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Monokulturell demokrati  
 
Om liberal demokrati och nation(alism) 
 

Magnus Dahlstedt 
 

[D]et avgörande är inte det faktum att vissa är demokrater och andra inte är det. Det verkligt pro-
blematiska är i själva verket vilken betydelse av begreppet demokrati vi använder oss av.  

Stuart Hall, 1988: 60, e.ö. 1 
 

Demokratins utbredning har långt ifrån utrotat nationalismen. Den har tvärtemot konsoliderat dess 
banala, men ovillkorligt välvilliga former. Demokratins villkor, som de har föreställts under nitton-
hundratalet, grundar sig på idén om nationalstaten, som vanemässigt mystifierar plats och folk. 

 Michael Billig, 1995: 94, e.ö. 
 

[R]asism är inte något yttre ont som emellanåt plågar statskroppen; det är snarare en nödvändig del 
av själva strukturen hos moderna nationalstater.  

 Maxim Silverman, 1992: 26, e.ö. 
 

I Sverige har frågor om integration, rasism och etnisk diskriminering aktualiserats allt mer 
under senare år. Mainstream-medier har bedrivit omfattande kampanjer mot rasism och na-
zism, dessa ‘hot mot demokratin’. År 2000 tjänade, för första gången någonsin, antirasism och 
kamp mot främlingsfientlighet som övergripande socialdemokratiska teman under första maj. 
Under flera år har politiska partier ‘tävlat’ om att formulera ambitiösa integrationspolitiska vi-
sioner och program (Dahlstedt, 1999; Lukkarinen-Kvist, 2001).  

Bakgrunden till dessa olika insatser är åtskilliga larmrapporter som pekat på kraftigt för-
sämrade levnadsvillkor och skärpt polarisering runtom i landets mångetniska, så kallat ‘in-
vandrartäta’ och ‘socialt utsatta’ miljöer. ‘Ett nytt klassamhälle håller på att ta form inför våra 
ögon’, konstaterar exempelvis Mauricio Rojas (2001), moderat programskrivare, ‘ett samhälle 
som kväver drömmar och kränker mångas värdighet, ett delat samhälle där makt och möjlig-
heter står kontra vanmakt och social desperation’. Många så kallade ‘invandrare’ har person-
liga erfarenheter av diskriminering och utsortering från samtliga av samhällets olika sfärer; på 
arbetsmarknaden, i massmedier, inom politiken och i utbildningsväsendet. Åtskilliga ‘invand-
rare’ talar om en utbredd och vardaglig form av rasism i det svenska samhället.  

Dessa iakttagelser visar på flera fundamentala brister i rådande, liberala demokratier. De 
aktualiserar inte minst den relation som flera forskare under senare år har noterat mellan de-
mokrati, nationalstat, nationalism och rasism. Vanligen betraktas nationalism och rasism som 
marginella samhällsfenomen, som ett yttre ‘hot mot demokratin’. En sådan ‘självklar’ polari-
sering mellan demokrati och rasism är dock inte på något sätt given. Hur förhåller det sig då 
med relationen mellan rasism och demokrati? I denna artikel argumenterar jag för att rasism 
och liberal demokrati kan betraktas som relaterade i ett inre och symbiotiskt förhållande, som 
en hegemonisk ordning, i form av en slags monokulturell demokrati. Denna specifika demo-
krati är baserad på nationalstatliga principer och har därför tenderat att inbegripa vissa mono-
kulturella och på basis av etnisk tillhörighet utestängande drag. Idag behövs det alternativa 
perspektiv på demokrati, lösgjorda från nationalstatliga skrankor. Först när man förhåller sig 
kritisk till nationalstatliga ramar kan man föreställa sig en mångkulturell demokrati för vår tid. 
Mångkulturalism och antirasism är inte i första hand en konstitutionell fråga, utan snarare en 
fråga om att lämna rum för mobilisering ‘underifrån’ för breda, allsidiga och spänningsfyllda 
konstellationer bland underordnade grupper, i långsiktig kamp för demokrati och mänskliga 
rättigheter.  
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‘Det är som i tredje världen!’: Röster om svensk demokrati  
 
Flera studier har på senare tid pekat på en synnerligen skev fördelning av makt och inflytande 
i dagens mångetniska Sverige. Klyftor i makt och inflytande har under nittiotalet ökat markant 
mellan infödda och personer med utländsk bakgrund. I en bilaga till Demokratiutredningen 
betraktas ‘invandrarnas politiska utanförskap’ till och med som ‘vår tids mest dramatiska för-
ändring av den politiska jämlikheten i Sverige’ (Teorell & Westholm, 1999: 42).  

Jag har i andra sammanhang redovisat och diskuterat intervjumaterial insamlat vid fältar-
bete i flera mångetniska storstadsförorter, främst i Stockholm.2 Vid samtal och intervjuer med 
personer med utländsk bakgrund boende och verksamma i dessa förorter avtecknas ett tydligt 
mönster. Många upplever att det finns starkt förankrade drag av rasism och diskriminering i 
det svenska samhället. Inte bara i samhällets marginaler, bland nazister och andra fördomsful-
la ‘svenskar’, utan kanske mer allvarligt, hos svenska myndigheter och organisationer, i sko-
lan, i politiska partier och så vidare. Hur kan Sverige vara en demokrati när människor i prak-
tiken inte är av samma värde?, frågar sig bland andra Reza, en tjänsteman: ‘Sverige är ett 
vackert land, Sverige är verkligen ett demokratiskt land, jämfört med alla länder i världen, 
men just när det gäller svartskallar är Sverige inte längre lika demokratiskt’.  

Hussein, en föreningsrepresentant, talar om en dold rasism som han menar är tämligen vitt 
utbredd i det svenska samhället. 
 

Jag tycker att det finns mycket rasism och diskriminering i det här samhället, både dolt och öppet. 
Det är kanske bara vissa grupper som är öppna, som öppet visar att de diskriminerar eller trakasse-
rar invandrare, men jag tror att det finns en allmän, dold rasism och diskriminering, som hindrar 
folk med invandrarbakgrund.     

 
I flera fall har man, mot denna bakgrund av rasism och diskriminering, kopplat situationen i 
svensk demokrati till situationen i olika utvandringsländer, på ett sätt som kritiskt granskar 
rådande föreställningar om demokrati och diktatur. En föreningsrepresentant och tjänsteman 
med afrikansk bakgrund drar till exempel en parallell mellan svårigheterna att som ‘invandra-
re’ organisera sig i svenska partier och erfarenheter från hemlandet Somalia. 
 

Tyvärr är det så, inte bara i här i Sverige utan även i Somalia, därifrån jag kommer, att man inte 
skall tänka annorlunda. Man skall göra som partiet säger, man skall tänka som man där gör. Även i 
ett demokratiskt land som Sverige säger man i teorin att man skall ha rätt att säga vad man tycker, 
man skall ha inflytande, det och det, men i praktiken är det nästan samma sak som i en diktatur. Du 
skall tänka som partiet gör, du skall tänka som dina kollegor säger åt dig att tänka, du skall på nå-
got sätt anpassa dig till vissa ramar. På ett sätt kan man fråga sig vad som egentligen är skillnaden! 

 
En annan föreningsrepresentant jämför partiernas överdrivna ‘kampanjande’ under valrörel-
serna här i Sverige med hemlandets öppna, politiska populism.  
 

De politiska partierna kan ha det bästa program man kan tänka sig, men […] det är bara nonsens de 
pratar! De ljuger för oss, för nästa dag, när valet är slut, ser vi inte till dem längre! Inte tills nästa 
val. Jag trodde att detta är ett mycket civiliserat land, med fackföreningar, avancerad politisk struk-
tur, men det var samma sak! I Afrika ser du politikerna en gång var femte år, och det är samma sak 
här. Det är som i tredje världen!  

 
Ännu en föreningsrepresentant med afrikansk bakgrund berättade vid ett tillfälle om en inci-
dent som inträffade i området, just inför valet 1998. Runtom i Stockholms så kallat ‘socialt ut-
satta’ områden bedrevs diverse kampanjer för att befrämja ökat valdeltagande. Föreningsre-
presentanten arbetade då som projektledare för en sådan kampanj, initierad av Stockholms 
stad (se Dahlstedt 1999). Tillsammans med flera invandrarföreningar i området skulle projekt-
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ledarna anordna ett arrangemang i en lokal möteslokal. Det visade sig emellertid att lokalen 
var dubbelbokad. Det uppstod viss irritation bland en del av de närvarande. Det var, erinrar 
sig föreningsrepresentanten, särskilt en ‘svensk’ lokalpolitiker som brusade upp. Politikern 
såg det mer eller mindre som en skymf mot Sverige och ‘svenskarna’ att afrikaner skulle vär-
na om demokrati och delaktighet.   
 

‘Håll käften!’, sade den där killen. ‘Inga afrikaner skall lära oss om demokrati!’ De fortsatte att 
tjafsa där ute, trakasserade oss! […] Den ena sade ingenting när den andra sade att vi svarta afrika-
ner inte skall lära dem om demokrati. Han sade ingenting, utan började själv att tjafsa: ‘Och du 
skall bära den där knappen: Rösta den 20 september, det är ett skämt’, sade han.  

 
En kommunalpolitiker från Irak menar att eftersom ‘invandrare’ i Sverige är något av ‘andra 
klassens medborgare’ så fungerar inte demokratin som den skall. Situationen liknar, hävdar 
han, närmast den som råder för kurderna i Irak.  
 

Jag är kurd. […] Jag var andra rangens medborgare i Irak. […] Om man tänker på invandrare, som 
jag till exempel, så är vi också andra klassens medborgare. Jag tycker att alla invandrare är andra 
klassens medborgare. Om det fanns möjligheter skulle jag kunna organisera alla invandrare och på 
något sätt kämpa mot det här mjuka förtrycket…Vi är också andra klassens medborgare, som iraki-
er, iranier och turkar. Men det här är på parlamentariskt, demokratiskt sätt. Allt fungerar som en 
demokratisk process.    

 
Jämförelsen mellan den politiska situationen i å ena sidan afrikanska länder eller i Irak och i å 
andra sidan Sverige må vid en första anblick förefalla allt för hårdragen, men den kan också 
ses som uttryck för en rimligt sofistikerad analys.3 Detta gäller även om den lätt kan viftas 
bort som nonsensartad eller, som Anders Lange har formulerat det, uttryck för ‘den politiska 
kultur och de erfarenheter av myndigheter som man haft med sig från ursprungslandet’ (Lan-
ge, 1999: 88). Att, på det sätt som gjordes i flera av samtalen, ställa de vanligtvis fastlåsta be-
teckningarna ‘demokrati’ och ‘diktatur’ på ända är inte per definition tecken på ‘okunskap’.  

Tvärtom bygger jämförelser av detta slag på upplevelser som åtskilliga så kallade ‘invand-
rare’ har av realiteter i svensk demokrati. Dessa enskilda erfarenheter tyder på att demokratier 
kanske inte alltid är så ‘demokratiska’ som de ofta ger sken av att vara. I flera intervjuer kan 
vi nämligen skönja ett gap mellan det som å ena sidan sägs och det som å andra sidan görs i 
en liberal demokrati som den svenska. Redan på fyrtiotalet pekade Gunnar Myrdal, i sitt klas-
siska verk An American Dilemma (1944), på en liknande klyfta, nämligen den mellan idealet 
om ‘the American Creed’, om de amerikanska individernas lika rättigheter, och konkret praxis 
av rasdiskriminering och social misär i det amerikanska samhället. Frågan är hur relationen 
mellan demokrati och rasism egentligen skall förstås?  
 
‘Hotet mot demokratin’: Rasism och antirasism 
 
I det ideologiska vakuum som skapades av Berlinmurens och Sovjetunionens fall lanserade 
statsvetaren Francis Fukuyama (1992) idén om ‘historiens slut’ och ‘ideologiernas död’. Han 
menade, liksom många andra, att historien nu nått sin evolutionära ändhållplats, med andra 
ord liberal demokrati på marknadsekonomisk bas, ‘den bästa av världar’. Enligt hegemoniska 
föreställningar är idag ‘kapitalistisk demokrati den enda framtid som är värd att tala om…’ 
(Dryzek, 1996: 19, e.ö.). En vanlig tankegång tycks samtidigt vara att rasism skulle utgöra en 
slags absolut motpol till denna ändhållplats, den västerländska, liberala demokratin (se Nodia, 
1994; Denitch, 1996). Liberal demokrati framstår därmed som en genomskinlig och i största 
allmänhet välmenande politisk regim, ‘fri’ från rasistiska och nationalistiska ‘farsoter’.  

Rasism framställs i detta perspektiv som ett tämligen marginellt samhällsfenomen som nå-
got yttre i relation till den liberala demokratin. Rasism blir på så sätt ett ‘hot mot demokra-
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tin’.4 Michael Billig har i sin studie Banal Nationalism konstaterat: ‘Rasism och nationalism 
föreställs vanligen som tämligen extrema och extraordinära fenomen, relaterade till organise-
rade och inte sällan våldsamma, politiska krafter. Nationalism och rasism har följaktligen ten-
derat att framställas som ‘en egenskap hos de andra, inte hos oss’’ (Billig, 1995: 5, e.ö.). Ra-
sism tycks i det offentliga samtalet på något sätt alltid befinna sig någon annan stans, endera i 
en svunnen tid eller på en annan plats, men inte här, mitt i det demokratiska samhället (Pred 
1997).  

Stefan Jonsson är en av de som påpekat att man i dagens diskussion om rasism oftast rör 
sig med föråldrade begrepp och att det vanligen är en snävt biologisk förankrad rasism man 
letar efter, ett intryck som snarast har intensifierats i och med den under senare år upptrappade 
kampen mot ‘nazismen och rasismen’. Jonsson konstaterade, redan för åtta år sedan, följande. 
 

Åtskilliga politiker, journalister och debattörer rör sig än med föråldrade begrepp. De ser sig om ef-
ter rasismen. Eftersom det inte finns någon, förutom en skock vrålande nynazister som bekänner 
sig till läran om den vita rasens medfödda överlägsenhet, drar de slutsatsen att rasismen är ett mar-
ginellt fenomen. 

[Jonsson, 1993: 254f] 
 
Den socialdemokratiske partisekreteraren Lars Stjernkvist ger uttryck för en sådan tolkning av 
rasismen när han i en intervju säger att ‘[d]u kan egentligen inte vara rasist i ett demokratiskt 
samhälle utan att förr eller senare bli kriminell’ (Svenska Dagbladet, 28 maj 2000). För lite 
drygt två år sedan resonerade också Carl Bildt (1999), då moderat partiledare, om rasism ut-
ifrån ett liknande, snävt perspektiv: ‘Nynazismen och rasismen är ett randfenomen i Sverige 
av idag. Idéerna saknar förankring såväl bland vanliga medborgare som i samhällets eliter. 
Det handlar om idéer för dropouts eller för personer som vill provocera och ställa sig utanför’.  

Det är i detta sammanhang talande att en stor del av den antirasistiska kamp som idag be-
drivs, åtminstone från officiellt håll, är inriktad på att ta avstånd från öppet främlingsfientliga 
krafter och att vi skall ‘lära oss’ om det förflutna (att främst informera om Förintelsen). Under 
1997 initierade till exempel Lärarförbundet i Malmö en kampanj mot främlingsfientlighet och 
rasism. Där delades det bland annat ut affischer och vykort med en knuten, svart hand som 
motiv. Långfingret är uppsträckt och signalerar tecknet: ‘fuck off!’ Långfingret pryds av en 
Ku Klux Klan-huva.5 Rasism framställs här som ett direkt ‘hot mot demokratin’ och kampen 
mot rasism blir en kamp mot samhällsomstörtande nazister.  

Denna polarisering mellan ‘vi’ – ‘humana och goda demokrater’ – och de Andra – ‘inhu-
mana och onda rasister’ – återkommer i flera olika sammanhang, bland annat i en artikel skri-
ven av ett antal företrädare för folkrörelse- och folkbildnings-Sverige (Thorwaldsson, et al. 
2001). I artikeln skriver man till exempel: 
 

Kännedomen om rasismens brott genom tiderna ökar med mer information, debatt och bildning. 
För oss […] i organisationer i alla de slag som känner stort ansvar för humanistiska värden, handlar 
det om att fortsätta visa och bevisa vår humanistiska och demokratiska identitet, och att ta avstånd 
från allt som är humanismens motsats. 

 
I en artikel gick nyligen nitton av landets fackföreningsledare ut i ett upprop mot rasistiska 
och nazistiska krafter i det svenska samhället (Aftonbladet, 29 januari 2001). I artikeln slogs 
det bland annat fast att ‘[a]ktiva nazister stärks av vardagsrasismen’ runtom i samhället. I den 
bild som följde artikeln gjordes däremot en direkt koppling mellan rasism och öppen brotts-
lighet. Den föreställer nämligen tre svarta rånarluvor.6 Bildtexten inleds med orden: RAS-
ISMENS ANSIKTEN.  

En definitiv polarisering mellan liberal demokrati och rasism är däremot problematisk. En 
sådan polarisering talar inte minst emot konkreta iakttagelser av det slag som vi ovan kunnat 
se. Den rasism som möter många så kallade ‘invandrare’ i deras vardag förefaller nämligen 
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vara betydligt mer försåtlig och svårgripbar till sin karaktär än det öppet rasistiska våld som 
mycket av det antirasistiska arbetet idag tycks vara inriktat mot. Med andra teoretiska ut-
gångspunkter kan däremot oppositionen mellan rasism och demokrati upphävas.  
 
Rasifierad demokrati  
 
På senare tid har åtskilliga forskare riktat särskilt fokus på uttryck för rasism och nationalism i 
liberaldemokratiska regimer. Inom rasismforskning menar man idag att en tidigare tydlig och 
biologiskt förankrad rasism i dagens, liberala demokratier allt mer har fått ge plats åt en brett 
förankrad, betydligt mer subtil och kulturellt orienterad rasism.7  

Dessa uttryck är, poängteras det ofta, sällan uttalade och synliga utan rör sig i mångt och 
mycket ‘under ytan’ för vad som uppmärksammas och synliggörs. Dessa ‘banala’ praktiker av 
utsortering och särbehandling av etniska minoriteter bedrivs dagligen, mitt framför våra ögon, 
i demokratins centrum (jfr Billig, 1995). Bland andra Stuart Hall har i detta sammanhang po-
ängterat att ‘rasfrågan är av de viktigaste sätten att förstå hur samhället verkligen fungerar och 
hur vi har hamnat där vi idag befinner oss. Den är en av de allra viktigaste nycklarna till sam-
hällets dynamiska centrum, snarare än till dess marginaler’ (Hall, 1981b: 69, e.ö.).  

Denna bredare form av rasism brukar ofta benämnas med begreppet rasifiering. Rasifiering 
består, brukar man säga, närmare bestämt av de föreställningar och praktiker som på olika sätt 
bidrar till att ‘kategorisera, fördela och diskriminera särskilda befolkningsgrupper…’ (Wethe-
rell & Potter, 1992: 70, e.ö.). Genom markörer som hudfärg, religion och kultur framställs och 
bemöts bestämda grupper i samhället som per definition ‘främmande’, som ‘avvikande’ från 
majoritetssamhället. Dessa såväl symboliska som materiella praktiker kan anta många olika 
skepnader i dagens samhälle. De stämplar bland annat de Andra som ‘problem’ i sig själva. 
De ‘beskyller offren’ för deras ‘misslyckanden’ i samhället, för till exempel deras arbetslöshet 
och socialbidragstagande. De associerar brottslighet, och andra former av ‘sociala problem’ 
och ‘avvikande’ beteenden, med de Andras ‘bakgrund’ och ‘tillhörighet’, snarare än med ett 
kringliggande, socialt och ekonomiskt sammanhang. De framställer de Andra som genuint 
‘kulturella’ och deras ‘kultur’ som i allmänhet homogen och statisk (se Dahlstedt, 2000a/b).  

Demokrati kan i detta ljus förstås som en hegemonisk ordning under ständig förändring. 
Den liberala demokratin, så som den historiskt har kommit att utformas, är med andra ord inte 
den politiska ändhållplats som man ofta låter göra sken av, utan den är bara ett steg på den 
långa vägen mot ett mer jämlikt och mer demokratiskt samhälle. Det betyder att rasism och 
rasifiering kan ses som inneboende drag i den rådande demokratiska maktordningen, snarare 
än som avvikelser från en ‘naturlig’ demokratisk ordning. Dagens liberala demokratier är, vil-
ket vi nedan skall se, i själva verket ett resultat av de historiska krafter som skapade nationella 
gemenskaper, på basis av nationalism. Eftersom rasism hör till en av de grundvalar på vilken 
det moderna, västerländska samhället är uppbyggt, kan vi inte på allvar diskutera liberal de-
mokrati utan att samtidigt reflektera kring frågan om rasism. Istället för att föreställa sig de 
båda sidorna i polariteten demokrati/rasism som åtskilda kan man med andra ord betrakta dem 
som med varandra intimt förbundna (Mills, 1999). Det finns skäl att närmare uppmärksamma 
hur de samverkar i konkreta situationer och hur de tillsammans vidmakthåller och rekonstrue-
rar maktrelationer inom liberala demokratier.  
 
Demokrati och nation(alism)  
 
Vi tenderar idag att betrakta demokrati utifrån en nationalstatlig ideologisk regim, där en do-
minerande föreställning är att ‘stats- och nationsgränser i så stor utsträckning som möjligt bör 
överlappa varandra’ (Miller, 1995: 98, e.ö.). Det idag förhärskande nationsbegreppet institu-
tionaliserades under moderniseringsprojektet och innebär en stark koppling mellan ett visst 
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geografiskt område – det som avgränsas av en suverän stat – och en specifik befolkning som 
anses ha legitim rätt till detta territorium. I väst formuleras denna nation vanligen i singularis-
formen av folk, språk och ‘kultur’.  

De utmärkande spelreglerna för västerländska, liberala demokratier har sedan länge base-
rats på en sådan nationalstatlig regim och dess specifika praktiker för in- och uteslutning (se 
Silverman, 1992; Geddes & Favell, 1999). Liberala demokratier etablerades som ett led i mo-
derniseringen, där flera sociala processer löpte parallellt med varandra, däribland uppkomsten 
av ett kapitalistiskt produktionssätt, en centraliserad statsapparat och, förstås, nationsbyggan-
det. Historiskt var det, är det många som hävdar, nationalismen som skapade nationalstaten, 
det politiska rum som demokratiska regimer allt sedan dess har verkat inom (Nodia, 1994). 
‘Demokrati föddes genom nationstillhörighet’, konstaterar exempelvis Liah Greenfeld. ‘De är 
till sin natur förenade och de kan inte till fullo förstås annat än genom denna förening’ 
(Greenfeld, 1992: 10, e.ö.).  

Nationen i sig är däremot, vilket flera nationalismteoretiker har poängterat, ingen oproble-
matisk historisk konstant, utan den har i mångt och mycket varit en högst medveten historisk 
skapelse, resultatet av ett storskaligt politiskt projekt (Hobsbawn & Ranger, 1983). Det var så-
ledes nationen, denna ‘föreställda gemenskap’, för att använda Benedict Andersons (1993) 
välkända formulering, som kom att ‘befolka’ den liberala demokratin. ‘Det är först i det 
massdemokratiska tidevarvet (det nationella) medborgarskapet i hög grad sammanfaller med 
de-människor-som-finns-på-en-viss-plats-vid-ett-visst-tillfälle’ (Strandbrink, 1998: 50).  

Under moderniseringsprojektet gjorde Västvärlden ‘sina’ värden och principer universella, 
giltiga för hela mänskligheten. Åtskilliga upplysningsmän, filosofer och ledande liberaldemo-
krater, däribland Hume, Locke, Kant, Montesquieu, Tocqueville och John Stuart Mill, verka-
de inom en ideologi om ras och tillhörighet som uttryckligen definierade de Andra som förhi-
storiska, irrationella, underutvecklade och rasmässigt underlägsna.8 John Stuart Mill gjorde 
till exempel, i verket Om friheten (1984), en distinktion mellan civiliserade och ociviliserade 
folk. Han argumenterade för ett fortsatt brittiskt styre av Indien eftersom indiernas, som han 
kallade det, ‘orientaliska despotism’ gjorde dem oförmögna att etablera ett fungerande, demo-
kratiskt styrelseskick. Nationell gemenskap blev i denna kontext synonymt med kulturell ho-
mogenitet och, följaktligen, utestängning av de delar av befolkningen som i något avseende 
inte ansågs ‘passa in’ i gemenskapen. Skapandet av nationell gemenskap kan därmed ses som 
en biopolitisk offensiv, i Michel Foucaults (1980) ursprungliga bemärkelse, där en övergri-
pande ambition har varit att aktivt förbättra ‘folkmaterialet’ och skapa ‘nyttiga’ och ‘goda 
medborgare’ inom nationsgränserna.9  

David Theo Goldberg (1993) har pekat på följande paradox hos moderniseringsprojektet: 
Ju mer explicita dess universella anspråk är, desto mer rasistiskt utestängande förefaller den 
vara. I ett annat sammanhang har Zygmunt Bauman (1991) betraktat förintelsen mer som en 
naturlig följd av än som ett avsteg från moderniseringsprojektet och ‘civilisationsprocessen’. 
Detta antyder också vad bland andra Mitchell Dean har hävdat: ‘Även om biopolitiska ingri-
panden inte kan förklara alla mörka sidor hos liberaldemokratiska stater, är det trots allt slå-
ende hur mycket av det som genomförts i en påtagligt icke-liberal anda som har genomförts 
med de bästa av biopolitiska ambitioner’ (Dean, 1999: 132, e.ö.).  

All form av maktutövning förutsätter förekomsten av ett politiskt ‘vi’. ‘Folkstyre’, denna 
den liberala demokratins måhända mest fundamentala princip, kom successivt att bli syno-
nymt med styre för ‘folk som liknar oss’. Själva idén om ‘folket’, denna ‘föreställda gemen-
skap’, har i liberala demokratier, liksom i andra politiska regimer, till sin funktion stängt ute 
samtidigt som den har inkluderat (Nodia, 1994; Ringmar, 1998). Liberala demokratier har 
därmed tenderat att, som bland annat John Crowley har uppmärksammat, inbegripa vissa mo-
nokulturella och på basis av etnisk tillhörighet utestängande drag: ‘Ju mer integrerat en poli-
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tisk gemenskap är, desto mer slutet tenderar det att vara för nyanlända’ (Crowley, 1995: 163, 
e.ö.).  

Liberaldemokratisk maktutövning har definierat detta demokratiska ‘vi’ genom å ena sidan 
statsgränser och å andra sidan medborgarskap (Nodia, 1994). En grundläggande tanke har i 
detta sammanhang varit att fördelning av samhälleliga resurser förutsätter en gränsdragen 
värld (se Walzer, 1993). Inom (nations)gränserna antas ‘vi’ ingå i en trygg och varm gemen-
skap, med ömsesidig förståelse, gemensamma moraliska principer och skyldigheter, funge-
rande resursfördelning och demokratisk ansvarsutkrävande. Världen utanför dessa (natio-
ns)gränser antas däremot kännetecknas av främlingskap, faror och högst osäkra principer för 
moral och skyldigheter (Connolly, 1993).  

En följd av den väletablerade kopplingen mellan nationalstat och demokrati har därmed va-
rit att i medborgarskapspraxis skilja på ‘medborgare’, de som hör till, och ‘icke-medborgare’, 
de som inte hör till. Med medborgarskap följer vissa garanter till civila, politiska och sociala 
rättigheter som icke-medborgare förnekas (se Hammar, 1990; Brubaker, 1992). Även i länder 
som Sverige, vars förhållandevis mångetniska medborgarskapspolicy formellt garanterar sa-
mtliga medborgare, såväl svenska som utländska, i princip samma rättigheter, råder däremot 
en reell snedfördelning av samhälleliga resurser, både sociala och politiska.10  

Dessa nationella gemenskaper och deras praktiker för in- och uteslutning fortsätter, även i 
dagens så kallade Globala Era, med allt mer påtagliga transnationella flöden, att vidmakthål-
las som fantasi, som sammanhållande socialt ‘kitt’. David Morley och Kevin Robins slår, i en 
kommentar till de mest trogna förespråkarna av den så kallade ‘globaliseringstesen’,11 fast att 
‘‘vi’ är inte alla nomadiska eller fragmenterade subjekt, och ‘vi’ lever inte heller i samma 
‘postmoderna’ universum’ (Morley & Robins, 1995: 218, e.ö.).  

Nationalstatliga ideologier fortsätter, visar Michael Billig i sin studie, dagligen att ‘fla-
ggas’, till exempel i användandet av tilltal som ‘vi’ och ‘de’ på sportsidor eller i ekonominy-
heter: ‘Nationstillhörighet upprätthålls fortfarande; den kan än idag uppfordra medborgarna 
till ett slutgiltigt uppoffrande; och dagligen flaggas dess symboler och grundläggande anta-
ganden’ (Billig, 1995: 8, e.ö.). Nationalstatliga ideologier befästs också i hög grad genom att 
‘vi’ speglar oss i och avgränsar oss från de Andra, de som ‘inte tillhör’. Därmed normaliseras 
‘vi’ medan de Andra lyfts fram, stämplas som ‘avvikande’, ‘främmande’ (Dahlstedt, 2000a). I 
och med att nationen ännu framställs som tämligen statisk och homogen tycks en värld utan 
nationella tillhörigheter och, följaktligen, utan nationalism, fortfarande svår att ens föreställa 
sig.  
 
Universalism och partikularism 
 
På ett retoriskt, universellt plan håller sig dagens liberala demokratier i allmänhet med en de-
vis om politisk jämlikhet, en princip som säger att alla medborgare i ett bestämt samhälle har 
samma möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Med hänvisning till denna devis blir 
exempelvis öppet rasistiska inslag otillåtna, men det finns, vilket jag tidigare berört, klara be-
vis för att det i dessa demokratier ändå existerar starkt förankrade, rasifierande praktiker och 
tendenser (se Silverman, 1992; Solomos & Back, 1995).  

Det förhållandet att också en välvilligt humanistisk och antirasistisk framtoning låter sig 
tämligen väl kombineras med olika former av rasism har inte minst påvisats av Margaret We-
therell och Jonathan Potter (1992), på ett lika övertygande som skrämmande sätt, med hänvis-
ning till fallet Nya Zeeland. Robert Park gjorde redan på tjugotalet följande iakttagelse om 
tillståndet i den amerikanska demokratin. Han menade att ‘det demokratiska samhället bröt 
samman’ i samband med att ‘Orientalerna’ invandrade till landet. Varför? Hans svar är lika 
kort som det är talande: ‘Det var då inte längre möjligt att behandla Orientalerna som indivi-
der. De vägrade att assimilera sig’ (Park, 1950: 259, e.ö.). Trots att liberala demokratier, en-
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ligt idag rådande föreställningar, är en politisk regim som inte öppet förtrycker och formellt 
utestänger stora delar av befolkningen, så intar olika grupper i dess specifika maktordning 
ändå högst o(jäm)lika positioner och har o(jäm)lika förutsättningar att i praktiken påverka 
samhällslivet. Dessa rasifierande praktiker har i många fall gjorts så ‘naturliga’ att de med ti-
den har framstått som oundvikliga karaktärsdrag hos ‘demokratin’ självt.  

Formell politisk jämlikhet framstår därför i mångt och mycket som en abstrakt företeelse. 
Många av de personer med utländsk bakgrund jag samtalat med erfar att de, liksom de ‘Orien-
taler’ Park talat om i tjugotalets USA, inte alls behandlas som jämbördiga individer, utan sna-
rare som avvikande. Många känner sig förpassade till samhällets marginaler, som anomalier i 
det svenska samhället. Rent konkret förefaller ‘invandraren’ alltjämnt vara stigmatiserad och 
diskriminerad, såsom ett slags ‘hot’ mot den rådande, nationalstatliga ordningen, ‘an Enemy 
Within’. Även om ‘invandrare’ må ha formellt sett lika rättigheter att delta i samhällslivet kan 
praktiska omständigheter, exempelvis stigmatisering och (sned)fördelning av ekonomiska och 
andra resurser, göra att de ändå inte utnyttjar, eller inte kan utnyttja, dessa rättigheter (se 
Dahlstedt, 2000a/b; Adman & Strömblad, 2000).  

Bakom de liberala pionjärernas universella anspråk, däribland tanken om att alla individer i 
grunden är jämlika, döljer sig alltså en påtagligt utestängande normalitet. Som Peter Strand-
brink med en Orwellsk formulering har uttryckt saken: ‘av alla politiskt jämlika medborgare 
är somliga mer och somliga mindre jämlika än andra’ (Strandbrink, 1998: 56). Även David 
Theo Goldberg har fångat denna den liberala doktrinens avvägning mellan universalism och 
partikularism: ‘Rent praktiskt kan liberalismens universalistiska principer vidmakthållas en-
dast genom en återuppfunnen och rationaliserad utestängning på basis av rasmässig partikula-
rism’ (Goldberg, 1993: 39, e.ö.).  

I essän Om judefrågan kritiserade Karl Marx (1995) den borgerliga staten och dess före-
ställning om den ‘politiske medborgaren’. I retoriken om politisk jämlikhet talas det om alla 
samhällsmedborgares samma möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. I praktiken råder 
det däremot, konstaterade han, inte någon politisk jämlikhet. Den ‘universelle medborgaren’ 
står nämligen, som Marx såg det, alltid i skarp kontrast till den konkreta, arbetande (och, för-
stås, underkuvade) människan. Situationen för etniska minoriteter i dagens liberala demokra-
tier tycks i mångt och mycket likna situationen för den arbetarklass Marx hade i åtanke.  

Den skenbara motsättning mellan universalism och partikularism som präglade åtskilliga 
av de liberala pionjärernas tänkande lever till viss del fortfarande kvar i dagens liberala de-
mokratier. Den har mer eller mindre inordnats som ett självklart smörjmedel i det demokratis-
ka maskineriet (jfr Young, 1990). Strandbrink har på tal om detta demokratins smörjmedel 
konstaterat: ‘Det vanliga hamnar på så sätt konsekvent i första rummet och det avvikande av-
skiljs och sätts på undantag. Ingen kan invända mot att villkoren för olika medborgerliga un-
dergruppers förhållande till den politiska makten i hög grad varierar i t ex köns-, etnicitets-, 
eller klasstermer’ (Strandbrink, 1998: 54).  
 
Demokratins enfald  
 
Vi måste därvidlag närmare undersöka hur också ‘demokratiska spelregler’ i en bestämd hi-
storiska kontext kan tänkas bidra till att upprätthålla etniska tudelningar och hur de fungerar 
parallellt med tendenser som uppenbart står i motsatt förhållande till den liberala demokratins 
ursprungliga ideal och visioner (se Myrdal, 1944).  

Detta gap mellan demokratins retorik och dess praktik är däremot, i egentlig mening, inte 
särskilt motsägelsefullt i sig. Det har nämligen visat sig att liberala demokratier ingalunda ga-
ranterar jämlikhet vad gäller sociala och ekonomiska resurser. ‘Stratifiering är själva essensen 
hos liberal såväl som social demokrati’, poängterar Michael Mann, och fortsätter: ‘Eftersom 
denna form av demokrati inte försöker eliminera exploatering så kommer vissa grupper alltid 
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att känna sig förtryckta och de kommer ständigt att resa sig i motstånd mot nya former av ex-
ploatering’ (Mann, 1999: 24, e.ö.). Omsatta i politiskt inflytande skapar, har det visat sig, 
skevt fördelade resurser, som utbildningsgrad och tillgång till arbete, även politiska ojämlik-
heter (se Verba, et al. 1980; Adman & Strömblad, 2000). 

Feministen Carol Pateman har hävdat att ‘[k]ön har betydelse för demokratin därför att 
konstruktionen av könsskillnad och könsrelationer är en del av konstruktionen av det politiska 
livet’ (Pateman, 1994: 248, e.ö.). På samma sätt kan vi säga att etnisk tillhörighet och rasifie-
ring har ‘betydelse för demokratin’. Hegemoniska föreställningar om ‘tillhörighet’ normerar 
nämligen och pekar ut. De sorterar och placerar delar av befolkningen i olika fack. De ger oli-
ka utgångslägen för skilda delar av befolkningen och inverkar på deras handlande runtom i 
samhället. Frågor som vi i detta sammanhang måste ställa oss är: Hur konstrueras ‘invandra-
re’ i svensk demokrati på sätt som underförstått stigmatiserar och pekar ut? Hur samverkar 
svensk demokrati med praktiker av rasifiering och diskriminering? Och, inte minst: Hur skall 
vi nå bortom denna demokratins enfald?  

Ställd inför detta gap mellan retorik och praktik i rådande, liberala demokratier, frågar sig 
Marco Martinello: ‘Kan ett politiskt system som systematiskt utestänger eller underrepresen-
terar vissa grupper från formella politiska institutioner på grund av deras kulturella eller etnis-
ka bakgrund verkligen vara en stark demokrati?’ (Martinello, 2000: 128, e.ö.). Frågan är 
onekligen berättigad men, enligt min mening, felaktigt ställd. Visst kan väl ett politiskt system 
som utestänger etniska minoriteter göra anspråk på att vara ‘demokratiskt’. Det är ju precis på 
så sätt liberala demokratier hitintills har varit och fortsätter att vara gestaltade.  

Utestängning och diskriminering av etniska minoriteter är, hårdraget, en följd av den na-
tionalstatliga doktrin av in- och uteslutning på vilken dagens liberala demokratier är grundade. 
Denna doktrin är, understryker bland andra Charles W. Mills (1999), exploaterande till sin ka-
raktär. ‘Vithet’, denna centrala norm för den rådande, liberala demokratin, för the racial poli-
ty, som Mills kallar den, ‘innebär inte bara att vara en hel människa, en första rangens med-
borgare, att vara i besittning av en estetiskt normativ kropp, att ha medlemskap i den erkända 
kulturen; den innebär också materiell vinning, den berättigar till moralisk, juridisk och social 
särbehandling…’ (s. 29, e.ö.). Sedan är det en angelägen politisk fråga huruvida vi finner den-
na ‘enfaldiga’ demokrati legitim, lämplig och tidsenlig.  
 
Demokrati som ideologi: Nation(alism)en legitimerad  
 
Enligt en idag väletablerad tolkningsram betraktas demokrati ur ett nationalstatligt ljus. Na-
tion(alism)en har i någon mening utgjort en överideologi inom vilken viktiga delar av såväl en 
liberal som en socialistisk tanketradition har formulerats. Denna ideologiska tolkningsram är 
däremot inte alltid så tydligt artikulerad.  

Ett tecken på den hegemoniska koppling som har etablerats mellan demokrati och national-
stat som geografisk entitet är att det inte var förrän på åttio- och nittiotalen som frågan om hu-
ruvida demokrati är tänkbar i någon annan form och i någon annan kontext än just den natio-
nalstatliga började att aktualiseras. Demokrati framstår, i mittfåran av dagens politiska debatt, 
såsom snarast otänkbar bortom nation(alism)en.  

Vi skall här se hur man inom liberaldemokratiskt tänkande har befäst nation(alism)en som 
demokratiskt ideal, endera genom att explicit förespråka och legitimera dess förekomst (till 
exempel hävda att demokrati förutsätter folklig gemenskap, homogenitet och, följaktligen ute-
stängning av de Andra), eller genom att helt enkelt ta den för given som en självklarhet.  

Den individualism som länge har kännetecknat liberaldemokratiskt tänkande har mött olika 
slags motreaktioner. Inte minst från konservativt håll. Kritiken har där talat om hur liberalis-
men har atomiserat och raserat ‘naturliga’, folkliga gemenskaper. Det var också som en reak-
tion mot denna individualism som den så kallade kommunitära idétraditionen utvecklades (se 
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Nodia, 1994). Nationen och nationalstaten är däremot centrala utgångspunkter som förenar 
flera inriktningar av liberaldemokratiskt tänkande. Tanken om att demokrati förutsätter folklig 
gemenskap, med andra ord den kulturellt homogena befolkning som ju var idealet under na-
tionsbyggandet, är dock särskilt stark inom en kommunitär tanketradition.12 Nationen antas 
här erbjuda den enskilde medborgaren en fundamental känsla av tillhörighet. På sikt formerar 
den således ett ‘kollektivt politiskt subjekt’ (Canovan, 1996: 72, e.ö.). David Miller (1995) är 
en av de som enligt detta resonemang har försvarat nationen som en av demokratins mest ba-
sala förutsättningar.  

I Sverige har bland andra Janerik Gidlund (1998) i denna anda framfört tanken om att ‘vis-
sa identifikationer’ är viktigare än andra. Han menar att vi därför kan tala om förekomsten av 
en ‘hierarki av tillhörighet i en människas identitet’ (s. 80). Några till synes oundvikliga kon-
klusioner för demokratin blir i hans framställning följande:  
 

En gemensam identitet brukar anses ge de bästa förutsättningarna för demokratisk legitimitet, lik-
som frånvaron av densamma skapar instabilitet och tenderar att öka regimens behov att med våld 
hålla samman territoriet. […] På en väl definierad geografisk yta skall det, enligt idealet, finnas så-
väl en politik maktstruktur som en gemensam folklig tillhörighet högst upp i identitetshierarkin.  

[ibid., min kursivering] 
 
Med viss normativ underton konstaterar han därtill att ‘vad som håller Sverige samman är den 
folkliga känslan av en gemensam tillhörighet, en svensk identifikation’ (s. 96f). Tillhörighet, 
nation, territorium och demokrati vävs i resonemang som dessa samman till självklara ‘berät-
telser’ om demokratins villkor.  

En i detta sammanhang central distinktion är den som görs mellan å ena sidan ‘god’ patrio-
tism och å andra sidan ‘ond’ nationalism. Tanken är här att ‘vi demokrater’ skulle hållas 
samman av en sund patriotism medan de Andra skulle hållas samman av en i grunden destruk-
tiv och osund nationalism.13 Poängen är däremot att det också inom denna ‘vår demokratiska 
patriotism’ dagligen, i det fördolda, pågår en maktutövning som normaliserar och gör vissa 
saker osäg- och otänkbara.  

Demokrati och nationalism ingår, fastslår Ghia Nodia, ‘i ett komplext äktenskap, oför-
mögna att leva utan varandra, men de lever ändå tillsammans i ett närmast konstant spän-
ningsförhållande’ (Nodia, 1994: 4, e.ö.). Vad som i detta sammanhang däremot är intressant 
att notera är att han samtidigt tycks ha en ambition att föreviga detta ‘komplexa äktenskap’,14 
i den meningen att han framställer en annan värld, där demokrati kan tänkas existera också 
bortom nation(alism)en, som orealistisk, ja rent av otänkbar, när han skriver att: ‘Skilsmässa 
framstår säkert som en logisk lösning för de västerländska liberaler som förfärats av nitton-
hundratalets erfarenheter av europeisk nationalism, men detta alternativ avslöjas som inget 
annat än önsketänkande så snart det möter verkliga politiska krafter’ (ibid.).  

Diskussionen om demokrati förs till viss del fortfarande inom den ideologi om ras och till-
hörighet som allt sedan den koloniala eran har betraktar de Andra som förhistoriska, irratio-
nella, underutvecklade och rasmässigt underlägsna. Jeffrey Alexander (1998) har visat att idag 
hegemoniska föreställningar om demokrati kan tjäna som grund för utestängning, discipline-
ring och assimilering av de som av någon anledning definieras som inhumana, ociviliserade 
och odemokratiska (se även Dahlstedt, 2000c; Dahlstedt & Olsson, 2000).  

Resonemanget kan i detta sammanhang ha en logik som Wilson Carey McWilliams’. ‘Att 
stödja principen om demokratisk jämlikhet’, hävdar han, ‘är detsamma som att understryka 
att…vissa kredon och kulturer är bättre och att andra är sämre…’ (McWilliams, 1998: 125, 
e.ö.). Samuel P. Huntington (1993) delar, för att anföra ett annat tydligt exempel på en sådan 
tankelogik, uttryckligen in världen i ‘demokratiska’ respektive ‘odemokratiska kulturer’, och 
avser med det underförstått ‘västerländska’ gentemot andra ‘kulturer’.  
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Det är just denna föreställning, om ‘the West and the Rest’ (Hall, 1992), som har distanse-
rat ‘Oss demokrater’ från ‘de barbariska Andra’. Den har så gjort genom att etablera en defi-
nitiv, ideologisk koppling mellan å ena sidan demokrati och å andra sidan Västvärlden, kris-
tendom, upplysning, rationalitet och civilisation (se Bernal, 1991; Alexander, 1998). Idag ten-
derar vi däremot att i mångt och mycket bortse från den andra sidan av detta vårt ‘demokra-
tiska ursprung’, nämligen folkmord, plundring och exploatering av de Andra. Dessa imperia-
listiska övergrepp var i själva verket intimt förbundna med detta ‘demokratiska ursprung’ (se 
Lindqvist, 1992; Gilroy, 2000). Att ett sådant, imperialistiskt färgat, betraktelsesätt på demo-
krati fortfarande är en realitet vittnar inte minst den incident jag ovan beskrev, där en ‘svensk’ 
lokalpolitiker lär ha utbrustit: ‘Inga afrikaner skall lära oss om demokrati!’ Tudelningen i ‘vi’, 
‘upplysta demokrater’, och ‘de’, ‘underutvecklade icke-demokrater’, befästs dagligen, med 
allt från ett oreflekterat hänvisande till ‘kulturkrockar’ och de Andras ‘annorlunda politiska 
kultur’ till diskussioner om våldsbenägna och icke jämställda ‘invandrarkillar’.  

Tudelningen i ‘vi demokrater’ och ‘icke-demokratiska Andra’ kan också skönjas i den de-
batt som under senare år förts kring den så kallade ‘värdegrunden’ i svensk skola (se Gruber, 
2001). Redan i det första avsnittet i 1994 års läroplan slogs det fast att ‘[d]et offentliga skol-
väsendet vilar på demokratins grund’ (Lpo 94 s. 5.). I förarbetet till läroplanen, utredningen 
Skola för bildning, preciserades denna utgångspunkt på följande sätt:  

 
De normer skolans verksamhet skall bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och integ-
ritet, individens frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga an-
svaret, har en djup förankring i vårt land och i vår kultur. Det är normer som således har djupa röt-
ter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. 

[SOU 1992: 94 s. 111, min kursivering]  
 

Debatten om skolans ‘värdegrund’ avspeglar det komplexa samspel som även fortsättningsvis 
tycks råda inom den liberala demokratin, mellan å ena sidan dess universella anspråk och å 
andra sidan dess reella normalisering av bestämda positioner och gemenskaper. Det är uppen-
bart att det är det ‘svenska’, ‘europeiska’ och ‘västerländska’ som normaliseras i debatten om 
skolans ‘värdegrund’. Det är också uppenbart att eventuella ‘avvikelser’, enligt vad som före-
språkas inom detta perspektiv, på olika sätt bör ‘anpassas’ och ‘korrigeras’ till denna normali-
tet.  
 
Nation(alism)en osynliggjord 
 
Det är däremot inte alltid som den idag rådande nationalstatliga hegemonin legitimeras på ett 
lika uppenbart sätt. En legitimering av kopplingen mellan demokrati och nation(alism) kan 
nämligen äga rum även genom det som inte uttalas. I många fall är det så att denna koppling 
inte alls uttrycks, utan att den snarare tas för given som en självklarhet. Den har då mer eller 
mindre blivit till ett slags sunt förnuft. På så sätt naturaliseras samtidigt de realiteter och 
komplexa historiska processer som tvinnat samman demokrati och nationalstat.15  

Rådande statsgränser och formerandet av kollektiva identiteter tas, till exempel, för givna i 
stora delar av demokratiteori och politisk teori (Calhoun, 1993; Canovan, 1996). Rune Prem-
fors är ett aktuellt exempel på hur demokrati och nationalstat tycks ses som en ‘av naturen gi-
ven’ konstellation. I sin bok Den starka demokratin (2000) gör han en historisk kartläggning 
av svensk demokrati. Han förutsätter genomgående nationalstaten som politiskt rum, som de-
mokratins till synes ‘naturliga’ enhet. Demokratin diskuteras, utan att egentligen problemati-
seras. Även om man, som till exempel Olof Petersson (1993), understryker att demokrati kan 
verka på flera olika nivåer (lokal, kommunal, regional, nationell, europeisk), så kan det hända 
att man tar det för givet att respektive nivå helt oproblematiskt befolkas av ett bestämt ‘folk’. 
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Därigenom osynliggörs de processer som skapat denna befolkning (nationalismen) och folket 
(nationen) görs till ett ‘naturligt’ existerande objekt.  

Idag är det många som föreställer sig att det så kallade ‘civilsamhället’ till sin funktion 
binder samman människor med varandra, skapar identifikation och förtroende. Civilsamhället 
skulle därför, tänker man sig, underbygga och befrämja demokratin (se Dahlstedt, 2000a/c). 
Det är däremot sällan som det i dessa sammanhang uttryckligen framgår vilka människor som 
egentligen utgör detta civilsamhälle. Återigen tenderar nationen att förutsättas och osynliggö-
ras som gemenskapsgrund (Calhoun, 1993).  

Ett aktuellt sådant exempel är Robert D. Putnam. I sin moderna klassiker Den fungerande 
demokratin tänker han sig demokrati och medborgerlig gemenskap som ett symbiotiskt för-
hållande. I bokens avslutande diskussion konstaterar han att ‘[e]tt demokratiskt styrelseskick 
förstärks i stället för att försvagas när det placeras i en kraftfull medborgerlig gemenskap’ 
(Putnam, 1996: 219). Ett sådant uttalande gör Putnam utan att egentligen närmare reflektera 
kring den eventuella betydelse som nationalismen och skapandet av nationell identitet har 
haft, och fortsatt kan ha, för den liberala demokratin. Den centrala fråga som Putnam inte 
förmår att besvara är alltså vad medborgerlig gemenskap egentligen består eller bör bestå av. 
Nationen tas helt enkelt för given som essentiell grund för gemenskap och nationalismen 
osynliggörs återigen.16 

Ett annat exempel på hur nation(alism)en kan osynliggöras är en artikel av Hans L. Zetter-
berg (2001), där han talar om ‘tron att det behövs en gemensam värdegrund för samhället’ 
som en slags ‘villfarelse’. Gentemot denna (van)föreställning hävdar Zetterberg: ‘utvecklade 
samhällen med komplex arbetsfördelning och multikulturella medborgare behöver ingalunda 
gemensamma värderingar’. ‘Allt som behövs’, föreslår han, ‘är enighet om ett fåtal regler för 
samverkan’. Vad är det då för regler och principer som Zetterberg menar att det krävs ‘enig-
het’ kring?  
 

Statskonsten i sådana samhällen behöver enighet om demokratins, diplomatins och krigskonstens 
regelverk. Näringslivet behöver enighet om marknadsekonomins regler. Kunskapssektorn behöver 
enighet om akademisk sed och vetenskaplig metodik. Umgänget i civilsamhället behöver enighet 
om civilitetens regler. Med sådan enighet kan folk med de mest olika värderingar och bakgrunder 
samsas och samarbeta. 

 
Även om Zetterberg här talar mot en utpräglat konservativ hållning i frågan om tradition och 
gemenskap, förespråkar han ändå ‘enighet’ kring flera fundamentala principer i samhället, 
principer som i dagens nationalstatliga sammanhang utgör en stark grogrund för utestängning 
och assimilering av de som av någon anledning definieras som inhumana, ociviliserade och 
odemokratiska.  

Även om Zetterberg må porträttera de människor han tänker sig skall ‘enas’ som fullt ‘jäm-
lika medborgare’ kan de ingalunda ses som frikopplade från tillhörighet till bestämda etniska 
eller rasmässiga gemenskaper, eftersom ‘ingen tillåts vara utan ras i ett rasifierat samhälle’ 
(Bashi, 1998: 966, e.ö.).17 I sitt resonemang missar Zetterberg följaktligen, liksom många and-
ra företrädare för en liberaldemokratisk ansats, helt frågan om makt och strukturella ojämlik-
heter, om relationen mellan majoritet och minoritet, om vem eller vilka det är som i realiteten 
har, eller bör ha, rätt att definiera och utforma till exempel det han benämner ‘civilitetens reg-
ler’ och ‘demokratins regelverk’.  
 
‘Arbetarna har inget fosterland’: Socialism och nation(alism)  
 
Det är dock inte bara i liberaldemokratiskt tänkande som nation(alism)en har utgjort och fort-
sätter att utgöra ett centralt inslag. En nationalstatligt präglad ideologi har också sedan länge 
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hört till de grundläggande dragen i socialistisk/marxistisk tanketradition.18 Socialism har allt 
sedan tidigt artonhundratal haft en högst mångtydig relation till nation(alism).  

Detta faktum avspeglas inte minst i det starkt motsägelsefulla konstaterande som Marx och 
Engels gjorde i deras Kommunistiska manifestet. Å ena sidan slog man där fast att: ‘Arbetarna 
har inget fosterland’. Å andra sidan hävdar man däremot att ‘proletariatet till att börja med 
måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass, konstituera sig själv som 
nation…’ (Marx & Engels, 1998: 52). Redan här kan vi med andra ord återfinna själva kärnan 
av den motsättning mellan gränsöverskridande, proletär solidaritet och gränsbevarande, natio-
nell enhet som finns inbyggd i en hel del socialistisk teori och praktik.  

Den reformistiska ‘väg till socialismen’ som efter hand kom att anammas av socialdemo-
kratin och fackföreningsrörelsen, präglades i mångt och mycket av en strävan efter homogeni-
sering inom nationsgränserna.19 ‘Nationell enhet var en bärande idé’, noterar Rune Johansson 
angående det svenska Folkhemmet, ‘men denna enhet tenderade att bli avgränsad mot om-
världen och vad som upplevdes som icke-svenskt’ (Johansson, 1999: 333). Gunnar Myrdal 
(1940) menade till exempel att ‘befolkningen’ i sig utgör ett fundamentalt ‘demokratiskt pro-
blem’ som kräver vetenskaplig såväl som politisk styrning. Liksom åtskilliga liberaldemokra-
ter underströk han betydelsen av nationell gemenskap för en fungerande demokrati: ‘Som po-
litisk varelse, är människan i det demokratiska samhället inte bara individ’, betonade Myrdal, 
‘som bedömer saker och ting från sitt eget intresse, utan samtidigt […], i sista instans, med-
borgare av en nation vars öde han [sic!] till viss grad identifierar sig med’ (s. 114, e.ö.). 

Det fanns länge, djupt inne i svensk arbetarrörelse, ett starkt motstånd mot invandring och 
en påtaglig aversion mot de som inte ansågs tillhöra Folket i Folkhemmet. Tanken om att för-
delning av samhällsresurser förutsätter en sträng gränsdragning mot omgivningen var länge 
central i den svenska arbetarrörelsens kamp för utbyggnad av välfärdsstaten (se Hammar, 
1964; Hall, 2000). Tankelogiken såg, då som nu, ut på följande sätt: Vi (inom gränserna) mås-
te hålla De (där utanför) ute för att Vi skall kunna värna om Oss själva. Eller, för att anföra en 
hållning som Jean Fischer nyligen har förespråkat: ‘Både demokratin och välfärden hänger 
samman med nationalstaten’ (Fischer, 1998: 35). Det har, historiskt sett, mycket riktigt fun-
nits ett samband mellan demokrati och nationalstat. Detta samband är däremot ingen historisk 
självklarhet, inte något ‘av naturen givet’.  

Ett nationalstatligt tänkande fick sålunda praktiska, politiska konsekvenser, i och med stat-
liga institutioners ‘hantering’ av de ‘avvikande’ och ‘degenererade’ i Folkhemmet. I Folk-
hems-demokratins namn ägde det rum såväl tvångssterilisering och registrering som utestäng-
ning och diskriminering av diverse ‘sinnesslöa och degenererade element’, däribland grupper 
som ‘tattare’ och ‘lappar’.20 ‘Tattaren’ var till exempel något av en ‘baksida’, en mot- eller 
hotbild, till det ideal som i Folkhemmet fanns om den ‘skötsamme arbetaren’.21 Denna hotbild 
fungerade, menar Birgitta Svensson, som en slags disciplinering av de svenska medborgarna: 
‘Genom att teckna tattarnas leverne som en mörk symbol gentemot det ljusa, nya som väntade 
den som skötte sig enligt det nya samhällets normer, formulerades vilka regler som man inte 
fick bryta mot’ (Svensson, 1998: 533). Olle Sahlström (1998) har också, bland andra, påpekat 
hur bilden av den ‘normale arbetaren’ inom fackföreningsrörelsen varit såväl starkt genus-
präglad som rasifierad (se även Hirdman, 1998). I den dominerande föreställningen har den 
‘normale arbetaren’ självklart varit vit, svensk och man. 

Michele Micheletti (1994) noterar i detta sammanhang, till skillnad från exempelvis Robert 
D. Putnam, det symbiotiska samband som existerar mellan demokrati, civilsamhälle och na-
tion(alism). Hon konstaterar bland annat följande, om begreppet Folkhem: ‘Acceptansen av 
begreppet medverkade till integrationen av politisk demokrati, folket, socialdemokratin och 
folkrörelserna. Denna integration är grunden för den moderna svenska politiska kulturen’ (s. 
81). I Folkhemmet var, konstaterar Micheletti, klass självklart överordnat andra grunder för 
‘erkännande’. Universalism ställdes framför partikularism, kompromiss framför konfrontation 
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och kollektiv framför individ. I Folkhemmet kom det på så sätt att skapas en gemensam, na-
tionell identifikation. ‘Enhetlighet, allmängiltighet och kollektivism var nödvändiga eftersom 
en partikularistisk identifikation sågs som hot om försvagning av förmågan att utveckla väl-
färdsstaten och den nationella identiteten’ (s. 223).  
 
Revolutionär mångkulturalism? 
 

I en värld där marknadskrafterna måste revolutioneras för att kunna vidmakthållas, är det inte en-
kelt att hålla isär konservatismens och radikalismens retorik. Konservativa talar revolutionens reto-
rik, medan socialister stundtals framstår som traditionens främsta försvarare. 

[Michael Billig, 1997: 226, e.ö.] 
 
Rasism och liberal demokrati ingår i ett symbiotiskt förhållande. Rasism och nationalism kan 
inte på ett givet eller förenklat sätt ses som ‘främmande’ för demokratin eller som yttre ‘hot 
mot demokratin’. Rasism och demokrati kan tillsammans ses som delar i en hegemonisk ord-
ning, en slags monokulturell demokrati. Denna typ av demokrati är baserad på nationalstatliga 
principer och den inbegriper därmed vissa på basis av etnisk tillhörighet utestängande drag. 
Dessa praktiker av utsortering och särbehandling antar vanligen tämligen ‘banala’ former och 
de bedrivs dagligen, mitt framför våra ögon, i den rådande demokratin. Huruvida vi verkligen 
finner denna ‘enfaldiga’ demokrati legitim, lämplig och tidsenlig är en politisk fråga som i allt 
för liten utsträckning har diskuterats. Om vi finner den illegitim, vad är då alternativet? 

I Sverige har det under senare år formulerats åtskilliga integrationspolitiska ambitioner och 
det har i flera sammanhang tagits en rad antirasistiska initiativ. Dessa insatser är däremot of-
tast relativt snävt definierade och i flera avseenden begränsade. De integrationspolitiska sats-
ningar som gjorts utgår i regel från en förhållandevis idealistisk tolkning av situationen i da-
gens ‘mångkulturella Sverige’. Vi har till exempel sett hur rasism, enligt idag förhärskande 
föreställningar, framställs som ett tämligen marginellt samhällsfenomen. Det görs inte sällan 
en mer eller mindre uttalad koppling mellan rasism och nynazism. Rasism handlar, menar 
man då, i grund och botten om felaktiga ‘attityder’, om våra föreställningar om ‘oss själva’ 
och om de Andra (jfr Wetherell & Potter, 1992). Självklara lösningar på det ‘rasistiska pro-
blemet’ består följaktligen av mer utbildning, bättre kunskaper om de Andra och om offentli-
ga avståndstaganden från ett mörkt förflutet.  

På så sätt har flera avgörande ‘problem’ i samtiden projicerats, endera på det förflutna eller 
på väl synliga extremister, skinnskallar och våldsverkare, i samhällets utkanter, alltmedan ra-
sifierande mekanismer i samhällets centrum görs naturliga och osynliga. Det finns därför ett 
starkt behov av att granska den samtida demokratin, den maktordning vi dagligen ger vårt 
passiva stöd. Torbjörn Tännsjö har i detta sammanhang konstaterat att: ‘Mycket av diskussio-
nen kring olika samhällssystems och politiska ideologiers skuld har riktats mot det förflutna 
(eller mot politiska ledare vars handlingar vi inte kan påverka). Men vi behöver också och 
framför allt granska vår samtid och de institutioner vi ger vårt dagliga passiva stöd’ (Tännsjö, 
2000: 82). 

En ‘revolutionär mångkulturalism’ (se McLaren, 1997) måste därför på längre sikt i grun-
den komma till tals med de många gånger osynliga, rasifierande och underordnande meka-
nismer som genomsyrar svensk demokrati av idag. Motstånd och frigörelse har alltid tvingats 
ta sig nya uttryck och söka sig nya vägar. Mångkulturalism är i den meningen inte i första 
hand en konstitutionell fråga, utan mer en fråga om mobilisering ‘underifrån’, om politik 
kamp för demokrati och mänskliga rättigheter bland vår tids mångdimensionella underklass. 
John Rex uttrycker denna tanke på ett träffande sätt, när han hävdar att ‘[d]en i det mångkul-
turella samhället framträdande sociala ordningen kommer att växa fram som ett resultat av di-
alog och konflikt mellan kulturer’ (Rex, 1996: 29, e.ö.). Revolutionär mångkulturalism för 
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mångkulturell demokrati handlar, för att hänvisa till Antonio Gramsci (1971), om att etablera 
breda, allsidiga och spänningsfyllda konstellationer bland underordnade grupper, i långsiktiga 
och medvetna ställningskrig där, som Stuart Hall har formulerat det, ‘inga slutgiltiga segrar 
nås utan där strategiska positioner alltid intas och förloras’ (Hall, 1981b: 233, e.ö.).22  

Det vi idag talar om som ‘integration’ måste rimligen förstås som ett hegemoniskt projekt, 
i Gramscis ursprungliga bemärkelse. Det krävs därför hegemoniska förskjutningar inom den 
idag rådande maktordningen (Dahlstedt, 2000a). Dessa konstellationer bör, för att inte mista 
sin verkligt mothegemoniska potential, spänna över samtliga samhällssfärer (det vi vanligen 
talar om som politik, ekonomi och civilt samhälle), över flera fundamentala principer för 
marginalisering och underordning. Ett alternativt perspektiv på demokrati bör med andra ord 
värna om radikal jämlikhet, jämlikhet som är baserad på såväl klass som på kön och etnicitet.  

Den liberala demokratin, så som den har kommit att utformas, är således ingen politisk 
ändhållplats, vilket liberaler som Francis Fukuyama (1992) har hävdat. Den måste ses som en 
ständigt föränderlig hegemoni, som blott ett steg på den långa vägen mot ett mer jämlikt och 
mer demokratiskt samhälle. Problemet är, för att uttrycka saken med Stuart Halls (1988) ord, 
inte att det idag skulle saknas ‘demokrater’, utan snarare att vi har en föreställning om demo-
krati som på avgörande punkter bör förnyas. Rådande föreställningar om demokratins nöd-
vändiga förankring i en nationalstatlig kontext har dock upprättat en hegemoni som verkar 
vara synnerligen svår att ifrågasätta.  

Det ideologiska fältet tycks i vårt tidevarv i någon mån ha kastats om. För närvarande före-
faller det vara konservativa och andra högerkrafter som är mest angelägna om att bryta mot 
den rådande ordningen och skapa ett nytt samhälle. Högerkrafter har allt sedan åttiotalet be-
drivit en framgångsrik kamp om att beskriva samtiden (se Hall, 1988; Boréus, 1994). Inom 
rådande samtalsordning har socialism, genom att förknippas med allt ‘ont’ från konspirationer 
till folkmord, framställts som ‘demokratins’ motsats, allt medan diverse högerdebattörer har 
lyckats anamma traditionella ‘vänsterbegrepp’ som solidaritet, klass och rättvisa i sin politis-
ka retorik. ‘Det finns ingen anledning att resignera inför den utveckling som håller på att om-
vandla vårt land till ett nytt klassamhälle’, utbrister exempelvis Mauricio Rojas (2001), mode-
rat programskrivare och verksam vid tankesmedjan Timbro. ‘Det som fordras för att vända 
denna utveckling är ett politiskt ledarskap som i solidaritetens, rättvisans och frihetens namn 
kan mobilisera hoppets krafter för att bygga upp ett bättre Sverige’. Vad som här eftersträvas 
är, för att använda moderatledaren Bo Lundgrens (2001) ordval, en ‘maktförskjutning – från 
politiker till den enskilda människan’.  

Vänstern tycks i denna situation närmast krampaktigt vilja försvara ‘det bestående’ mot allt 
för omfattande förändringar. Debattörer på den politiska vänsterkanten ser i denna situation 
med nostalgisk blick tillbaks på ‘folkhemstiden’. Ett aktuellt exempel på en sådan ‘folkhems-
nostalgi’ är en artikel där Björn Elmbrant (2001) diskuterar det ‘nya klassamhället’. Där skri-
ver han, bland annat: ‘folkhemmet var bilden av ett samhälle där det visserligen fanns olika 
samhällsklasser, hög som låg, men på samma sätt som i familjen fanns det en gemenskap’. 
Han menar vidare att vi bör hålla kvar bilden av Folkhemmet som ‘ett samhälle som accepte-
rar olikheter, men som kräver en samhällsanda…’.  

Folkhemmet var som en stor familj, vilket Elmbrant mycket riktigt konstaterar, men dess 
gemenskap förutsatte samtidigt en utestängning av Främmande element (Ringmar, 1998). Vad 
vi idag behöver är alternativa perspektiv på och visioner om demokrati, lösgjorda från natio-
nalstatliga inskränkningar. Först då kan vi föreställa oss en mångkulturell demokrati för vår 
tid. Det kan i detta sammanhang inte nog understrykas att det behövs en global, gränsöver-
skridande rörelse, för vår tids mångdimensionella underklass, för att samhället skall kunna 
förändras i en rättvis, mångkulturell riktning. Den på senare tid så massmedialt uppmärksam-
made Attac-rörelsen är därför ett synnerligen intressant tecken i tiden.  
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Denna rörelse har, av diverse bevarare av dagens status quo, associerats med olika slags 
våldsamheter. Samma dag som det ägde rum demonstrationer vid IMF:s årsmöte i Prag förra 
året gick exempelvis Mauricio Rojas, Alf Svensson, Stig-Björn Ljunggren och andra debattö-
rer i en artikel till gemensamt angrepp mot Attac: ‘Det inskränkta stamtänkandet är ännu en 
gång på frammarsch. Idag går den globala tribalismen åter till attack’ (Rojas, et al. 2000). 
Demonstranter sades i artikeln, tillsammans med andra kritiker av globalisering och oreglerad 
frihandel, vilja ‘hindra människorna från att välja fritt’ eftersom deras ‘ideologier bottnar i en 
djup misstro mot den individuella friheten och det öppna samhället som möjliggör denna fri-
het’.  

Vi står idag inför ett politiskt vägval. Den demokratiska visionen i ett nyliberalt Utopia är, 
å ena sidan, en värld av fritt svävande individer i inbördes konkurrens. Med andra ord: otyg-
lad, global kapitalism. Den demokratiska visionen inom den etablerade vänsterrörelsen under-
stödjer, å andra sidan, som ett skydd mot denna globala rovdrift, den nationella välfärdsstaten 
och, indirekt, nation(alism)en. Den kritik som har riktats mot Attac-rörelsen uttrycker i mångt 
och mycket en hårdnad politisk kamp om att uttolka demokratin, om att ge den konkret inne-
börd. Kritiken pekar samtidigt på att även Attac-rörelse speglar en mångtydig relation till na-
tion(alism)en, en mångtydighet inte helt olik den bild som Marx och Engels tidigare målat 
upp i Kommunistiska manifestet. Å ena sidan värnar rörelsen om global solidaritet, å andra si-
dan syftar den till att bevara gränser och nationella gemenskaper. Detta påvisar komplexiteten 
i frågan om demokratins förnyelse. Vad vi idag behöver är såväl visioner som en politisk 
kamp som följer devisen ‘Arbetarna har inget fosterland!’, möjligen i ny tappning: ‘Männi-
skor före marknaden!’. Inte ett nostalgiskt tillbakablickande som bara leder till antikverad 
trångsynthet och nationalstatlig och rasifierande instängdhet.  
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Noter 
                                                           
1 Citat som översatts till svenska markeras i texten fortlöpande med förkortningen e.ö. (egen översättning). 
2 Se bland annat Dahlstedt (1999) och (2000a/b). Följande avsnitt bygger i huvudsak på en redovisning som 
gjorts i Dahlstedt (2000b). De intervjuade består främst av representanter för politiska partier, tjänstemän, före-
trädare för ‘invandrarföreningar’ och personer engagerade i diverse lokala nätverk och tillfälliga aktionsgrupper.  
3 Detta sätt att synliggöra och kritiskt granska processer av diskriminering motsvarar i huvudsak de mönster som 
avtecknas forskning som Ove Sernhede (2000) bedrivit i mångetniska förorter till Göteborg.  
4 Den 30 november 2000 tog de fyra rikstäckande tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
och Expressen tillsammans initiativ till en omfattande kampanj mot rasism och främlingsfientlighet. ‘Hotet mot 
demokratin’ var kampanjens talande rubrik.  
5 Kampanjen beskrivs och motivet finns återgivet i Lärarnas Tidning (1997).  
6 Rånarluvorna tillhörde, framgår det av bildtexten, de tre nazister som tillsammans dömdes för att ha under 2000 
ha mördat fackföreningsmannan och syndikalisten Björn Söderberg. Detta mord utgjorde startskottet för flera 
rikstäckande kampanjer mot rasism och främlingsfientlighet. Se också ovan not 4.   
7 Se till exempel Wetherell & Potter (1992), Silverman (1992), Billig (1995), Goldberg (1993). 
8 För en översikt, se bland annat Ehnmark (1990), Goldberg (1993), Gilroy (2000). 
9 Några av de som anlagt ett liknande perspektiv är Broberg & Tydén (1991), Stoler (1995), Gilroy (2000). 
10 Se Ålund & Schierup (1991), Rothstein (1995), Bäck & Soininen (1998), Adman & Strömblad (2000). 
11 Till exempel Bauman (1999) och Castells (1998).  
12 För en sådan hållning, se Taylor (1993), McWilliams (1998), Rizman (2000). 
13 Se Billig (1995). En tanke är här att ‘nationell stolthet’ i grunden är ‘ofarlig’ eftersom den inte stänger ute (se 
Nodia, 1994). Francis Fukuyama menar i detta sammanhang att en mer ‘tolerant’ nationalism, i form av ‘natio-
nell stolthet’, kan ‘förenas förhållandevis väl med liberalism’ (Fukuyama, 1994: 26, e.ö). Michael Walzer (1998) 
har, i samma anda, talat om det positiva i vad han kallar ‘amerikanism’.  
14 Se Thompson (1990) för ett perspektiv på ‘förevigandet’ som ideologisk praktik. 
15 Se Mills (1999). Jämför Thompson (1990) och diskussionen om ‘mytologier’ i Barthes (1969).  
16 Argumentet om ett stärkt civilsamhälle kan i sig utgöra en särskild form av nationalism. Jämför Hall (2000). 
17 Se även kritiken av liberala så kallade ‘kontraktteorier’ i Mills (1999). 
18 För en analys av socialismens förhållande till nation(alism)en, se bland andra Szporluk (1988), Connor (1984).  
19 Marx (1975) kritiserade bland annat den tyska socialdemokratin för deras, som han såg det, allt för nationellt 
hållna strategi. Han menade bestämt att deras fokus på arbetarklassens frigörelse inom den tyska nationalstaten 
förhindrade en mer internationalistiskt orienterad strategi.  
20 Broberg & Tydén (1991), Svensson (1998), Mörkenstam (1999) 
21 Se Ambjörnsson (1988), om konstruktionen av den ‘ideale arbetaren’, även om han inte fokuserade på ‘baksi-
dan’ av detta ideal.  
22 ‘Mångkulturell demokrati’ har diskuterats av bland andra Rex (1996). 


