
Mångkultur (interkultur)

Mångkulturalism, eller multikulturalism som det också kallas, är ett begrepp som beskriver en

blandning av kulturer i en specifik nationalstat.  Ofta används begreppet i diskussioner om

politiska  beslut  som rör  relationen  mellan  majoritetskulturen  och  invandrargrupper.  I  den

politiska mångkulturalismtanken finns en integrationssträvan. Flera kulturer ska integreras till

nationalstatens helhet, men behålla sina kulturella särdrag. Mångkulturalism står därmed emot

assimilationsidéer som vill att alla invandrare ska anpassa sig och gå upp i majoritetskulturen. 

Interkultur

Nära  mångkulturalismen  ligger  det  som  kallas  interkulturella  perspektiv.  Begreppet

interkulturell rör processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och

interagerar med varandra. Interkultur handlar om parallellt existerande kulturer. Det latinska

ordet  inter betyder  mellan  liggande  och  förbindande,  det  interkulturella  perspektivet  har

kritiserats för att utgå alltför okritiskt från att människor en gång för alla hör till en kultur. På

många områden i svensk diskussion har ordet ersatts av mångkultur, som man menar är mer

öppet för kulturella överskridanden och blandningar.

Nationalism

Den  politiska  mångkulturalismen  kan  ses  som  en  slags  nationalism  som vill  ta  vara  på

främlingarnas skillnad, som alltid implicerar ett föreställt vi som ska berikas av mångfalden.

Bara de skillnader som detta  vi kan hantera accepteras i det mångkulturella samhället.  De

skillnader  som inte  kan  inordnas  som kulturell  mångfald  får  inte  plats.  Skillnad  handlar

utifrån ett mångkulturalismperspektiv om livsstil – inte om makt. Nationalstatens intresse står

alltid i  första rummet. Det  vi som finns i mångkulturalismen är på så sätt  likt  det  vi som

högerpopulister vill skydda från den hotfulla mångfalden. Skillnaden ligger i om man tror att

vi hotas eller berikas av de andras olikhet.

Många olika kulturer

I såväl mångkulturtanken som det interkulturella perspektivet utgår man från att människor

föds in i en kultur som de sedan tillhör resten av livet. Vilken plats har alla dem som växer

upp med band till flera olika språk och traditioner i mångkulturalismen? Vem har rätt att kalla

sig till exempel svensk? Är det skillnad på hur svensk man är beroende på om man är sekulärt

protestantisk svenne eller  till  exempel  svensk alevitiskt  muslimsk kurd med föräldrar från



Turkiet.  Mångkulturalismen  kritiseras  ibland  för  att  fastna  i  kulturellt  sorterande  och

förstärkande av skillnader, trots sin goda ambition att låta olikheter få plats i samhället.


