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Forskarskolan Identitet och pluralism 
— en introduktion 

 
 
av Kjell O. Lejon 
 
 

 
 
I.  INLEDNING 
 
Hans Ingvar Roth påpekar mycket riktigt i den forsknings-
översikt som presenteras i denna volym att problemställningen 
»identitet och pluralism» inte är någon ny företeelse. Den är 
snarare lika gammal som mänskligheten själv: Hur finner jag som 
människa min identitet? Hur relaterar jag till andra »identiteter», 
till mina medmänniskor? Förändras identiteten efterhand? Hur? 
Av vilka skäl? Vad är självvald och vad är tillskriven identitet? 
Hur sätts gränser upp för vilken identitetsbildning som anses 
acceptabel — på individnivå, gruppnivå, samhällsnivå eller 
religiöst, etiskt, etniskt eller politiskt, etc? Vilka är aktiva i 
avgränsningsprocesserna? Vad innebär det att vara människa — 
vilken är dess essens? Vad betyder det till exempel att vara: vit? 
man? son-make-far? reservofficer? präst? akademiker? 
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smålänning? svensk? europé? världsmedborgare? Hur hanterar 
och problematiserar vi den mångfald — på olika nivåer — som 
blir resultatet av de många identiteterna — på olika nivåer? Etisk, 
etnisk, religiös pluralism eller mångfald, etc? 

Frågorna kan i de nämnda sammanhangen naturligtvis i 
många avseenden mångfaldigas och problematiseras var för sig. 
Olika perspektiv ger olika ingångar i »identitet och pluralism»-
problematiken. Vid forskarskolan Identitet och pluralism vid 
Institutionen för religion och kultur, Linköpings universitet, 
kommer först och främst tre disciplinära perspektiv att anläggas 
på frågorna, nämligen religionsvetenskapliga/teologiska, social-
antropologiska och filosofiska.  

Dessa discipliner har var för sig flera deldisciplinära 
aspekter, teorier och metoder, som pekar på en mångfald av 
möjliga vetenskapliga ingångar till begreppsvärldar, problem-
ställningar och förståelsehorisonter. 

Forskarskolans mångvetenskapliga grund samt inter-
disciplinära arbetssätt skapar därmed en forskningsmiljö där såväl 
tydligt disciplinära som tydligt interdisciplinära vägar är möjliga i 
tvärvetenskaplig belysning, en miljö i vilken bidrag till den 
övriga forskarvärlden kan produceras för berikande av den 
vetenskapliga debatten omkring problematiken »identitet och 
pluralism». 
 
 
II. EN FORSKNINGSÖVERSIKT 

 
I Hans Ingvar Roths forskningsöversikt ges exempel på en rad 
ingångar till frågeställningar som tagits upp i aktuell forskning. 
Ingången är bred men smalnar sedan av för att mer koncentrerat 
kunna presentera det religionsvetenskapliga fältet genom att ange 
några redan anlagda perspektiv och antyda några möjliga 
fruktbara forskningsvägar framöver. 

Inledningsvis brukar Roth begreppsparen explicit-implicit 
samt normativ-deskriptiv/ickenormativ för att måla upp den breda 
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forskningskartan. Därefter introduceras läsaren, med hjälp av de 
introducerade begreppsparen, först i forskningen kring identitets-
begreppen och därefter i den forskning som bedrivits rörande 
olika typer av pluralism. Här betonas behovet av historisk 
kunskap för förståelsen av begreppet identitet, identitets-
bildningar och mångkulturalismens problematik — med dess 
många dimensioner — exempelvis vad gäller konflikthärdar 
världen över, lokalt och internationellt, eller som delar i politiska 
överväganden för skapandet av ett politiskt, religiöst och socialt 
väl fungerande mångkulturellt samhälle. Roth klarlägger bland 
annat olika perspektiv som forskare anlägger vid sina studier, 
såsom analytisk-filosofiska perspektiv med hermeneutiska och 
fenomenologiska inslag och liberalt förhållningssätt, ett post-
modernistiskt och postkolonialt perspektiv eller ett marxistiskt 
eller socialistiskt historiematerialistiskt perspektiv, samt mer 
utpräglade deskriptivt orienterade perspektiv. De olika 
perspektiven belyser naturligtvis problematiken på olika sätt och 
ger därför även olikartade svar på de frågor som ställs — en i sig 
intressant problematik och möjlig forskningsingång.  

Roth betonar behovet av ett religionsvetenskapligt och 
teologiskt perspektiv i identitets- och pluralismforskningen då 
studier av religionens betydelse med några undantag haft en 
relativt undanskymd plats i såväl svensk som internationell 
forskning. Med den ämnes-, teori- och metodpluralism som finns 
företrädd inom religionsvetenskapen och teologin kan från detta 
håll viktiga och ämnesspecifika infallsvinklar förväntas bidra till 
den vetenskapliga debattens tvärvetenskapliga orientering och 
belysning. Potentialen för den religionsvetenskapliga och teolo-
giska forskningen är stor, konstaterar Roth, och nämner en rad 
olika forskningsområden för såväl deldisciplinär — såsom 
religionshistorisk, religionsbeteendevetenskaplig, exegetisk, kyr-
kohistorisk, systematisk-teologisk och etisk, etc. — som 
interdisciplinär ingång i problemkomplexet. Forskningsöver-
sikten visar därmed tydligt på behovet av en religionsveten-
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skaplig och teologisk forskning inom området identitet och 
pluralism.  

 
 

III. FORSKARSKOLANS BAKGRUND 
 

En preliminär plan för en forskarskola i religionsvetenskap 
förelåg redan i augusti 1997 (»Forskarskola i religionsvetenskap 
vid Linköpings universitet. Preliminär plan», 1997-08-25). Den 
var tänkt som en disciplinöverskridande forskningsöverbyggnad 
till den religionsvetenskapliga utbildningen vid Linköpings 
universitet och skulle såsom det religionsvetenskapliga 
programmet spegla tre innehållsliga profiler; hur tillämpade 
etiska problem formuleras, analyseras och hanteras, hur 
mångkulturalitet konstrueras och analyseras i olika miljöer, samt 
hur religionsundervisningens och traditionsförmedlingens 
problem uppfattas och hanteras. Den skulle även fungera som en 
forskarmiljö för de religionsvetenskapliga lärarna och forskarna 
vid universitetet. Under de diskussioner som följde bevarades 
denna flerfaldiga målsättning och fanns till exempel bevarad i 
»Lägesrapport: Forskarskolan identitet och pluralism» (2001-10-
03). Den kom även att förtydligas: Den »tvärvetenskapliga 
ambition till interdisciplinär bearbetning [markeras] samtidigt 
som de ämnesspecifika perspektiven bevaras genom 
forskarutbildningens knytning till de enskilda religions-
vetenskapliga forskarämnena»  kunde rymmas under en öppen 
inriktning mot temat »Identitet och pluralism».  

I arbetet med att forma forskarskolan och förtydliga dess 
inriktning tillsattes en nationell referensgrupp av erfarna forskare 
från Lunds, Uppsala och Linköpings universitet samt Svenska 
kyrkans forskningsråd.1 Till denna grupp kom även forskaren 

                                                 
1 Forskningschefen professor Ingmar Brohed (Svenska kyrkans forskningsråd), 
professorerna Carl-Henric Grenholm (Uppsala), Eva Hamberg (Lund), Anders 
Jeffner (Uppsala), Lennart Nordenfeldt (Linköping) och Birger Olsson (Lund), samt 
docent Annika Rabo (Linköping/Ceifo) var verksamma i denna referensgrupp. 
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Hans Ingvar Roth att knytas för uppgiften att producera en 
forskningsöversikt. Ett högre seminarium började dessutom ta 
form och forskningsansatser diskuterades utifrån några religions-
vetenskapliga ämnesföreträdares bidrag till identitet- och 
pluralismproblematiken. Introducerande texter finns samlade i 
»Identitet och pluralism. Ur de religionsvetenskapliga discipli-
nernas perspektiv», bilaga A till Lägesrapport 2001-10-03) 
Tänkbara samarbetsmöjligheter med forskare inom landet — 
såväl inom som utom Linköpings universitet (exempelvis vid 
Tema Etnicitet och Tema Kulturarv respektive de teologiska 
fakulteterna i Lund och Uppsala) — och internationellt 
diskuterades och ansökningshandlingar till olika typer av 
forskningsprojekt producerades.   

Genom att avdelningarna för socialantropologi och filosofi 
vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet, 
organisatoriskt sammanslogs med Institutionen för religions-
vetenskap vid skapandet av Institutionen för religion och kultur 
(2002-01-01) påbörjades även tankarna på att utveckla 
forskarskolan så att även en forskningsöverbyggnad för 
socialantropologi och filosofi kunde inrymmas i verksamheten 
och därmed både bredda och berika densamma. 

En studieplan för forskarutbildningen i religionsvetenskap 
antogs av Filosofiska fakultetsnämnden i april 2002 (2002-04-18, 
Dnr LiU 594/02-51). Utbildningens mål fanns i detta dokument 
formulerat sålunda:  

 
Forskarutbildningen i religionsvetenskap med inriktning 
mot identitet och pluralism, som ges inom ramen för 
forskarskolan Identitet och pluralism, syftar till att ge 
vidgade och fördjupade kunskaper om religions-
vetenskapliga teorier och frågeställningar, liksom vidgade 
och fördjupade kunskaper om hur livsåskådningar och 
religioner bidrager till identitetsbildning hos individer, 
grupper och samhällen, och hur mot denna bakgrund 
pluralism i livsåskådningar, trosuppfattningar och värde-
ringar kan förstås. Dessutom skall utbildningen ge kritisk 
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skolning och färdighet i vetenskaplig metod samt förmåga 
till självständigt forskningsarbete, vilket dokumenteras 
genom en godkänd doktorsavhandling (licentiatuppsats). 
 

 
Från och med vårterminen 2003 finns doktorander inom det 
religionsvetenskapliga fältet verksamma vid forskarskolan.  

Institutionen för religion och kultur har genom sin 
institutionsstyrelse tillskapat ett utskott för forskarskolan Identitet 
och pluralism. Utskottets ledamöter representerar de tre 
disciplinerna och bereder ärenden och ansvarar för det 
förberedande antagningsförfarandet av forskarstuderanden. För 
den löpande verksamheten vid forskarskolan ansvarar en av 
institutionsstyrelsen utsedd forskarskoleledare (se institutions-
styrelsebeslut 2003-01-29) 
 Ett led i forskarskolans verksamhet är att sprida 
information om den forskningsverksamhet som pågår samt att 
delge vetenskapliga forskningsrön. Serien »Linköping Studies in 
Identity and Pluralism» har därför tillskapats. Som en lämplig 
inledning till denna skriftserie har Hans Ingvar Roths 
forskningsöversikt valts. Den föreligger därför härmed som 
»Linköping Studies in Identity and Pluralism No. 1».  
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»Identitet och pluralism»  
— en forskningsöversikt med särskild hänsyn till 
religionsvetenskapliga aspekter.1      
 
 
av Hans Ingvar Roth 
 
 
 
 
I.  INLEDNING 
 
Frågor kring identitet och pluralism har under de senaste två–tre 
decennierna alltmer kommit i fokus för den akademiska 
forskningen och den politiska samhällsdebatten. Den vanliga 
utgångspunken för många som deltar i dessa diskussioner är 
antagandet att vi numera lever i pluralistiska samhällsmiljöer vars 
pluralism har stegrats inte minst genom förbättrade 

                                                 
1 Denna forskningsöversikt har diskuterats ingående vid två sammanträden med 
den referensgrupp som har varit kopplad till arbetet med tillskapandet av 
forskarskolan »Identitet och pluralism» vid Institutionen för religion och kultur 
vid Linköpings universitet. Jag vill här tacka samtliga medlemmar i 
referensgruppen professorerna Ingmar Brohed, Carl-Henric Grenholm, Eva 
Hamberg, Anders Jeffner, Birger Olsson, Lennart Nordenfeldt och docent Annika 
Rabo, samt representanterna för det religionsvetenskapliga lärarkollegiet vid 
Linköpings universitet, för värdefulla synpunkter på forskningsöversiktens 
uppläggning och innehåll. 
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kommunikationsmöjligheter. Denna stegrade pluralism har 
inneburit nya utmaningar gentemot traditionella identiteter, 
däribland nationella, etniska, religiösa och mer lokala 
gruppidentiteter. Den stegrade pluralismen har vidare inneburit 
utmaningar mot traditionella föreställningar om hur en 
samhällsidentitet skall förstås eftersom denna inte längre kan 
definieras i etniskt eller ideologiskt homogena termer. Problemen 
hur det gemensamma eller offentliga skall organiseras i det 
mångkulturella samhället är stundtals mycket brännande och 
frågeställningarnas centrala plats har mer och mer blivit 
uppenbara för dem som deltar i samhällsdebatten på ett aktivt 
sätt. Vetenskapliga och politiska problemställningar kring 
identitet och pluralism har dock en betydligt längre historia än 
vad de aktuella debatterna kan ge sken av. Frågor kring 
exempelvis religiös pluralism har aktualiserats på olika sätt 
genom århundradena där många teologer och religionsvetare 
behandlat kyrko- och lärostrider under exempelvis senantiken och 
reformationstiden. Religionsforskningens longitudinella 
perspektiv kan då på flera sätt nyansera de mer kortsiktiga 
perspektiv som florerar i den aktuella forskningen kring det 
mångkulturella samhället. De sistnämnda perspektiven riskerar 
nämligen att förmedla uppfattningen att de nutida diskussionerna 
kring identitet, pluralism och mångkulturalism representerar 
något radikalt nytt som primärt kännetecknar dagens 
multikulturella samhällsmiljöer. Följande rapport syftar till att ge 
en forskningsöversikt gällande problemområdet »identitet och 
pluralism». Ambitionen är att ge en allmän bild över 
forskningsläget samt en mer specifik översikt med avseende på 
det religionsvetenskapliga ämnesområdet. Forskningsöversikten 
syftar till att ge både en internationell och svensk utblick och 
peka på en tidigare och en aktuell forskning inom relevanta 
problemområden. De centrala frågorna som avslutningsvis 
kommer att behandlas är behovet av en religionsvetenskaplig 
forskning och utbildning inom tematiken »Identitet och 
pluralism».  
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II.  FORSKNING OM IDENTITET OCH PLURALISM 
 
Ett grundläggande antagande i denna forskningsöversikt är att 
begreppen identitet och pluralism på ett allmänt sätt kan avgränsa 
ett relativt öppet forskningsområde som svarar mot skilda 
kunskapsbehov i samhället där bland annat de teologiska — och 
religionsvetenskapliga studierna kan ha en central roll att spela. 
Religiösa och livsåskådningsmässiga övertygelser har nämligen 
en viktig betydelse för människors självidentifikation. 
Identitetsfrågor — inte minst  på ett kollektivt och institutionellt 
plan — har således ofta stått i blickfånget för just de teologer och 
religionsvetare som intresserat sig för gruppers och kyrkors 
religiösa särarter.  

En avgränsning av forskningen och kunskapsbildningen 
inom ämnesområdet identitet och pluralism kan göras på flera 
olika sätt utifrån skilda avgränsningskriterier.  

För det första kan avgränsningen göras på ett mer direkt och 
explicit sätt där själva begreppen identitet och pluralism på ett 
tydligt sätt står i fokus för de olika forskningsområdena. Dessa 
mer explicita avgränsningar innefattar redogörelser av vad som 
har forskats om i samband med etniska konflikter i olika 
mångkulturella samhällen och hur exempelvis globaliserings-
processer påverkat nationella, etniska eller regionala identiteter. 
Vidare kan redogörelser för forskningen kring värderings-
konflikter mellan skilda religiösa trossystem i ett multikulturellt 
samhälle vara representativa i en sådan mer explicit 
forskningsöversikt.  

För det andra kan en avgränsning ske på ett mer indirekt och 
implicit sätt där »identitets- och pluralismfrågor» kan utläsas 
utifrån forskningsfält som inledningsvis och officiellt genererats 
fram utifrån andra men dock närliggande frågeställningar. Att 
frågeställningarna inte tidigare kretsat kring identitet och 
pluralism kan ha flera orsaker. En tänkbar förklaring kan vara att 
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explicita problemställningar kring identitet har varit icke 
problematiserade på grund av underförstådda antaganden om att 
medborgarna (eller medlemmarna av forskarsamhället) alla har 
varit delaktiga i en så kallade majoritetskultur. En annan mer 
begränsad förklaring kan vara att begrepp såsom identitet tidigare 
har haft en relativt blygsam plats i bland annat 1900-talets etik- 
och filosofiforskning, vilket också kan ha haft konsekvenser för 
begreppens närvaro/frånvaro i andra humanistiska discipliner och 
i olika samhällsvetenskaper. Ofta har traditionella och välkända 
etiska teorier såsom konsekvens- och pliktetik utgått ifrån 
begrepp såsom behov, intresse, preferens, rättighet och plikt. 
Frågor kring människans identitet och hennes grundläggande 
förhållningssätt till sina medmänniskor och tillvaron i stort har 
med andra ord haft en mer undanskymd plats i konsekvens- och 
pliktetikens normativa utläggningar. Något som däremot 
kännetecknar det dygdetiska perspektivet inom etiken — ett 
perspektiv som har fått en kraftig renässans under senare tid — är 
just en stegrad fokusering på grundläggande identitetsfrågor — 
vad det innebär att vara människa och vad människans olika 
grupptillhörigheter ställer för några krav på de moraliska 
förhållningssätten.1 Genom att dygdetiken till skillnad från 
konsekvens- och pliktetik ej primärt har fokuserat på handlingar 
eller enskilda momentana upplevelser utan snarare varit inriktad 
på handlingsdispositioner och karaktärsdrag har frågor kring 
identitet, grupptillhörighet och personliga särdrag fått ett större 
utrymme än tidigare. Det kommunitära ifrågasättandet av 
liberalismens »ahistoriska» och atomistiska jaguppfattning har 
också lyft fram begrepp som kollektiv identitet på ett mer 
framträdande sätt i den politisk filosofiska debatten. Den 
kommunitära kritiken av liberalismen (som också många ledande 

                                                 
1 För en dygdetisk och kommunitärt präglad kritik av den traditionella striden 
mellan konsekvens- och pliktetik inom den analytiska filosofin se bland annat 
Alasdair MacIntyre, After Virtue (London: Duckworth, 1981). Relevant i detta 
sammanhang är också Charles Taylor, The Ethics of Authenticity 
(Cambridge.Mass:, Harvard University Press 1992).  
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liberaler har tagit intryck av) har nämligen varit att liberala 
jaguppfattningar av hävd negligerat de sociala kontexternas och 
grupptillhörigheternas betydelse för människors självidenti-
fikation och välbefinnande.1     

Mer allmänt kan man tala om en forskning som tidigare 
formulerats i termer av andra begreppsbildningar än identitet och 
pluralism där problemställningarna nu med fördel kan 
omformuleras eller struktureras utifrån begreppen identitet och 
pluralism. Alternativt kan man uppmärksamma studier som 
visserligen har handlat om identitet och pluralism men dock inom 
mer begränsade områden (eller helt andra områden) än vad som 
berörts inom den aktuella forskningen kring det mångkulturella 
samhället. Fokuseringen på denna mer »implicita» forskning kan 
här illustreras av forskningsöversikter som presenterar studier 
kring förhållandet kyrka-stat och exempelvis ekumeniska 
strävanden hos protestantiska och katolska kyrkor, om just det 
religionsvetenskapliga ämnesområdet betonas i forsknings-
översikten. När forskningsrön skall presenteras och analyseras på 
ett mer systematiskt och heltäckande sätt är det således av en stor 
betydelse att inte den andra mer implicita »identitetsforskningen» 
negligeras och att den första explicita formen helt får ta 
överhanden i forskningsöversikten   

Vi kan till den tidigare forskningsavgränsningen explicit-
implicit lägga en ytterligare indelningsgrund som har att göra 
med i vilken utsträckning forskningen om identitet och pluralism 
har en tydlig normativ orientering. En normativt inriktad 
forskning kring identitet och pluralism har varit speciellt vanlig i 
den moderna teoribildningen kring det mångkulturella samhället. 
Här har frågor om förhållandet mellan kulturell pluralism och 
samhällgemenskap ofta stått i fokus och diskussionerna har bland 
annat gällt vilka grundläggande värden som kan utgöra en 
jordmån för gruppöverskridande identiteter i starkt pluralistiska 
samhällsmiljöer. Det återfinns också här olika forsknings-

                                                 
1 Se till exempel Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice 
(Cambridge: Cambridge University Press 1982). 
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inriktningar som avspeglar vilka grundläggande antaganden som 
görs om de kulturella identiteternas betydelse i de enskilda 
människornas liv (se nedan). De flesta monografier som 
behandlar framväxten av skilda modeller för kulturell 
samexistens (samt olika minoritetspolitiska arrangemang och 
grupprättigheter) skrivs också vanligtvis utifrån bestämda 
normativa utgångspunkter där idéer om grundläggande mänskliga 
rättigheter är vägledande för diskussionerna om minoritets-
politikens utformning.1 Diskussionerna kring så kallade 
mångkulturella läroplaner avspeglar också ett stort intresse kring 
den nationella identiteten, medborgarskapets innebörd och den 
allmänna värdegrunden i ett mångkulturellt samhälle.  I flera fall 
handlar dessa diskussioner mer specifikt om hur historieämnet 
och kulturstudierna skall förstås i ett multikulturellt sammanhang 
där just tidigare underförstådda föreställningar om en etnisk 
homogenitet lyfts fram och kritiskt skärskådas från ett normativt 
perspektiv.2  

Man kan vidare urskilja en så kallad icke-normativ forskning 
som behandlar teoretiska och deskriptiva problem, exempelvis i 
samband med nationella och etniska mobiliseringar samt 
identitetspolitiska strävanden i en mer allmän bemärkelse. Många 
studier som har behandlat det mångkulturella samhället ur skilda 
ämnessynvinklar har ofta gjort det med klara empiriska 
kartläggningsambitioner — att till exempel kartlägga skilda 
gruppers sociala och kulturella förhållanden, studera vilka 
grupper som diskrimineras i arbetslivet och se vilka 
anpassningsstrategier som skilda minoriteter har utvecklat i sina 
möten med majoritetskulturen.3 Ofta har frågor om 
mångkulturalitet och identitet sammankopplats med problem-

                                                 
1För en representativ antologi se  Joanne R. Bauer och Daniel A. Bell, red., The 
East Asian Challenge for Human Rights (Cambridge: Cambridge University Press 
1999). 
2 Donna R. Gabaccia, »The Multicultural History of Nations», Multiethnica , juni 
2002. 
3 För en svensk forskningsöversikt se Harald Runblom, »Pluralismens gränser — 
ett avslutat forskningsprojekt»,  Multiethnica 1998.  
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ställningar kring globala migrationsströmmar i det informella 
tvärvetenskapliga nätverket som går under namnet Imerforskning 
(internationell migration och etniska relationer). Dessa två 
indelningsgrunder: explicit/implicit och icke-normativ/normativ 
kan kombineras med varandra och vi får då skilda ämnesfält som 
kan användas för att illustrera den pågående och tidigare 
forskning om identitet och pluralism inom olika discipliner.  

Vi kommer i den följande forskningsöversikten att först 
presentera den första explicita formen av forskning med en 
speciell tonvikt på den normativt orienterade forskningen. Dessa 
forskningsinriktningar har, som sagt, varit speciellt vanliga på ett 
utbrett sätt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 
discipliner under senare decennier, vilket också kan motivera att 
rådande forskningsströmningar begreppsbestäms med hjälp av 
olika genrebestämningar eller tankeskolor. De mer explicita 
formerna av »identitets och pluralism» — studier kommer sedan 
att relateras till de mer indirekta och implicita formerna av studier  
 
 
Tablå 1: Exempel på forskning som inbegriper frågeställningar 
kring identitet och pluralism 
 
 

 »Implicit» 
 

»Explicit» 

 
Normativ  
 

 
Dogmatik/
etik 
 

 
Polititisk 
filosofi 

 
Deskriptiv  
(Icke-
normativ) 

 
Kyrko-
historia 

 
IMER-
forskning 
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kring »identitet och pluralism». De sistnämnda implicita 
formerna kan åskådliggöras med hjälp av välkända och 
traditionella problemområden inom exempelvis religions-
vetenskap och teologi. En tes som kan drivas är att de mer 
explicita och implicita formerna av identitets- och pluralism-
forskning kan stå i ett fruktbart ömsesidigt förhållande till 
varandra. 
 
III.  IDENTITET  
 
Problemställningar kring identitetsbegreppet och närliggande 
begrepp har en lång historia. Identitetsforskningen inom huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga discipliner är vittförgrenad 
och har som studieobjekt en rad skilda fenomen som det är av 
vikt att särskilja. Identitetsbegreppets mångtydighet är ofta påtalat 
och vi finner en rad olika utläggningar kring dess innebörder 
inom skilda discipliner och ämnesområden.1  

Politiska och etiska problemställningar kring identitet har 
under de senaste åren även aktualiserats mer frekvent i 
samhällsdebatten och begreppet har i politiska kontexter närmast 
fått en sakrosankt och »gummiartad» karaktär som också 
stundtals har inbjudit till persuasiva och oklara 
begreppsanvändningar. Här kan man närmast säga att 
identitetsbegreppet har fått en normativ funktion, en positivt 
värdeladdad betydelse som på flera sätt har liknat 
rättighetsbegreppets. Det som man således vill lägga en särskild 
tyngd bakom i en intressekonflikt rubriceras vanligtvis som en 
rättighets- eller identitetsfråga. När olika intressegrupper för fram 

                                                 
1 För en intressant översikt när det gäller den psykologiska och etnologiska 
litteraturen se Gunnar Alsmark, red. Skjorta eller själ?: kulturella identiteter i tid 
och rum (Lund: Studentlitteratur 1997). 



23 

politiska krav är det då ofta med hänvisningar till »respekt för 
gruppidentiteten eller gruppens särart».1 

Identitet såsom uttryck härrör från latinets idem, vilket står 
för »densamme». Vilka egenskaper eller förhållanden som utgör 
startpunkten för identitetsresonemang kan skifta. Ofta har så 
kallade identitetsforskare ägnat sig åt frågor som gällt skilda 
identiteters innehåll, tillblivelse, kontinuitet, förändring, 
komplementaritet/överordning, exklusionsgrad och uttrycksform. 
I stort sett kan det dock göras en grov åtskillnad mellan 
identiteter hos individer, grupper och lärosystem eller doktriner, 
en uppdelning som också blir speciellt relevant i samband med de 
religionsvetenskapliga eller teologiska ämnesområdena eftersom 
problemställningar kring religiösa övertygelser och lärosystem 
ofta står i centrum.2  Identitetsfrågor gällande de tre skilda 
fenomenen — individer, grupper och doktriner — har självklart 
kopplingar till varandra på olika sätt och en diskussion på en 
specifik nivå inbegriper ofta referenser till de andra nivåerna. Vad 
som till exempel bidrar till att konstituera gruppidentiteter såsom 
de religiösa är bland annat anslutningen till skilda doktriner och 
lärosystem. Enskilda individer definierar också ofta sig själva 
med hänvisningar till olika kollektiva sammanhang, till exempel 
religiösa grupptillhörigheter.  

I nära anslutning till diskussioner kring gruppidentiteter 
såsom religiösa eller etniska kan vi vidare tala om 
»identitetsfrågor» gällande kulturer, traditioner, nationer, 
samhällen, stater och skilda institutioner, vilka har en stor 
betydelse för hur medlemmar av en viss grupp definierar sig 
själva i förhållande till både det förflutna, framtiden och den 
faktiska omvärlden. Inte minst har det förkommit diskussioner 
kring centrala institutioners identiteter eller särarter i pluralistiska 

                                                 
1 För en kritisk redogörelse av denna form av identitetspolitik se Thomas Mayer, 
Identity Mania (London: Zed 2001). Se också avsnittet »Pluralism» nedan samt 
Hans Ingvars Roths uppsats »Mänskliga rättigheter vänsterns nya religion» i 
tidskriften Tvärsnitt 2002:4 
2 Se Anders Jeffner, Några synpunkter på forskarskolan och forskarutbildningen i 
Linköping (Stencil 2001). 
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samhällsmiljöer såsom den Svenska kyrkans identitet i det 
föränderliga, moderna och multikulturella samhället.1 Speciellt 
har identitetsfrågor kring det mångkulturella samhället fått en stor 
uppmärksamhet i nutida vetenskaplig och politisk debatt och 
diskussionerna har bland annat gällt hur mer gruppöverskridande 
nationella identiteter (och så kallade medborgarskapsidentiteter) 
kan växa fram i pluralistiska samhällsmiljöer.2 Här finner vi 
också en livlig forskning inom normativ politisk teori. En av de 
frågor som har varit speciellt central i detta sammanhang har varit 
vilka samhällsidentiteter som är särskilt önskvärda att lyfta fram 
och förstärka i splittrade mångkulturella samhällen.3 Vi skall i det 
följande presentera en kort redogörelse för forskningen kring 
identitet på individ- grupp och så kallad doktrinnivå med speciellt 
beaktande av vilka inslag som kan ha relevans för forskarskolan 
Identitet och pluralism med dess religionsvetenskapliga aspekter.  

Inom filosofin har man ägnat begreppet personlig identitet en 
särskild uppmärksamhet och en vanlig utgångspunkt för de 
moderna debatterna är den engelske filosofen John Lockes 
klassiska diskussion i An Essay Concerning Human Under-
standing.4 Flera filosofer har tagit sitt avstamp i Lockes 
diskussioner och man har speciellt intresserat sig för frågor kring 
karakteriseringen av personlig identitet och vad som utgör 
»densamme» i samband med den enskilda individens 
förändringar över tiden. Inom moralfilosofin finns också 
reflektioner kring vilka uppfattningar om den personliga 
identiteten som förutsätts inom olika moralläror (till exempel 
gällande konflikten mellan egoistiska och altruistiska 

                                                 
1 Se till exempel uppsatserna i temanumret om svenska kyrkans identitet i Svensk 
Teologisk Kvartalskrift, Årg.76 (2000). 
2 Se till exempel R.D. Grillo, Pluralism and the Politics of Difference: State, 
Culture and Ethnicity in Comparative Perspective (Oxford: Clarendon Press 
1998). 
3 Will Kymlicka & Wayne Norman, red. Citizenship in Diverse Societies (Oxford: 
OUP 2000). Se också den mer specificerade forskningsöversikten nedan. 
4 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (London: Penguin 
1997) 
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förhållningssätt) och hur enskilda människor ser på sig själva i 
förhållande till sina medmänniskor i samband med moraliska 
förpliktelser.1   

De filosofiska diskussionerna har också kretsat kring 
närbesläktade begrepp som »person-» och »jagbegreppet». En 
intressant filosofisk och idéhistorisk studie i detta vidare 
sammanhang är den kanadensiske filosofen Charles Taylors 
Sources of the Self: the Making of the Modern Identity.2 
Personbegreppet har av en del forskare ansetts ha en längre 
historia än identitetsbegreppet. I tidig romersk rätt figurerade 
nämligen uttrycket persona som närmast stod för ett slags mask 
eller roll som Roms invånare tillskrevs för att kunna komma i 
åtnjutande av rättsliga förmåner och för att kunna tillskrivas 
förpliktelser.3   

Charles Taylor har för övrigt skrivit mycket om de 
identitetsfrågor som särskilt har uppmärksammats inom modern 
politisk, kultur- och beteendevetenskaplig forskning.4 Många av 
dagens kultur- och beteendevetenskapliga forskare har ägnat ett 
stort intresse kring frågor om de kollektiva sammanhangens 
betydelse för människors självidentifikation och hur identiteter 
formas och förändras i samspel med ens medmänniskor.5 Denna 

                                                 
1 För inflytelserika analytisk-filosofiska behandlingar se Bernard Williams, 
Problems of the Self: Philosophical Papers 1956–1977 (Cambridge: CUP 1973), 
Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press 1984).  Amartya 
Sen, »Other People», The New Republic, December 18, 2000. 
2 Charles Taylor, Sources of the Self: the Making of the Modern Identity 
(Cambridge: CUP 1989). 
3 Se Ross Poole, Nation and Identity (London: Routledge 1999) och Marcel 
Mauss, »A Category of the Human Mind: The Notion of person, the notion of 
self», in Michael Carrithers, red. The Category of the Person: Anthropology, 
Philosophy, History (Cambridge: CUP 1985). 
4 Se också i detta sammanhang Charles Taylor, Multiculturalism (Princeton: 
Princeton University Press 1995). 
5 En vanlig distinktion inom »identitetslitteraturen» är uppdelningen mellan 
självvald och tillskriven identitet. Den tillskrivna identiteten kommer utifrån och 
pådyvlas subjektet på ett närmast ofrivilligt sätt medan den självvalda mer har 
skapats »inifrån» och utifrån det egna subjektets behov och preferenser. Den 
tillskrivna identiteten kan sätta mer eller mindre tydliga gränser för hur en 
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fokusering på den sociala identiteten och dess betydelse för både 
de enskilda människornas självidentifikation (och 
självbefinnande) finner vi särskilt inom den så kallade 
kommunitära filosofiska traditionen.1 En viktig utgångspunkt för 
en psykologiskt inriktad forskning kring social identitet har här 
varit Erik H. Eriksons studier i början på 1950-talet och de 
socialpsykologiska rönen från bland annat George Herbert 
Mead.2 Under senare år har också den psykologiska forskningen 
inom detta område inriktat sig på frågan i vilken utsträckning 
kollektiva identiteter har en positiv betydelse för människors 
självidentifikation även i de fall då de uppenbarligen inte 
befrämjar deras direkta egenintresse.3  

Under de senaste åren har en så kallad kontextuell och 
konstruktivistisk syn på sociala identiteter gjort sig gällande inte 

                                                                                                                                                    
självidentifikation kan gestalta sig. En tillskriven identitet utgör då ett specialfall 
av det generella förhållandet att en människas egen identifikation skapas i samspel 
med hennes medmänniskor. I de fall då de tillskrivna identiteter varit negativa till 
sin karaktär har det utvecklats så kallade motidentiteter som uttrycker viljan till 
frigörelse från de tillskrivna negativa särdragen. De svarta amerikanernas 
»identitetskamp» gentemot den vita majoritetsbefolkningens stereotypa och 
fördomsfulla uppfattningar om den svarta befolkningen illustrerar på ett tydligt 
sätt detta sistnämnda förhållande. Se Hans Ingvar Roth, Den särskiljande politiken 
(Lund: Teologiska institutionen 2001), kapitel 2.  För en fruktbar tillämpning av 
distinktionen i ett helt annat sammanhang se också Eva Hamberg, »Självförståelse 
och tillskriven identitet — ett dilemma för Svenska kyrkan?». Svensk Teologisk 
Kvartalskrift. Årg. 76 (2000).   
1 Se till exempel Michael Sandel, Democracy´s Discontent (Cambridge, Mass.; 
Harvard University Press 1996). För en uppslagsrik och originell tillämpning av 
ett kommunitärt synsätt inom teologisk etik se Göran Möller, Etikens landskap 
(Stockholm: Arena bokförlag 1995). Se också i detta sammanhang Hans Ingvar 
Roth, »Liberalism-kommunitarianism — en skinnkonflikt?», Samtiden, 1996:4 för 
en problematisering av det förmenta konfliktförhållandet mellan liberala och 
kommunitära synsätt. 
2 Erik H. Erikson, Childhood and Society (New York: W.W. Norton & Co. 1950). 
George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället (Lund: Argos 1976). Se 
också i dessa sammanhang Henri Tajfel, Human Groups and Social Categories —
Studies in Social Psychology (Cambridge: CUP 1981). 
3 Se till exempel Michael A. Hogg och Scott Tindale, red. Group Processes 
(Oxford: Blackwell 2001). 
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minst inom postkoloniala litteraturstudier och feministisk 
forskning. En konstruktivistisk syn brukar ofta förstås som ett 
synsätt vilket betonar identiteters föränderliga, kontextuella, 
relationsmässiga och instrumentella funktion. Perspektivet 
kontrasteras ofta med ett så kallat primordialt — eller alternativt 
uttryckt — ett essentialistiskt synsätt, där etnicitetens grund och 
mer eller mindre urskiljbara innehåll söks i människans 
djupliggande psykologiska skikt.1 Kända forskare som på skilda 
sätt givit uttryckt för en s.k. dekonstruerande och konstruk-
tivistisk grundsyn är bland annat Judith Butler och Julie 
Kristeva.2  Man kan också i detta sammanhang nämna de studier 
som under senare tid betonat den nationella identitetens 
konstruerade eller imaginära form där det nationella ses som 
något vilket framför allt vuxit fram i ljuset av förbättrade 
kommunikationsmöjligheter och framväxten av en mer 
gemensam skolutbildning 3  

Kulturbegreppet används ofta i samband med 
»identitetsforskningen» och många gånger utgör just kulturella 
identiteter de primära studieobjekten. Kulturbegreppet har också 
liksom identitetsbegreppet förknippats med en rad olika inne-
börder. Det finns dock en uppsättning kulturbegrepp som grovt 
sett liknar varandra i och med att de fokuserar på sedvänjor, 
symboler, föreställningar och värderingar som har en viss 
kollektiv, historisk och praktiskt betydelsefull roll för kulturens 

                                                 
1 Distinktionen mellan en »primordial» och en »konstruktivistisk» syn på etnicitet 
är vanlig inom etnicitetslitteraturen och vi kan under senare år skönja en dominans 
för konstruktivistiska och »relationella» synsätt. Detta har visat sig inte minst 
inom socialantropologin genom norrmannen Fredrik Barths studier kring etniska 
förhållanden. Se Fredrik Barth, Socialantropologiska problem (Stockholm: 
Bokförlaget Prisma 1971).  
2 Se till exempel Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 
Identity (New York: Routledge 1990) och Julie Kristeva, Främlingar för oss 
själva (Stockholm: Natur och kultur 1997). 
3 Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso 1991). 
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medlemmar.1 Med denna generella utgångspunkt går det sedan att 
urskilja exempelvis religiösa, etniska och nationella kulturer som 
finns exemplifierade på mer eller mindre tydliga sätt hos olika 
grupper av människor. När kulturella identiteter står i fokus är det 
följaktligen fråga om skilda kollektiva identiteter som antas ha en 
betydelsefull praktisk funktion i de olika gruppmedlemmarnas 
liv. Skilda kollektiva identiteter behöver dock ej nödvändigtvis 
vara förknippade med olika kulturer i någon mer substantiell 
mening. Man kan här tänka sig att två grupper mycket väl kan ha 
ytterst likartade värderingar och kulturer men att de ändå 
upplever att de har skilda identiteter bland annat utifrån olika 
historier och geografiska lokaliseringar. (Ett exempel i detta sam-
manhang skulle kunna vara det engelsktalande och fransktalande 
Kanada). 

Religion och livsåskådning kan även bli centralt på 
åtminstone tre olika sätt för de kulturer som vid första anblicken 
inte är explicit religiösa eller livsåskådningsmässiga till sin 
karaktär. Ofta inbegriper nämligen karakteriseringen av olika 
etniska och nationella kulturer referenser till specifika religiösa 
och livsåskådningsmässiga traditioner som har haft en historisk 
förankring inom de skilda etniska och nationella kulturerna. Olika 
nationella kulturer i Västvärlden kan  illustrera detta förhållande, 
vilket bland annat kan förklaras av det intima förhållandet kyrka-
stat som har funnits i flera europeiska länder under många 
århundraden. Utifrån en så kallad konstruktivistisk syn på 
etnicitet där etniciteten förstås i kontextuella, relationsmässiga 
och instrumentella termer kan också religiösa inslag utgöra 
etniska markörer som syftar till att framhäva olika grupp-
tillhörigheter i pluralistiska samhällsmiljöer.2 För det tredje kan 
även religioner och kyrkobildningars »symboliska rekvisita» på 

                                                 
1 För en diskussion kring kulturbegreppets användning i samband med 
karakteriseringar av skilda mångkulturella samhällen se Hans Ingvar Roth, 
Mångfaldens gränser (Stockholm: Arena bokförlag 1996). 
2 För exempel se uppsatserna i J. Hutchinson & A.D.Smith, red., Ethnicity 
(Oxford: Oxford University Press 1996). 
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olika sätt utgöra modeller för hur exempelvis nationella 
kulthandlingar kan komma att gestalta sig.1   

Om fokus riktas mot frågor kring särskiljande och 
identitetsskapande egenskaper hos doktriner och lärosystem, så 
finner vi genom historien en omfattande forskning kring vad som 
utgör olika lärors signifikativa beståndsdelar, till exempel i 
samband med studiet av politiska ideologier, moralläror, 
livsåskådningar och religiösa trosläror. I de flesta fall har dessa 
doktriner också behandlats som identitetsskapande fenomen på en 
social eller kollektiv identitetsnivå, vilket kan förklara varför 
forskare ibland har beskrivit sina studieobjekt även i termer av 
kollektiva trosuppfattningar eller trosövertygelser. De doktriner 
eller lärosystem som har ansetts vara speciellt intressanta för 
forskningen har nämligen varit sådana som också har omfattats 
eller haft en klar relation till vad många människor i olika 
religiösa grupper faktiskt har anslutit sig till på ett mer eller 
mindre artikulerat sätt. 

Något som ofta har påtalats i samband med dessa 
»identitetsproblemställningar» är att olika författare ibland 
oscillerar mellan normativa och deskriptiva innebörder av »det 
särskiljande» eller vad som utgör det identitetsskapande hos olika 
läror eller doktriner. Svaret på frågan om vad som är typiskt för 
en viss doktrin kan då även vara ett mer eller mindre underförstått 
svar på vad som är en ideal utformning av lärosystemet. Man kan 
ibland även spåra ambitioner att ge svar på frågan vad som utgör 
en ideal lärobildning, vilket mycket väl kan gå stick i stäv med 
vad som är rimliga deskriptiva svar på vad som utgör doktrinens 
särskiljande egenskaper i förhållande till andra tankesystem 
genom historien. Dessa två sistnämnda förhållanden är vanliga i 
samband med utläggningar kring politiska ideologier och 
religiösa trosläror.2   

                                                 
1 Hans Ingvar Roth, Den mångkulturella parken, s. 115. 
2 De återfinns i den vetenskapliga litteraturen flera intressanta utläggningar som 
på mer eller mindre tydliga sätt skiljer på de normativa och de mer deskriptiva 
innebörderna av det identitetsskapande och »det särskiljande» i samband med 
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  I exempelvis den svenske teologen Anders Nygrens 
omdiskuterade och inflytelserika teologiska författarskap finns en 
rad olika identitetsfrågeställningar kopplade till vad som utgör 
den kristna trons egenart på både icke-normativa och normativa 
nivåer (inte minst de normativa). Nygren formulerade sina 
»identitetsfrågor» utifrån en speciell begreppsapparat där 
begreppet grundmotiv spelar en avgörande roll för hans 
teologiska framställningsform.1 I Uppsalateologen Ragnar Holtes 
internationellt uppmärksammade Augustinusforskning åter-
kommer också frågeställningar kring de kristna föreställningars 
relationer till tankeströmningar inom antik filosofi vilka också 
kan tolkas som »identitets»- eller »särartsfrågeställningar» om 
just det kristna idéarvet på en mer doktrinär nivå.2    
 

 
                                                                                                                                                    

avgränsningen av  skilda politiska ideologier och religiösa trosläror. Inom politisk 
filosofi och politisk idéhistoria återfinns studier som på olika sätt försöker 
kodifiera centrala kännetecken hos till exempelliberala synsätt. För representativa 
exempel se Ronald Dworkin, Sovereign Virtue: the theory och practice of equality 
(Cambridge, Mass.; Harvard University Press 2000), John Gray, Two Forms of 
Liberalism (Cambridge: Polity 2000) och Will Kymlicka, Modern politisk filosofi 
(Nora: Nya Doxa 1995). För en kritisk analys av de sätt varpå olika teologer 
särskiljer vad som är »genuint» kristet se Anders Jeffner, Kriterier i kristen 
troslära: en principiell undersökning av nutida protestantisk dogmatik inom tyskt 
språkområde (Uppsala: Teologiska institutionen 1976) i samband med 
utläggningar kring vad som utgör centrala tankeelement inom tyskspråkig 
protestantisk teologi.  Inom moralfilosofin återfinns också olika försök att skapa 
klarhet när det gäller identitetsskapande faktorer hos etiska teorier och moralläror. 
En svensk författare som gör en tydlig åtskillnad mellan deskriptiva och 
normativa innebörder hos »det särskiljande» i samband med  konsekvensetik och 
utilitarism i förhållande till framför allt deontologiska moralläror är Lars 
Bergström i The Alternatives and Consequences of Actions: an essay on certain 
fundamental notions in teleological ethics (Stockholm: Almqvist & Wiksell 
1966). 
1 Se Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna — Eros och 
Agape (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1936).  
2 Ragnar Holte, Beatitudo och sapientia: Augustinus och de antika 
filosofiskolornas diskussion om människans livsmål (Uppsala: Almqvist & 
Wiksell 1958). 
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IV.  PLURALISM 
 
Pluralism är liksom identitetsbegreppet mångtydigt och kan 
referera till en rad olika fenomen. Fokus för 
»pluralismforskningen» i ett humanistiskt och samhällsveten-
skapligt sammanhang kan till exempel vara en mångfald av 
individer, grupper, idéer, övertygelser och identiteter. Intresset 
kan vidare vara riktat mot hur denna mångfald gestaltar sig när 
fenomenen ifråga står i olika relationer till varandra, till exempel 
i form av olika konvergens- eller konfliktförhållanden. Inte minst 
har skilda konfliktförhållanden uppmärksammats och fråge-
ställningar har då formulerats kring konflikternas karaktär, 
problematiseringsgrad och eventuella lösningsmöjligheter. 

I den filosofiska forskningen har det återfunnits en livaktig 
kunskapsteoretisk och språkfilosofisk diskussion kring mångfald i 
samband med begreppssystem och verklighetstolkningar. Inte 
sällan har 1900-talets anglo-saxiska filosofidebatt haft som en 
viktig utgångspunkt den amerikanska filosofen William James 
skrifter.1  Framträdande nutida filosofer som behandlat denna 
»konceptuella» och kunskapsteoretiska pluralismproblematik är 
Hilary Putnam, Richard Rorty och Donald Davidsson.2 Inom den 
religionsfilosofiska forskningen har den svenske teologen och 
religionsfilosofen Anders Jeffner formulerat en originell och 
skarpsinnig teori, »grundmönsterteorin» som varit mycket 
omdiskuterad. Begreppsbildningarna i Jeffners teori kan betraktas 
som en filosofisk respons på de speciella kunskapsteoretiska 

                                                 
1 Se William James, A Pluralistic Universe (Cambridge, MA: Harvard University 
Press 1977). 
2 Hilary Putnam, Reason, Truth & History (Cambridge; Cambridge University 
Press 1981), Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis: MN: 
University of Minnesota Press 1982) och Donald Davidson, Inquiries into Truth 
and Interpretation (Oxford: Oxford University Press 1984). 
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utmaningar som den livsåskådningsmässiga och religiösa plura-
lismen  presenterar.1  

En forskningsöversikt som tar fasta på begreppet identitet på 
skilda nivåer anknyter inte sällan till områden där pluralism-
begreppet figurerar. Pluralism (eller flertal eller mångfald) kan 
spela en betydelsefull roll på flera sätt i samband med frågor 
kring identitet. Man kan visserligen hålla forskarskolans tematik 
så pass öppen att en pluralism eller mångfald inte nödvändigtvis 
behöver vara kopplad till frågor där just en mångfald av olika 
identiteter eller identitetskapande fenomen nödvändigtvis står i 
fokus för framställningarna. För många centrala religions-
vetenskapliga och teologiska arbetsområden är det dock naturligt 
att göra denna intima sammankoppling eftersom frågor kring 
olika religioners och trossystems särarter (i förhållande till 
varandra) ofta har stått i fokus för deras framställningar. Denna 
sammankoppling innebär en mer substantiell och rimlig 
ämnesavgränsning för en forskarskola eftersom frågor kring den 
religiösa identiteten och de identitetsskapande faktorerna ofta 
figurerar i en rad olika forskningssammanhang (se översikten 
nedan).  

Flera av de »pluralismfrågeställningar» som vid första 
anblicken inte på ett explicit sätt har berört frågor om identitet 
(till exempel frågor kring moraliska och religiösa övertygelser) 
har attraherat religionsvetenskapliga forskare just därför att de til 
syvende og sidst handlar om fenomen som är relevanta för 
diskussioner kring olika identiteter hos individer, grupper och 
doktriner.2 Genom att identitetsbegreppet kan appliceras på skilda 

                                                 
1 Se Anders Jeffner, Butler and Hume on Religion: a Comparative Analysis 
(Stockholm: Diakonistyrelsens förlag 1966) och av samme författare Filosofisk 
religionsdebatt (Stockholm: Verbum 1967). 
2 Detta förhållande kan till exempel illustreras av det stora intresset kring 
värdepluralismen hos etiker bland annat i samband med uttolkningen av Isaiha 
Berlins skrifter. Se till exempel Isaiha Berlin, The Crooked Timber of Humanity 
(London: Fontana Press 1991). Diskussioner för och emot värdepluralism kan 
bland annat ha tydliga konsekvenser när det gäller frågor om samexistens mellan 
olika kulturella identiteter i ett mångkulturellt samhälle. Exempel på centrala 
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nivåer riskerar heller inte den relativt täta sammankopplingen 
mellan identitet och pluralism bidra till ett alltför begränsat (och 
teoretiskt kontroversiellt) perspektiv i ett forskningsprogram-
matiskt sammanhang. 

Att just identitetsfrågor kommit i centrum för en politisk och 
vetenskaplig debatt härrör vidare från att människor lever i 
alltmer pluralistiska samhällsmiljöer. Traditionella och mer 
statiska identiteter har mer och mer utsatts för skilda utmaningar 
genom den stegrade mångfalden och artikuleras också på ett 
tydligare sätt i ljuset av andra centrala samhällsförändringar, 
förändringar som kortfattat kommer att beskrivas i avsnittet 
nedan. Att studera identiteter och närliggande fenomen utan 
referenser till deras mångfald är således ganska ovanligt i den 
aktuella »identitetsforskningen». I ett flertal fall har kulturella 
identiteter vuxit fram i ljuset av skilda kontrast- och 
konfliktförhållanden till andra identiteter och kan med andra ord 
lämpligen beskrivas som så kallade motidentiteter. Dessa 
förhållanden gäller till exempel vissa av de gruppidentiteter som 
har förekommit bland svarta amerikaner. Den militanta svarta 
nationalismen och afrocentrismen ger till exempel på olika sätt 
uttryck för kontrasterande motidentiteter till den vita 
majoritetskulturen.1 Flera forskare har också velat förstå olika 
varianter av religiös fundamentalism som »motideologier» till en 
modernistisk och sekulär samhällsuppfattning och skilda 
fundamentalistiska rörelser kan därigenom karakteriseras som ett 

                                                                                                                                                    
frågor kan här vara i vilken mån en påstådd värdepluralism underlättar eller 
försvårar för skilda kulturer att finna en fredlig samexistens inom ramen för ett 
och samma samhälle. För en översiktlig diskussion se Hans Ingvar Roth, 
Mångfaldens gränser, kapitel 3.   
1 En del filosofer har dock påtalat de grundläggande likheterna mellan 
afrocentrismen och eurocentrismen i och med att båda tankeriktningarna ger 
uttryck för ett hierarkiskt synsätt på kulturer. Istället för att radikalt revidera synen 
på vad som skall alstra fram en självkänsla hos eleverna köper afrocentrismen den 
eurocentriska grundinställningen rakt av. Den enda skillnaden är att de nu istället 
är Afrika som är den kulturellt mest betydelsefulla kontinenten. Se Hans Ingvar 
Roth, Den mångkulturella parken — om värdegemenskap i skola och samhälle 
(Liber/Skolverket: 1998), kapitel 3. 
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slags motidentiteter.1  De kristna och judiska föreställnings-
ramarna har också stått i intrikata konflikt- och konvergens-
förhållanden till varandra, vilket bland annat den exegetiska och 
kyrkohistoriska forskningen på ett tydligt sätt har blottlagt.2  

Ofta har också forskningsintresset kretsat kring möten av 
olika slag mellan skilda gruppidentiteter (eller bärarna av dessa 
identiteter) inom ramen för delade eller offentliga 
samhällsarrangemang. Dessa förhållanden har inneburit att den 
moderna forskningen kring identitet och pluralism särskilt har 
kretsat kring frågor om det mångkulturella samhället och hur det 
offentliga eller det gemensamma kan och skall organiseras (bland 
annat i form av värderingar) i en pluralistisk samhällsmiljö.3  
 

 
V.  DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET SÅSOM 
FORSKNINGSOMRÅDE  

 
Flera samhällsvetenskapliga och humanistiska universitetsämnen 
i Sverige och utomlands har under de senaste åren präglats av ett 
ökat intresse kring det mångkulturella samhället. Detta gäller 
speciellt ämnen såsom sociologi, pedagogik, statskunskap, etno-
logi, socialantropologi och vissa delar av litteraturvetenskapen i 

                                                 
1 Analogt med ovanstående resonemang kring förhållandet mellan afrocentriska 
och eurocentriska gruppidentiteter kan den religiösa fundamentalismen också vara 
präglade av det moderna samhällets centrala kännetecken, vilket förklarar den 
politiska form som fundamentalismen har tagit sig i exempelvis vissa semi-
moderna stater i Mellanöstern och Nordafrika. Fundamentalistiska rörelser är 
nämligen just reaktioner på modernistiska synsätt beträffande förhållandet 
religiöst- offentligt och flera fundamentalistiska förkämpar har också haft sin 
utbildningsbakgrund i västerländska miljöer vilket kan förklara de specifika 
former som de fundamentalistiska mobiliseringarna har haft.    
2 Se till exempel Marc Saperstein, Moments of Crisis in Jewish—Christian 
Relations (London: SCM Press 1989). 
3 Se till exempel Lawrence H. Fuchs, The American Kaleidoscope: Race, 
Ethnicity and the Civic Culture (Middletown, Conn: Wesleyan University Press 
1990). Se också i detta sammanhang Hans Ingvar Roth, Den mångkulturella 
parken — om värdegemenskap i skola och samhälle (Stockholm: 
Liber/Skolverket 2000). 
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form av så kallade postkoloniala studier. Under senare år har mer 
traditionella akademiska ämnen som historia och filosofi också 
blivit mer inriktade på kultur och identitetsfrågor även om antalet 
forskare här är ganska blygsamt i förhållande till de andra 
ämnena.1  

Begrepp såsom etnicitet, nationell identitet, integration, 
medborgarskap, identitetspolitik, minoritetsrättigheter, kulturell 
autonomi och kulturell mångfald har dessutom kommit i fokus 
för de politiska idédebatterna, vilket utgjort en grogrund för det 
stegrade akademiska intresset. Mer allmänt har identitetsfrågor 
utgjort en centralpunkt för både de akademiska och politiska 
diskussionerna. Särskilt har kulturella och kollektiva särdrag 
uppmärksammats i samband med människors självidentifikation. 
En central normativ frågeställning har i detta sammanhang varit 
hur medborgarna i ett mångkulturellt samhälle skall förhålla sig 
till egna och andras gruppidentiteter särskilt då i samband med 
olika mellankulturella värdekonflikter som berör organiserandet 
av det gemensamma offentliga rummet.2 Olika modeller för 
kulturell samexistens har presenterats i den statsvetenskapliga 
och politisk-filosofiska litteraturen. Ambitionerna har här ofta 
varit att skärskåda och ifrågasätta traditionella liberala 
uppfattningar om vad som utgör privata (kulturspecifika) och 
offentliga (kulturöverskridande) verksamheter i det mång-
kulturella samhället. De teoretiska och normativa projekten har 
varit att formulera politiska förslag som kan ge utrymme åt 
kulturella särdrag inom den offentliga sfären utan att den 
gemensamma samhällsidentiteten för den skull skall riskera att 
undermineras.3 

                                                 
1 För en kort, elementär översikt över den så kallade mångkulturalismforskningen 
se C.W. Watson, Multiculturalism (Buckingham: Open University Press 2000). 
2 För en diskussion kring skilda typer av värdekonflikter i ett mångkulturellt 
samhälle se Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser (Stockholm: Arena 
bokförlag 1996), 
3 Se till exempel den kommenterande uppsatsen av Michael Walzer i Charles 
Taylor, Multiculturalism (Princeton: Princeton University Press 1995) och även 
Taylors egen framställning. Se också Bikhu Parekh, »Balancing Unity and 
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Förklaringarna till det ökade politiska och akademiska 
intresset är flera. Den ökade migrationen i efterkrigstidens 
Europa har gjort många länder mer pluralistiska ur etnisk, 
nationell och religiös synvinkel. Detta har också inneburit en 
stegrad etisk pluralism och livsåskådningsmångfald där skilda 
grupper bland annat ger uttryck för konkurrerande ideal om vari 
det goda livet och samhället består.1 Globalisering, urbaniserings- 
och moderniseringsprocesser har vidare inneburit att traditionella 
regionala identiteter blivit utsatta för en rad nya utmaningar.2 Den 
ökade aktivismen och mobiliseringen av så kallade 
identitetsgrupper med andra förtecken än just etnicitet, religion 
och nationalitet har också bidragit till att befrämja ett akademiskt 
intresse kring identitets- och kulturfrågor. Med identitetsgrupper 
avses här grupper där medlemskapet starkt präglar de olika 
medlemmarnas identiteter och vardagliga liv även om de inte på 
något sätt uttömmer det som utgör grunden för den enskilda 
människans särart eller självidentifikation. Ofta handlar 
diskussionerna om vilka speciella politiska krav som dessa 
identitetsgrupper kan ställa mot staten och det omgivande 
samhället inte minst när det gäller frågan om att få respekt och 
erkännande för ens kollektiva särart i det offentliga livet. 
Identitetspolitik står då för ett förnekande av assimilationism eller 
ett ideal om en (förment) kulturell smältdegel.3 Det är viktigt att 
betona i detta sammanhang — inte minst utifrån religions-
vetenskaplig forskning — att en så kallad identitetspolitik inte är 
något nytt historiskt fenomen men att identitetspolitik som 

                                                                                                                                                    
Diversiy in Multicultural Society», Dan Avnon och Avner de-Shalit, Liberalism 
and its Practice (London: Routledge 1999). 
1 Se till exempel Lars Östnor, red. Etisk pluralisme i Norden (Oslo: 
Höyskoleforlaget 2001) för en belysning av etisk pluralism i de nordiska 
samhällena. 
2 Se till exempel Roland Robertson, Globalization—Social Theory and Global 
Culture (London: Sage 1996) och Anthony Giddens, The Consequences of 
Modernity (Cambridge: Polity Press 1990). 
3 Jennifer L. Hochschild, Pluralism, Identity Politics and Cooalitions: Toward 
Madisonian Constitutionalism (Department of Government, Harvard University 
2001). 
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politiskt begrepp framför allt har diskuterats under de två-tre 
senaste decennierna. När vi således talar om identitetsgrupper är 
det med andra ord fråga om grupper som har en något så när 
tydlig politisk mobiliseringsgrad. Till skillnad från intresse-
grupper i en mer traditionell sociologisk mening är så kallade 
identitetsgrupper också rörelser som finner sin grogrund i mer 
eller mindre kollektiva särdrag som kön, etnicitet, »ras» och 
religion, kollektiva egenskaper som kan aktualisera intresse-
gemenskaper hos medlemmarna i en rad olika samhällsområden, 
och då inte bara på ett mer lösligt och tillfälligt sätt i en konkret 
sakfråga.1 Detta kan motivera talet om identitetsgruppernas 
politiska mångdimensionalitet. Identitetsgrupper kännetecknas 
också vanligtvis av att medlemmarna i någon mening har ärvt 
sina medlemskap (»transgenerational communities») och det 
handlar således inte om gruppidentifikationer som är medvetet 
valda utifrån några bestämda sakskäl och värderingar även om 
medlemmarna på olika sätt kan välja de uttrycksformer som deras 
medlemskap skall ha. 

Viktiga historiska upprinnelser till den framväxande 
identitetspolitiken har bland annat varit medborgarrättsrörelsens 
arbete på 1950- och 60-talet i rassegregeringens USA och den 
långvariga kampen för lika rättigheter mellan män och kvinnor.2  
Den så kallade indigenismen och kampen för urbefolkningarnas 
rättigheter har också tagit intryck av den identitetspolitiska 
diskursen som förts i västvärlden. Flera av de förslag på 
särrättigheter som har framförts av olika minoritetsgrupper och 
urbefolkningar kan relaterats till modeller som positiv 
särbehandling i den amerikanska politiska kontexten.3 
Aboriginals i Australien har vidare i flera avseenden en politisk 

                                                 
1 Amy Gutmann, »Identity Groups in Democracy: A Humanist View» 
(Opublicerad uppsats, Princeton University 2001). 
2 För en historisk översikt till olika former av minoritets- och identitetspolitik i 
just exemplet USA se Hans Ingvar Roth, Den särskiljande politiken, kapitel 3. 
3 Se Hans Ingvar Roth & Harald Runblom, »Stater, invandrade grupper och 
minoriteter» i Vägar till Sverige (SOU 1996:55). 
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retorik (och en kategorisering utifrån vit-svart) som på flera sätt 
påminner om de svarta amerikanernas språkbruk. 

Fokuseringen på exempelvis etniska identiteter är också 
betingade av att flera multietniska samhällen har splittrats upp 
under senare tid, till exempel det forna Jugoslavien och 
Sovjetunionen. De allvarliga etniska konflikterna i Bosnien, 
Kosovo, Rwanda och Burundi har vidare fäst världens blickar på 
mångkulturalismens olika politiska problem. I kölvattnet av 
järnridåns fall i slutet på 1980-talet har en rad multietniska 
samhällsmiljöer även hemsökts av bittra etniska konflikter, vilket 
inte minst krigen på Balkan och i vissa delar av det forna 
Sovjetunionen bär vittnesbörd om. Ett ytterst aktuellt 
problemkomplex aktualiseras dessutom av den pågående 
konflikten mellan USA/västländerna och de militanta och 
»religiöst färgade» rörelserna i Afghanistan och Mellanöstern. 
Det tidigare inbördeskriget i Afghanistan är också ett talande 
exempel på etniska konflikter eftersom de stridande parterna i 
kriget utgörs av mer eller mindre distinkta folkgrupper. Både 
utifrån ett aktuellt och historiskt perspektiv har således det 
mångkulturella stigit fram som ett övergripande forskningstema 
där inte minst historiska studier har uppmuntrats för att belysa de 
dagsaktuella förhållandena.   

Mångkulturalism kan som allmänt begrepp i 
samhällsdebatten förstås på flera olika sätt. Det kan dels stå för en 
verklighetsbeskrivning och avgränsar i sådana fall förhållandet att 
olika samhällsmiljöer präglas av skilda kulturer. De 
mångkulturella inslagen kan då förstås på mer eller mindre vida 
sätt beroende på vilka slags kulturer som underförstås i 
verklighetsbeskrivningarna. I den amerikanska debatten har 
begreppet fått en ytterst vid innebörd där inte bara »ras», språk, 
etnicitet, nationalitet, kön och religion inbegrips utan även 
gruppidentiteter utifrån sexuell läggning, ålder, region och socio-
ekonomisk tillhörighet.  

Mångkulturalism kan också uttrycka ett samhällsideal som 
innebär att en kulturell mångfald i någon angiven betydelse skall 
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bejakas och understödjas på olika sätt av aktörer i det civila och 
offentliga samhällslivet. Mångkulturalism i en mer normativ 
bemärkelse kan vidare och mer specifikt stå för ett ideal om hur 
forskning och utbildning skall bedrivas i ljuset av den 
mångkulturella samhällssituationen. Just denna innebörd har varit 
vanligt förekommande i den amerikanska samhällskontexten och 
mångkulturalism har ofta referat till forsknings- och 
utbildningsideal som syftar till att lyfta fram USA:s kulturella 
heterogenitet.1 Mångkulturalismens mångtydighet och skilda 
bevekelsegrunder är något som ofta påpekas inom den 
vetenskapliga litteraturen och en viktig begreppsutredande 
uppgift är här att urskilja de skilda innebörder som varit 
förknippade med olika mångkulturella samhällsideal.2  

Grovt sett kan vi tala om tre tongivande forsknings-
inriktningar inom den mer normativt orienterade forskningen i 
humaniora, teologi och religionsvetenskap när det gäller det 
mångkulturella samhället. För det första har vi ett mer politiskt 
filosofiskt och begreppsanalytiskt perspektiv som framför allt 
representeras av forskare som Will Kymlicka, David Miller och 
Yael Tamir.3 Dessa forskare har en analytisk-filosofisk 
utbildningsbakgrund och ganska så ambitiösa övergripande 
teoriansatser har ofta varit tydliga i deras framställningar. Will 
Kymlicka har till exempel haft som ambition att utveckla en 
sofistikerad begreppsapparat kring kollektiva rättigheter som 
skall vara till hjälp i de mer normativt orienterade resonemangen. 
Något som kännetecknar dessa omdiskuterade forskare är att de i 
sina teoribildningar ofta utgått ifrån sina egna nationella 

                                                 
1 Se till exempel Nathan Glazer, We Are All Multiculturalists Now (Cambridge, 
Mass: 1997). 
2 För en idéanalytisk studie se Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser 
(Stockholm: Arena bokförlag 1996), särskilt kapitel 2. Se också Charles Westin, 
»Vad betyder mångfald?», Charles Westin, red. Mångfald som vision och praktik 
(Norrköping: Integrationsverket 2001). 
3 Se Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Oxford University Press 
1995), David Miller, On Nationality (Oxford: Oxford University Press 1995) och 
Yael Tamir, Liberal Nationalism (Princeton: Princeton University Press 1993). 
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kontexter (Kymlicka — Kanada, Miller — England, Tamir — 
Israel) och har försökt på olika sätt att extrapolera sina 
»nationsspecifika resonemang» till att även gälla minoritets- och 
majoritetsförhållanden i andra samhällsmiljöer. Detta är särskilt 
tydligt i samband med Will Kymlickas författarskap vilket han 
också kritiserats för.  

En intressant gränsöverskridare är den kanadensiske 
filosofen Charles Taylor som har försökt förena en analytisk-
filosofisk utgångspunkt med ett mer hermeneutiskt och 
fenomenologiskt synsätt.1 För Taylor är också idéhistoriska 
studier något centralt för studierna kring det mångkulturella 
samhället och hans teoretiska uppsatser och böcker har ofta 
djuplodande historiska inramningar. Taylor har speciellt skrivit 
om det moderna Kanadas identitetsproblem i samband med 
Quebec-frågan men hans »politics of recognition» har även visat 
sig vara tillämpbar när det gäller en rad olika 
identitetsfrågeställningar, vilket har visat sig i hans idéers 
genomslagskraft i den internationella debatten. Vad som förenar 
alla dessa ovanstående forskare, trots deras olika metodologiska 
och teoretiska utgångspunkter, är att de ger uttryck för ett i 
grunden liberalt förhållningssätt till det mångkulturella samhället 
där projektet innebär att på olika sätt försöka formulera en liberal 
mångkulturell politik som på ett bättre sätt än tidigare tar hänsyn 
till olika minoritetsgruppers rättighetskrav.2  

För det andra kan vi urskilja ett postmodernistiskt och 
postkolonialt perspektiv representerat av bland annat Gayatri 
Spivak, Stanley Fish i USA och Stefan Jonsson i Sverige.3 

                                                 
1 Se Charles Taylor, Multiculturalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press 
1995).  
2 Charles Taylor brukar allmänt beskrivas som en kommunitär filosof i den 
filosofiska litteraturen. Detta är dock en något missvisande beteckning eftersom 
liberala rättighetsprinciper hela tiden spelar en betydelsefull roll i Taylors 
normativa tänkande. 
3 Se till exempel Gayatri Spivak, »Acting Bits/Identity Talks», Critical Inquiry, 
(Summer 1992), Stanley Fish, The Trouble With Principle (Cambridge, Mass., 
Harvard University Press 1999) och Stefan Jonsson, De andra (Stockholm: 
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Inspirerande för dessa skolbildningar har inte minst varit 
»diaspora författare» som Frantz Fanon, men också forskare som 
Jacques Derrida och Claude Levis Strauss. Ambitionen hos flera 
av dessa forskare har varit att avslöja och kritisera en förment 
universalistisk forskningsideologi som stått som täckmantel för 
mer specifika ideologier och värderingssystem. Inte sällan har det 
postmodernistiska projektet förknippats med ett kultur-
relativistiskt förhållningssätt som, enligt dess kritiker, inneburit 
ett förnekande av universella, objektiva värden.1 I nära anslutning 
till postmodernistiska strömningar finner vi en kultur- och 
identitetsforskning som ofta brukar gå under namnet »cultural 
studies» i den anglo-saxiska forskningsvärlden. Under senare år 
har detta något svåröverblickbara och »vildvuxna» forsknings-
område vuxit sig starkt där framför allt litteraturvetare och 
estetikforskare varit dominerande.2 Vanligt förekommande i 
»cultural studies» är olika former av diskursanalyser som används 
för att analysera föreställningar kring kollektiva identiteter i olika 
textsammanhang.3 För det tredje finns ett mer 
marxistiskt/socialistiskt och historiematerialistiskt perspektiv 
kring frågor om det mångkulturella som bland annat genomsyrar 
den irländske litteraturvetaren och ideologiforskaren Terry 
Eagletons skrifter.4 De framträdande amerikanska filosoferna 
Michael Walzer, Richard Rorty och Cornel West har också skrivit 
om det mångkulturella samhället utifrån en mer socio-ekonomisk 

                                                                                                                                                    
Norstedts 1993). Se också i detta sammanhang Chala Sandoval, Methodology of 
the Oppressed (Minneapolis, University of Minnesota Press 2000). 
1 För en kritik se till exempel Joseph H. Carens, Culture, Community and 
Citizenship (Oxford: Oxford University Press 2000). 
2 Toby Miller, red. A Companion to Cultural Studies (Oxford: Blackwell 2001) 
3 Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och 
metod (Lund: Studentlitteratur 2000). För en representativ diskursanalys när det 
gäller föreställningar om samerna i den svenska samepolitiken se Ulf 
Mörkenstam, Om »Lapparnas privilegier»: förställningar om samiskhet i svensk 
samepolitik 1883–1997 (Stockholm: Stockholms universitet 1999).   
4 Se till exempel Terry Eagleton, The Idea of Culture (Oxford: Blackwell 2000). 
Se också uppsatserna i Stuart Hall och Paul du Gay, red., Questions of Cultural 
Identity (London: Sage 1996). 
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infallsvinkel där begrepp såsom social diskriminering ofta stått i 
fokus för deras diskussioner kring det mångkulturella samhället.1  

En intressant radikal forskningsansats hos flera svarta 
amerikanska akademiker (som har inlemmat element från både ett 
postmodernistiskt och ett mer socialistiskt och marxistiskt 
perspektiv men också till viss del från den feministiska 
teoribildningen) är »critical race theory».2 För dessa forskare har 
»rasmässiga» identiteter stått i fokus för intresset och den primära 
ambitionen har varit att dekonstruera och avslöja det vita 
majoritetssamhällets begreppsbildningar om kontrastbilden 
svart/vit vilken (enligt skolbildningens förespråkare) innehåller 
och vilar på fördomsfulla eller negligerande förhållningssätt 
gentemot den svarta befolkningen. 

Med utgångspunkt från något eller några av ovanstående mer 
övergripande perspektiv kan vi finna skilda studier kring mer 
specifika frågor om det multikulturella samhällets politik. Detta 
förhållande illustreras bland annat av den ytterst aktuella och 
livliga forskningen kring minoritetspolitikens villkor i olika 
mångkulturella länder och mer specifikt — hur 
liberala/demokratiska stater kan utveckla minoritetspolitiska 
arrangemang eller grupprättigheter utan att för den skull göra 
avkall på grundläggande individuella, mänskliga rättigheter.3 Ett 
intressant specialfall utgörs av den amerikanska debatten och 
forskningen kring positiv särbehandling (eller »affirmative 
action»), en normativ och teoretisk diskussion som även uppfattas 
ha en stor relevans för andra länders invandrarpolitik  — och mer 

                                                 
1 Se till exempel Michael Walzer, What It Means To Be An American: Essays on 
The American Experience (New York: Marsilio 1992), Richard Rorty, Achieving 
Our Country (Cambridge, Mass:, Harvard University Press 1998). Cornel West, 
Race Matters (Boston: Beacon Press 1992). 
2 För en introduktion och översikt se Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Gary 
Peller och Kendall Thomas, red., Critical Race Theory—The Key Writings That 
Formed the Movement (New York: The New Press 1995). 
3 Se till exempel uppsatserna i Maria Baghrmian och Attracta Ingram, red. 
Pluralism: the Philosophy and Politics of Diversity (London: Routledge 2000).  
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specifikt för den svenska debatten kring integrationspolitikens 
utformning.1 

Vi finner också en mer deskriptivt orienterad forskning kring 
det mångkulturella samhället (som idealt sätt skall stå i nära 
samspel med den normativa) där bland annat olika sociologer, 
etnologer, statsvetare, språkvetare och historiker varit aktiva. Den 
internationella forskningen är här enorm, och det finns ett stort 
antal forskare inom en rad olika discipliner som ägnat sin 
uppmärksamhet åt »identitet och pluralism» både på ett explicit 
och implicit sätt. I fokus för den mer traditionella forskning (ofta 
med starka sociologiska inslag) har bland annat stått olika 
invandrargrupper och historiska minoriteter och hur dessa skiljt 
sig åt när det gäller avancemang och politisk mobiliseringsgrad i 
exempelvis vissa västerländska samhällen som USA.2 För de mer 
teoretiskt orienterade studierna har centrala frågor gällt hur man 
kan förklara viktiga skiljelinjer mellan olika minoriteter, till 
exempel mellan första- och andra generationens invandrare och 
historiska minoriteter och urbefolkningar.3 Humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskare har också under senare år 
speciellt intresserat sig för frågeställningar kring konstruktionen 
av kollektiva identiteter, nationalism, etniska relationer och 
mångkulturalism i en vidare bemärkelse.4 Av naturliga skäl har 
intresset under senare tid särskilt varit riktad mot olika splittrade 

                                                 
1 För en forskningsöversikt se Erik Åsard och Harald Runblom, red., Positiv 
särbehandling i Sverige och USA (Stockholm: Carlssons bokförlag 2000). 
2 För en representativ studie se Milton Gordon, Assimilation in American Life 
(New York: Oxford University Press 1964). 
3 Här finner vi en rad olika teoriansatser från det amerikanska forskarsamhället 
som till exempel »den kulturella diskontinuitetshypotesen» och teorin om intern 
kolonialism. För tillämpning i samband med romernas situation i Sverige se till 
exempel Katrin Goldstein-Kyaga, »Nationalstaten, romerna och skolan» i Krut, 
Nr 92/93 (4/98–1/99).  
4 Se till exempel Fred L. Pincus och Howard J. Ehrlich, Race and Conflict: 
Contending Views on Prejudice, Discrimination and Ethnoviolence (Boulder: 
Westview Press 1994) och Stephen Steinberg, red. Race and Ethnicity in the 
United States—Issues and Debates (Oxford. Blackwell 2000). 
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multietniska samhällen.1 Här har till exempel Balkanforskningen 
varit ständigt växande och i centrum för många studier har legat 
de våldsamma etniska konflikterna som präglade Bosnien i början 
på 1990-talet. Flera forskare har exempelvis studerat hur 
regionala etniska och religiösa identiteter har gestaltat sig och 
bildat klangbotten för de splittringar som kännetecknat Bosnien 
efter det tidigare Jugoslaviens sammanbrott som statsbildning.2  

En intressant undergrupp av beteendevetenskapliga studier 
rör villkoren för formandet av olika gruppidentiteter, och hur 
överlappande jämte konflikfyllda identitetsförhållanden hanteras 
av ett och samma subjekt.3 En omdiskuterad forskningsansats 
rörande konstruktionen av en kollektiv identitet såsom de 
nationella har presenterats av den amerikanske forskaren 
Benedict Anderson i hans banbrytande arbete Imagined 
Communities.4 En del forskare har också i detta sammanhang 
skrivit om identitetsformation och identitetspolitik utifrån ett 
kritiskt perspektiv där idealbilden har varit ett tillstånd »beyond 
ethnicity» i vilket medborgarna för en möjlighet att transcendera 
traditionella gruppkategorier och utforma mer eklektiska och 
överlappande identifikationsgrunder.5 

I Sverige återfinns under senare år en ökande skara av så 
kallad IMER-forskare på en rad olika högskolor och universitet 
runt om i landet som har skrivit om det mångkulturella samhället 

                                                 
1 Se Ted Gurr och Barbara Harff, Ethnic Conflict in World Politics (Boulder: 
Westview Press 1994). 
2 För en antropologisk studie se Tone Bringa, Being Muslim the Bosnian Way: 
Identity and Community in A Central Bosnian Village (Princeton: Princeton 
University Press 1995). 
3 Se till exempel Mary C. Waters, Ethnic Options: Choosing Identities in America 
(Berkeley: University of California Press 1990) och Tariq Modood, Sharon 
Beistron och Satnam Virdee. Changing Ethnic Identities (London: Policy Studies 
Inst. 1994). 
4 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on The Origin and 
Spread of Nationalism (London: verso 1991). 
5 David A. Hollinger, Postethnic America: Beyond Multiculturalism (New York: 
Basic Books 1995). 
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och identitetsfrågor utifrån ett mångdisciplinärt perspektiv.1 Detta 
nätverk av forskare har under de senaste decennierna byggt upp 
stora forskningsprojekt och årligt återkommande konferenser. 
Inte minst har kontakterna varit intensiva med olika politiska 
organ och ett flertal av forskarna har varit involverade i den 
statliga utredningen om invandrarpolitik och minoritetspolitik.2 
IMER-forskningen har också under senare år fått mer 
institutionaliserade plattformar genom bland annat Tema etnicitet 
samt Malmös och Södertörns högskolor som alla varit skapade 
med den speciella avsikten att ge utrymme för forskning och 
undervisning om det mångkulturella samhället. Vid universiteten 
i Uppsala och Stockholm finns det också sedan flera decennier 
tillbaka några forskningsmässigt produktiva centrumbildningar 
(Centrum för multietnisk forskning och Centrum för 
invandrarforskning) som starkt bidragit till att IMER-forskningen 
har vuxit fram i Sverige. Dessa två centrumbildningar har också 
haft många bidrag till universitetens så kallade tredje uppgift, det 
vill säga att producera uppslagsverk, utredningar, handböcker och 
mer populära skrifter om det mångkulturella Sverige.3  

Tongivande i det svenska IMER-nätverket har bland annat 
varit Tomas Hammar, Charles Westin, Alexandra Ålund och 
Harald Runblom. Thomas Hammar, som ursprungligen är 
statsvetare, är internationellt sett den mest namnkunnige från 
Sverige och har främst skrivit om medborgarskapsfrågor och 
internationell migration.4 Socialpsykologen och pedagogen 
Charles Westin har bland annat forskat kring olika 
diskrimineringsproblem i det svenska samhället medan 
sociologen Alexandra Ålund forskat om ungdomskulturer i olika 

                                                 
1 För en kort forskningsöversikt och ett framtidsperspektiv se Charles Westin, 
»IMER-forskningens framtid», Invandrare och minoriteter, 1996:3. 
2 Se till exempel forskarbidragen till den senaste invandrarpolitiska utredningen 
Sverige, framtiden, mångfalden (SOU 1996: 55). 
3 Se till exempel det mycket använda uppslagsboken Det mångkulturella Sverige, 
red. Harald Runblom & Ingvar Svanberg (Stockholm: Gidlunds förlag 1989). 
4 Tomas Hammar, Democracy and the Nationstate: aliens, denizens and citizens 
in a world of international migration (Aldershot: Avebury 1990). 
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invandrartäta områden under senare år.1 Historikern Harald 
Runblom har framför allt skrivit om internationell migration och 
kulturmötesfrågor i en nordisk kontext och har även varit en 
drivande kraft bakom det nya nationella forskningsprogrammet 
om Förintelsen och andra folkmord. 2 Bland historiker inom 
IMER-nätverket återfinns också Rune Johansson som är verksam 
som professor vid Tema etnicitet vid Linköpings universitet, 
campus Norrköping.3  

En aktiv forskning om det mångkulturella samhället — eller 
snarare det multispråkliga samhället — återfinns under senare år 
hos olika språkforskare däribland Leena Huss från Uppsala 
universitet samt Kenneth Hyltenstam och Maria Wingstedt från 
Stockholms universitet.4 Inom etnologisk forskning kan bland 
annat nämnas Ingvar Svanberg från Uppsala universitet samt Åke 
Daun, Owe Ronström och Pia Karlsson från Stockholms 
universitet. Etnologen Annick Sjögren från Mångkulturellt 
Centrum har också skrivit flera uppmärksammade skrifter om det 
mångkulturella Sverige.5 Bland internationellt uppmärksammade 
socialantropologer utmärker sig särskilt Ulf Hannerz som i flera 

                                                 
1 Se till exempel Charles Westin, Existens och identitet: invandrares problem 
belysta av invandrare i svårigheter (Göteborg: Korpen 1975) och Alexandra 
Ålund, Multikultiungdom: kön, etnicitet, identitet (Lund: Studentlitteratur 1997). 
2 Se till exempel Harald Runblom, Majoritet och minoritet i Östersjöområdet 
(Stockholm: Natur och kultur 1995). 
3 Se till exempel Rune Johansson, Kulturella beroenden: Sverige-världen-
framtiden (Stockholm: Liber 1976). 
4 Leena Huss, Reversing Language Shift in The North: linguistic revitalization in 
Northern Scandinavia and Finland (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 
1999), Kenneth Hyltenstam, Sveriges sju inhemska språk: ett 
minoritetsspråksperspektiv (Lund: Studentlitteratur 1999) och Maria Wingstedt. 
Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden: historical and 
contemporary perspectives (Stockholm: Stockholms universitet 1998). 
5 Se till exempel Åke Daun. Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv 
(Stockholm: Prisma 1998). Owe Ronström. Att gestalta ett ursprung (Stockholm: 
Stockholms universitet 1992) och Annick Sjögren, Här går gränsen (Stockholm: 
Arena bokförlag 1993) samt Pia Karlsson och Ingvar Svanberg. Moskéer i 
Sverige: en religionsetnologisk studie av intolerans och administrativ vanmakt 
(Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd 1995). 
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av sina böcker behandlat frågor om identitet och pluralism 
särskilt utifrån ett globalt perspektiv.1 En internationellt sett 
uppmärksammad religionsantropolog är Mattias Gardell som 
speciellt har intresserat sig för svarta muslimer och rasrelationer i 
USA.2 Vad som kännetecknar flera av de mer etablerade IMER-
forskarna är framför allt en starkt mångvetenskaplig inriktning 
som i flera fall också har varit genomsyrad av en positiv normativ 
hållning till det mångkulturella samhället. Utgångspunkten för 
dessa författare har varit ett avståndstagande från en så kallad  
assimilationistisk ideologi som uttrycker ståndpunkten att 
minoriteter idealt sett skall inlemmas i majoritetskulturens 
värderingar och sedvänjor och lämna sin egen kultur bakom sig.3  

Trots att IMER-forskningen vuxit starkt under senare tid och 
hamnat i centrum på flera av de nystartade högskolorna runt om i 
landet har dock relativt få religionsvetare eller teologer 
återfunnits i detta relativt stora och informella tvärvetenskapliga 
nätverk. Dessa förhållanden gäller också de nya institutionerna på 
Malmös och Södertörns högskolor samt Tema etnicitet i 
Norrköping. Det här är dock inte något typiskt svenskt 
förhållande. Inom flera internationella forskningssammanhang, 
som vuxit fram utifrån ett intresse för det mångkulturella, har det 
framför allt varit sociologer, statsvetare och historiker som varit 
tongivande och forskningsobjekten har vanligtvis varit etniska, 
nationella och språkliga grupper. Religionen som 
samhällsfenomen har dessutom haft en relativ undanskymd plats i 
förhållande till fenomen som nationalitet, etnicitet och språk i 
några av de mer välkända teoretiska förklaringsmodellerna och 

                                                 
1 Se till exempel Ulf Hannerz, Cultural Complexity (New York: Columbia 
University Press 1992). 
2 Mattias Gardell, Countdown to Armageddon: Louis Farrakhan and the Nation of 
Islam (London: Hirst & Company 1996). 
3 För en forskningsideologisk deklamation se Tomas Hammar, »Konsten att ligga 
på tvären vid universitetet — tankar om den multietniska forskningens villkor» i 
Dag Blanck och Per Jegebäck, red. Migration och mångfald: essäer om 
kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom (Uppsala: 
Centrum för multietnisk forskning 1999). 
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normativa teorierna om det mångkulturella samhället under 
senare år. Kulturmötesfrågor och reflektioner kring modeller för 
kulturell samexistens har främst formulerats med referenser till 
etniska grupper och urbefolkningar och de religiösa minoriteterna 
har i dessa teorier närmast placerats i ett slags restpostkategori. 
Detta gäller till exempel de normativa teorierna hos 
internationellt kända forskare som Will Kymlicka, Iris M. Young 
och Charles Taylor som speciellt inriktat sig på urbefolkningar, 
nationella minoriteter och socialt diskriminerade grupper.1  

De religionsvetenskapliga forskare i Sverige som speciellt 
bidragit med studier kring identitets- och kulturfrågor i samband 
med religion har varit religionshistoriker islamologer och 
religionssociologer framför allt från Lunds och Uppsala 
universitet.2 Det finns numera också en speciell professur i 
migrationsforskning vid Lunds teologiska institution med särskild 
inriktning mot religion, samhällsvärderingar och kulturmöten 
som innehas av religionssociologen Eva Hamberg. Det är framför 
allt under de senaste åren som det går att skönja ett ökat antal 

                                                 
1 För  kritiska betraktelser i det anglo-saxiska sammanhanget se Tariq Modood, 
»Anti-Essentialism, Multiculturalism and the »Recognition» of Religious 
groups», The Journal of Political Philosophy, 1998:4 och Jeff Spinner-Halev, 
Surviving Diversity: Religion & Democratic Citizenship (Baltimore: John 
Hopkins University press 2000). 
2 Se till exempel Eva Hamberg, Livsåskådningar, religion och värderingar i en 
invandrargrupp ─ en studie av sverigeungrar (Stockholm: CEIFO 2001), Jonas 
Alwall, Muslim Rights and Plights: the Religious Liberty Situation of a Minority 
in Sweden (Lund: Lund University Press 1998), Jan Hjärpe, Politisk islam: studier 
i muslimsk fundamentalism (Malmö: Gleerup 1992) och Jonas Otterbeck, Islam på 
svenska: tidskriften Salaam och Islams globalisering (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International 2000). Från teologiska institutionen i Uppsala kan särskilt 
nämnas religionshistorikern David Westerlund (numera vid Södertörn) och 
religionssociogen Thorleif Petterson. Se till exempel David Westerlund, red. 
Questioning the secular state: the worldwide resurgence of religion in politics 
(London: Hurst & Company 1998) och Konflikt eller fredlig samexistens? Nutida 
relationer mellan kristna och muslimer — en projektbeskrivning (Uppsala: 
Swedish Science Press 2001) samt Thorleif Petterson och Göran Gustafsson, red. 
Folkkyrkor och religiös pluralism — den nordiska religiösa modellen 
(Stockholm: Verbum 2000). 
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teologiska avhandlingar som på mer explicita sätt knyter an till 
frågor om identitet, pluralism och nationalism. Detta gäller till 
exempel ämnen som kyrko- och samfundskunskap, kyrkohistoria, 
exegetik, etik och religionssociologi.1 

Om vi förstår mångkulturalismforskningen inom 
religionsvetenskapen på ett mer inkluderande sätt och även 
inbegriper genusfrågor, så blir situationen något annorlunda.  Här 
finner vi en rad olika teologiska avhandlingar och 
forskningsprojekt under senare år.2 Flera feministiska forskare 
har dock varit obenägna att ägna sig åt andra identitetsfrågor än 
de som just inbegripit genusperspektiven eftersom genus 
uppfattas vara ett slags »superperspektiv» genom vilket alla andra 
gruppidentiteter skall »filtreras» eller underordnas, något som 
emellertid har problematiserats av bland andra svarta feministiska 
forskare från USA.3 
 

 
VI.  RELIGIONSVETENSKAP OCH FORSKNING OM DET 
MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET 
 
De religionsvetenskapliga studierna är på ett övergripande plan 
mångvetenskapliga till sin karaktär. Flera olika kunskapsområden 
med skilda teoretiska och metodologiska utgångspunkter samlas 

                                                 
1 Se till exempel Kjell Bluckert, The Church as Nation: a study in eccelsiology 
and nationhood (Frankfurt am Main: Peter Lang 2000), Magnus Zetterholm, 
Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of 
Christianity in Antioch. (Lund: Lund University 2001) och Maria Ericson, 
Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape: An Exploration 
Based Upon a Study of Northern Ireland and South Africa (Frankfurt am Main: 
Peter Lang 2001). 
2 Se till exempel Karin Sporre, Först när vi får ansikten: ett flerkulturellt samtal 
om feminism, etik och teologi (Stockholm: Atlas 1999) och Elisabeth Gerle, 
Mångkulturalism för vem? (Nora: Nya Doxa 1999). 
3 Se till exempel uppsatserna i Kimberle Crenshaw et.al. Critical Race Theory. 
För en intressant diskussion kring förhållandet feminism och mångkulturalism se 
Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad forWomen? (Princeton: Princeton 
University Press 1999).  
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under benämningen religionsvetenskap eller teologi på de 
svenska universiteten. På flera sätt påminner religions-
vetenskapsämnet om den tidigare nämnda och starkt framväxande 
mer informella IMER-forskningen i vårt land. Det övergripande 
temats variation i frågeställningar samt den starka teori- och 
metodpluralismen är kännetecknande för just ett 
mångvetenskapligt forskningsområde. Religionsvetenskap (eller 
teologi) kännetecknas inte bara av de olika teori- och 
metodutgångspunkterna som även återfinns inom IMER-
forskningen utan har också flera andra forskningsinriktningar än 
de utpräglat historiska, språkliga, litteratur- och beteende-
vetenskapliga. Detta gäller till exempel centrala teologiska ämnen 
som bibelvetenskap eller exegetik och systematisk teologi, ämnen 
vilka bidrar till att göra religionsvetenskap och teologi till ett 
mångvetenskapligt ämnesområde par excellence.  

Den begränsade närvaron av religionsvetare och teologer 
inom det rådande IMER nätverket är anmärkningsvärd av flera 
skäl. För det första har det allmänna intresset kring det 
mångkulturella samhället i samhällsdebatten primärt alstrats fram 
av olika värderingskonflikter mellan skilda folkgrupper, 
värderingskonflikter som har haft mer eller mindre tydliga 
religiösa och livsåskådningsmässiga förtecken.1 Som exempel i 
de västerländska staterna kan man nämna diskussionerna kring 
religiös slakt, medborgarskapsuppfostran, religiösa friskolor, 
slöjdebatten i Frankrike och konflikterna kring Salman Rushdies 
roman Satansverserna i samband med yttrandefrihet och 
blasfemi.2 Hur begreppet religionsfrihet skall förstås har vidare 
varit ett brännande ämne i de västerländska stater som gjort 
skarpa boskillnader mellan den privata, religiösa sfären och det 
offentliga samhällslivet.3  

                                                 
1 För en presentation och kritisk diskussion av olika värderingskonflikter i det 
mångkulturella Sverige se Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser, kapitel 3. 
2 Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political 
Theory (London: MacMillan 2000). 
3 För en intressant diskussion se Göran Gunner, Att slakta ett får i Guds namn: om 
religionsfrihet och demokrati (SOU 1999:9). 
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Diskussionerna kring förhållandet mellan den officiella 
samhälls- eller medborgarskapsidentiteten samt religiösa 
symboler och kulthandlingar illustrerar också den kontroversiella 
frågan hur en statsbildning, en samhällsidentitet och dess 
officiella symboler skall förstås i ett multikulturellt samhälle.1 Ett 
intressant problemområde i detta sammanhang är om — och på 
vilka — sätt religiösa minoriteters särdrag förändras i de nya 
samhällsmiljöerna och har gruppmedlemmarna utvecklar nya 
inslag i sina gruppidentiteter.2 Mer allmänt är förhållandet mellan 
olika samhällskulturer och religioner intimt och komplext och det 
är ofta mycket svårt att relatera sig till och förstå de flesta 
nationella och etniska kulturer i ett land utan några tydliga 
referenser till folkgruppernas religiösa traditioner.3   

Det finns vidare en lång tradition av forskning kring identitet 
och pluralism inte minst på ett mer implicit och indirekt sätt hos 
olika religionsvetare och teologer, en forskning som på olika sätt 
kan förstärkas och utvecklas (se nedan). Detta har inte minst gällt 
forskningen kring religiös pluralism och kyrkostriderna under 
exempelvis reformationstiden. Denna potential i den 
religionsvetenskapliga forskningen är viktig att lyfta fram vid 
forskarskolan Identitet och pluralism. Religioner och 
livsåskådningar har också på olika sätt en naturlig plats i 
diskussioner kring identitet och pluralism i det moderna 
samhället. Religioner och livsåskådningar är nämligen kollektiva, 
historiskt framvuxna fenomen med substantiella inslag av 
grundläggande värderingar och övergripande verklighets-
tolkningar. Religioner och livsåskådningar har ofta för sina 
anhängare en starkt identitetsskapande funktion som kan ta sig 
olika konkret praktiska och mer eller mindre starkt offentliga 
uttrycksformer. Dessa förhållanden kan också förklara styrkan i 

                                                 
1 Tariq Modood, Not Easy Being British (Stoke-on-Trent: Runnymede Trust 
1992). 
2 Ingvar Svanberg & David Westerlund, red. Blågul islam? Muslimer i Sverige. 
(Nora: Nya Doxa 1999). 
3 För en intressant betraktelse kring förhållandet religion och kultur se T.S. Eliot, 
Notes Towards the Definition of Culture (London: Faber & Faber 1948). 



52 

de konflikter som kan uppstå mellan bärarna av konkurrerande 
trossystem, särskilt i de fall då tros- och värderingskonflikterna 
kan kopplas samman med sociala och ekonomiska klyftor mellan 
de olika grupperna.1      
 
 
VII.  POTENTIALEN I DET RELIGIONSVETENSKAPLIGA 
ÄMNESOMRÅDET FÖR FORSKNINGEN KRING 
IDENTITET OCH PLURALISM 
 
Följande avsnitt syftar till att inringa några välbekanta 
religionsvetenskapliga problemfält och se på vilka sätt de kan 
anknytas till intentionerna bakom forskarskolan Identitet och 
pluralism. Vi kommer här att peka på religionsvetenskapliga 
problemfält utifrån mer traditionella disciplinära utgångspunkter. 
Relevansen hos dessa traditionella ämnen för forskning och 
undervisning inom området »identitet och pluralism» kommer att 
illustreras med hjälp av både aktuella och mer »klassiska» 
religionsvetenskapliga frågeställningar. Vad som inledningsvis 
skall betonas är att dessa forskningsfält mycket väl kan »stå på 
egna ben» för sitt rättfärdigande men att det också är av stort 
värde att lyfta fram deras tänkbara positiva inverkan när det just 
gäller frågor kring identitet och pluralism inom en forskarskola 
som inkluderar en religionsvetenskaplig orientering.  

Vad som kan urskiljas är att religionsvetenskapliga forskare 
både på ett implicit och explicit plan har ägnat sig åt 
frågeställningar som på olika sätt berör identitet- och 
pluralismproblematiken. Detta har gällt för både den mer 
normativt och icke-normativt präglade forskningen på 
individuell, kollektiv och doktrinär nivå. I det förstnämnda 
implicita fallet är det fråga om »gamla» problemområden som 
med fördel kan relateras till den mer moderna diskursen om 
identitet och pluralism. Man kan bland annat illustrera detta 

                                                 
1 Se till exempel Théo Tshuy, Ethnic Conflict and Religion: Challenges to the 
Churches (Geneva, WCC Publications 1997). 
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förhållande med hjälp av den teologiska forskningen kring olika 
kyrkostrider under reformationen och hur exempelvis 
synkretistiska läror har uppstått i religiöst pluralistiska miljöer.1 I 
det sistnämnda explicita fallet har forskarna mer direkt knutit an 
till aktuella teori- och begreppsbildningar som även figurerat i 
helt andra forskningssammanhang, till exempel i  forskningen om 
etniska relationer och det mångkulturella samhället. Dessa 
förhållanden gäller bland annat de religionsvetenskapliga forskare 
som på ett direkt och explicit sätt har använt sig av olika teorier 
om nationalism, etnicitet och mångkulturalism och använt dessa 
som analysredskap för sina studier av religiösa och kyrkliga 
fenomen såsom föreställningar kring folkkyrkan och idén om 
Sveriges folk såsom Guds folk.2   

På ett grundläggande plan har den teologiska och 
religionsvetenskapliga forskningen alltid genomsyrats av en 
fundamental »identitetsfrågeställning», nämligen vad det innebär 
att vara människa och hur den mänskliga identiteten skall förstås i 
förhållande till Gud.3 Inom den teologiska etiken har också frågor 
kring människovärdet tagit sitt avstamp i olika människobilder 
där människan och hennes identitet i förhållande till naturen och 
andra levande varelser har behandlats.4 Den för närvarande 

                                                 
1 Se till exempel Robert W. Scribner, Religion and Culture in Germany 1400–
1800 (Leiden: Brill 2001), Anthon Levy, Renaissance and Reformation: the 
Intellectual Genesis (New Haven: Yale University Press 2002), Charles Stewart 
och Rosalind Shaw, red. Syncretism/Anti-Syncretism: the Politics of Religious 
Synthesis (London: Routledge 1994), Sven Göransson, Ortodoxi och synkretism i 
Sverige 1647–1660 (Uppsala: Almqvist & Wiksell 1950). 
2 Ett bra exempel på detta förhållande är den tidigare nämnda avhandlingen The 
Church as a Nation av Kjell Blückert. 
3 För en klargörande idéhistorisk och systematisk monografi med relevans för 
dessa frågekomplex se Carl Reinhold Bråkenhielm, Människan i världen: om 
filosofi, teologi och etik i våra världsbilder (Stockholm: Almqvist & Wiksell 
1994). 
4 Se Göran Collste, Is Human Life Special?: religious perspectives. (Linköping: 
Centrum för tillämpad etik 1999). Av samme författare — »…människorna, som 
är skapade till Guds avbilder: människovärdesidén i tidig kristen tradition». Per 
Erik Liss och Bo Petersson, red. Hälsosamma tankar: festskrift till Lennart 
Nordenfelt (Nora: Nya Doxa 1995). 
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mycket livliga teoretiska diskussionen kring universalism och 
partikularism inom etikforskningen knyter på flera sätt an till 
människovärdestanken och hur den har uttolkats i både kristna 
och sekulärt humanistiska traditioner.1 Denna globaletiska 
diskussion har bland annat haft stor relevans för de aktuella 
normativa diskussionerna kring hur olika deklarationer och 
konventioner om mänskliga rättigheter skall förstås och imple-
menteras i skilda samhällsmiljöer.2 Om vi så vill kan vi tolka 
dessa debatter i ljuset av frågan i vilken utsträckning det är 
möjligt och rimligt att skapa en gemensam »global etisk 
identitet» oavsett människors kulturella och religiösa skillnader. 
De utbredda och intensiva diskussionerna om utformningen av en 
global etik inom protestantiska och katolska grupper är ytterligare 
talande illustrationer på hur en gruppöverskridande etisk 
problematik har hanterats på ett mer kyrkligt institutionellt plan.3  

I den mer explicita och normativt orienterade »identitets- och 
pluralism» forskningen inom det svenska IMER-nätverket kan en 
religionsvetenskaplig och filosofisk inriktad etikforskning skänka 
flera värdefulla bidrag eftersom flera av de frågekomplex som har 
gällt det mångkulturella samhället har en klar normativ udd. I 
flera fall tarvar denna forskning också en grundläggande 
begreppsanalytisk genomgång av begrepp såsom »diskri-
minering», »integration», »kulturell pluralism», »samhälls-
identitet» och »minoritetsrättigheter», ett område där de 
systematiska delarna av religionsvetenskapen och teologin kan ha 

                                                 
1 Se Göran Collste, Is Human Life Special?—Religious and Philosophical 
Perspectives on the Principle of Human Dignity (Berlin: Peter Lang 2002). 
2 Se till exempel Göran Bexell, »Universalism eller partikularism i etiken?», 
Årsbok, Föreningen lärare i religionskunskap (1977), Göran Bexell, red. 
Universal Ethics (The Hague: Kluwer 2002) och Göran Gunner och Sia 
Spiliopoulou Åkermark, red. Mänskliga rättigheter — aktuella forskningsfrågor 
(Uppsala: Justus förlag 2001). 
3 Se skrifter av den katolske teologen Hans Kung, till exempel A Global Ethic for 
Global Politics and Economics (London: SCM Press 1977) och Elisabeth Gerle, 
In Search of a Global Ethics: theological, political and feminist perspectives 
based on a critical analysis of JPIC and WOMB (Lund: Lund University Press 
1995). 
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mycket att bidra med. Mer allmänt borde etiker och filosofer på 
ett helt annat sätt än tidigare engagera sig i frågor kring det 
mångkulturella samhället eftersom forskningsområdet i sina mer 
explicita former är relativt nytt och har ett tydligt behov av 
klargörande begreppsutredningar och mer genomreflekterade 
normativa teorier.1 

Inom religionspsykologin har till exempel de religiösa 
grupptillhörigheternas signifikans för individens identitet, 
trygghet och självkänsla många gånger stått i fokus. 
Religionspsykologiska studier har här ofta intagit ett komparativt 
perspektiv och har då försökt jämföra olika samhällen med 
avseende på religionens betydelse för den enskilda människans 
identitet och verklighetsorientering.2 Inom religionspedagogiken 
har livsåskådnings- och värderingsfrågor alltid haft en betydelse-
full roll. De religionspedagogiska perspektiven kan med fördel 
relateras till den pågående forskningen om skolutbildningens 
utformning i det mångkulturella samhället. Detta gäller särskilt i 
samband med den aktuella diskussionen kring skolans 
värdegrund och vilken medborgarskapsutbildning som elever 
skall tillägna sig i skolundervisningen.3  

En stor relevans för forskningen om identitet och pluralism 
har religionssociologiska studier som inriktat sig på förhållanden 
mellan kyrkor, samfund och det omgivande samhället, inte sällan 

                                                 
1 Många tillämpade etiker och filosofer har till exempel ägnat stort intresse åt 
medicinsk etik och forskningsetik och har här gjort betydelsefulla 
begreppsutredande och teoretiska insatser. Förhoppningen är att den etiska och 
filosofiska forskningen kan göra liknande landvinningar inom samhällsetiska 
frågeställningar kring det mångkulturella samhället. Positiva tecken är att nya 
internationella tidskrifter har skapats under senare tid (till exempel Ethnicity och 
International Journal on Minority and Group Rights) vilka utgör mötesplatser för 
en ökad skara av etikintresserade »mångkulturalismforskare». 
2 För en elementär introduktion se Hjalmar Sundén, Religionspsykologi 
(Stockholm: Proprius 1981). 
3 Se till exempel Ivar Asheim & Sverre Dag Mogstad, Religionspedagogik. 
Tolkning, undervisning, oppdragelse (Oslo: Universitetsforlaget 1987) och Edgar 
Almen, Livstolkning och värdgrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik 
(Linköping: Linköpings universitet 2000). 
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med utgångspunkt från värderingsförändringar i ljuset av 
moderniserings- och sekulariseringsprocesser.1 Begreppet religiös 
eller livsåskådningsmässig förändring hos olika grupper har mer 
allmänt alltid varit centralt inom de beteendevetenskapliga 
delarna av religionsvetenskapen. Här finner vi till exempel 
studier kring migrationens betydelse för de religiösa 
förändringsprocesserna och hur en »diaspora tillvaro» påverkar 
identiteten hos olika religiösa grupper som exempelvis den 
judiska.2 Ett specialfall av dessa »förändringsstudier» är just 
sekulariseringsforskningen som har en relativt lång historia inte 
minst i Sverige, ett land som av många författare har utpekats 
som ett av västvärldens mest sekulariserade samhällen. Forskare 
som har intresserat sig för sekulariseringen — eller den stegrade 
frånvaron av uppenbart religiösa inslag i samhällslivet — har 
inriktat sig på detta samhällsfenomen på skilda nivåer, om den till 
exempel både är folklig och statligt institutionell samt med hjälp 
av olika begreppsbestämningar, det vill säga vilka former av 
religiositet som sägs vara frånvarande i en större utsträckning än 
tidigare.3  

                                                 
1 Se till exempel Eva M. Hamberg, Studies in The Prevalence of Religious Beliefs 
and Religious Practice in Contemporary Sweden (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell 1990), Thorleif Pettersson, Bakom dubbla lås: en studie av små och 
långsamma värderingsförändringar (Stockholm: Institutet för framtidsstudier 
1988), Sven Halvardson, Samfund och samhälle — dess medlemsutveckling, inre 
miljö och sociokulturella kontext (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1991). 
2 Se till exempel Eva Hamberg. »Migration and Religious Change», Eila 
Helander, ed. Religion and Social Transitions (Helsinki: University of Helsinki 
1999) för intressanta internationella och svenska exempel. Se också Peter Y. 
Medding, Values, Interest and Identity: Jews and Politics in a Changing World 
(Oxford: Oxford University Press 1996). 
3 Se till exempel Hugh McLeod, The Secularisations in Western Europé, 1848–
1914 (London: Routledge 2001) och Callum G Brown, The Death of Christian 
Britain. Understanding Secularisation, 1800–2000 (London: Routledge 2001). Se 
också i detta sammanhang kyrkohistorikern Erik Sidenvalls avslutade 
avhandlingsprojekt vid teologiska institutionen i Lund om religion och nationell 
identitet i 1800-talets England, Change and Identity (Lund: Lunds Universitets 
kyrkohistoriska arkiv 2002). 
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Det bör i detta sammanhang även betonas att liksom IMER-
forskningen har berört identitets- och pluralismfrågor — ej 
nödvändigtvis med några religionsfrågor i centrum — har vissa 
religionsvetare med sociologisk orientering också ägnat 
uppmärksamhet åt identitetsfrågor som inte har någon uppenbar 
koppling till mer övergripande frågor om det mångkulturella 
samhället (vare sig explicit eller implicit). Detta kan illustreras 
genom de studier som berört den så kallade religiösa marknaden 
under senare år, studier inom vilka det religiösa subjektet har 
betraktas som ett slags homo economicus inom »marknaden» 
tros- och livsåskådning. Dessa studier skulle i och för sig kunna 
ses som ett specialfall av en bestämd omstridd infallsvinkel på 
identiteter och religiösa tillhörigheter nämligen att de mer eller 
mindre växer fram utifrån »cost benefit» kalkyler.1  

På ett mer kollektivt och institutionellt plan har den 
religionsvetenskapliga forskningen behandlat identitetsfrågor 
kring skilda religioners och religiösa gruppers likheter och 
skillnader. Ett centralt teologiskt tema har exempelvis varit den 
kristna kyrkans identitet och hur denna har relaterats till andra 
religiösa rörelsers kännetecken genom historien. Detta tema har 
förekommit i forskningen kring urkyrkan och hur de tidiga 
kristna uppfattade sig själva i förhållande till den judiska 
trosgemenskapen. Exegetisk och kyrkohistorisk forskning kan till 
exempel belysa hur den kristna självbilden växte fram i ständiga 
kontrastmarkeringar gentemot det judiska (liksom den judiska 
identiteten formades med hjälp av olika hänvisningar till »de 
andra»).2 Den omfattande forskningen kring gnosticismen 

                                                 
1 För en kritik av den grundläggande »rational choice» utgångspunkt när det gäller 
så kallade religiösa preferenser se Steve Bruce, Choice and Religion: A Critique 
of Rational Choice Theory (Oxford: Oxford University Press 1999).  
2 Se till exempel Ed P. Sanders, red. Jewish and Christian Self-Definition, vol 1–
3. (Philadelphia: Fortress Press 1980–82) och Laurence J. Silberstein och Robert 
L. Cohn, red. The Other in Jewish Thought and History. Constructions of Jewish 
Culture and Identity  (New York: New York University Press 1994). Se också 
Marc Saperstein, Moments of Crisis In Jewish—Christian Relations. 
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blottlägger också på flera sätt hur doktrinära gränsdragningar 
växte fram och lade grunden för skilda religiösa identiteter.1  

Forskningen kring protestantiska rörelsers stundtals mycket 
konfliktfyllda förhållanden till den katolska kyrkan är ett 
ytterligare stort forskningsområde som på skilda sätt har 
inbegripit frågor om religiös identitet och pluralism. Inte minst 
inom ekumenikforskningen finner vi talande exempel på hur 
olika »samexistensmodeller» vuxit fram mellan skilda trossystem 
och doktriner genom historien.2 Religionsdialogsbegreppet har 
också stått i centrum för flera missionsvetenskapliga och 
religionshistoriska studier.3 Inom missionsvetenskapen finns det 
en omfattande forskning kring kulturmötesfrågor som behandlat 
den kristna trons möte med exempelvis afrikansk religiositet. De 
missionsvetenskapliga studierna har många gånger präglats av en 
multidisciplinär orientering och åtskilliga avhandlingar inom 
ämnet har skrivits utifrån ytterst omfattande fältstudier.4 En 
speciell teologisk genre är forskningen kring befrielseteologin i 
»tredje världen» och hur den kristna tron har tolkats i 
samhällsmiljöer som varit präglade av förtryck, diskriminering 

                                                 
1 Se till exempel Alastair H.B. Logan, Gnostic Truth & Christian Heresy: a Study 
in the History of Gnosticism (Edinburgh: T&T Clark 1996). 
2 För en tidig värdefull svensk studie se Nils Karlström, Svenska kyrkan och de 
ekumeniska strävandena (Stockholm: SKD 1938). Intressant för forskare med ett 
intresse för ekumenik och kulturell samexistens på trons område är Nicolaus 
Cusanus tankar om betingelserna för trosfred. Se Kari Elisabeth Börresen, 
Nicolaus Cusanus dialog om trosfreden (De pace fidei) (Oslo: Solum 1983). 
Ekumeniska strävanden i samband med etik och mänskliga rättigheter se Alf 
Tergel — De mänskliga rättigheterna och Kyrkornas världsråd (Uppsala: 
Svenska kyrkans forskningsråd 1998). Se också i detta sammanhang Holsten 
Fagerberg, Svenska kyrkan i ekumeniska samtal: evangeliet som förenar 
(Stockholm: Verbum 1987). 
3 En uppslagsrik och fortfarande mycket aktuell studie inom detta område är Carl 
Martin Edsman, Modern religionsdialog i Sydostasien (Stockholm: Katolska 
bokförlaget 1970). 
4 Se till exempel Sigbert Axelsson, Missionens ansikte (Lund: Signum 1976), Åsa 
Dalmalm, Kyrkan och verkligheten: kristen tro möter afrikansk tradition 
(Stockholm: Proprius 1994) och Carl F. Hallencreutz, Missionvetenskapliga 
perspektiv (Uppsala: Teologiska institutionen 1991). 
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och fattigdom. Studiet av kristendomstolkningarna hos de svarta 
amerikanerna faller också in i denna genre och flera 
vetenskapliga monografier har bland annat behandlat den svarta 
kristendomens betydelse för medborgarrättsrörelsens politiska 
arbete i USA.1 

En viktig etisk forskningsuppgift som knyter an till frågor 
om vilken samhällsidentitet som är moralisk rimlig i ett kulturellt 
och religiöst heterogent samhälle är vilka förhållningssätt och 
handlingsstrategier som är möjliga och önskvärda i polariserade 
samhällsmiljöer. En central utgångspunkt för flera författare i 
denna diskussion är att olika toleransstrategier eller modus 
vivendi doktriner inte är de enda och rimliga förhållningssätten 
utan att begreppet kulturell samexistens måste förstås på ett mer 
nyanserat och differentierat sätt beroende på vilka pluralistiska 
samhällsmiljöer som vi har i åtanke.2 Diskussionerna kring en så 
kallad civil religiositet (»civic/civil religion») i det amerikanska 
samhället kan också knytas an till denna debatt. I det amerikanska 
samhället har ett officiellt credo varit att skapa »E Pluribus 
Unum» i den kulturella mångfalden. Den grundläggande frågan 
har då varit hur en gemensam nationell identitet och värdegrund 
kan skapas för alla de religiösa grupper som återfinns i det 
amerikanska samhället. Detta gemensamma »kitt» har på flera 
sätt uppfattas vara ett slags civil, kulturöverskridande religion 
som har haft en stor betydelse för att hålla samman det 
amerikanska samhället — mycket på grund av de sedvänjor och 

                                                 
1 Se till exempel Christopher Rowland, red. The Cambridge Companion to 
Liberation Theology (Cambridge: CUP 1999), James H. Cone, God of The 
Oppressed (Maryknoll, N.Y: Orbis Books 1997) och Per Frostin, Liberation 
Theology in Tanzania and South Africa: a First World Interpretation (Lund: Lund 
University Press 1988). 
2 För en forskningsöversikt och ett förslag på modell för kulturell samexistens se 
Hans Ingvar Roth, »Dygder i ett mångkulturellt samhälle», Emil Uddhammar och 
Patrik Aspers, red. Framtidens dygder ─ om etik i praktiken (Stockholm: City 
University Press 1999). 
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den rituella rekvisita som själva uttryckandet av denna nationella 
identitet varit förknippad med.1  

Förhållandena mellan privat/offentligt och religiöst/sekulärt i 
moderna västerländska ideologier är också centrala 
forskningsområden i detta sammanhang.2 Bland nutida forskare 
har man till exempel intresserat sig för vilka former av religiös 
närvaro/frånvaro som kan förekomma i den offentliga sfären i 
flera av dagens liberal-demokratiska länder. Inom just dessa 
områden kan religionsvetare och teologer ha stora möjligheter att 
fördjupa och nyansera de vetenskapliga diskussionerna. Ofta 
utgår nämligen den aktuella multikulturella forskningen från 
relativt grovkorniga begreppsbestämningar av religioner, 
livsåskådningar och religiösa identiteter.3 

Betingelserna för olika varianter av religiös fundamentalism 
(och hur religiöst militanta grupper definierar sina självbilder i 
förhållande till omvärlden) är en ytterligare tematik som har 
funnits under en relativt lång tidsperiod i den teologiska och 
religionsvetenskapliga forskningen. Som vi under senare tid har 
sett har denna forskning tillhandahållit en för politiker och för 
samhällsanalytiker mycket användbar kunskap som har fördjupat 
förståelsen av de militanta religiösa grupper som återfinns i 

                                                 
1 Se till exempel Kjell O. U. Lejon, Reagan, Politics and Religion (Lund: Lund 
University Press 1988) och Robert T. Handy, A Christian America. Protestant 
Hopes and Historical Realities (Oxford: Oxford University Press 1984). Man kan 
här tillägga att »the Bill of Rights», konstitutionen och vissa nyckelhändelser i 
den amerikanska historien såsom frihetskriget har spelat en stor roll för 
konstituerandet av en gemensam medborgarskapsidentitet i det amerikanska 
samhället. Se Hans Ingvar Roth, Den mångkulturella parken, kapitel 4. 
2 Se till exempel Jeff Spinner-Halev, Surviving Diversity. 
3 Tariq Modood, red., Church, State and Religious Minorities (London: 
Policy Studies Institute). Den empiriskt orienterade tros- och 
livsåskådningsforskningen som har bedrivits vid Uppsala universitet under 
ledning av Anders Jeffner och Carl Reinhold Bråkenhielm under de senaste 
tre decennierna har på ett tydligt sätt visat fruktbarheten av att förena de 
mer systematiska delarna av teologin med beteendevetenskapliga — och 
mer specifikt religionssociologiska studier. 
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Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan.1  Forskningen kring 
olika fundamentalistiska grupper är viktig inte minst för att 
belysa en tydlig kontrastbild till moderna och utbredda 
föreställningar kring nationell identitet och medborgarskap i 
västvärlden. Till skillnad från dessa mer liberala föreställningar 
uppfattar nämligen fundamentalistiska ideologier skiljelinjen 
mellan sekulärt och offentligt som ohållbar och icke-önskvärd 
eftersom religionen skall genomsyra hela samhällslivet.2  
 
 
VIII.  SAMMANFATTNING 
 
Denna forskningsöversikt har haft till syfte att ge en representativ 
bild av den aktuella svenska och internationella forskningen kring 
frågor om identitet och pluralism med en speciell fokusering på 
vad de religionsvetenskapliga studierna kan bidra med inom 
ramen för en ny forskarskola. Vad vi har sett är att frågor kring 
identitet och pluralism har aktualiserats inom en rad olika 
samhällsområden och kan studeras utifrån skilda 
ämnessynvinklar med olika teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter.  

Forskningen kring identitet och pluralism i allmänhet och 
kring det mångkulturella samhället i synnerhet har vuxit kraftigt 
under senare år — speciellt inom de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna. En stor del av denna sentida forskning har ägt rum i 
mer eller mindre institutionaliserade tvärvetenskapliga 
sammanhang där framför allt sociologer, statsvetare, etnologer, 
pedagoger och språkvetare varit väl representerade. Vad vi dock 

                                                 
1 Se till exempel Steve Bruce, Fundamentalism (Malden, Mass: Polity Press 
2000) och Richard T. Antoun, Understanding Fundamentalism: Christian, 
Islamic and Jewish Movements (Walnut Creek, CA: Alta Mira 2001). Se 
också Jan Hjärpe, Politisk Islam.  
2 Se till exempel Bhikhu Parekh, »The Concept of Fundamentalism», 
Alexsandras Shtromas, red., The End of »Isms»: Reflections on the Fate of 
Ideological Politics after Communism´s Collapse (Oxford: Blackwell 
1994). 
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kan konstatera efter denna forskningsgenomgång är att flera 
välkända forsknings- och utbildningsområden inom teologi och 
religionsvetenskap på ett naturligt sätt kan kallas för »identitets- 
och pluralismforskning» och att de religionsvetenskapliga 
ämnena kan ha mycket att bidra med inom detta allmänna 
kunskapsområde. Detta gäller inte minst i samband med aktuella 
och brännande problemställningar kring det mångkulturella 
samhället där just värderingskonflikter med religiösa förtecken 
har givit sig till känna på ytterst märkbara sätt.   
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Abstract 
 
 
This research report, written by Dr. Hans Ingvar Roth, M.Litt. 
(Oxon), Th.D. (Lund), is an attempt to give an overview of the 
growing academic research field »Identity and Pluralism», with 
specific emphasis on historical, contemporary and potential 
contributions of Theology and Religious Studies. The report 
argues that Theology and Religious Studies could make valuable 
contributions in this area. This becomes obvious, e.g. with 
reference to the current debate on multiculturalism. 
 
This volume also includes a brief introduction to the research 
education in Identity and Pluralism at the Department of Religion 
and Culture, Linköping University, written by Dr. Kjell O. Lejon, 
Associate Professor and Director of Research at the Department. 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Identity, pluralism, identitetsforskning, pluralism-
forskning, forskarskola, religionsvetenskap 
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