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"lnvandrarkultur" 
som samverkanshinder 

0 

Aleksandra Alund 

Fokuseringen på kulturella olikheter är förhärskande såväl i svensk i11-
m11dra1forskning som i institutionella ideologier och praktiker. Problem 
som är förbundna med sociala spänningar förstås i snävt etniska och 
kulturella termer och "kulturiseras" härigenom. Med hjälp m· exempel 
från svensk invandra1forsk11i11g och genom jämförelser med internatio
nella studier på området pekar Aleksandra Ålund på hur ett sådant syn
sätt undergräver möjligheterna till en reell kultwplura/ism och riskerar 
att bana väg för en ny form av rasism. Invandrare blir "problem" och 
politiken inriktas på att anpassa dem till underordning - trots officiella 
försäkringar om motsatsen. 

I en studie av invandrarbilden i det franska 
samhället och i institutionella ideologier 

hävdar den engelske socialantropologen 
Ralph Grilla, att en beskrivning i forsknings
sammanhang av "invandrare som problem" 
ingår i en mer omfattande kollektiv tillägnel
se av etnocentriska föreställningar. Insti
tutionernas framställning är alltså inte neu
tral. Den kollektiva tillägnelsen bygger på 
och understödjer en etnocentriskt rangord
nad dikotomi av traditionellt och modernt i 
synen på invandrarnas kultur.' Begreppet in
tegration förbinds med utveckling - det 
handlar helt enkelt om förfranskning, hävdar 
Grilla.' 

En liknande problemställning har formule
rats i forskning om "produktionen av svensk
het". 1 en diskussion av byråkratiska insti
tutioner, institutionella ideologier och prak
tiker i det svenska välfärdssamhället hävdar 
Fred att begreppet kultur modellerats "i kon
kreta former som är acceptabla för svenska 
förhållanden".' Också här är "invandraren 
som problem" en central förståelsekategori. 

I ett vidare perspektiv uttrycker detta en
ligt Fred en inbyggd konflikt i den svens
ka invandrarpolitiken: demokratiska politis
ka mål framhäver kulturell mångfald som 
önskvärd; men den verkliga sociala och kul
turella mångfalden inom ramen för de insti
tutionella integrationspraktikema definieras 
som problematiska avvikelser och ytterst 
som hot mot den etablerade ordningen. 

Myndigheter (och forskare) avvisar idag 
ett begrepp som "anpassning", eftersom det 
är förknippat med en tidigare uttalad assimi
lationspolitik och implicerar ett manipulativt 
förhållningssätt. I den politiska retoriken ta
las nu i stället om "integration av invandrare 
i ett pluralistiskt samhälle".' Talet om "jäm
likhet, valfrihet och samverkan" döljer emel
lertid komplexa motsättningar i den praktis
ka politiken. 

Fred hävdar att svensk pluralism organise
ras genom en polarisering av i grunden två 
typer av kontrasterande "etniciteter··. Den 
svenska, institutionella, administrativt-orga
nisatoriska "etniciteten" konfronterar och 
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"bwandrarkultur" som hinder 41 

planerar invandrarnas etniska mångfald med 
regelsystem som skall inläras för deltagande 
i ett ordnat samhälle.5 Men i den gemensam
ma ordningen kommer utrymmet för mång
fald och "den egna kulturen" att bli minimal 
och problemladdad. Dubbla budskap och 
motsägelsefullhet splittrar och likriktar på en 
och samma gäng. 

Detta dubbla budskap understöds av forsk
ningen som framhäver myndigheternas syn 
på verksamheten och dess inriktning. Svensk 
invandrarforskning har till stor del varit av 
utredningskaraktär och tätt knuten till statli
ga ätgärdsprogram. Kunskapsproduktionen 
har härigenom varit nära förbunden med 
ideologisk och praktisk administrering av 
samhällets "invandrarproblem". Fokusering
en på kulturella skillnader har varit förhärs
kande. 

Eftersom forskningen ofta utgör en inte
grerad del av den institutionella praktiken 
bestämmer den i stor utsträckning också in
, andramas "närvaro" på det offentliga. ad
ministrativa och politiska fältet. 6 Med ab
strakta begrepp konstrueras de idekomplex 
som används för att "avläsa/tyda världen" 
och med vars hjälp insikter och förhållnings
sätt organiseras. Hur effektivt vetenskapliga 
ideer tagits upp i det i allmänna medvetandet 
och i den vardaglig praktiken visar den väx
ande överlappningen mellan allmänhetens. 
myndigheternas och forskares "vokabulär". 

[ det försatta kommer jag att ge några ex
empel på åtgärdsinriktad forskning och den 
bild av invandrare och det svenska samhället 
som där växer fram. Jag tar sedan upp den 
kritiskt inriktade diskussion inom svensk och 
internationell invandrarforskning som förs 
om möjligheterna till en reell kulturpluralism 
och kring begreppet kulturrasism. 

Eldsjiilar - utmaning eller hot? 

Friimmande kulturer tycks. trots välvilliga 
deklarationer. vara en ständig kiilla till pro-

blem. Som "annorlunda" tycks invandraren 
vara misstänkt redan från början. I en under
sökning om ungdomar och föreningsliv skri
ver Dahlgren & Dahlgren: "När det gäller 
invandrarungdomar är man beredd på kultu
rella skillnader. Därför går man redan från 
början försiktigt fram".' 

I föreningslivets samverkan mellan in
vandrare och svenskar visar det sig i prakti
ken ske en omärklig glidning från uttalad to· 

lerans till krav på anpassning. I projekt som 
skall främja "kulturellt medvetandegörande" 
kan man se en glidning från "rätten till egen 
kultur" till fokusering på integrationspro
blem fraserat i termer av kulturella olikheter. 

lnvandrarungdomar tycks vara impopulära 
i idrottsföreningar och seriösa satsningar på 
att få med dem i denna typ av verksamheter 
är sällsynta hävdar Dahlgren & Dahlgren. 8 

lnvandrarungdomama uppfattas som bråk
makare och svenska idrottsledare tycks mena 
att de kulturellt inte passar in i den svenska 
föreningsmodellen. Kulturella skillnader ex
emplifieras med att invandrarpojkar är "mer 
individuellt tävlingsinriktade" än vad som 
anses passande och att de avviker i förhållan
de till "idrottens informella regelsystem". 
Uppfattningen om invandrarpojkar som kul
turellt "missanpassade" och bråkiga har re
sulterat i att vissa idrottsföreningar har väg
rat spela mot invandrarlag och även uppvak
tat invandranninistem med krav om separata 
serier.<) 

Dahl gren & Dahlg.ren ger intrycket att för
klaringen till detta ligger i en "kulturkon
flikt''. Den offensiva individualismen bland 
unga invandram1än ges i förlängningen skul
den för aggressioner och slagsmål i samband 
med fotbollsmatcher. Det problematiska är 
att författama inte heller ser dessa unga män 
i rollen som "svartskallar" i ett vidare system 
av 111ak1utövning. krtinkning, diskriminering 
och sociala hinder. 

Andra idrottsföreningar har g:ltt in för att 
"via idrotten Uira unga invandrarmän sociala 
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normer". Inom kategorin "invandrare" finns 
det därför både de som har anpassat sig till 
den svenska föreningsmodellen och de som 
inte har gjort det. Denna tudelning har resul
terat i att dt> försvenskade. exempelvis finnar 
och italienare. inte längre ser m,glm anled
ning au varu med i "sina" föreningar. JO 

Samtidigt som de icke försvenskade in
vandrarna riskerar att uteslutas till separata 
serier. utgör de en utmaning. De lir ofta "ut
präglade individualister" som har svårt an 
underordna sig formella spelregler och van
ligt föreningsarbete. Men initiativrikedom är 
också något eftersträvansvärt och rättfärdi
gar ibland en ickekonform hållning. "Alltför 
fasta former kan ta död på entusiasmen."" 

En exempel man pekar på är en eldsjäl 
bland invandrarna som lyckats med det 
anmärkningsvärda konststycket an få med 
muslimska flickor i en idrottsförening. Från 
kommunalt håll var man samtidigt bekym
rad över det något osvenska över hans ar
betssätl. den byråkratiska stabiliteten sakna
des. Också rapportförfauarna betraktar eld
själar med viss skepsis: ointresse för "struk
turer och kontinuitet" är ett ouualat hot mot 
det svenska. 12 

Spontanitet som tema knyts inte bara till 
unga idrouande invandrare utan också till 
invandra1föreningar. Dahlgren & Dahlgren 
pekar på likheter mellan invandrarförening
arnas verksamhet och förhållandena i den 
svenska föreningskulturens barndom. In
vandrarföreningarnas arbetssätt "påminner 
om hur våra egna folkrörelser fungerade en 
gång i tiden, innan de institutionaliserades 
och byråkratiserades".'' Denna likhet tycks 
både inspirera och utmana. Liksom när det 
gäller eldsjälar skapar detta osäkerhet 
kulturellt, politiskt och administrativt. 

Inordning i "normal ordning" 

I en annan rapport redovisar och utvärde
rar Bjurström en försöksverksamhet som ge-

nom samarbete mellan svenska och invan
drares ungdomsföreningar syftade till förbiit
trad samverkan och gemensam mobilisering 
mot intolerans mellan människor. 1

-1 Bak
grunden till projektet var svårigheter all n,\ ut 
1ill och engagera invandrarungdomar i före
ningslivet. Enligt rapporten hängde svårig
heterna samman med "skillnader i åsikter 
och levnadssäll, beroende pä kulturella och 
religiösa olikheter". Detta gjorde "all grup
perna har svårt att kommunicera med var
andra".1~ 

S_amverkan tycks dock au ha glidit över i 
påverkan gentemot invandrare. Dessa sägs 
behöva "lära känna svenska nonner och ,·är
deringar och svenskt kulturliv på el! positi\"t 
sätt" samtidigt som invandrarna får känna 
stolthet över sin ursprung. sill språk och sin 
kulturarv." Den gamla kulturen måste fä 
möjligheter all överleva och utvecklas och 
finna nya former i den nya miljön. Men 
utrymmet för stolthet över det egna Yar 
begränsat. Den eftersträvade interkulturella 
kommunikationen inordnas i en verklighet 
av pseudopluralism. Främmande kulturer 
framstår som problem. 

Svenska föreningsrepresentanter tycks ,·a
ra oförstående för vad som egentligen sker i 
invandrarföreningar. Mot spontanism står 
föreningskunskap och inordning; underord
ning krävs för rationell organisering. Följan
de citat från en representant för en svensk 
förening fångar andemeningen i synen på 
samverkanshinder: 

Deras ledare och våra arbetade på helt olika 
sätt på lägret. Våra såg till att allting fungera
de, medan dom mest hade skoj med barnen. 
Vi fungerade som "mammor". medan dom 
mer var som "kompisar" med dom / .. ./ ibland 
blir det bara så att vi sköter det praktiska. 
medan dom står för spontanitet eller vad man 
skall kalla det. 17 

Mötet mellan vad man kan kalla Kulturen 
och a1111nr/1111da kulturer eller mellan Kultur 
och Natur är asymmetriskt. En svensk före-
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ningsrepresentant säger det i klartext: "Dom 
har en naturligt kontakt som vi inte har / ... / 
en del saker fungerar inte hos dom. Dom 
skulle behöva en bättre utbildning. Lite mer 
föreningskunskap." 18 Den naturliga kontak
ten får en innebörd av natur som måste för
ädlas och organiseras. ''Dom" sägs inte ha 
några aktiviteter på gång, ingen verksamhet, 
"de bara pratade och spelade kort i fören
ingslokalen". 19 

Invandrarna däremot ser föreningsverk
samhet av svensk modell som hot mot en 
naturlig gemenskap: 

Det mesta i projektet är formellt. Som det är i 
svenska föreningar. Det skall vara dagord
ningar, allt skall planeras på papperet och man 
träffas bara när det är planerat/ .. ./ Det blir mer 
effektivt, men de är inte allt. Det blir svårt att 
få en naturlig gemenskap. Allt följer klockan 
/ ... / Så fungerar det inte hos oss / .. ./10 

Invandrarna träffas spontant, i lokalen som 
är en gemensam och sammanhållande träff
punkt. Svenska specialiserade verksamheter 
är däremot splittrande . .? 1 En invandrare ut
tryckte sin syn på denna "uppsplittring" på 
följande sätt: 

/ .. ./ det får inte bli så att vi tar bort vår kultur 
/ ... / att vi plånar ut oss själva. Vi måste behålla 
den. slå vakt om den. Därför måste våra före
ningar skötas på ann::tt sätt.n 

Invandrarnas kritik visar att de i denna 
samverkan med svenskä föreningar saknar 
erfarenheter av dialog och utbyte. Man ''kän
ner sig omyndigförklarad". 2J Samverkan 
uppfattas som påtvingad organisering "efter 
deras modell"'. Medan invandrare normalt 
betecknade den svenska föreningsmodellen 
som planerad, välorganiserad, specialiserad. 
rationell och fom1ell var det just dessa drag 
som de svenska föreningsrepresent:.mterna i 
m,\nga fall efterlyste i invandrarföreningur.~~ 
lnvandranrns beskrivning av sin egen verk
samhet, med ord som helhet och spontanitet. 
uttrycker i förhdllande till det svenska och 

formella en reflekterad, argumenterande, ak
tiv och kritisk syn på mötande kulturers inne
börd. 

Ett ensidigt perspektiv 

Uppenbarligen ser Bjurström en kultur
konflikt utspelas i försöksverksamheten. 
Hans beskrivning av denna konflikt har en 
kritisk underström; åtminstone gör han det 
möjligt för läsaren att dra sådana slutsatser 
på basis av det urval citat som presenteras i 
rapporten. Han redogör, liksom Dahlgren & 
Dahlgren, noggrant för begränsningarna i 
invandrarnas kulturellt betingade uppträdan
de. Samtidigt antyds viss kritik mot s\·ens
karnas brist på spontanitet, uppdelning i skil
da livssfärer som arbete och fritid, avskildhet 
mellan generationerna, individualisering och 
formalisering av vardagslivet. Ändå är hans 
diskussion lite utslätad och i viss mån etno
centrisk. Invandrarnas kritiska beskri\·ning 
av den svenska modellen uppfanas enbart 
som uttryck för kulturskillnader." 

Men en neutral dsiktspluralism kan egent
ligen inte allsidigt artikulera problematiken. 
1 en kommentar till ovan nämnda rapport 
skriver Hollander att Bjurström tenderar au 
tona ner de kulturella skillnaderna mellan 
föreningarna och att han ger intryck av au de 
flesta problem man stött på varit av mer all
män karaktär och att de skulle ha uppst,\tt 
även om det gällt enbart svenska förening
ar.~r. Men även Hollanders resonemang lir 
alltför begriinsat. 

Varken Hollander eller Bjurström disku
terar om och hur invandrarnas urn.lerfäge i 
sanwerkansprojektet påverkat ~trtikuleringen 
av egna alternativ. En representant för en 
invandrarförening konstaterar till exempt'I: 

Vi har kommit hra överens 01:h johhat bra 
ihop - men Uer lir tlct vi gjnrr: jobb:.11 ·1hllp, 

För svenskarna lir det naturligt. men inlc för 
oss. Det Ur så i deras kultur. men inte i dr. 
Sen 1m\ste n:\gon anpaN·;a..,sig - vi eller dl1m. 
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Och när man samarbciar som i det här projckw 
tet så blir del vi: dom kan dc1 hiir biillrc än 
viY 

Alltså: svenskarna kan de1 bällre. deua an 
se "kultur som jobb". Föreningskunskap är 
ett inslag i en institutionell Hiroprocess till in
ordning i en given ordning. Det annorlunda 
får stryka på foten. Det ursprungliga målet, 
au lära sig det svenska sället och samtidigt 
värna om den egna kulturen. tycks mynna ut 
i ett Riksprov i svenskhet. Samtidigt verkar 
invandrarna ha genomskådat provets fonnel
la regler och anpassat sig så au säga funktio
nellt. Det egna kulturella språket fortsäller 
att användas och utvecklas i det egna var
dags- och föreningslivet. 

När man samarbetar så här blir det mycket 
sånt man gör i svenska föreningar. I projektw 
gruppen har vi arbetat "svenskt" kan vi säga. 
Men det är vi vana vid. När vi talar med 
myndigheter eller andra föreningar talar man 
ett språk som är anpassa! till dom. Så har det 
varit i det här projektet också. Därför blev det 
kanske inte riktigt som vi tänkt oss. om jag 
skall vara mer ärlig. Vi ville också bygga upp 
ett naturligt samarbete mellan föreningar. Ett 
samarbete som inte bara var begränsat till or
ganisationslivet / ... /2s 

Kanske är deua den konkret konstruktiva, 
den verkliga innebörden av samverkan. 

En motstridig försvenskningsprocess 

Den underförstådda meningen med dessa 
rapporter tycks vara au bekräfta behovet av 
disciplinering. Invandrarnas föreningsliv av
viker från normen. De är spontana, obyråkra
tiska och behöver lära sig föreningskunskap. 
Deras naturliga former för samvaro innebär 
ett ifrågasättande av den givna ordningen. 

Diskussionen om samverkanshinder pekar 
på motsättningar förbundna med underlig
gande maktförhållanden i det kulturella sam
spelet. Den uttalade målsättningen "valfri-

het" korresponderar inte mot de vardagliga 
realiteterna. Dessa uppvisar snarast rang
ordnade och kulturiserande praktiker. Det 
föreligger reella ramar för samverkan. Den 
svenska kulturplurulismen tycks laddad med 
motsägelsefulla budskap. Variation tenderar 
au integreras till en likformig "mångfald". 
Forskning och utredningsverksamhet tycks 
fylla funktionen au legitimera institutionella 
ideologier och praktiker. 

Freds analys av den svenska organiserade 
beredskapen för planerat kulturmöte tyder på 
deua. En tlorerande fortbildning och talrika 
konferenser kring kulturvariation och etnici
tet i offentlig regi är ett utmanande studiefält. 
Fred påpekar att deltagarnas reflexioner vid 
dessa sammankomster visar på existensen av 
en underliggande dold agenda, en ledande 
plan, en heuristiskt hjälpmedel för närman
det till de främmande kulturerna. I grunden 
representerar detta en normativ styrning. 

I det svenska samhället, med dess impone
rande institutionella mobilisering kring pro
duktion av samstämmighet, finns en grund
läggande fruktan för utbredning av det okon
trollerbara och konfliktfyllda. Etnicitet in
förs som en dimension av social interaktion, 
med positivt förespråkande av möten "ansik
te mot ansikte"." Om svensken aktivt deltar 
i denna typ av kommunikation och utbyte, 
där det okända, privata och offentligt sponta
na får ''hota" det egna reglerade beteendet, så 
ifågasätts också den grundläggande beteen
denormen och den svenska kulturen. 

Kulturkontakt får däremot i praktiken inte 
denna innebörd. Invandrare förväntas bete 
sig i överensstämmelse med explicita och 
förutsägbara normer.30 Det krävs förenings
kunskap, almanackor som reglerar möten 
och tider, detaljerade verksamhetsberällelser 
osv. Eller som Fred säger: 

Invandrarpolitikens tillämpning i praktiken 
kan ses som en process varigenom svensken 
Jär sig sin egen etnicitet på egna kulturella 
villkor. Byråkratins ledande roll grundar sig 
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på dess förmåga att både representera och 
försvara allmänt omfatttade nonner och vär
den (dvs att bevara det sociokulturelta syste
mets ordning intakt).31 

Fred understryker innebörden av det främ
mande som en potentiell fara för den svenska 
ordningen. Men man bör tillägga att det inte 
bara är bevarandet av den svenska ordningen 
som det handlar om. Den organiserade inord
ningen förefaller också ha funktionen att 
skydda invandrare från den egna kulturens 
oordning. Strävan kan med Hirdman sägas 
vara att "lägga livet till rätta" för invandrare 
genom en teknokratisk, vetenskapliggjord, 
kontroll av integrationen. 32 

Den kontrollerade inkorporeringen av in
vandrare i välfärdsstatens systemkomplex, 
fundamental men inte alltid uppmärksam
mad. illustrerar Fred poängfullt med att ci
tera den engagerade tjänstemannens syn: 
"vårt syfte är att hjälpa dessa individer att 
bevara sin egen kultur". 33 Fred kommen
terar. att den offentliga administrationens 
grundläggande funktion är "att kontrollera 
den påverkan ,om kulturmötet har för de 
synsätt och nonner som svenskt socialt liv 
bygger på"/' 

Hur blir man under motsägelsefulla be
tingelser stolt över en nedvärderad kultur? 
En möjlighet som ligger nära till hands är 
självförhärligande överslag. "Vi är inte lika 
men vi är bättre" eller black is heauriful. Re
vanschistiska eller etniskt-reaktiva identi
tetsfom1er kan ses som uttryck för faktiska 
kulturkonflikter. eller underlägets motstånd. 
Den kulturpluralistiska retorikens möte med 
verklighetens hierarkiskt ordnade kulturella 
systemkomplex ger upphov till motsi.igelse
fulla Uiroprocesser. Det Ur i skämingspunk
ten mt!llan möjligheter och begrHnsningar, 
frihet och kontroll, i kulturmötesdynamiken, 
som balansen mellan öppen integration och 
assimilation bestäms. 

80-takts popullira sk kulturkrockar, för
svar av ··v,ir" kultur mot "turbaner", kvinno-

misshandlare osv, men även en stor del av 
den vetenskapliga debatten om invandrare, 
tycks alltså bära på underströmmar av dis
ciplinering. I praktiskt inriktade utredningar, 
i medier och i vardagliga föreställningar om
ges invandrare med negativ aura. Samtidigt 
underkastas de, bakom nedlåtande beteck
ningar som "svartskalle" och "blatte", en 
kulturell homogenisering. De politiska mål
sättningarna och vardagslivets verklighet 
kan dock ge utrymme också för frigörande 
kulturella förhållningssätt. 

I kulturpluralismens korsdrag 

Det finns en konflikt inbyggd i föreställ
ningen om kulturpluralism. Konflikten häng
er samman med att pluralismen dels etnifie
ras till kulturella olikheters mångfald, dels 
etnocentriskt relateras till majoritetskultu
rens överlägsenhet. Det handlar dessutom 
inte om olikheter mellan socialt jämlika." 

Den svenska kulturpluralismen inbegriper 
alltså ett motsägelsefullt budskap. Å ena 
sidan förutsätts en samexistens av olika kul
turer enligt principen om "jämlikhet. valfri
het och samverkan··. A andra sidan är den 
kulturella olikheten problematisk. De som i 
verklighetens värld lyckas bevara sin kultu
rella särart riskerar att pga detta problemati
seras och placeras längst ner på den sociala 
rangskalan:'{, 

I Sverige. liksom it ex USA och Kanada. 
förefaller det r..\da en .. strukturell" snarare 
än "kulturell'" plumlism/i Den senare tycks 
i realiteten ges en huvudsakligen formell 
betydelse: in\'andrare inordnas förståelse
mrissigt i statiska specifikt etnisk-kulturel
la kategorier och förkl.iringen av skillnader 
och förhållanden mellan svenskar och in
vandrare tenderar att betona kulturella fak
torer. Etnicitetens sociala dimension. dess 
samband med den segmenterade. hkrark
iska klass- och statusm~issiga sidan av sam-
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hiillel döljs av de kuhurella skillnaderna." 
I m:ingfoldcn av kulturella olikheter och 

krocknr omvandlas kultur till den "form" ge
nom Yilken den sociala verklighc1cns reella 
:l!skilln'1der och ojlimlikheler förstås. Den 
sociala dynamiken blir en struktur av kultu
rella fossil. de samhälleliga molsiillningarnn 
stereotypiseras. Kulturiseringen bidrar till att 
dölja underliggande spänningar i e111ici1e1c11s 
sociula konstruktion och att befästa elt hi
erarki:-.kl statussystem. 

I kullurpluralismens korsdrag framstår 
kullurell mångfald växelvis som resurs och 
som problem. Kulturer samspelar - men i 
en hierarkisk ordning. Bortom kuhurplura
lismens utopiska retorik möter man en endi
mensionell. social! begränsad mlji'i/Jet. Sam
\•erkan tenderar mot anpassning av avvikan
de och främmande. Jämlik/Jeten är s1ark1 
kringskuren av reell! existerande ojämlikhe
ter. I sin extrema fann kan kulturpluralism 
tjäna som en ideologisk föreställningsram 
som döljer en reell uteslutningsprocess, ba
serad på en dominant fann av "kulturell ab
solutism··:19 

"Nyrealismen" - mellan kulturalism och 
kulturrasism 

Kulturalism har kritiskt diskuterats både i 
USA. Australien och i Europa. I USA har 
Gorelick betecknat kulturpluralism som ett 
slags pseudopluralism vars ideologi förstel
nat till en detenninistisk kultursyn med ett 
program för kulturellt bevarande som mål i 
sig:"' Sociala olikheter ses främst som kultu
rella avvikelser. För att lösa sociala problem 
prioriteras individuella program, tex s k 
positiv diskriminering av enskilda medlem
mar av minoritelsgrupper istället för breda 
socialpolitiska strategier. Det liberala åt
gärdspaketet mot social utslagning lämnar 
den sociala strukturen utanför, konstaterar 
Gorelick. En alternativ syn på etnicitet måste 

utg<i från etnicitet som sol'ial konstruktinn. 
som uttryck för sociala sp:inningar i s:unh:il
lets struktur och som förhuJHkn med ras. k~)J1 
och klass;" 

En liknande kritik har förts fram i England 
dHr man p.\pekat risken av att kulturist'rin~ 
av sociala missförh,illandcn ger upplw,· till 
en ny fonn av rnsism. Nyrasismcn är kultu
rell ,och fokuserar komplexa olikheter mellan 
kulturer snarare än den vulgära rasismens 
enkla biologiska skillnader." 

Nyrasismen har en smidighet som för
dunklar dess egentliga innebörd. Den under
stryker behovet av stabilitet. förankring och 
trygghet i en klimat av social oro och ide111i-
1e1skonflik1er. Den appellerar till populistis
ka missnöjesyttringar som förbinder frfön
mande kuhurer och kulturella skillnader med 
moralisk! sönderfall och samhällelig destabi
lisering. Den distanserar sig från primitivare 
former av biologisk rasism men i grunden är 
den uttryck för en rasism i fann av kullurell 
apartheid.'-' 

Castles et al för en liknande diskussion diii 
multikulturalism betecknas som 

en intellektuellt frammanad bild av samhörig.~ 
hel, byggd på en hyllande av förstelnade skill· 
nader som underordnas en konstruerad ge
menskap av nationell sammanhållning . .w 

I denna "fabricering av nationalitet" sym
boliserar invandrare ett hot mot det som 
utgör "oss", "vår" nation, det som "vi" håller 
som "genuint" och som "vän". Man behö\·er 
följaktligen inte framställa "oss" som över
lägsna. Man behöver inte ens ogilla eller an
klaga "de andra". Men "de andras" närvaro 
utgör ett hot mol "vårt" Ievnadssätt. Kravet 
på repatriering hör hemma just i denna typ av 
förhållningssätt." 

Nyrnsismen anses av Duffield stå farlig! 
nära den realism som uppfattar missförhål
landena i utbildningssystem, på arbetsmark
nad osv i främst kulturella lenner. Nyrealis
men har brett ut sig i sociologiska, admini-
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strativa och politiska kretsar med anknyt
ning till integrationens problem. Den ut
trycker liksom nyrasismen ett gemensamt 
tema "'som förbinder den nya realismens in
tegrationstanke med den nya rasismens före
språkande av repatriering"'.46 

Liknande kritik riktar Castles et al mot den 
australiensiska socialdemokratin som, "'trots 
sina allmänna socialpolitiska målsättningar 
inte lyckas undvika att falla tillbaka på ett 
kulturalistiskt förhållningssätt i praktiken"'." 

Resonemang som pekar på att det bakom 
kulturpluralismens retorik finns en dold dag
ordning för kulturmötet och föreställningar 
om en given naturlig ordning förekommer i 
svensk forskning." Också i Sverige tenderar 
den offentliga debatten att bortförklara miss
förhållanden på arbetsmarknaden och i ut
bildningssystemet med kulturella olikheter. 
Senare generationer invandrarungdomar har, 
liksom nyanlända flyktingar, kulturella han
dikapp som förklarar integrationsproblemen. 

I den svenska modellens rationalistiska språk 
uttrycks en strävan efter en gemensam bas för 
ömsesidig kulturell förståelse. Men samtidigt 
hotar den planerade och sanktionerade kultu
ren att bortse från kultur som en levande och 
kreativ social verksamhet. Den levande kultu
ren formaliseras och modelleras till former 
som är acceptabla för svensk konsumtion."'~ 
Baksidan av det reglerade samhällets omsorg 
bjuder på passivisering. klientisering och 
marginalisering. I det ordnade samhället kan 
segregation ta överhanden och främmande 
invandrare kan ktinna sig hemlösa i ··cten slut-

NOTER 
I. Grillo s !61. 
:?. lhills:?11. 
J. Fri:tl s M. 
-1-. lhid s J7. 
:i. !hit.i s 6.-1,. 
6. Grillo aa .~ :?99. 

7. Dahlgren & Dahlgrcn s 102. 

na staden"50 eller i den "människotomma och 
stilla"'" ordningen. 

Invandrarkulturer kartläggs, planeras och 
integreras i ett korporativt system, vilket gör 
dem tillgängliga för etablerade former för 
reglering och samförstånd. Men integratio
nens program bör inte enbart förstås som 
uttryck för en konspiratorisk kontroll "'ovani
från"' och underkastelse under ett byråkratiskt 
system. 

Det föreligger också möjligheter till läro
processer som odlar pluralismens utrymme; 
att ta den kulturpluralistiska retorikens löften 
på allvar. Detta innebär också etablerande av 
tväretniska "kompisskap"', oplanerade kultur
möten och spontanitet i vardagslivet som 
fenomen i "det öppna samhällets fria rum". 52 

I samhälleliga konflikters och antagonismers 
spår skapas nya innebörder och nya band. 
Kreativitet, dialog och utbyte, nya förhåll
ningssätt och livsstilar växer fram och utveck
las till komplexa och dynamiska integrations
mönster. Det är kanske just här som man kan 
finna det reellt tlerkulturella samhället spira. 

Medan ··Festung Europa" rustar upp med 
nya gränsreglerande projekt tycks på det 
mänskliga livets "gatuplan" gränsöverskrid
ningar ta fonn. Särskilt ungdomar går sam
man. sammansvetsade av dagens samhälls
villkor och verklighetsformer. "Nu har unga 
invandrare i Västeuropa bildat en organisa
tion för att skapa ett nätverk rakt över land
gränserna· läser jag i april 1990 i den danska 
tidningen Samspil. ··samspil" betyder sam
verkan. men också samspel. 

8, lhid s 100, 

9. lhid s llll. 
10. lhid s 10.\. 
11. !Oid s 75. 
12. lhid. 
IJ. lhid s I OJ. 
14. Bjurstriim s 7. 
15. lhid s 8, 
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16. lhid s 9. 
17. lhid s I}{), 

I It lhid s MH. 
19. lhid s 87. 

20. lhid s 91. 

21. Jhid s M4 r. 
22. lhid s 9 I. 
2J. lhid s 67. 
24. lhid s tJH. 
25. lbid s 84. 
26. Hollunder s 50. 
27. lbid s 45. 
28. Ibid s 94. 
29. Fred aa s 6J. 
30. lbid s 64. 
31. Ibid. 
32. Se Hirdman. 
33. Fred aa s 50. 
34. Ibid s 62. 
35. Castles et als 121-22: jfr Ålund 1985. 
36. Jfr Dahlström 1989: Elm: Ålund aa !985. 
37. Poner: Gordon: Ålund aa 1985. 
38. Ålund aa 1985. 
39. Gilroy. 
40. Gorelick 
41. lbid. 
42. Gilroy aa s 40. 
43. Durtield s 29: Gilroy aa m fl. 
44. Castles et al aa s 45. 
45. Jfr Duffield aa resp Giiroy aa. 
46. Duffield aa s 31. 
47. Cas1\es et al aa s 145. 
48. Se t ex Hannerz; Fred aa. 
49. Fred aa s 64. 
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51. Enzensberger s 15. 
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