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Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati

Demokratiska relationer är maktrelationer som ständigt återskapas.
Demokratiteori bör därför aldrig förutsätta sitt subjekt, utan snarare envist 
undersöka själva skapandet av detta subjekt. ̂

Barbara Cruikshank, 1999: 18

Principen om självbestämmande är högst grundläggande för demokratin, men ändå både 
negligerad av demokratiteori och insvept i illusioner om primordialitet.

Craig Calhoun, 1993: 393

Inledning
Länge saknade frågor om migration och etniska relationer en etablerad plats 
inom politologisk demokratiforskning. Där har man i själva verket förhållit sig 
tämligen okritiskt till kategorier som “nation”, “kultur” och “etnicitet” . Dessa 
entiteter har tenderat att tas för givna, att ses som oföränderliga och oproble
matiska i sig. Denna hållning till frågor om migration och etniska relationer är 
djupt rotad i ett bestämt tankemönster om identitet och tillhörighet, som i stora 
drag har präglat demokratiforskningen. Det är detta tankemönster som står i 
fokus för denna artikel. Demokratiforskningen har under lång tid dominerats av 
statsvetenskapliga bidrag, vilka här, av naturliga skäl, blir centrala föremål för 
diskussion. Detta betyder inte att diskussionen saknar relevans också för andra
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discipliner. Tvärtom. De tankemönster som genomsyrat statsvetenskapen har 
även genomsyrat andra delar av samhällsvetenskapen, inte minst sociologin.

Inte förrän på senare år har det inom demokratiforskning förts en mer djuplo
dande diskussion om relationer mellan demokrati och nationalstat, mellan med
borgarskap och principen om kulturell homogenitet (Geddes & Favell 1999; 
Castles &c Davidson 2000). Det har i denna diskussion noterats att de spelregler 
som utm ärkt västerländska liberala demokratier under lång tid har baserats på 
en nationalstatlig modell och dess praktiker för in- och uteslutning (Silverman 
1992; Canovan 1996). Tomas Hammar (1990) har, bland andra, påtalat ett “di
lemma” mellan demokrati och nationalstat, ett “dilemma” som består i följande 
komplikation: Demokratin garanterar, å ena sidan, samtliga medborgare en upp
sättning grundläggande friheter, rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan är 
det en rad mekanismer som reglerar vilka som tillåts vara medborgare och vilka 
som tillerkänns dessa demokratiska friheter, rättigheter och skyldigheter, respek
tive vilka som utesluts, detta eftersom demokratin de facto är institutionaliserad 
i ett nationalstatligt sammanhang.

Det var historiskt nationen, denna “föreställda gemenskap” (Anderson 1993), 
som kom att “befolka” demokratin. Liberala demokratier etablerades nämligen 
som ett led i moderniseringen, där flera processer löpte parallellt med varandra, 
däribland uppkomsten av ett kapitalistiskt produktionssätt, en centraliserad stat
sapparat och nationsbyggandet. Under nationsbyggandet definierades “nationell 
gemenskap” i termer av kulturell homogenitet och, följaktligen, utestängning av 
de delar av befolkningen som inte ansågs “passa in” i gemenskapen. “Folkstyre”, 
en av demokratins mest fundamentala principer, kom successivt att bli synonymt 
med styre inte bara underifrån utan också för “Vi” eller “Oss”, det vill säga 
“folk som är som oss” . “Invandring uppenbarar”, understryker Adrian Favell 
(1999: 211), “flera av de fundamentala brister i den liberala demokratin, och 
dess underförstådda beroende av en viss grad av kulturell och nationell homoge
nitet för att i praktiken kunna leverera dess ideala principer om jämlikhet och 
tolerans” .

Demokrati och nationella fantasier
Fantasi har, poängterade en gång Sheldon Wolin (1960: 19), alltid varit en bety
delsefull dimension av politisk filosofi. Den har, som han formulerade det, varit 
ett viktigt “medium för att formulera fundamentala värden för teoretikern” .
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Politisk filosofi har inte minst genomsyrats av vad som i Wolins anda kan kallas 
“nationella fantasier”, en slags ideologisk föreställningsram med en uppsättning 
djupt förankrade och sinsemellan relaterade bilder, begrepp och antaganden om 
tillhörighet och plats, ursprung och identitet.2 Dessa bilder, begrepp och anta
ganden bildar, för att uttrycka det med Stuart Halls (1981: 31) ord, “de ramar 
inom vilka olika aspekter av den sociala världen representeras, tolkas, förstås 
och begripliggörs” . De nationella fantasierna utgör inget enhetligt tankesystem, 
utan de består snarare av en rad, i vissa fall motstridiga, tankeelement. Eventuellt 
motstridiga element förenas emellertid av vissa för de nationella fantasierna 
grundläggande principer, vilket gör att den inom sina ramar förmår rymma en 
uppsättning element som vid en första anblick må förefalla helt oförenliga (Hall 
1988). Antagandena ifråga är inte nödvändigtvis uttalade, utan de är många 
gånger outtalade, underförstådda och kan, så att säga, läsas “mellan raderna”. 
De bör vidare inte ses som rent “illusoriska” eller “falska”, utan snarare som 
“sanna” i den bemärkelsen att de i sig skapar en “verklighet” med reella konse
kvenser (Di Stefano 1991).

Dessa inom politisk filosofi djupt förankrade bilder, begrepp och antaganden 
bildar tillsammans ett både nationalstatligt och etnocentriskt paradigm, där före
komsten av homogena nationella gemenskaper och nationella gränser har förut
satts och tagits för givna i arsenalen av politiska koncept och/eller explicit har 
förespråkats och legitimerats som grundläggande och naturliga politiska ele
ment. Inom detta paradigm har sådana företeelser som kulturblandning, gränsö
verskridande och rörlighet, det vill säga sådant som är annorlunda och som avvi
ker från idealet om homogena nationella gemenskaper, framstått som i sig främ
mande element i det politiska livet. Denna ideologiska föreställningsram har 
präglat, och på olika sätt begränsat, den politiska filosofins synfält. Den har 
utgjort ett allvarligt hinder när det har gällt att på ett djuplodande och kritiskt 
sätt undersöka migration och etniska relationer i relation till maktstrukturen i 
den liberala demokratin. De nationella fantasierna är knutna till en rad fun
damentala analytiska antaganden. För en djupare förståelse för de angelägna 
frågor som migration och etniska relationer reser visavi den liberala demokratin 
måste dessa antaganden kritiskt granskas. På flera punkter måste ramarna vid
gas inom demokratiforskningen, epistemologiskt och disciplinärt, teoretiskt och 
metodologiskt.

En sådan kritisk problematisering rör inte minst den allt för snäva synen på 
makt och politik. Marxistisk och feministisk kritik har särskilt uppmärksammat
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två centrala “vita fläckar” inom statsvetenskapen, nämligen avsaknaden av ett 
genomarbetat klass- och könsperspektiv. Kön och klass är, har det där poängte
rats, två strukturella dimensioner som förbisetts inom stora delar av traditionell 
demokratiforskning. Etnicitet och nation kan, liksom de båda dimensionerna 
klass och kön, ses som grundläggande strukturella dimensioner i dagens liberala 
demokratier. Stora delar av den marxistisk och feministisk kritiken har däremot 
inte anlagt något kritiskt perspektiv på etnicitet, utan den har snarare verkat 
inom samma ideologiska föreställningsram som den traditionella demokrati
forskningen.

En överordnad uppgift för kritisk demokratiforskning måste vara att ifråga
sätta och utmana de underförstådda och hegemoniska föreställningar som har 
dominerat demokratiforskningen. Den behöver anlägga ett bredare perspektiv på 
frågor om etnicitet och politik, nation och demokrati. Ett tvärvetenskapligt seen
de är också centralt. Forskningsfälten med beteckningarna IMER och Cultural 
Studies är två av de tvärvetenskapliga influenser som kan vidga ett traditionellt 
demokratianalytiskt synfält och i högre grad uppmärksamma den maktordning 
som verkar genom etablerandet och vidmakthållandet av gränsdragning och ett 
hierarkiskt förhållande mellan “Vi” och “de Andra” .

Ett liberalpluralistiskt paradigm
Demokratiforskning i allmänhet och statsvetenskap i synnerhet har länge varit 
dominerat av ett liberalpluralistiskt paradigm. Samhället består, enligt detta 
paradigm, primärt av enskilda individer och en rad intressegrupper i inbördes 
samverkan och konkurrens. Olika intressegrupper förhandlar, sådan är tanken, 
med varandra och på så sätt skapas det successivt ett konsensus om den sociala 
tillvaron. Grundantagandet är att detta motverkar att medborgarna mobiliseras 
längs ett fåtal och polariserande intressekonflikter. Detta ständigt pågående sam
spel gör att makten fördelas mellan en mängd grupper runtom  i samhället. Ett 
pluralistiskt samhälle antas, med andra ord, förhindra maktkoncentration, m akt
fullkomlighet och förtryck.

Med “politik” underförstås här en separat sambällssfär, med specifika logiker 
och karaktärsdrag, skild från andra sfärer, exempelvis kultur och privatliv. 
Politik blir i detta sammanhang synonymt med “offentlighet” och “det gemen
samma”, med statsmakt, organisationer och formell beslutspraxis. Det perspek
tiv på makt som länge har varit det förhärskande inom det liberalpluralistiska
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paradigmet är vad som senare har kommit att gå under beteckningen “maktens 
första ansikte”. M aktutövning kännetecknas, enligt detta synsätt, av öppna 
intressekonflikter vid faktiska beslutsprocesser. I enlighet med Robert Dahl 
(1961: 7) brukar makt definieras på följande sätt: “A har makt över B när denne 
kan förmå B att handla på ett sätt som B annars inte skulle göra”.

En grundläggande tankegång, särskilt starkt förankrad inom empiriskt grun
dad demokratiforskning, har vidare gjort gällande att politik låter sig studeras 
objektivt (Euben 1970). Rune Premfors (2000: 7) noterar exempelvis att svensk 
statsvetenskap länge har dominerats av en tämligen långtgående ambition av att 
“såvitt möjligt eliminera det normativa och det konstruktiva ur det systematiska 
och fördjupade studiet av det politiska livet” . Forskningsidealet har i detta sam
manhang varit mer eller mindre präglat av en positivistisk vetenskapssyn, med 
rötter i naturvetenskap, nationalekonomi och beteendevetenskap. Idealet har 
varit en forskare som, med hjälp av en viss uppsättning tekniker och metoder, 
“neutralt”, “opartiskt” och “vid sidan av” iakttar ett bestämt samhälleligt/poli
tiskt förlopp, och på basis av dessa iakttagelser rentav förmår förutsäga en 
bestämd politisk framtid.

Liberalpluralismen utmanad: Marxistisk och feministisk kritik
Kritiska röster och alternativa perspektiv på politik har alltid existerat, även om 
de vanligen har fått samsas om utrymmet “vid sidan av” det som etablerats som 
hegemoniskt inom demokratiforskningen. Under sextio- och sjuttiotalen lyckades 
emellertid vissa alternativa strömningar i någon mån få akademiskt genomslag 
med konsekvenser även för demokratiforskning och politisk filosofi. Både m arx
istisk och feministisk kritik försökte vidga ramarna för “det politiska” till att 
också omfatta den “ekonomiska” respektive den “privata sfären” . Poängen i 
denna kritik består i att underordning och exploatering är fundamentala inslag i 
det demokratiska i samhället, till skillnad från den liberalpluralistiska synen på 
dessa drag som i sig främmande för demokratin. Grundtanken här är att sam
hället är skiktat längs flera fundamentala och samverkande konfliktdimensioner.

M arxistisk kritik har baserats på en klassisk tudelning av samhället i bas, 
ägande och produktionsförhållanden, och överbyggnad, stat, politik och ideolo
gi. Den ekonomiska basen har varit en självklar utgångspunkt för marxistiska 
samhällsstudier. Kritiken har inte sällan tagit sin utgångspunkt i Karl M arx’ essä 
Om Judefrågan (1995/1843). I statsmakten är människorna medborgare, en
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abstrakt tankefigur. Utanför är de däremot, enligt M arx, medlemmar av det bor
gerliga samhället och därmed inskrivna i rådande produktionsförhållanden. 
Flera kritiker har påtalat att det föreligger en konflikt mellan folkstyre/legitimi
tet och kapitalackumulation i den liberala demokratin (Wood 1995). Den “kapi
talistiska dem okratin” är, har Ralph Miliband (1994: 52) hävdat, “motsägelse
full, med dess demokratiska principer så fatalt inskränkta av det kapitalistiska 
sammanhang den verkar i . . .” . Själva den liberala demokratimodellen utgår, har 
flera kritiker noterat, från att den “ekonomiska sfären” i hög grad undandras 
demokratisk kontroll (Dahlkvist 1975). Vardagslivet är djupt indraget i m ark
nadskrafternas spel.

Åtskilliga feminister har å andra sidan kritiserat marxismen för att vara allt 
för könsblind  och allt för ensidigt fokuserad på materiella och ekonomiska lev
nadsbetingelser. Rådande produktionsförhållanden utgör, har feminister påpe
kat, inte den enda dimensionen av förtryck i samhället. Vad som närmare måste 
belysas är det sätt på vilket samhället de facto är strukturerat av kön.3 Carol 
Pateman (1994: 248) har exempelvis poängterat att “ [k]ön har betydelse för 
demokratin därför att konstruktionen av könsskillnad och könsrelationer är en 
del av konstruktionen av det politiska livet” . Den feministiska kritiken har kraft
fullt bestridit tanken att koncept och tankemodeller som varit centrala för det 
politiska tänkandet är, eller över huvud taget kan vara, objektiva, värdeneutrala 
och i sig oproblematiska (Jones & Jönasdottir 1988). Politisk filosofi har i själva 
verket varit manligt dominerad, male-stream (Di Stefano 1991). Den har utgått 
från det “manliga” som självklar m åttstock.4

Maktens ansikten
Under sjuttiotalet började det att inom statsvetenskapen utvecklas nya sätt att se 
på makt. Allt fler började söka efter makt på andra arenor än man traditionellt 
gjort. Gentemot maktens första ansikte började man tala om maktens andra och 
tredje ansikte.

Enligt Peter Bachrach och M orton Baratz (1972) ägnade sig Robert Dahl 
(1961) åt tämligen ointressanta frågor eftersom faktiska beslutsprocesser rör frå
gor som faktiskt har kommit upp på den politiska dagordningen. De menade 
emellertid att makt har ett “andra ansikte” . M akt utövas även då konflikter und- 
vikes, hävdade de, då intressen formuleras och formeras. De intresserade sig där
för i sin maktanalys för de strategier som kan tänkas förhindra politiska beslut
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från att fattas. Steven Lukes (1974) formulerade det som därefter har kommit att 
kallas för “maktens tredje ansikte”. Han kritiserade båda föregående m aktper
spektiv för att vara alltför orienterade mot öppna intressekonflikter, vilket anty
der att det alltid måste föreligga en öppen konflikt för att det skall vara fråga om 
maktutövning. “M en”, underströk Lukes, “detta är att bortse från den väsentli
ga poängen att det mest effektiva och försåtlig maktutövandet består i att för
hindra sådana konflikter från att över huvud taget uppstå” (Lukes 1974:23). 
Frånvaron av öppna konflikter kan, poängterade han, tänkas manifestera ett 
“falskt eller manipulerat konsensus” (Lukes 1974:24).

Dessa alternativa betraktelsesätt på makt och inflytande satte ett större fokus 
på frågor om medvetande och samtycke, om hur politiska intressen formuleras 
och marginaliseras, än vad som dittills gjorts inom ett traditionellt liberalplura- 
listiskt paradigm. Relationen mellan makt, identitet och samtycke har senare 
särskilt uppmärksammats inom Cultural Studies som mångvetenskapligt forsk
ningsfält. Detta forskningsfält har bidragit till att vidga perspektivet på makt och 
politik till att även innefatta kulturella och symboliska dimensioner, något som 
inte minst är viktigt att uppmärksamma när det gäller att närma sig frågor om 
demokrati, migration och etniska relationer.

“Politics of signification”
På senare tid har det liberalpluralistiska paradigmet återigen kritiserats för dess 
snäva syn på “politik” . Den “språkliga vändning” som under senare årtionden 
har påverkat samhällsvetenskap och humaniora har vidgat intresset mot kultur 
och ideologi, eller vad som har kommit att kallas tillvarons “diskursiva” benäm
ning (Storey 1996). Parallellt med denna ökade orientering mot “verklighetens” 
språkligt konstruerade karaktär har det blivit allt vanligare att betrakta fördel
ning av makt i alla dess former som i någon mening “politik” .

Politik är inte längre något som bör ses som isolerat till statsmakt och offici
ella institutioner. Joan Cocks (1989:15) pekar på något viktigt när hon hävdar 
att “social makt inte kan avgränsas till relationen mellan medborgare och stat”, 
vilket gör att politisk teori måste vidga sin väletablerade syn på makt och politik 
till att även täcka in “dimensioner av makt och motstånd såsom byråkrati, 
arbetsdelning, hudfärg och kön” . Hon förespråkar därmed ett närmande mellan 
politisk teori och kulturteori. Ett centralt antagande inom kulturteori och 
Cultural Studies är att kultur är intimt förbundet med maktrelationer i samhället
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(Willis 1981). En stor del av uppmärksamheten inom Cultural Studies har riktats 
mot kulturella krafter och symboliska praktiker som såväl befäster som motstår 
maktobalans av olika de slag. Eftersom samhälleliga konflikter utspelas inom 
kulturen är, menar man, symboliska praktiker i sig politiska. I fokus hamnar 
“kampen om mening” och “the politics of signification” (Nelson 1996).

Kultur ses inte som något statiskt och passivt, utan snarare som något i var
dagslivet ständigt föränderligt och praktiserat. Det vill säga: Kultur är praxis 
(Willis 1981). En praxis som i olika avseenden formar människors handlings
mönster och delaktighet i samhällslivet, vilket förstås gör kultur till ett viktigt fält 
att studera också för demokratiforskare. Genom att studera kulturell praktik kan 
vi, som Alan Finlayson och James M artin (1997: 187) uttrycker det, lokalisera 
“de frågor och identiteter som politisk debatt många gånger kretsar kring, såsom 
‘nationella’ intressen, kriminalitet och social ordning, ‘familjevården’, etc” . Ett 
sådant betraktelsesätt breddar naturligtvis ramarna för ett traditionellt libe- 
ralpluralistiskt perspektiv på makt, politik och styrning. Kärnan är just hur kamp 
om betydelser och processer av meningsskapande är relaterade till m aktförhål
landen, inflytande och dominans i samhället.

M akt och politik är enligt Cultural Studies-perspektivet varken systematisk 
eller centrerad i vissa strategiska punkter, till exempel i avskärmade statsappara
ter, vilket mer traditionella perspektiv på stat, politik och makt har låtit påskina. 
M akt penetrerar och genomsyrar snarare alla nivåer i samhället. Den verkar inte 
minst på mikroplanet, den sprids av löst sammansatta nätverk eller organisationer, 
av yrkesutövare, enskilda medborgare emellan (Foucault 1987). Ett sådant makt
begrepp har på senare tid vunnit allt mer terräng inom demokratiforskningen.5

Att skriva (om) politik
En vanlig utgångspunkt i Cultural Studies-perspektivet är tanken att forskning 
inte har några givna och neutrala utgångspunkter att utgå från. Därför kan vi 
heller inte betrakta “politiska” fenomen helt oberoende, från någon neutral posi
tion “utifrån” . Tron och anspråket på möjligheten att kunna vara placerad 
“utanför maktens spel” är enligt Judith Butler (1992:6) “måhända det mest för
såtliga av maktens knep” . Vetenskapliga “problem ”, liksom tolkningar av ett 
bestämt “politiskt” skeende, är i själva verket präglade av forskarens specifika 
synvinkel, och inte fristående i förhållande till teoretiska och andra utgångs
punkter. En inom statsvetenskapen länge dominerande föreställning har varit att
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det språk som forskaren använder sig av avspeglar en given “politisk verklighet” 
(Shapiro 1992). Donna Haraway (1989:3) har dock, utifrån en kritik av natur
vetenskapen, förfäktat tesen att vetenskap är en “berättande praktik” och att det 
är “mänskligt handlande [som] ger upphov till det vi kan se som fakta, lingvis- 
tiskt såväl som historiskt” . Det som tolkas som givna “fakta” ingår nämligen all
tid i ett specifikt kulturellt sammanhang.

Demokratiteorier kan därför “i bästa fall betraktas som konstituerande dis
kurser som bidrar till att konsolidera vad som är möjligt att tänka, säga, göra 
och att vara dem okratiskt” (Cruikshank 1999:2). De föreskriver, hur systematis
ka och “objektiva” de än gör anspråk på att vara, vissa “politiska subjekt” och 
normaliserar särskilda “sätt att vara” . Herbert Marcuse uppmärksammade 
redan i Den endimensionella människan (1968:115) ideologiska cirkelresone
mang i empiriska studier av demokrati: “Om ‘demokratisk’ definieras i de 
begränsade men realistiska termer som gäller för den aktuella valprocessen, så är 
det på förhand givet att denna process är demokratisk oavsett undersökningens 
resultat” . På så sätt blir studiet av politik i sig en självuppfyllande profetia. 
Ursprungliga antaganden, oavsett om de är explicita eller implicita, bekräftas 
som “sanna” genom de empiriska iakttagelser som görs.6 Frågan om vad som 
är politiskt eller inte är, vilket såväl marxistisk som feministisk kritik har under
strukit, i sig en politisk fråga. Politik kretsar nämligen kring gränsdragning, om 
att å ena sidan dra gränser mellan exempelvis “privat” och “offentligt” , “nor- 
m alitet” och “avvikelse”, och att å andra sidan strukturera samhället därefter 
(Mouffe 1993).

Ett Cultural Studies-perspektiv reser en rad kritiska frågor som är viktiga att 
ha i åtanke när det gäller att granska den politiska filosofins nationella fantasier, 
dess antaganden om tillhörighet och plats, ursprung och identitet. Det manar oss 
till att ställa frågor som: Vilka är demokratiteoriers bevekelsegrunder? Vilka 
antaganden och “fakta” utgår de från? Vad ser de som “politiskt” och inte? 
Vilka konsekvenser kan det tänkas få? Flera av dessa frågor har särskilt aktuali
serats inom forskningsfältet internationell migration och etniska relationer.

Etnicitet och politik
I takt med att “migrations- och integrationsfrågor” under åttio- och nittiotalen 
blivit en allt viktigare samhällelig angelägenhet har det tvärvetenskapliga fältet 
IMER, uttytt Internationell Migration och Etniska Relationer, expanderat kraf
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tigt inom den akademiska världen. En viktig utgångspunkt inom detta forsk
ningsfält har varit att frågor om migration och etniska relationer korsar tradi
tionellt disciplinära gränsdragningar och att de därför, med nödvändighet, rör 
dimensioner inom flera olika discipliner. En strävan har därför varit att i största 
möjliga mån anlägga mer av tvärvetenskapligt perspektiv när det gäller att närma 
sig frågor om migration och etniska relationer.

Tomas Hammar (2001), en pionjär i svensk IMER-forskning, konstaterar att 
IMER-forskningen länge har varit underfinansierad och i allmänhet haft tämli
gen låg status i förhållande till mainstream  i de olika disciplinerna, inte minst i 
statsvetenskap. IMER-relaterade frågor saknade länge en etablerad plats inom 
statsvetenskapen. Fram till mitten av sextiotalet var det i själva verket få statsve
tare som studerade frågor direkt kopplade till etnicitetT Från att mestadels ha 
bedrivits inom discipliner som antropologi, etnologi och, till viss del, sociologi, 
har IMER-forskningen under nittiotalet också bidragit till att vidga synfältet i 
andra discipliner, däribland statsvetenskapen (Hammar 2001). Det är däremot 
fortfarande, med några viktiga undantag,8 relativt få statsvetenskapliga studier 
som har tagit till sig av IMER-forskningens tvärvetenskapliga anda och bredare 
perspektiv på etnicitet, nation och kultur. Det är heller inte bara inom det libe- 
ralpluralistiska paradigmet som IMER-frågor har fört en tämligen undanskymd 
tillvaro. Samma sak gäller även stora delar av den kritik som har riktats mot 
detta paradigm. Flera kritiker har pekat på en långvarig frånvaro av ras- och 
etnicitetsfrågor inom exempelvis marxistisk forskning (Solomos 1986; Gilroy, 
1987). Andra kritiker har uppmärksammat en motsvarande avsaknad inom 
feministisk forskning (Anthias & Yuval-Davis 1992; McClintock 1994).

I dagens IMER-forskning är socialkonstruktionistiska angreppssätt tämligen 
vanligt förekommande. Utgångspunkten är här att det som “finns”, det som defi
nieras och accepteras som “verkligt” , i något avseende är diskursivt konstruerat. 
Forskning är, därmed, inte prim ärt fokuserad på att, en gång för alla, fastslå vad 
etnicitet och nation “ä r”, utan den är snarare fokuserad på att se hur dessa enti- 
teter skapas, institutionaliseras, förändras över tid och rum och, inte minst, med 
vilka konsekvenser (Wetherell & Potter 1992). Nationen ses som en “föreställd 
gemenskap” (Anderson 1993). Kunskap om exempelvis “etniska m inoriteter”, 
om “de Andra”, kan därmed inte förstås som en avspegling av faktiskt existe
rande “främlingar” . Denna kunskap måste snarare förstås som ett resultat av 
den praktik genom vilken föreställningar om dessa “främlingar” faktiskt skapas
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(Goldberg 1993). Inom stora delar av dagens IMER-forskning ses kultur och 
identitet följaktligen som något som förvärvas och praktiseras i sociala relatio- 
ner, där gränser dras mot “de A ndra”, de som inte anses “höra till”, inte något 
som människor bara “har” (Eriksen 1999). Ur en sådan synvinkel kan inte kate
gorier som “nation” och “etnicitet” ses som några oberoende och självklara för
klaringar till diverse “politiska fenomen”, utan de måste snarare förstås som 
“politiska” kategorier som i sig själva behöver förklaras och förstås.

Kultur och rasism
Under nittiotalet har flera företrädare för internationell rasismforskning riktat 
särskilt fokus på rasism i liberaldemokratiska samhällen. En tidigare tydlig och 
biologiskt förankrad rasism har, menar man, i dagens liberala demokratier allt 
mer fått ge plats åt en brett förankrad, betydligt mer subtil och kulturellt orien
terad rasism.9 Forna tiders rasbiologiska doktriner delade explicit in mänsklig
heten i distinkta och sinsemellan graderade “raser” . Idag delas emellertid mänsk
ligheten främst in efter “kultur”, “etnisk tillhörighet” och “religion” , snarare än 
efter “ras” . Rasismen i dagens liberala demokratier menar man har naturalise- 
rats så att den för enskilda betraktare vanligen undgår kritisk reflektion. De har 
infiltrerat vardagslivet och inordnats som självklarheter, common sense, i vår 
föreställningsvärld. Befästandet och naturliggörandet av tillhörighet är idag, till
sammans med vardagligt handlande som vidmakthåller etnisk skiktning, viktiga 
inslag i vad Philomena Essed (1991) kallar everyday racism.

IMER-frågor har länge vara centrala inom Cultural Studies.10 Med den inom 
Cultural Studies starka strävan efter att på olika sätt synliggöra det “vardagliga” 
och “populära” har populärkultur, massmedia och vardagsliv hamnat i blick
fånget. Michael Billig (1995) har visat hur nationalstatliga ideologier dagligen 
“flaggas” , i exempelvis journalisters användande av tilltal som “vi” och “de” på 
sportsidor eller i ekonominyheter. Flera Cultural Studies-influerade studier har 
även satt fokus på etnicitet och etniska relationer i sammanhang som kan betrak
tas som mer “politiska” i traditionell mening, som diskussioner i politiska för
samlingar (van Dijk 1993), officiella politiska dokument (Mörkenstam 1999; 
Hansen 2000) och konkret politisk praxis inom en rad olika om råden.11

Etnicitet bör inte isoleras från övriga sociala relationer eftersom etnicitet all
tid ingår i ett bestämt socialt sammanhang och samverkar med andra dimensio
ner av över- och underordning. Stuart Hall (1988) menar att etnicitet skapas
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inom ramen för bredare hegemoniska projekt. Han har bland annat visat hur det 
politiska landskapet i Storbritannien gradvis försköts som en följd av “thatche- 
rismen” som hegemoniskt projekt. Detta projekt kännetecknades, menar han, 
främst av att det lyckades kombinera utpräglat marknadsliberala doktriner (med 
den fria, nyttomaximerande individen i fokus) med traditionellt “konservativa” 
värden (med tradition, anständighet, familj och nation i fokus). Michael Omi och 
Howard W inant (1994) analyserar i samma anda samhället som en racial for
mation , en rasmässig/etnisk maktordning som utgör en del av en bredare ekono
misk och politisk maktordning. Etnicitet är, i deras mening, institutionaliserad i 
statsapparater och politiska projekt, men den är aldrig statisk och evig, utan sna
rare ett resultat av maktkonstellationer i ständig omförhandling.

Utifrån en sådan teoretisk ansats kan etnicitet, liksom de båda dimensionerna 
klass och kön, ses som ett inneboende karakteristiskt drag i dagens liberala 
demokratier (Cunningham 2000). Rådande föreställningar om “etnisk tillhörig
het” inte bara normerar och sorterar på ett rent kognitivt plan, utan de struktu
rerar och konstituerar dessutom påtagligt o(jäm)lika livschanser och handlings
möjligheter för olika människor. Dessa föreställningar är därmed, understryker 
Charles Mills (1999:29), exploaterande till sin karaktär: “Vithet” , denna centra
la norm för den liberala demokratin, the racial polity som Mills kallat den, 
“innebär inte bara att vara en hel människa, en första rangens medborgare, att 
vara i besittning av en estetiskt normativ kropp, att ha medlemskap i den erkän
da kulturen; den innebär också materiell vinning, den berättigar till moralisk, 
juridisk och social särbehandling...” .

Primoridialism och “vardagslivets vokabulär”
Även om statsvetenskap vanligtvis gör anspråk på att ge en opartisk beskrivning 
av “politiska realiteter” så finns det otaliga exempel på hur den, som Sheldon 
Wolin (1960: 15) har formulerat det, i realiteten “förlitar sig till vardagslivets 
vokabulär för att formulera sina tankegångar” , en vokabulär som florerar och 
tas för given som common sense runtom i samhället. De beskrivningar av “poli
tiska realiteter” som gör anspråk på att vara “opartiska” bär därmed på i flera 
avseenden ideologiska element.12 Denna “vardagslivets vokabulär” kan exem
pelvis generera frågeställningar och antaganden som forskningen tar som sin 
utgångspunkt. De kan vägleda sökandet efter eller i sig tjäna som förklaringar till 
en rad “politiska realiteter” .
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Demokratiforskningen har i stora drag verkat inom ett både nationalstatligt 
och etnocentriskt paradigm, där en given homogen nationell gemenskap och 
självklara nationella gränser mer eller mindre har varit själva den analytiska 
förutsättningen för tänkandet om demokrati. Inom detta paradigm har primor- 
dialistiska perspektiv på tillhörighet länge varit dominerande (Taylor 1996), i 
den meningen att nationen förutsätts erbjuda enskilda medborgare en “naturlig” 
eller “naturgiven” känsla av tillhörighet och att den antas tillgodose djupt ro ta
de mänskliga behov av gemenskap.13 En dominerande föreställning har exem
pelvis varit att, som den politiske filosofen David Miller (1995: 98) formulerat 
det, “stats- och nationsgränser i så stor utsträckning som möjligt bör överlappa 
varandra” . Den “demokratiske medborgaren” har med andra ord uppfattats 
såsom självklart “nationsbunden” .

Tanken om att demokrati förutsätter en idé om folklig gemenskap och en före
ställning om en kulturellt homogen befolkning ingår som en kärna i “nationsbyg- 
gandets” ideologi. Denna tanke har varit stark inom så kallad kommunitaristisk 
tanketradition.14 I en sådan anda beskriver exempelvis M ilton Esman (1994) 
etnisk tillhörighet som en samling “distinkta kollektiva identiteter och sedvän
jor” (Esman 1994:7). Till skillnad från de forskare som idag betraktar nation och 
etnicitet som skapade och “föreställda” gemenskaper, hävdar han att etnisk till
hörighet måste förstås som en “genuin smärta och längtan” (Esman 1994:241). 
Han menar mer bestämt att det är en slags “instinktiv lojalitet” som “binder 
individer till deras etniska gem enskap...” (Esman 1994:15). Esmans språkbruk 
närmar sig därmed sociobiologernas eller, för den delen, språkbruket hos forna 
tiders rasbiologer. Lojalitet till “de sina” framstår som en medfödd, “instinktiv” 
reaktion. Etnicitet är följaktligen något som är fixt och färdigt, något som m än
niskor föds med, snarare än något föränderligt, något de förvärvar.

Det är emellertid inte alltid som primordialistiska utgångspunkter formuleras 
så explicit. I många sammanhang är dessa utgångspunkter snarare underförståd
da och utgör en slags ideologisk undertext som synliggörs mest i förbigående, i 
antaganden och korta bisatser, även hos åtskilliga av de som skulle bestrida att 
de delar sådana uppfattningar. Janerik Gidlund (1998) uppvisar ett annat exem
pel på hur en primordialistisk tankefigur kan genomsyra diskussionen om demo
kratins villkor. Han hävdar att “vissa identifikationer” måste ses som viktigare 
än andra. Han menar att vi därför kan tala om förekomsten av en “hierarki av 
tillhörighet i en människas identitet” (Gidlund 1998:80), där en “etnisk” identi
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fikation är en mer stabil och betydelsefull tillhörighetsgrund än andra identifika
tioner. Han konstaterar därtill att “vad som håller Sverige samman är den folk
liga känslan av en gemensam tillhörighet, en svensk identifikation (Gidlund 
1998:96f). Tillhörighet, nation, territorium och demokrati vävs i resonemang 
som dessa samman till en i realiteten problematisk “berättelse” om demokratins 

karaktär.

Nationen legitimerad
Nationen som politisk enhet och demokratiskt ideal har, som vi här skall se, 
befästs i demokratiforskning, (1) endera genom att dess förekomst explicit har 
förespråkats och legitimerats, till exempel genom att man har argumenterat för 
att demokrati förutsätter folklig gemenskap, homogenitet och, följaktligen, ute
stängning av “de Andra” , de som av någon anledning inte anses “höra till” , (2) 
eller genom att den helt enkelt har tagits för given som en självklarhet och där
med osynliggjorts (Mills 1999; Cunningham 2000).

Modernisering i västerländsk mening har inneburit att västvärldens partikulä- 
ra värden och principer har upphöjts till universella, giltiga för hela mänsklighe
ten. Åtskilliga av upplysningens tänkare, politiska filosofer och liberaldemokra
ter, däribland Hume, Locke, Kant, Montesquieu och Tocqueville, kom att defi
niera “de Andra” som förhistoriska, irrationella, underutvecklade och rasmässigt 
underlägsna.15 David Goldberg (1993) har, bland andra, understrukit den fun
damentala motsättning mellan universalism och partikularism  som redan från 
början kastat sin skugga över flera av de liberala pionjärernas tänkande. Flera av 
dem förespråkade mer eller mindre öppet förtryck och exploatering av etniska 
minoriteter och koloniserade folk. John Stuart Mill gjorde till exempel, i verket 
Om friheten (1984/1859), en distinktion mellan “civiliserade” och “ociviliserade 
folk” . Han argumenterade för vad man måste uppfatta som ett fortsatt hårdhänt 
och auktoritärt brittiskt styre av Indien eftersom indiernas, som han kallade det, 
“orientaliska despotism” gjorde dem oförmögna att själva etablera, eller ens leva 
under, ett fungerande, demokratiskt styrelseskick.

Diskussionen om demokrati förs till viss del fortfarande inom denna föreställ
ningsvärld. Resonemanget kan exempelvis ha en logik som hos Carey 
McWilliams (1998: 125): “Att stödja principen om demokratisk jämlikhet” , häv
dar han, “är detsamma som att understryka att...vissa kredon och kulturer är 
bättre och att andra är säm re...” . Samuel Huntington (1993) delar, för att anfö
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ra ett annat tydligt exempel på en sådan tankelogik, uttryckligen in världen i
demokratiska respektive “odemokratiska kulturer”, och avser med det “väs

terländska gentemot övriga “kulturer”. Det är just denna slags föreställning om 
“the West and the Rest” (Hall 1992) som har distanserat “Oss dem okrater” från

de barbariska Andra . Den har så gjort genom att etablera en definitiv, ideolo
gisk koppling mellan å ena sidan demokrati och å andra sidan västvärlden, kris
tendom, upplysning, rationalitet och civilisation (Bernal 1991; Hansen 2000). 
Idag tenderar vi däremot att i mangt och mycket bortse från den andra sidan av 
detta “demokratiska ursprung”, baksidan eller framsidan kan diskuteras, nämli
gen rå kolonialism och mer förfinad neokolonialism, imperialism och åtföljande 
folkmord, plundring och exploatering av “de A ndra”, allt detta i civilisationens 
och demokratins namn.

Nationen osyn liggjord
Den rådande nationalstatliga hegemonin legitimeras inte alltid öppet. 
Kopplingen mellan demokrati och nation kan äga rum även genom det som inte 
explicit uttalas. I många fall är det så att denna koppling inte alls uttrycks, utan 
att den snarare tas för given som en självklarhet och naturaliseras parallellt med 
de realiteter och komplexa historiska processer som tvinnat samman reellt exi
sterande demokrati och nationalstat.

Statsgränser och kollektiva identiteter tas för givna i huvuddelen av demokrati
teori och politisk filosofi. Härmed osynliggörs de historiska processer som ska
pat dessa gränser och identiteter (Calhoun 1993; Canovan 1996). Demokrati har 
länge framstått såsom snarast otänkbart utan nationen som gem enskapsgrund.^ 
Bara det faktum att det inte var förrän på åttio- och nittiotalen som frågan om 
huruvida demokrati över huvud taget är tänkbar i någon annan form och i någon 
annan kontext än just den nationalstatliga, med dess specifika praktiker för in- 
och uteslutning, började att aktualiseras, är ett viktigt tecken på den närapå 
naturgivna, hegemoniska kopplingen mellan demokrati och nationalstat som 
geografisk enhet.

En grundläggande tankegång har i detta sammanhang varit att ett “demokra
tiskt medborgarskap”, och de grundläggande friheter, rättigheter och skyldighe
ter som det garanterar, förutsätter en gränsdragning mellan de som “tillhör” och 
de som inte tillhör”, mellan de som skall tillerkännas dessa friheter, rättigheter 
och skyldigheter och de som inte skall göra det (Walzer 1993). Inom
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(nations)gränserna antas “Vi” inte sällan ingå i en trygg och varm gemenskap, 
med ömsesidig förståelse, gemensamma moraliska principer och skyldigheter, 
fungerande resursfördelning och demokratiskt ansvarsutkrävande. Världen utan
för dessa (nations)gränser antas däremot kännetecknas av främlingskap, faror 
och osäkra principer för moral och skyldigheter (Connolly 1993).

Rune Premfors är ett exempel på hur demokrati och nationalstat tycks ses som 
en “naturgiven” konstellation. I sin bok Den starka demokratin (2000) gör han 
en historisk kartläggning av svensk demokrati. Han diskuterar frågor som demo
kratiseringen av Sverige, framväxten av den “svenska modellen” etc, utan att 
egentligen närmare kritiskt problematisera frågor som medborgarskap och till
hörighet. Han förutsätter genomgående nationalstaten som demokratins till 
synes “naturliga” inramning. Även om det i en rad fall faktiskt understryks att 
demokrati kan verka, och de facto verkar, på flera olika nivåer (lokal, kommu
nal, regional, nationell, europeisk etc), så kan det hända att det ändå tas för givet 
att ett bestämt “folk” på ett naturligt och oproblematiskt sätt befolkar respekti
ve nivå. Därigenom riskerar de processer som skapat nationen, det vill säga 
nationalism som ideologi och forskningspremiss, att osynliggöras. Nationen görs 
till ett oproblematiskt och “naturligt” existerande objekt.

Nation och civilt samhälle
Idag föreställer man sig ofta att det så kallade civila samhället till sin funktion 
binder samman människor med varandra, skapar identifikation och förtroende. 
Civilsamhället skulle därför, tänker man sig, underbygga och befrämja demo
kratin (Dahlstedt 2000a). Tanken på enhetliga och sammanhängande normer är 
i sig problematisk med avseende på etniska relationer (Young 2000). Dessa nor
mer fungerar normaliserande och tenderar därför att peka ut särskilda etnis
ka, kulturella och religiösa tillhörigheter och definiera dessa delar av befolk
ningen som avvikande och “icke tillhörande” . Även om diskussionen om “civil- 
samhällelig gemenskap” oftast sägs vara frikopplad från etniskt normerande 
föreställningar genomsyras den inte sällan av en rad nationella fantasier. Det är 
sällan som det i dessa sammanhang uttryckligen framgår vilka människor som 
egentligen räknas in i och vilka som inte räknas in i civilsamhället. Nationen som 
central gemenskapsgrund tenderar återigen att förutsättas och, på så sätt, osyn
liggöras (Calhoun 1993).

Ett exempel är Robert Putnam. I sin moderna klassiker Den fungerande demo
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kratin (1996) tänker han sig demokrati och medborgerlig gemenskap som ett 
symbiotiskt förhållande. Kontakter, nätverk, förtroenden och lojalitetsband 
människor emellan, säger hans övergripande slutsats, banar väg för en fram
gångsrik och “fungerande dem okrati” . Putnam slår bland annat fast att “ [e]tt 
demokratiskt styrelseskick förstärks i stället för att försvagas när det placeras i 
en kraftfull medborgerlig gemenskap” (Putnam l996:219), ett påstående som 
Putnam gör utan att egentligen närmare reflektera kring den eventuella betydel
se som nationalism och skapande av “nationella identiteter” har haft, och fort
satt kan ha, för den liberala demokratins sätt att fungera. Den centrala fråga som 
inte riktigt besvaras är vad medborgerlig gemenskap egentligen består av eller 
bör bestå av. Putnam sveper i boken över ett historiskt skeende som bland annat 
rymmer 1800-talets skapande av den “italienska nationen”. Detta gör han utan 
att i princip omnämna den italienska nationalism som formade en övergripande 
italiensk “medborgerlig gemenskap” . Nationen tas för given som en essentiell 
grund för “medborgerlig gemenskap” . Nationalismen som historisk och politisk 
kraft undgår kritisk granskning, liksom relationen mellan nationalstat, 
nation(alism) och demokrati.

Demokrati och “invandrarskap”
I det paradigm som dominerat demokratiforskningen har separerade och statis
ka “kulturer” varit en självklar utgångspunkt och konstruerade dikotomier har 
tagits för givna som naturliga. “M igranter och migrationer u tm anar”, poängte
rar dock Irene Molina (2000: 113), “den ordning och trygghetskänsla som gräns
dragningar, kategoriseringar och dikotomiseringar inger” . I den världsbild som 
dominerat demokratiforskningen framstår därmed sådana företeelser som kul
turblandning, gränsöverskridande och rörlighet som i sig onormala och proble
matiska inslag i den politiska tillvaron (Eriksen 1999). Migration och “invand
rarskap”, det avvikande, har följaktligen betraktats som något i sig problema
tiskt. En närmast ofrånkomlig följd av den tankelogik som gör gällande att för
delning av samhällsresurser förutsätter en gränsdragning mellan de som “tillhör” 
och de som “inte tillhör” är, vilket bland andra Nils Öberg (1993) har poängte
rat, en mer eller mindre långtgående strävan efter att, såväl i tanke som i konkret 
handling, bevaka rådande gränser och hålla de hotfulla “A ndra” “på plats” .

De kategorier som används för att beteckna “de A ndra”, “invandrare”, 
etnisk grupp , etnisk minoritet” och så vidare, har i regel begagnats som
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deskriptiva och i många avseenden naturgivna kategorier. “Invandrarskap” har i 
detta sammanhang mer eller mindre reducerats till en “variabel” , som utan stör
re svårigheter, antas det, låter sig korreleras med andra “bakgrundskarakteristi- 
ka” . “Invandrarskap” har på så sätt successivt blivit till en allt mer självklar och 
oberoende förklaring till diverse “politiska” företeelser, exempelvis valdeltagan
de och representation.

På ett liknande sätt som kvinnor har behandlats inom politiskt filosofi har 
etniska minoriteter i allmänhet framställts som fundamentalt “annorlunda” i 
förhållande till en norm, i förra fallet mannen och “det manliga”, i senare fallet 
den etniska majoriteten eller majoritetssamhället. “De Andras” liv och leverne 
har betraktats ur majoritetssamhällets specifika synvinkel, utifrån just denna 
majoritets föreställda levnads- och handlingsmönster som normativt ideal 
(Stasiulis 1997). Etniska minoriteters “politiska handlande” har exempelvis 
behandlats som ett i grunden “avvikande” inslag i demokratin. De har i regel 
framstått som i olika avseenden alienerade och “politiskt passiva” . En reaktion 
på utanförskap kan dock bestå i ett aktivt och adekvat avståndstagande och i 
engagemang i transnationella rörelser, ett engagemang och deltagande som är 
riktat mot en annan kontext än just det “nya hemlandet” . Reaktioner av detta 
slag är till sin natur uttryck för ett genuint politiskt handlande, som ingalunda 
bör utdefinieras som avvikande, passivt eller främmande (Dahlstedt 2001a).

Ett exempel på hur “vardagslivets vokabulär” emellanåt genomsyrar demo
kratiforskningens sätt att behandla frågor om migration och etniska relationer är 
de diskussioner som har tagit fasta på “kulturkrockar” och som har talat om att 
immigranter “lever mellan två kulturer” . Dessa diskussioner har, liksom mycket 
av det offentliga samtalet om invandring och integration i allmänhet, tagit som 
sin utgångspunkt att samhällen avgränsas av enhetliga och statiska “kulturer” . 
Dessa “kulturer” sägs i större eller mindre utsträckning skilja sig från varandra. 
När människor från ett samhälle förflyttar sig till ett annat uppstår, sådan är tan
ken, en “krock” mellan “kulturer” . Dessa “krockar” tjänar vidare i sig som för
klaringar till en rad företeelser i samhället, exempelvis utanförskap, segregation 
och politisk passivitet bland immigranter.

I Det första invandrarvalet, en av de första statsvetenskapliga studier i Sverige 
som hade etnicitet och politik som sitt primära fokus, skrev Tomas Hammar föl
jande:

För invandrare från andra länder, med väsentligt större skillnader i värderingssystem, kan kors-
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trycket tänkas bli kraftigt. Religiösa och moraliska föreställningar hämtade från hemlandets 

kultur konfronteras med invandringslandets politiska kultur [Hammar 1979: 111].

I detta resonemang om kultur och invandring underförstås möjligheten att kunna 
gradera olika “kulturer” utifrån hur pass (o)lika de är varandra eller, för att vara 
mer precis, utifrån hur mycket de de facto skiljer sig från “kulturen” i majoritets- 
samhället.17 Resonemanget liknar i stora drag de modeller inom exempelvis eko
nomisk historia och nationalekonomi som förklarar “invandrares” höga arbets
löshet och socialbidragsberoende med hänvisning till “kulturella skillnader” .18 
Den fråga vi bör ställa oss är emellertid följande. Är det verkligen “kulturella skill
nader” som i sig orsakar en rad demokratiska och andra dilemman? Är det inte 
omvänt själva det faktum att dessa föreställda “skillnader” tillerkänns en sådan 
avgörande betydelse runtom i samhället som är det verkligen problematiska?

Det är inte ovanligt att man inom statsvetenskap och demokratiforskning 
söker karaktärisera vad som ibland kallas för “etnisk politik” med just “krock
ar mellan kulturer”. Etnicitet har vanligen aktualiserats i relation till de vanli
gaste studieobjekten för liberalpluralistiskt orienterad forskning, nämligen 
intressekonflikter, beslutsfattande, statsapparater och så vidare. M ilton Esman
(1994) menar att nationalism i huvudsak uttrycks i medvetet, mobiliserat motstånd 
och öppna politiska konflikter mellan olika intressegrupper. Fokus i hans studie av 
“etnisk politik” är, som han själv uttrycker det, “de processer där etnisk identitet 
och solidaritet aktiveras och leder till politisk konflikt...” (Esmanl994: 9). 
Etnicitet föreställs i detta sammanhang som något som förenar de olika indivi
derna i en bestämd intressegrupp, som något som med olika medel kan mobili
seras i olika situationer. Esmans utgångspunkt är därmed att “ [ejtnicitet kan inte 
politiseras om inte en underliggande kärna av minne, erfarenheter, eller värden 
förmår försätta folk i kollektiv aktion” (Esmanl994: 14).

Etniska grupper betraktas följaktligen som mer eller mindre homogena och 
enade kring bestämda intressen som i princip är på förhand givna. Dessa intres
sen antas vidare vara möjliga att representeras av ett elitskikt av “etniska före
trädare” . Flera studier har försökt fånga dessa “etniska intressen” genom att 
aggregera, lägga samman, enskilda “etniska representanters” attityder och håll
ningar till en rad frågor, men de förmår sällan fånga den väv av sociala proces
ser som har bidragit till att skapa gemenskap och gemensamma intressen (Reed 
1999). M odern etnicitetsforskning har starkt understrukit att etnicitet och

58 so c io lo g isk  fo rskn ing  3-4 /2001



D em okrati och na tio n e lla  fa n ta s ie r

“etniska intressen” i realiteten är flytande och föränderligt, integrerat i en rad 
sociala processer som är genomkorsade av inte minst dimensioner som kön, 
klass, generation etc. Det som emellanåt kallas för “etniska intressen” är i sig ett 
resultat av politisk kamp. Gemenskap, lojalitet och “gemensamma intressen” är 
något som successivt förhandlas fram och i mångt och mycket skapas av ett skikt 
av ledare och representanter istället för att vara något från början givet.19

Rasismen osynliggjord
Inom statsvetenskapen har det vanligen inte ägnats något större intresse för de 
samhälleliga praktiker som dels gör “invandrare” till en entydig social kategori 
och dels gör “invandrarskap” avgörande för människors möjligheter att lyckas i 
samhället. Helt i enlighet med de nationella fantasier som genomsyrat statsve
tenskapen är det mestadels faktorer på invidnivå, ofta relaterade till “invandrar
na” själva, exempelvis “kulturella avstånd” och brist på språkkunskaper, som 
har tilldragit sig forskningens intresse. Faktorer förlagda i det omgivande sam
hället, exempelvis stigmatiserings- och diskrimineringsprocesser, har dessvärre 
tenderat att hamna i skymundan. Ett sådant perspektiv på etnicitet och politik 
riskerar sammantaget att i förlängningen ytterligare beskylla “invandrarna” för 
deras levnadssituation och handlingsmönster i samhällets utkanter (Dahlstedt 
2001a). Det riskerar dessutom att i samma handvändning osynliggöra och nor
malisera sociala praktiker i det omgivande samhället.

Statsvetenskapliga studier har länge utgått från en snäv och tämligen ateore- 
tisk förståelse av rasism (Solomos 1986). Rasism har allt som oftast jämställts 
med öppen kriminalitet, organiserade populistiska partier och rörelser, nynazism 
och så vidare. Här skapas således en polarisering mellan “Vi, goda dem okrater”, 
och “De, onda rasister” (Jonsson 1993). En i detta sammanhang central distink
tion är den som görs mellan å ena sidan “god” patriotism och å andra sidan 
“ond” nationalism (Billig 1995). Tanken är att “Vi dem okrater” skulle hållas 
samman av en sund patriotism medan “de A ndra” skulle hållas samman av en i 
grunden destruktiv och osund nationalism.20 Rasismen tenderar därigenom att 
osynliggöras och projiceras till en tid eller en plats “någon annanstans”, en ten
dens som för övrigt genomsyrar stora delar av den offentliga diskussionen om 
frågor om rasism och etniska relationer.

En konsekvens av den förhärskande, tämligen ateoretiska förståelsen av 
rasism är med andra ord en tankegång som definierar rasism som en slags abso
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lut m otpol till den västerländska liberala demokratin (Nodia 1994; Denitch, 
1996). Vad som gentemot detta synsätt måste understrykas är däremot att även 
denna “vår demokratiska patriotism ” egentligen består av normaliseringsproces- 
ser som dagligen, i det fördolda, gör vissa saker osäg- och otänkbara. Även ute
stängning och diskriminering av etniska minoriteter måste, hårddraget, ses som 
en följd av den nationalstatliga doktrin, med sina kriterier för in- och uteslutning, 
som dagens liberala demokratier fortsatt grundas på (jfr Stoltz 2000). Rådande 
föreställningar om “etnisk tillhörighet” såväl normerar och sorterar som ger 
olika livschanser och handlingsmöjligheter för olika delar av befolkningen 
(Cunningham 2000).

Demokrati bortom nationella fantasier

Att många m änniskor (däribland forskare) ser identitet genom [en] essensialistisk lins är ett

kulturellt och politiskt faktum som måste uppmärksammas. Det betyder däremot inte att

våra analytiska verktyg måste anta denna form [Liisa Malkki 1992: 37].

Sammanfattningsvis kan man konstatera att IMER-perspektivet under lång tid 
har befunnit sig i en tämligen undanskymd position inom demokratiforskning i 
allmänhet och statsvetenskap i synnerhet. Politisk filosofi har ofta genomsyrats 
av nationella fantasier. Dessa fantasier utgör en nationalstatlig och etnocentrisk 
föreställningsram, där förekomsten av homogena nationella gemenskaper och 
nationella gränser har förutsatts och tagits för givna i arsenalen av politiska kon
cept och/eller explicit har förespråkats och legitimerats som grundläggande 
beståndsdelar i den politiska tillvaron. Inom detta paradigm har sådana företeel
ser som kulturblandning, gränsöverskridande och rörlighet, det vill säga det som 
är annorlunda och som avviker från en förhärskande nationsbunden tankeram, 
framstått som i sig onormala, störande och problematiska inslag i den politiska 
tillvaron. Etniska minoriteter har följaktligen framställts som i allmänhet 
“annorlunda” i förhållande till det “norm ala”, det vill säga ett tänkt (homogent 
och statiskt) majoritetssamhälle.

Herbert Marcuse (1968) har poängterat att kritisk forskning måste göra mer 
än bara beskriva ett bestämt “politiskt tillstånd” . Den måste dessutom drivas av 
en ambition av att förstå vad dessa “givna fakta” står för. I samma mening som 
den feministiska kritik som benämnt kategorin kön som en i grunden “politisk”
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skapelse, måste vi förstå kategorierna “nation” och “etnicitet” som “politiska” 
tankemönster som i sig behöver förklaras och förstås.21 Demokratiforskningen 
bör med andra ord anamma ett både bredare och djupare perspektiv på frågor 
om etnicitet och politik, perspektiv som uppmärksammar den makt som verkar 
genom att etablera och vidmakthålla gränser (borders) och gränsdragning (boun
daries) samt ett hierarkiskt förhållande av under- och överordning mellan “Vi” 
och “de A ndra”.

Enligt ett sådant angreppssätt betraktas “kulturella skillnader” inte som objek
tiva “fakta”. “Skillnader” och “olikheter” är nämligen inte statiska och givna på 
förhand. De är snarare konstruerade, “föreställda” och föränderliga. “Skillnader” 
fokuseras över huvud taget inte i sig själva. Thomas Hylland Eriksen (1999: 22) 
har kraftfullt betonat att det inte är “objektiva kulturskillnader som skapar etnis
ka skillnader och konflikter, utan snarare ideologier att sådana skillnader skall 
vara viktiga” . En uppenbar risk med att okritiskt och mer eller mindre onyanse
rat fokusera på “kulturella skillnader” mellan olika grupper är följaktligen att 
dessa ideologier förs ur fokus och lätt på ett underförstått sätt legitimeras. Ett mer 
kritiskt angreppssätt strävar snarare efter att problematisera dels själva före
komsten av “skillnader” och dels den dynamik som iscensätts på basis av dessa 
“skillnader” . För att följa Rupert Taylors (1996: 892f) argument så bör statsve
tenskapen distansera sig från etnisk determinism i alla dess former och “skifta 
fokus till de materiella villkor och sociala relationer som genererar och upprätt
håller “ras” och “etnicitet” , för att visa hur de är socialt skapade (...) sätt att för
stå verkligheten, sätt att etablera maktrelationer och former av ojämlikhet” .

Trenden är i viss grad positiv vad gäller en sådan analytisk förskjutning. Allt 
fler demokratiforskare intresserar sig för frågor om migration, integration och 
etniska relationer. Allt fler har närmat sig ett bredare perspektiv på politik och 
etnicitet.22 Det är ingen tillfällighet att flera av de statsvetare som anlägger ett 
kritiskt perspektiv på etnicitetsrelaterade frågor har hämtat sin huvudsakliga teo
retiska inspiration från andra discipliner än just statsvetenskap, exempelvis filo
sofi, men också sociologi och etnologi, eller för den delen kultur- och litteratur
vetenskap 23 IMER-frågor låter sig, som tidigare poängterats, svårligen studeras 
längs strikt disciplinära linjer, vilket gör ett tvärvetenskapligt seende särskilt 
angeläget. Tvärvetenskapliga perspektiv kan vidga ett traditionellt liberalplura- 
listiskt sökfält. Frågor om etnicitet, politik och demokrati kan, betraktade ur 
exempelvis ett Cultural Studies-perspektiv, inte entydigt isoleras till öppna intres
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sekonflikter, statsmakt och beslutsprocesser, endera i världens fattiga periferier 
eller mellan majoritet och minoriteter i västerländska demokratier. “Det politis
ka i det etniska” kan sökas såväl i vardagsliv och populärkultur som i stats makt 
och formell beslutspraxis, i det fördolda såväl som i det manifesta. Michael Billig
(1995) har exempelvis, som tidigare nämnts, studerat den “etniska politik” som 
dagligen bedrivs i liberala demokratier, som i det fördolda befäster ett national- 
statligt status quo , normaliserar tudelningar och förtryck, förhindrar alternativa 
tolknings- och handlingsmönster från att uppkomma, utan att för den skull nöd
vändigtvis leda till öppna konflikter mellan skilda intressen.

Relationer av över- och underordning bör ses som ett komplext samspel mel
lan flera dimensioner (Anthias & Yuval-Davis 1992; Young 2000). Ett tvärve
tenskapligt perspektiv gör det möjligt att sätta fokus på de hegemoniska projekt 
som etnicitet alltid är del av och på så sätt knyta samman flera dimensioner av 
över- och underordning. Det är i sammanhanget angeläget att i studiet av etnici
tet ta fasta på såväl den marxistiska som den feministiska kritik som riktats mot 
det liberalpluralistiska paradigmet. Etnicitet bör, liksom både klass och kön, för
stås som uttryck för sociala relationer. Vi kan med en sådan utgångspunkt se 
rasism som uttryck för samhällelig struktur, sociala relationsmönster och m akt
hierarkier, inte bara som värderingsstruktur, individuella fördomar eller stereo
typier. Vi kan därtill slå fast att ett av vår tids allra mest avgörande “demokra
tiska problem ” är just de nationella fantasier som fortfarande ligger till grund för 
demokratins funktionssätt, fantasier som framställer nation och kultur som 
homogena, statiska och odiskutabla “fakta” . Kritisk demokratiforskning kan 
inte okritiskt underförstå sina studieobjekt, vare sig det gäller det “politiska rum 
m et” eller det “politiska/demokratiska subjektet” , utan den måste sträva efter att 
ständigt ifrågasätta, utmana och röra sig bortom  de nationella fantasier som 
stora delar av demokratiforskningen har verkat inom.

Noter
Stort tack till alla de som  läst och kom m enterat tidigare utkast till denna artikel; Irene Molina, Erik 
Berggren och Mekonnen Tesfahuney, alla som deltog  vid de sem inarier på Tema Etnicitet och 
Mångkulturellt Centrum där delar av texten p resen terats sam t de två anonym a referees som granskat 
artikeln för Sociologisk Forsknings räkning.

1 Alla översättningar av citat till svenska är författarens egna.

2 Jämför resonem anget hos Mehta (1990), Goldberg (1993), Billig (1995) och Gilroy (2000).
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3 Socialistiska fem inister har emellertid försökt utveckla den marxistiska sam hällsanalysen genom  att 
kom plettera den med e tt fem inistiskt perspektiv. Se Hennessy och Ingram (1997).

4 Redan sedan dess begynnelse har liberaldem okratiskt tänkande, som den fem inistiska kritiken har 
kunnat påvisa, i regel betrak tat kvinnor som först och främst kvinnor. Män, därem ot, har betrak tats 
som “politiska m änniskor”. Kvinnor har varit själva sinnebilden för de t specifika, män för det all
mängiltiga (Eduards 1983).

5 Ett axplock av aktuella exem pel är Shapiro (1992), Connolly (1993) och Cruikshank (1999).

6 Se exem pelvis Euben (1970). Carole Patem an (1974) har med detta  som utgångspunkt poängterat 
a tt em piriskt grundad dem okratiforskning allt som  oftast bär på uppenbart konservativa drag.

7 För en översikt över hur IMER-frågor har behandlats inom sta tsvetenskapen , se  bland andra 
Solom os (1986), Saggar (1992), Taylor (1996), Stasiulis (1997) och Reed (1999).

® I Sverige rör det sig bland annat om Soininen och Bäck (1999), M örkenstam (1999), Hansen (2000), 
Stoltz (2000) sam t Johansson och Khakee (2001).

9 Se till exem pel Wetherell och Potter (1992), Silverman (1992), Goldberg (1993), Jonsson (1993) sam t
Billig (1995)-
10 Se till exem pel de tidiga Cultural Studies studierna Hall et al. (1978), CCCS (1982) och Gilroy (1987).

11 Inte minst kriminalitet (Hall et al. 1978), m edborgarskap (Silverman 1992), ungdom ar och utbild
ning (Solomos 1991), lokalpolitik (Reeves 1989; Solom os 81 Back 1995).

12 Ideologiska på så sä tt a tt de i en del fall uppenbart vidm akthåller m önster av dom inans och ojäm 
lika m aktrelationer i sam hället. Se Thompson (1990).

a3 Dessa förutsättningar tas  mer eller mindre för givet, för det anförs sällan några egentliga bevis för 
a tt så  verkligen är fallet (Eriksen 1999).

a4 För en kom m unitaristiskt hållning i frågor om etnicitet och etniska relationer, se Taylor (1993), 
McWilliams (1998) och Rizman (2000).

a5 För en översikt, se  bland annat Ehnmark (1990), Mehta (1990), Goldberg (1993) och Gilroy (2000). 

^  Se Ghia Nodia (1994) för e tt sådan t exempel.

a7 Ansatsen var en liknande hos de sta tsvetare  som i D em okratirådets rapport 1995 d iskuterade frå
gan om “invandrares” tillvaro i svensk politik: “En växande andel av befolkningen kommer nu från 
länder som inte delar svenskarnas traditioner i fråga om historia, religion och politisk kultur. Ur dem o
kratins synvinkel är problem et a tt denna typ av skillnader har betydelse för politiken och sam hälls
livet” (Rothstein 1995: 73O.

Se kritiken hos exem pelvis M attsson (2001). 

a9 Se bland andra Ålund och Schierup (1991), Eriksen (1999) sam t Reed (1999).

20 En av förespråkarna för en sådan hållning är Kupchan (1995).

21 Anna Jönasdottir (1992) noterar exempelvis, på tal om kön som analytisk kategori, a tt vad hon kal
lar e tt positivistiskt färgat “variabeltänkande” i m ånga fall inte förmår a tt fånga de m ånga gånger 
komplexa processer som gett upphov till de olika “variabler” som detta  tänkande konkret är basera t 
på.

22 Se vidare not 8.

23 Några exem pel på det är följande statsvetenskap liga avhandlingar: Westlind (1996) om populism , 
Hall (1998) om nationalism , Mörkenstam (1999) om “sam efrågan”, Hansen (2000) om EU:s “identi- 
tetspolitik”, Stoltz (2000) om “svarta kvinnor” .
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Abstract
Democracy and National Imagination; Assumptions o f  Identity and Belonging 
in Studies on Democracy.
Until recently, questions of migration and ethnic relations were hardly discussed 
within political research on democracy. Categories such as ‘nation’, ‘culture’ and 
‘ethnicity’ have been taken for granted, looked upon as self-evident and inde
pendent factors. Research on democracy has generally been permeated by what 
might be called ‘national imagination’, a nation-state-centred and ethnocentric 
paradigm, where homogenous national belongings and national borders have 
been assumed, advocated and legitimated as fundamental elements of political 
life. Within this kind of paradigm, ethnic minorities have been represented as 
fundamentally ‘different’ from the ‘normality’, that is ethnic majority popula
tions. In general, phenomenon such as mix of cultures, border-crossing and 
migration have been portrayed as in itself abnormal, disrupting and problematic 
features of political life. The conclusion in the article is that it is necessary to 
question and to challenge hegemonic conceptions of identity and belonging in 
research on democracy.

Key words: national imagination, democracy, racism, migration.
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