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Abstract: The purpose of this study is to examine how the concept 

multiculture has been defined and used in selected articles, 
which were published during the year 2006 and the 
following month. The study is based on five Swedish 
newspapers, from which 57 single articles were chosen and 
divided into total seven categories and dimensions which 
were partly developed from the theoretical base and partly 
from the chosen material itself.    

 
By using a qualitative analysis I have found following: In 
most articles the concept multiculture is used in an 
anthropological sense, meaning that the presence of several 
anthropological cultures is claimed before the concept 
multiculture can be real. An anthropological culture is of 
varying size and contents, in the majority of the articles an 
anthropological culture consists of a non-western and foreign 
country but can also represent a region or a continent. 
    
Aesthetic culture is, for the most part, used primary as an aid 
to define the current anthropological culture and not to stand 
for its own belonging to a specific genre.       
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1. Inledning 
I denna uppsats undersöker jag på vilka sätt begreppet ”mångkultur” definieras och 
används i de artiklar som publicerades i utvalda svenska dagstidningar under 
Mångkulturåret 2006 och den närmast följande månaden. Jag studerar även hur 
förhållandet ser ut mellan det nämnda begreppet och det berörda samhället i det i 
uppsatsen använda materialet.  
 
I direktiv Samordning av Mångkulturåret 2006 angav regeringen att beslut hade fattats 
om att utlysa år 2006 till ett mångkulturellt år. Syftet med denna satsning har varit:  
 

att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att 
skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Syftet är också att skapa incitament 
för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och 
införlivar den etniska och kulturella mångfalden som finns i dagens Sverige.1  

 
Att från regeringens sida belysa en fråga under ett år är inget nytt fenomen. Första 
gången som regeringen uppmärksammade en så kallad temafråga under tolv månader 
var år 2001 genom det benämnda Arkitekturåret. Regeringen gav då utvalda 
myndigheter i uppdrag och bjöd in de kommuner och organisationer som var 
verksamma inom området för arkitektur att delta i satsningen som innebar att arkitektur 
och design i Sverige uppmärksammades. Efter årets slut, ledde dessa aktiviteter bland 
annat till att antalet designutbildningar på högskolenivå ökade samt att intresset för 
arkitektur och design höjdes i de olika deltagande kommunerna.2 Nästa tillfälle då 
regeringen instiftade ett temaår var år 2005, som utlystes till Designåret. På samma sätt 
som fyra år tidigare fick olika aktörer, som hade en koppling till det nämnda området, i 
uppdrag att delta i respektive bjöds in till arrangemanget. Den då sittande 
socialdemokratiska regeringen fattade beslut om att år 2007 skulle utlysas till Ungkultur 
07 och formulerade vilka mål som skulle uppnås under denna satsning på barn- och 
ungdomskultur.3 Men när den efterföljande borgerliga regeringen presenterade budgeten 
för år 2007, stod det klart att det inte fanns utrymme för insatser av detta slag: ”Den 
tidigare regeringens temaår Ungkultur 07 genomförs inte”.4   
 
Under år 2005 fick myndigheter, stiftelser, bolag, universitet, högskolor och 
ambassader, med koppling till den kulturella sektorn, i uppdrag att delta i regeringens 
satsning på ökad mångfald inom kulturområdet under Mångkulturåret 2006. Andra, 
bland annat olika kulturella organisationer, föreningar, bibliotek och museer, bjöds in 
till att delta.5 Skillnaden mellan dessa två deltagarformer är att det förra alternativet, till 

                                                 
1 Kommittédirektiv 2004:169: Samordning av Mångkulturåret 2006 (2004). Stockholm: 
Kulturdepartementet. (Dir., 2004:169), s. 1 & Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (2007). 
Mångfald är framtiden: slutbetänkande. Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar (SOU), 
2007:50), s. 45.    
2 Regeringens skrivelse: Arkitektur, form och design (2003). Stockholm: Sveriges Riksdag. (Regeringens 
skrivelse, 2002/03:129). 
3 Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur (2006). Tänka framåt, men göra nu : så stärker vi 
barnkulturen. Stockholm: Fritze (Statens offentliga utredningar, SOU), 2006:45, s. 129 
4 Utbildnings- och kulturdepartementet (2007). Budgetpropositionen 2007. 
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/09/93/6cad82d0.pdf [2008-1015]  
5 Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (2005). Agenda för mångkultur: programförklaring 
och kalendarium för Mångkulturåret 2006: delbetänkande. Stockholm: Fritze. (Statens offentliga 
utredningar (SOU), 2005:91), s. 44. 
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skillnad från den senare, inte var frivilligt och har utvärderats efter att Mångkulturåret 
2006 avslutats. Min primära tanke var att i denna uppsats studera hur några utvalda 
deltagande aktörer upplevde den nämnda satsningen från regeringens sida. Men då det 
redan har skrivits ett antal uppsatser på kandidat- och magisternivå täckandes detta 
problemområde, valde jag istället att utgå ifrån en av dessa uppsatser och ta vid där den 
har avslutats. I sin uppsats Att möta världen på bibliotek? En diskursanalys av 
Mångkulturåret undersöker Nike Hjelm två ting. För det första studerar hon det 
offentliga talet om mångkultur i anslutning till regeringens initiativ att utse år 2006 till 
ett mångkulturår. För det andra förankrar hon detta tal i en folkbibliotekskontext genom 
att se hur talet tar sig konkreta uttryck inom ramen för Mångkulturårets verksamhet på 
Västerås stadsbibliotek.6  Mina planer för uppsatsen ändrades i och med en genomgång 
av Hjelms text till att till viss del utgå ifrån det analysresultat som Hjelm formulerat i 
uppsatsens första del, innehållande studiet av det offentliga talet om mångkultur, och 
undersöka hur begreppet mångkultur har definierats och använts i det offentliga mediala 
talet i Sverige under en begränsad period.  
 
Regeringens utlysning av en satsning på mångkultur väckte stor uppmärksamhet bland 
många aktörer som var (och är) verksamma inom det estetiska och antropologiska 
kulturlivet i Sverige. I bland annat pappersmedier ägnades utrymme åt diskussioner 
berörande denna statliga satsning och åt både kritiska och positiva uttalanden om det 
som planerades och skedde samt om själva begreppet mångkultur. Följande valda citat 
illustrerar den förda tonen: 
 

Det går inte att lära sig mångkultur. Man kan inte tänka så. Man lär sig ju genom att 
arbeta med folk som är från andra kulturer. När man har en homogen grupp av vita 
kulturtanter är det klart att det inte blir någon mångkultur 7 

 
Mångkultur känns som ett gammaldags sätt att tänka, att alla små kulturer ska få 
göra sitt. Som om vi ska ta in lite romsk kultur, lite samisk kultur och så vidare, 
medan konstnärerna själva har blivit mer sofistikerade och arbetar interkulturellt,8  
 
Mångkultur, det har vi här [världskulturmuseet, min anm.] varje år, men vi talar inte 
om det som begrepp. I mångkultur måste man inkludera även kön, ålder, utbildning, 
klass, inte bara etnicitet. Etnicitet är en stark dimension, men kön är lika stark och 
ibland kan ålder vara ännu starkare. Artonåringar från olika länder kanske har mera 
gemensamt, än människor från samma land i olika åldrar. Men visst är 
mångkulturåret en god idé.9  
 
Det är faktiskt skandalöst. Här har man chansen att utnämna en 
svartskalle, alltså en person som har egen erfarenhet av mångkultur, 
och tillgång till de många olika etniska grupper som finns i Malmö. I 
stället väljer man fegt en ”pålitlig etnisk svensk” (angående utnämningen av en 
etnisk svensk producent av invigningsfestivalen av Mångkulturåret 2006, min 
anm.)10  

 
                                                 
6 Hjelm, Nike 2006. Att möta världen på biblioteket? En diskursanalys av Mångkulturåret. Uppsala 
Universitet: Institutionen för ABM Biblioteks- och informationsvetenskap, 4. 
7 Kalmty, Lina 2005. Kritiska röster höjs mot Mångkulturåret, Dagens Nyheter, 10 juni 2005, sekt. Kultur 
& Nöje. 
8 Ibid. 
9 Sundström, Ulla 2005. Arena för många röster – Världskulturmuseet lockar en yngre publik, Göteborgs-
Posten, 29 december 2005, avdel. Gränslöst, s. 64. 
10 Waltenberg, Lilith 2005. Invigningen av mångkulturåret får stark kritik Den ansvarige är en - 
…”pålitlig etnisk svensk”, Sydsvenskan, 22 december 2005, sekt. B, s. 02.  
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Oavsett den personliga inställningen till mångkulturens innehåll eller vara utgör det 
nämnda begreppet en central plats i de samhälliga diskussioner som berör det breda 
kulturella området på lokal, regional och nationell nivå. Som en blivande bibliotekarie 
och informationsvetare kommer jag sannolikt dagligen komma i kontakt med detta 
begrepp i mitt framtida yrkesliv. Det är därför av största vikt att lära känna på vilka 
olika sätt mångkultur används och vilka skilda betydelser som läggs in i det nämnda 
begreppet på den offentliga scenen.  
 
I Bibliotekshögskolans kollegium 1 ingår studier rörande definition av kultur (och i 
förlängningen av mångkultur).11 Dessa forskningsdokument visar att det finns en 
oerhörd stor mängd olika definitioner av det förstnämnda begreppet. Den brittiske 
kulturforskaren Raymond Williams skriver att kultur är ett av de två eller tre mest 
komplicerade orden i det engelska språket.12 I Kulturen som kulturpolitikens stora 
problem- Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet skriver Anders 
Frenander att antropologerna A.L Kroeber och Clyde Kluckhorn gjorde en inventering 
på 1950-talet ”angående hur många definitioner av begreppet kultur de kunde hitta i 
engelskspråkig samhällsvetenskaplig litteratur”.13 I sin text Culture: A Critical Review 
of Concepts and Definitions kommer de båda forskarna fram till fler än 160 definitioner 
av det nämnda begreppet. Frenander påpekar att under de fem decennier som förflutit 
sedan skriften publicerats har sannolikt än fler förslag på definitioner skapats.14 Med 
detta i åtanke bör begreppet kultur (och i förlängningen mångkultur) studeras i så många 
olika situationer som möjligt för att maximera kännedomen om detta.  
 
 

                                                 
11 Längre fram i uppsatsen redogör jag för hur jag, rent teoretiskt, går från begreppet ”mångkultur” till 
begreppet ”kultur”.  
12 Williams, Raymond 1998. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. London: Fontana Press, s. 
87. 
13 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk 
kulturpolitik under 1900-talet. Hedemora: Gidlund, s. 35. 
14 Ibid., s. 35. 
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2. Problemformulering 
2.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet mångkultur används och 
definieras, ur både ett antropologiskt och estetiskt perspektiv, i publicerade artiklar i 
utvalda svenska papperstidningar under Mångkulturåret 2006 samt den efterföljande 
månaden. Det valda problemområdet betyder inte att jag utvärderar Mångkulturåret 
2006 eller gör några kopplingar mellan definitionen eller användningen av begreppet 
mångkultur och den då pågående satsningen. Min studie består av en undersökning av 
det nämnda begreppet oavsett om detta används i samband med regeringens särskilda 
satsning på mångkultur eller inte. I den forskning och teorier som jag har valt att utgå 
ifrån, förs stundtals diskussioner om hur begreppet kultur (i förlängningen mångkultur) 
står sig mot samhället, av denna anledning undersöker jag även i uppsatsen hur 
förhållandet ser ut mellan begreppet mångkultur och samhället i det utvalda materialet.     
 

2.2. Frågeställningar 
• Hur definieras och används begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska 

dagstidningar under Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden? 
 

• Hur framstår förhållandet mellan det berörda samhället och det använda 
begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska dagstidningar under 
Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden?  
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3. Tidigare forskning 
3.1. Definition av mångkultur 
I denna magisteruppsats undersöker jag hur begreppet mångkultur definieras och 
används i papperspressens artiklar under och strax efter Mångkulturåret 2006. Det har 
publicerats en oerhörd stor mängd dokument i vilka det nämnda begreppet, mångkultur, 
används, definieras, utreds och analyseras. En stor del av den västerländska forskning 
som bedrivs inom området mångkultur syftar till att undersöka hur individer, grupper 
och samhällen påverkas av förändringar på det ekonomiska, sociala och ideologiska 
planet. Men då dessa texter inte berör det för uppsatsen valda problemområdet: 
definition och användning av begreppet mångkultur, används de inte aktivt i denna 
studie.  
 
Ett flertal av de dokument, främst artiklar och fackböcker, som jag har kommit i kontakt 
med under arbetet med uppsatsen använder sig av ett historiskt perspektiv, vilket 
innebär att dessa texters författare beskriver hur synen på och konsekvenserna av 
användningen av begreppen mångkultur och kultur har utvecklats under den moderna 
historien (och ibland även sedan längre tillbaka). Ett historiskt perspektiv är intressant 
och viktigt, främst då den nu rådande situationen är en följd av den situation som har 
varit aktuell tidigare och i den senare kan förklaringar hittas till den förra. Jag funderade 
därför länge över om jag skulle välja att presentera den historiska återblicken för denna 
uppsats läsare vad gäller begreppen mångkultur och kultur. Men till följd av uppsatsens 
begränsade problemområde samt kvantitativa gräns, valde jag att inte redovisa detta 
perspektiv och prioriterade av denna anledning bort forskningsdokument med en 
historisk inriktning. Tilläggas bör att det finns en avgränsad historisk beskrivning i 
många av de akademiska texter som definierar och analyserar användandet av 
mångkultur och kultur. Med detta menar jag att författarna till dessa verk, har ägnat en 
liten del av sin studie till att upplysa läsaren om hur begreppen ifråga har växt fram. 
Sådan forskning har jag inte räknat till den nyss nämnda gruppen som jag valt bort. 
 
3.1.1. Tidigare forskning om Mångkulturåret 2006 
Majoriteten av de studier och texter om Mångkulturåret 2006 som har publicerats före, 
under och efter regeringens satsning, har inte kunnat användas i denna uppsats då dessa 
dokument inte ägnar sig åt samma område som uppsatsens valda problemformulering – 
i huvudsak utvärderar eller berättar de nämnda dokumentens författare om olika 
aktiviteter som planerades och/eller pågick under arrangemanget, vilket faller utanför 
uppsatsen valda tematik.  
 
Det finns ett par uppsatser skrivna på magisternivå som jag har haft hjälp av under 
arbetets gång. Vid sökning av relevanta uppsatser, har jag använt mig av Libris tjänst 
Uppsök samt av webbsidan www.uppsatser.se. Vad gäller utbud finns det ingen skillnad 
mellan de nämnda söktjänsterna, de tillhandahåller exakt samma material. Problemet 
med dessa två tjänster är att inte alla lärosäten eller uppsatser är sökbara via dem. 
Därmed finns risk för att betydelsefulla uppsatser kan missas om endast Uppsök och 
www.uppsatser.se används. 
  
Genom databasen Nordiskt BDI-index och söktjänsten Google hittade jag två uppsatser 
som inte var registrerade i Libris Uppsök (eller på www.uppsatser.se). Den första var 
den redan nämnda Nike Hjelms magisteruppsats Att möta världen på bibliotek? En 
diskursanalys av Mångkulturåret som lades fram vid Uppsalas universitet under 
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vårterminen 2006. Hjelms syfte är följande: ”…att undersöka det offentliga talet om 
mångkultur i anslutning till regeringens initiativ att utse år 2006 till mångkulturår. Samt 
att förankra detta tal i en folkbibliotekskontext genom att se hur det tar sig konkreta 
uttryck inom ramen för Mångkulturårets verksamhet på Västerås stadsbibliotek”.15 I sin 
studie använder sig Hjelm av postkolonial teoribildning och kommer fram till att det 
finns fem spår kring vilka det offentliga talet om mångkultur är organiserat. Dessa fem 
är följande: att Mångkulturåret 2006 ses som något ihålligt eller kortvarigt, att det i 
debatten inte talas om invandrare utan om det nya Sverige, att begreppet invandrare (när 
det används) endast får användas av invandrare själva, att det talas mycket om möten 
men inte om möten mellan kulturer utan om möten mellan människor eller individer och 
slutligen, att kulturbegreppet används i både estetisk och antropologisk betydelse.16 Jag 
utgår i min analys till viss del ifrån de fem spår som Hjelm formulerar då jag 
undersöker och diskuterar huruvida de fem spåren även kan hittas i mitt använda 
material.    
 
Den andra uppsatsen är Vanja Höglunds D-uppsats Enkultur, flerkultur eller 
mångkultur? – en analys av Mångkulturåret 2006. Denna uppsats är skriven i 
samverkan med Umeå Kommuns kulturförvaltning och utgör en del av den utvärdering 
som har gjorts av Mångkulturåret 2006. I sin uppsats undersöker Höglund vilka 
föreställningar det finns om Mångkulturåret 2006, i förlängningen vilka föreställningar 
det finns om mångkultur, mångfald och kultur. Den del av Höglunds uppsats som jag 
använder mig av i min studie, är det avsnitt i vilket hon intervjuar människor (via 
enkäter) om vilken betydelse som kan läsas in i begreppen mångkultur och kultur.  
 
Därutöver finns det en del dokument skrivna om Mångkulturåret 2006 på uppdrag av 
olika statliga institutioner. Majoriteten av dessa texter innehåller en kort diskussion eller 
redogörelse för vad mångkultur och även kultur är och hur dessa begrepp kan definieras. 
Då dessa definitioner bygger på sekundära uppgifter, har jag valt att inte använda mig 
av just de nämnda avsnitten. Dessa dokuments resterande avsnitt används i uppsatsen 
för att presentera fakta om den statliga satsningen Mångkulturåret 2006. Två viktiga 
dokument som kan nämnas i detta sammanhang är delbetänkandet SOU 2005:91 
Agenda för mångkultur – Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 
och slutbetänkandet SOU 2007:50 Mångfald är framtiden.  
 
3.1.2. Tidigare forskning om begreppet mångkultur 
Studier som rent allmänt behandlar mångkultur finns det oerhört många av. Den 
absoluta majoriteten av tidigare forskning och tidigare studier som berör begreppet 
mångkultur och användningen av detta har ett enbart antropologiskt perspektiv. Som jag 
har nämnt i denna uppsats problemformulering, undersöker jag hur begreppet 
mångkultur används och definieras ur både ett antropologiskt och estetiskt perspektiv. 
Detta beslut från min sida har påverkat de urvalskriterier som styr valet av tidigare 
forskning. Genom att jag i uppsatsen strävar efter ett så brett perspektiv som möjligt vad 
gäller definitionen och användningen av begreppet mångkultur, har jag varit intresserad 
av akademiska arbeten som behandlar utredningar av hur begreppet mångkultur används 
och definieras ur både en estetisk och en antropologisk betydelse. Följaktligen har jag 
valt bort litteratur som begränsar sig till att studera begreppet mångkultur ur enbart en 

                                                 
15 Hjelm 2006, s. 4. 
16 Jag återkommer till dessa begrepp längre fram i uppsatsen.  
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antropologisk betydelse, vilket majoriteten av den litteratur, som hittas inom det 
forskningsområde som berör mångkulturbegreppet, gör.    
 
Svårigheten med att definiera begreppet mångkultur vittnar många forskare om. I flera 
studier poängterar upphovsmännen att deras forskning endast ger en bild (av många) 
och att det finns åtskilliga olika tolkningar och definitioner av vad som skall och kan 
läggas in i det nämnda begreppet beroende på begreppets avsändare.  
 
I regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik (proposition 1997/98:16) diskuteras de olika och ofta motstridiga 
innebörder som mångkultur och mångkulturell kan ge. Ett viktigt citat från detta 
dokument är följande: ”Det vanliga har varit att använda mångkulturellt som en 
synonym till mångetniskt. En del har emellertid ansett att det är genom att ge begreppet 
fler dimensioner än den etniska som det blir meningsfullt och intressant att använda”.17 
Därefter kan vi läsa att begreppet mångkultur därutöver används på olika sätt. Ibland 
erhåller det en normativ innebörd, i andra fall används det som en beskrivning av ett 
samhälle. I denna proposition kan vi vidare läsa att då begreppet mångkultur får ”så 
många och olika innebörder har regeringen alltmer övergått till att istället tala om 
samhällets mångfald”.18 Det sistnämnda åskådliggör att det föreligger en skillnad 
mellan mångkultur och mångfald och att det därmed är viktigt att klargöra vilket 
begrepp som avses att användas. Jag vill här poängtera att jag inte koncentrerar min 
studie på att försöka finna om en sådan åtskillnad görs i mitt utvalda material. Mitt syfte 
är att studera vilka definitioner och användningar av begreppet mångkultur, ur både ett 
estetiskt och ett antropologiskt perspektiv, som kan hittas och inte att finna vilka 
synonymer eller alternativ till mångkultur som används. Socialstyrelsen publicerade 
1999 en SoS-rapport (1999:6) under titeln Mångfald, integration, rasism och andra ord 
i vilken de olika definitionerna och användningsområdena för begrepp såsom 
mångkultur och (kulturell) mångfald gås genom. I detta dokument kan vi läsa att 
mångkultur används för att beskriva ett samhälles etniska och kulturella mångfald.19       
 
I sin studie Musik, medier, mångkultur undersöker musiketnologerna Dan Lundberg, 
Krister Malm och Owe Ronström musikens roll i produktionen och organisationen av 
social och kulturell mångfald i Sverige. I detta dokument görs åtskillnad mellan de två 
begreppen kulturell mångfald och mångkultur.20 Enligt Lundberg, Malm och Ronström 
kan begreppet kulturell mångfald användas i två olika betydelser. Det ena 
användningssättet härstammar från den så kallade liberala tanketraditionen (som dateras 
tillbaka till mitten av 1800-talet) och enligt denna kan kulturell mångfald översättas 
med artrikedom eller olika kulturuttryck. Med uttrycket artrikedom menas att det inom 
en enhet (eller värld) finns olika och skilda arter, stilar, genrer, former, typer, sätt att 
leva och tänka etc. Den grundläggande åsikten inom denna definition är att ju större den 
kulturella mångfalden är, desto bättre – ju större artrikedom eller ju fler olika stilar, 

                                                 
17 Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik (1997). Stockholm: 
Regeringskansliet. (Regeringens proposition, 1997/98:16), s. 18.  
18 Ibid., s. 19.  
19 Westin, Charles, et al. (1999). Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över 
begrepp inom IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer. (Stockholm: Socialstyrelsen och 
Ceifo, SoS-rapport 1999:6). 
20 Lundberg, Dan, Malm, Krister & Ronström, Owe 2000, Musik, medier, mångkultur: förändringar i 
svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund, s. 14. 
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former, typer eller genrer, desto bättre.21 Tilläggas bör att artrikedomen inte är bunden 
till en särskild etnisk kultur eller grupp, utan den kulturella mångfalden kan flöda över 
sociala och kulturella gränser.22 Den andra betydelsen (eller användningen) av kulturell 
mångfald har en betydligt yngre historia och härstammar från antropologin. Till skillnad 
från den äldre användningen/betydelsen enligt vilken kulturell mångfald översätts med 
artrikedom eller olika kulturuttryck, syftar den yngre betydelsen av kulturell mångfald 
på olika antropologiska kulturer som existerar nära eller bredvid varandra. I de flesta 
fall sker uppdelningen av antropologiska kulturer ur en etnisk synvinkel, men kan även 
ske med tanke på klass eller kön.23 Lundberg, Malm och Ronström använder själva i sin 
studie den äldre betydelsen av kulturell mångfald. Med ordet mångkultur syftar de tre 
forskarna istället på själva samhället och de grupper som ingår i detta (dvs. på det som 
den yngre betydelsen av kulturell mångfald åsyftar).24  
 
Som tidigare nämnt har jag valt att inte begränsa mig till en syn på mångkultur ur enbart 
en antropologisk definition och användning utan har strävat efter att arbeta med tidigare 
forskning som definierar mångkultur som något antropologiskt och estetiskt. Men även 
om Lundberg, Malm och Ronström endast går igenom och redogör för begreppet 
mångkultur ur en antropologisk vinkel, är deras studie användbar för min uppsats då de 
tre forskarna samtidigt pekar på och tar upp betydelsen av estetiska faktorer. Enligt 
deras resonemang kan ett mångkulturellt samhälle (i deras fall Sverige) uppfattas som 
ett nytt slags samhälle, i vilket grupper och kulturer kämpar med varandra om makt och 
om utrymme genom att framhäva sina specifika särintressen (och därmed kännetecken) 
och skillnader gentemot andra grupper och kulturer. Gruppernas särintressen och 
kännetecken samt de kulturella skillnaderna mellan grupperna lyfts fram genom vissa 
expressiva former. Som exempel på sådana kan nämnas att musik, dans, mat, kläder och 
andra estetiska kulturformer utnyttjas av grupper och antropologiska kulturer för att 
framhäva deras tillhörighet.25 Lundberg, Malm och Ronström nämner så kallade 
mångkulturella festivaler som ett talade exempel på ett sådant agerande. I dessa 
arrangemang deltar företrädare för många olika (antropologiska) kulturer. De nämnda 
företrädarna får möjlighet till att representera sin kultur genom att betona vad det är som 
gör kulturen ifråga specifik genom att just lyfta fram ”sina” estetiska kulturformer som 
får representera den antropologiska kulturen ifråga. Med andra ord innebär detta resone-
mang att estetiska artefakter används för att synliggöra och lyfta fram skillnader mellan 
olika antropologiska kulturer. 
 
Genom att den mat, dans, klädstil, litteratur etc. som är typisk för en viss (antro-
pologisk) kultur poängteras, får (den antropologiska) kulturen ifråga vissa specifika 
egenskaper, kännetecken eller som Lundberg, Malm och Ronström väljer att kalla det, 
symboler. Dessa egenskaper/kännetecken/symboler representerar den antropologiska 
kulturen och talar om för resten av samhället vilken den är och vad den står för. 
Konsekvensen av detta blir att kulturen ifråga reduceras till de få estetiska 
kulturformerna som representerar den och därmed ”standardiseras, objektifieras, fixeras 
och ges tydliga symboliska kännetecken”.26 Efter att ha tagit del av denna studie, har 
jag, som ett led i besvarandet av de ställda frågeställningarna, undersökt om det i mitt 
                                                 
21 Ibid., s. 15, 32-35. 
22 Ibid., s. 15.  
23 Ibid., s. 35.  
24 Ibid., s. 32f, 41.  
25 Ibid., s. 22f, 29. 
26 Ibid., s. 25f. 
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utvalda material kan hittas en sådan reducering och standardisering av de skildrade 
antropologiska kulturerna och om de estetiska kulturerna används för att synliggöra och 
ge kännetecken till de antropologiska.    
 
Vanja Höglunds studie visar att det finns många tolkningar av begreppet mångkultur 
och att de flesta människor har en uppfattning om vad mångkultur och mångfald är och 
vilka betydelser som kan läsas in i de nämnda begreppen. Ett flertal människor verkar 
samtidigt inte göra någon skillnad mellan dessa två. Genom enkätintervjuer har 
Höglund funnit att vissa av de tillfrågade ser mångkultur ”som olika estetiska former”,27 
andra associerar detta begrepp med en antropologisk innebörd. Ett flertal av de 
tillfrågade har en positiv syn på begreppet mångkultur då deras åsikt är att ett 
månkulturellt samhälle innebär att människor med olika bakgrund och olika tankesätt 
kan leva tillsammans. Andra menar att det inte endast är etnicitet som delar upp 
människor i olika kulturer, utan att det även kan vara faktorer såsom klass, status och 
generation (exempelvis genom talet om ungdomskultur).28  
 
3.2. Definition av kultur 
Då begreppet mångkultur rent språkligt bygger på begreppet kultur (och då jag, som 
tidigare nämnt, inte vill införa någon begränsning av begreppet, genom att exempelvis 
endast använda mig av den antropologiska betydelsen), utökade jag redan i inledningen 
av uppsatsarbetet min sökning av tidigare studier till att även gälla definition och 
användning av kulturbegreppet för att genom detta öka antalet möjliga definitioner och 
användningar av begreppet mångkultur. Höglund skriver att begreppet kultur ger 
begreppet mångkultur ett innehåll.29 Med andra ord, att den aktuella synen på kultur 
påverkar synen på mångkultur, vilket är ett argument för att användningen av tidigare 
studier kan utökas till att även omfatta studier av definition och användning av 
begreppet kultur.   
 
Till följd av mitt val av problemområde samt av teoretisk utgångspunkt (för vilken jag 
redogör i senare avsnitt), har jag varit noga med att välja de studier som koncentrerar sig 
på både den antropologiska och den estetiska formen av kultur (och i förlängningen av 
mångkultur) eller åtminstone öppnar upp för en bredare tolkning av kultur än ett 
begrepp som enbart kan refereras till antingen det estetiska eller det antropologiska. 
Därmed har jag valt bort all den tidigare forskning som betraktar kulturbegreppet i 
antingen en antropologisk eller en estetisk betydelse och som därigenom inte fyller de 
urvalskriterier som denna uppsats valda problemområde formulerar.  
 
Majoriteten av den forskning som ägnar sig, mer eller mindre direkt, åt att definiera 
begreppet kultur redogör för den historiska förankringen. Dessa avsnitt är mycket 
intressanta, men då de faller utanför mitt formulerade problemområde: att studera hur 
begreppet mångkultur definieras och används och inte varför definitionen ser ut som 
den gör och då denna uppsats har en kvantitativ begränsning, redogör jag inte för de 
historiska bakåtblickarna vad gäller kultur (eller mångkultur, som tidigare nämnt).  
 

                                                 
27 Höglund, Vanja 2006. Enkultur, flerkultur eller mångkultur  - en analys av Mångkulturåret 2006. 
Umeå Universitet: Institution för Kultur och medier, s. 21. 
28 Ibid., s. 21, 23. 
29 Ibid., s. 21. 
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Under arbetet med uppsatsen hade jag i en del fall svårt att avgöra när en i grunden 
estetisk faktor (såsom musik, film, litteratur, etc.) räknas in under en estetisk tillhörighet 
respektive en antropologisk. Genom följande exempel vill jag åskådliggöra mitt 
resonemang: en i grunden estetisk faktor, rysk folkmusik, ger i vissa fall uttryck för en 
estetisk tillhörighet, genom att tillhöra genren folkmusik, medan samma estetiska faktor, 
rysk folkmusik, i andra sammanhang representerar en antropologisk grupp, ryssar. Min 
svårighet har legat i att besvara frågan när musiken i det ovannämnda exemplet skall 
betraktas som genren folkmusik respektive när den skall betraktas som representant för 
en rysk antropologisk kultur. I sin avhandling Sämus – musikutbildning i 
kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikutbildning på 1970-talet ger Bengt Olsson 
(idag professor och fil.dr. vid Musikhögskolan i Göteborg, Göteborg Universitet) svar 
på min fundering då han i sitt dokument strukturerar upp skillnaderna mellan en 
antropologisk och en estetisk kultursyn. Olsson skriver att det i den kulturpolitiska 
debatten finns två huvudlinjer: en antropologisk och en estetisk kultursyn. Den förra ses 
som öppen och vid, medan den senare betraktas som snäv och avgränsad.30 Olsson 
baserar detta på filosofie doktor (i etnologi) Jill Onsér-Franzéns avhandling Kulturernas 
kamp i vilken hon skriver att det finns tre huvudsakliga kulturella definitioner. Förutom 
de två som Olsson nämner är den tredje definitionen det vetenskapliga 
kulturbegreppet.31  
 
Olsson skriver att för att en person skall kunna vara delaktig inom den estetiska 
kultursynens gränser måste denne inneha vissa bestämda förkunskaper om den aktuella 
(estetiska) kulturen. En person som saknar de rätta kunskaperna måste undervisas inom 
området ifråga. Olsson skriver vidare att ”…estetiska kulturidealet bygger vidare på en 
fokusering av vissa kulturella artefakter utifrån en individuell upplevelse under yttre 
passiva former, dvs. en perceptuell koncentrering på den konstnärliga meningen, vilket 
har blivit det vanliga förhållningssättet för kulturell tillägnan när det gäller såväl 
gestaltande konst (musik dans, teater) som bildkonst…”.32 
 
Därmed finns här en avgörande skillnad mellan den antropologiska och den estetiska 
kultursynen, då det i den förra inte huvudsakligen sker någon specifik eller uttalad 
undervisning för den som deltar i kulturen utan personen ifråga lär känna kulturen 
främst genom att delta i vardagslivets olika aktiviteter och umgås med de människor 
som befinner sig och lever i den - det handlar med andra ord om en 
socialiseringsprocess. Vidare är det inte möjligt att, till skillnad från den estetiska 
kulturen, tydligt avgränsa den antropologiska kulturen då den hela tiden befinner sig i 
ett samarbete med andra element (såsom det ekonomiska, sociala och geografiska) i 
samhället.33 En annan skillnad mellan den estetiska och den antropologiska 
kulturbetydelsen är enligt Olsson att kvalitetsbegreppet av estetiska kulturformer lyfts 
fram i den förra men inte i den senare, dvs. att det finns en indelning som rangordnar 
estetiska kulturformer inom den estetiska kulturbetydelsen i bättre och sämre, vilket inte 
förekommer i en sådan innebörd inom den antropologiska betydelsen. Olsson 
poängterar dock att det även inom den antropologiska betydelsen av kultur sker 
värderingar av de estetiska kulturformerna, exempelvis genom att de estetiska 
kulturformerna värderas och rangordnas efter hur funktionella de anses vara inom den 
                                                 
30 Olsson, Bengt 1993. Sämus – musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikut-
bildning på 1970-talet. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet, s. 31.  
31 Onsér-Franzéns dokument berörs längre fram i uppsatsen.  
32 Olsson 1993. s. 31.  
33 Ibid., s. 31f.  
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antropologiska, efter ”hur pass väl musiken förstärker eller bekräftar det sammanhang 
som den används i oavsett om man lyssnar, spelar eller på annat sätt är musikaliskt 
aktiv”34 – om en viss antropologisk kulturs musik anses vara mer funktionell än en 
annan kulturs musik, anses den förras vara mer värdefull och användbar. Här är det 
viktigt att vara tydlig med vad som avses, om jag säger att polsk folkmusik är mer 
funktionell än rysk, betraktar jag den nämnda folkmusiken ur en antropologisk 
kulturbetydelse. Om jag däremot säger att polsk folkmusik låter bättre respektive sämre 
än rysk, betraktar jag den nämnda folkmusiken ur en estetisk kulturbetydelse.35 Detta 
resonemang besvarar därmed min svårighet som formulerades tidigare angående när en 
i grunden estetisk faktor skall anses ge uttryck för en estetisk kulturtillhörighet 
respektive när den skall anses representera en antropologisk kultur.  
 
Då Olsson utgår ifrån Onsér-Franzen i sin definition av kulturbegreppet, har jag valt att 
även utgå ifrån den forskning som hon har genomfört. Onsér-Franzén skriver i sin 
avhandling att kultur är ett ord ”som laddas med olika innebörd beroende på 
sammanhanget och vem som använder det”.36 Enligt de intervjuer som Onsér-Franzén 
har genomfört i sin studie associeras begreppet kultur i majoritet med något positivt. 
Dock skriver hon att även det motsatta är vanligt förekommande då en del människor 
anser att kultur är något tråkigt, konstigt och obegripligt.37 Onsér-Franzén använder sig 
inte uttryckligen av en antropologisk/estetisk indelning av kulturbegreppet, utan Olsson 
har översatt hennes förklaringsmodell med hjälp av de begrepp som han har använt sig 
av i sin avhandling.38 I den kultursyn, som Olsson benämner som den estetiska, finns 
det, enligt Onsér-Franzén, professionella utövare som betraktas av en intresserad publik 
bland vilken det talas om individuella upplevelser. Endast ett fåtal personer kan ta del 
av denna (estetiska) kultur (även om kulturpolitiska mål ofta handlar om att utöka 
antalet personer som skall få tillgång de utvalda estetiska kulturformerna). En estetisk 
kultursyn präglas vidare av tradition och det finns institutioner som reglerar den. I den 
antropologiska kultursynen är däremot amatörer (och inte professionella) verksamma, 
det finns ingen publik utan istället aktiva deltagare, det talas om kollektiva handlingar 
(dvs. de deltagande människorna upplever inte saker och ting på egen hand utan 
tillsammans). Det är vidare många personer som deltar i den antropologiska kulturen 
(och inte enbart några få utvalda) och kulturen präglas av ständig förändring och 
regleras av en organisation (och inte av en institution som den estetiska kulturen).39      
 
I Kulturmöten går lektorn (i sociologi) Jonas Stier igenom en mängd olika indelningarna 
av begreppet kultur. Stier skriver att den antropologiska kulturen (och menar särskilt 
dess innehåll), kan beskrivas på fyra olika sätt. Dessa är en beteendemässig, en 
funktionalistisk, en kognitivistisk och en symbolisk beskrivning. Den beteendemässiga 
beskrivningen innebär att det sker en skildring av hur en individ, tillhörande en viss 
(antropologisk) kultur, beter sig och agerar. Därmed beskrivs det yttre beteendet och 

                                                 
34 Ibid., s. 34. 
35 Ibid., s. 34. 
36 Onsér-Franzén, Jill 1992. Kulturernas kamp : en etnologisk undersökning om kommunala politiker, 
deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun 1978-1985. 
Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet, s. 9.  
37 Ibid., s. 11. 
38 Olsson (1993) skriver att Onsér-Franzéns (1992) modell beskriver vissa huvuddrag som motsvarar 
förhållandet mellan det estetiska och antropologiska kulturbegreppet som han själv använt sig av i sin 
avhandling.  
39 Onsér-Franzén 1992, s. 234f, Olsson 1993, s. 34f.  
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agerandet, det som kan betraktas med blotta ögat. Även inom den funktionalistiska 
beskrivningen studeras de beteenden som kan betecknas som yttre och därmed som 
möjliga att observera. Skillnaden gentemot den beteendemässiga beskrivningen är dock 
att inom den funktionalistiska beskrivningen försökes frågan besvaras varför en individ 
väljer att handla på ett visst sätt medan det inom den beteendemässiga försökes besvaras 
frågan hur en individ väljer att handla. Inom den kognitivistiska beskrivningen försökes 
beskrivas vad som sker i en människas inre, i människans medvetande. Forskare inom 
denna del av kulturforskningen är intresserade av att ta reda på hur den antropologiska 
kultur som vi tillhör påverkar våra upplevelser, feltolkningar och förstålelser av allt det 
som vi möter eller kommer i kontakt med. Den symboliska beskrivningen innebär att 
det sker studier av de symboler och värden som kan hittas i en antropologisk kultur och 
av hur dessa skapas och återskapas.40  Stier menar vidare att kulturen (och kulturmöten) 
kan studeras och därmed förstås på tre olika nivåer: samhällsnivå, gruppnivå och 
individnivå.41  
 
Stier skriver att ”ordet kultur både är ett ord i vardagsspråket och ett vetenskapligt 
begrepp” och går igenom de vanligaste synsätten på kultur.42 Här hittas bland annat 
finkultur kontra folkkultur. Var gränsen går mellan dessa två former är flytande och 
ändras från en generation till en annan. Stier påpekar att finkultur i regel betraktas som 
något kultiverat och civiliserat, och kopplas samman med de kulturella former som 
återfinns i officiella och institutionella sammanhang. Folkkultur har tidigare kunnat 
översättas med bygdekultur, men tolkas idag bäst som masskultur (eller populärkultur). 
Stier menar att det är den styrande gruppen i samhället, de personer som ingår i det som 
Stier benämner som ”samhällets övre sociala skikt” som har rätten (det är ej uttalat vem 
som har givit dem denna rätt) att bestämma över vad som är fin- respektive folkkultur. 
Därutöver finns det enligt Stier även materiell och icke-materiell kultur. Generellt 
innehåller en materiell kultur de ting som vi kan registrera med våra sinnen, exempelvis 
flaggor, klädsel, mat eller musik. Icke-materiella kulturella ting är sådana som har en 
symbolisk innebörd – hit räknas normer, värden, värderingar och traditioner. Det är 
vanligt förekommande att ett föremål sägs höras till de båda formerna. Stier lyfter fram 
flaggan som ett illustrativt exempel och menar att den dels kan ses som något materiellt, 
dels som något som innehar en historisk och symbolisk betydelse. Avslutningsvis, Stier 
skriver att när vi närmar oss en kultur som är oss främmande tenderar vi att endast se 
det ytliga, det materiella, det schablonmässiga och det stereotypa.43  

                                                 
40 Stier, Jonas 2004. Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier Lund: Studentlitteratur, s. 
22ff.  
41 Ibid., s. 28. 
42 Ibid., s. 61. 
43 Ibid., s. 63, 64f. 
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4. Teoretisk diskussion 
I detta avsnitt presenteras de teorier som jag aktivt har använt vid bearbetningen och 
analysen av det insamlade materialet.  
 
4.1.  Åhlbergs modell 
Det finns många teorier som definierar begreppen kultur och mångkultur och ger 
instruktioner om hur de skall förstås och användas. Då jag sedan tidigare har positiv 
erfarenhet av Åhlbergs modell över kulturbegreppet och upplever att denna modell på 
ett enkelt sätt strukturerar upp de olika betydelser, definitioner och 
användningsområden som ryms runt ett mycket månsidigt begrepp, utgår jag i denna 
uppsats från denna modell.  
 
Åhlbergs modell bygger på tanken att kulturbegreppet sträcker sig mellan två poler, den 
traditionella/estetiska och den antropologiska och sociologiska. Mångkultur bygger rent 
språkligt på begreppet kultur (mångkultur innebär ordagrant många kulturer). Som 
tidigare nämnt har jag valt att inte begränsa min användning av begreppet mångkultur 
till endast ur ett antropologiskt perspektiv. Mitt val stöds av att mångkultur kan, likt 
kultur, teoretiskt och språkligt sett betraktas ur såväl ett antropologiskt och sociologiskt 
som ett traditionellt/estetiskt perspektiv (även om mångkultur allmänt och traditionellt 
sett betraktas som något antropologiskt, finns det inget motstånd till att rent teoretiskt 
och språkligt betrakta mångkultur i betydelsen många estetiska kulturer likväl som 
många antropologiska kulturer).44 Utifrån detta resonemang ser jag inget hinder mot att 
använda Åhlbergs modell i begreppet mångkulturs fall, trots att Åhlberg själv använder 
det i samband med en genomgång av kulturbegreppet. Vid redogörandet för Åhlbergs 
modell använder jag ordet kultur, då det är det ord som Åhlberg själv använder och till 
följd därav det ord som ingår i den teoretiska modellen. Ordet mångkultur tar jag i bruk 
när Åhlbergs modell appliceras på det utvalda materialet och det är därmed först då 
ordet mångkultur används i samband med den valda modellen.     
 
Under genomgången av denna modell är det viktigt att komma ihåg Åhlbergs 
poängterande om att de två nämnda perspektiven inte skall ses som homogena poler, 
utan som två huvudkategorier vilka rymmer många olika varianter av den betydelse som 
begreppet kultur (eller som i denna uppsats fall, mångkultur) kan ha.45 Kortfattat kan 
sägas att det traditionella/estetiska kulturbegreppet innefattar de så kallade konstarterna; 
musik, skönlitteratur, bildkonst, arkitektur, etc. och studiet av dessa. Av denna 
anledning, menar Åhlberg, benämns det traditionella kulturbegreppet ibland även som 
det estetiska,46 vilket jag gör i denna uppsats. Det antropologiska och sociologiska 
kulturbegreppet kommer jag i fortsättningen att benämna som enbart det antropologiska. 
Vidare kan det estetiska kulturbegreppet betecknas som det värderande, medan det 
antropologiska benämns som det beskrivande. Åhlberg skriver att den nämnda 
indelningen mellan det värderande och det beskrivande, mellan det estetiska och det 
antropologiska även kan beskrivas på fler sätt. Då den diskussion som Åhlberg redogör 
för ej är primärt relevant för min uppsats del, nämner jag endast att Åhlberg konstaterar 
                                                 
44 Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se, sökord: mångkultur) anges betydelsen av “mångkulturalism” 
vara “förekomst av många olika kulturer och kulturyttringar i (positiv) samverkan”.  
45 Åhlberg, Lars-Olof 1995. Om kulturbegreppet. Ingår i Per-Erik Liss & Petersson Bo ed. Hälsosamma 
tankar. 11 filosofiska uppsatser. Nora: Nya Doxa, s.169.  
46 Ibid., s. 170.  
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att ett annat sätt (av flera) att göra åtskillnad mellan det estetiska och det antropologiska 
kulturbegreppet är att utgå ifrån skillnaden mellan humanistisk kulturvetenskap och 
naturvetenskap vad gäller genomförd metod inom respektive disciplin. ”Medan 
naturvetenskaperna eftersträvar kunskap om kausala sammanhang och förklaringar 
därför står i centrum för den vetenskapliga verksamheten, eftersträvar de humanistiska 
vetenskaperna förståelse av meningsfulla sammanhang, skapande av människan”.47 I 
anslutningen till detta är Åhlberg noga med att påpeka att vad som skall ingå i 
kulturvetenskapen (och därmed i begreppet kultur) inte har någon slutgiltig definition 
och att det följaktligen finns flera olika avgränsningar.48 Till följd av den kvalitativa 
begräsning som denna uppsats lyder under, sker det inte någon fördjupning i denna del 
av Åhlbergs resonemang.    
 
Åhlberg skriver att under det antropologiska kulturbegreppet sorteras ”Allt mänskligt 
beteende som inte är rent biologiskt betingat (…)”.49 Med andra ord hittas här de 
färdigheter, vanor och beteenden som individen har tagit till sig eller utvecklat genom 
sitt liv och sin tillvaro som samhällsmedlem. Detta medför att färdigheter, vanor och 
beteenden som är ett resultat av instinkt eller som är medfödda inte kan räknas till denna 
kategori. En åtskillnad görs genom detta mellan (antropologisk) kultur (beteenden som 
uppstår genom individens tillvaro i samhället) och natur (beteenden som grundar sig i 
instinkt eller är medfödda). Åhlberg menar samtidigt att detta resonemang och denna 
åtskillnad kan medföra problem på en överindividuell nivå och skriver att ”Vetenskaplig 
kunskap, konstverk, lagar, riter och sedvänjor, har en överindividuell existens och 
framstår för den enskilde samhällsmedlemmen som någonting objektivt, som en del av 
verkligheten. Kulturen framstår nästan som natur (…)”.50 Åhlberg menar därmed att för 
den enskilda individen kan den antropologiska kulturen te sig som natur, som något som 
beskrivs som ”så skall det vara” och inte ”så kan det vara” och därmed inte kan 
ifrågasättas eller ändras. Enklare uttryckt innebär detta att mänskliga beteenden, som 
inte är biologiskt betingade såsom vanor eller färdigheter, ändå kan te sig som en del av 
naturen för den enskilda individen som därmed upplever en socialt betingad handling 
som biologiskt betingad. För att kunna föra en diskussion kring detta, måste relationen 
mellan samhället och kulturen definieras. Detta kan enligt Åhlberg göras på tre olika 
sätt: för det första, genom att samhälleliga fenomen ses som kulturella och kulturella 
fenomen som samhälleliga. Kultur och samhället betraktas därmed som två synonymer 
till varandra.51 För det andra, genom att samhälleliga fenomen betraktas som överord-
nade kulturen – dvs. att kulturella fenomen ses som en del av det samhälleliga men inte 
som identiska. Kulturen är endast en aspekt, en del av samhället.52 Det tredje synsättet 
innebär att kulturella fenomen betraktas som överordnade samhället, som därmed blir 
till en del av kulturen.53 Åhlberg skriver att det finns ett fjärde sätt på vilket relationen 
mellan samhället och kulturen kan betraktas. Detta sätt går ut på att samhället och 
kulturen ”refererar till olika aspekter av en och samma helhet”54 och därmed betraktas 
som två delar av en verklighet.  

                                                 
47 Ibid., s. 171, 170f. 
48 Ibid., s. 172.  
49 Ibid., s. 172.  
50 Ibid., s. 173. 
51 Ibid., s. 173, 174.  
52 Ibid., s. 173, 174. 
53 Ibid., s. 173.  
54 Ibid., s. 177. 
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I analysdelen av mitt uppsatsarbete väljer jag inte ut ett av de ovan nämnda synsätten på 
relationen mellan samhälle och kultur för att applicera det på det erhållna materialet, 
utan det nyss genomgångna resonemanget används i uppsatsen genom att jag i analysen 
diskuterar huruvida det i de utvalda artiklarna görs skillnad mellan (antropologisk) 
kultur och samhälle, och hur denna åtskillnad i så fall ser ut eller formuleras. För att 
denna diskussion skall få tillräckligt med utrymme i uppsatsen, har den formuleras i en 
egen frågeställning.   
 
Åhlberg skriver att det händer att forskare glömmer  
 

att vetenskapliga kulturteorier i bästa fall är modeller som renodlar vissa aspekter 
hos verkligheten för att göra den tillgänglig för analys och beskrivning. Det finns 
m.a.o. en risk att den intresserade låter modellen ersätta verkligheten istället för att 
betrakta den som en mer eller mindre fruktbar karta som vi kan använda i våra 
försök att förstå den mångfacetterade verklighet vi kallar ”kultur”.55  

 
Därför används den valda teorin och modellen i denna uppsats som två hjälpmedel för 
att strukturera upp vilka definitioner och vilken användning av begreppet mångkultur 
som erhålls ur det utvalda materialet. Konkret betyder detta att jag vid utformningen av 
mitt analysverktyg berör frågan huruvida begreppet mångkultur betraktas som något 
huvudsakligen estetiskt eller antropologiskt, som en kombination av dessa två 
perspektiv eller i någon annan definition och användning.  
 
Avslutningsvis skriver Åhlberg i sin text att många kulturteoretiker anser att det finns en 
möjlighet till att formulera en slutgiltig kulturteori och ”en korrekt vetenskaplig 
kulturdefinition”. Han själv instämmer inte i detta utan menar att då kulturbegreppet är 
extremt sammanhangskänsligt och då dess olika innebörder är kontextberoende bör vi 
studera en mängd olika exempel på kultur av olika slag utan att falla för frestelsen att 
formulera någon generell definition eller teori.56 Med utgångspunkt i detta vill jag vända 
mig till läsaren av denna uppsats och påpeka samt understryka att den analys som görs 
och de slutsatser som dras i detta dokument endast kan påstås gälla i den situation i 
vilken de brukas och för vilken de är giltiga.    
 
Efter arbetet med pilotstudien57 samt med utgångspunkt i den tidigare forskningen kom 
jag till insikt att användandet av enbart Åhlbergs modell inte skulle ge mig tillräcklig 
hjälp i analysen av det erhållna materialet. Av denna anledning var en ytterligare 
teoretisk utgångspunkt nödvändig.  
 
4.1.1. Den antropologiska polen  
De teorier som behandlar mångkultur och det mångkulturella samhället, utgår ofta från 
ett postkolonialt perspektiv. Faran med en sådan teoretisk utgångspunkt är att den 
många gånger initialt utgår ifrån att det finns ett ”vi och dom”-tänkande. Men efter att 
ha studerat uttalanden från regeringens representanter samt tagit del av resultatet av min 
pilotstudie, upptäckte jag att det inte gick att bortse från ett sådant perspektiv. Ett 
utmärkt exempel på detta är då Yvonne Rock, samordnare för Mångkulturåret 2006, 
skriver i Agenda för mångkultur: programförklaring och kalendarium för 
Mångkulturåret 2006: delbetänkande att ”det svenska” är skapat kring en norm av 

                                                 
55 Ibid., s. 184f. 
56 Ibid., s. 185.  
57 En redogörelse för pilotstudien hittas i denna uppsats sjätte kapitel. 
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vithet, heterosexualitet och medelklass. Detta anses, enligt Rock, utgöra ”normen” inom 
den del av kulturlivet som staten finansierar.58 Mot ”normen” ställs ”det andra”. Därmed 
har vi här en indelning mellan det å ena sidan typiskt svenska och det å andra sidan 
övriga. Även om denna uppdelning i detta fall syftar till att kritisera den rådande 
situationen i den statligt finansierade delen av kulturlivet, visar den samtidigt att ett ”vi 
och dom”-tänkande fortfarande är aktuellt. Ett andra argument mot att välja en 
postkolonial teoretiskt utgångspunkt skulle kunna vara frågan om det är fruktbart att 
använda en postkolonial teori i denna uppsats fall, i vilken ett svenskt förhållande 
studeras, med tanke på att Sverige inte deltog i kolonialismen i en nämnvärd 
utsträckning. Stuart Hall, tongivande kulturteoretiker och sociolog inom den 
postkoloniala disciplinen, menar dock att postkolonialism inte är något som endast kan 
tillskrivas de länder som aktivt deltog i koloniseringen, utan ”även de samhällen som 
formellt inte deltog på någon sida, som t.ex. Sverige”.59  
 
I Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, en antologi sammanställd av filosofie doktor (i sociologi) 
Catharina Eriksson, docent (inom globala studier) Maria Eriksson Baaz samt professor 
(i sociologi) Håkan Thörn står skrivet att människor har i alla tider rest över geografiska 
och kulturella gränser och att detta har givit upphov till möten och utbyte av kulturer.60 
Dessa rörelser, möten och utbyten har dock ökat betydligt i både hastighet och kvantitet 
idag jämfört med tidigare. Detta har i sin tur givit upphov till förändringar för många 
människor och deras vardag. Inom den postkoloniala teorin anses att kolonialismen inte 
är något som endast hör till historien, utan att denna ideologi präglar människors 
inställning och värderingar än idag.61 Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn skriver att det 
kan talas om en gammal och en ny postkolonialism. Den förra innebär att kolonialismen 
kritiseras och att kritik riktas mot de personer som hävdade och hävdar, direkt och 
indirekt, att den västerländska civilisationen var och är överlägsen den tidigare 
koloniserade. Samtidigt försöker förespråkarna för den gamla postkolonialismen att 
lyfta fram de före detta koloniserade kulturerna. Teoretikern och filosofen Franz Fanon, 
en av de främsta och mest kända förespråkaren av den nya postkoloniala teorin, riktade 
under sin levnad kritik mot den gamla postkolonialismens tanksätt och menade att de 
antikoloniala rörelserna (anhängare av den gamla postkoloniala teorin) betraktar och 
behandlar den kultur som de försökte lyfta fram som något homogent – Fanon menade 
att förespråkare av den gamla postkoloniala teorin beskriver den antropologiska kultur 
som tidigare hade varit koloniserad i samma termer som kolonisatörerna hade gjort: 
som något homogent, statiskt och lättdefinierat, med den enda skillnaden att detta sker i 
positiva ordalag i den gamla postkoloniala teorin.62      
 
Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn skriver vidare att den ökande globaliseringen har 
lett till två motsatta utvecklingar. Dels en homogenisering av kultur, dels en 

                                                 
58 Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (2005). Agenda för mångkultur: 
programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006: delbetänkande. Stockholm: Fritze. 
(Statens offentliga utredningar (SOU), 2005:91), s. 21.  
59 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, & Thörn, Håkan (ed.) 1999. Globaliseringens kulturer : den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora, Nya Doxa, s. 17. 
60 Här skulle jag vilja poängtera att jag använder begreppet ”kultur” på det sätt som Eriksson, Eriksson 
Baaz och Thörn gör – de tydliggör inte vilken betydelse, estetisk, antropologisk eller en kombination av 
de båda, som de lägger in i detta begrepp som istället används utan en den nämnda definitionen. 
61Eriksson, Eriksson Baaz & Håkan Thörn (ed.) 1999, s.14.  
62 Ibid., s. 26. 
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fragmentisering. Det senare sker enligt författarna genom att ”en rad lokala identiteter 
förstärks, skapas eller återaktiveras”.63 De skriver i samma text att det under 
efterkrigstiden skapades nya identiteter som utmanade ”de tidigare relativt homogena 
nationella kulturerna”.64 I samband med denna redogörelse vill jag poängtera att mitt 
syfte inte är att genomföra en studie och en analys ur ett postkolonialt perspektiv. De 
postkoloniala tankarna som jag har gått igenom i detta avsnitt används längre fram i 
uppsatsen i en diskussion rörande om det kan hittas ett postkolonialt tänkande eller spår 
i mitt utvalda material (genom exempelvis en diskussion huruvida det kan hittas en 
indelning i ”vi och dom”, vilken roll denna får spela och om de berörda postkoloniala 
tankarna kan sägas höra hemma i den gamla eller den nya traditionen). Av denna 
anledning samt då denna (postkoloniala) aspekt endast är en av många, har en djup 
genomgång av de olika postkoloniala teoretikerna inte varit behövlig utan de hittills 
presenterade grunddragen inom den allmänna postkoloniala teorin anser jag vara 
tillräckliga för min uppsats analys. 
 
4.1.2. Den estetiska polen 
Efter att ha funderat och förkastat ett flertal teoretiker och teorier, har jag avskrivit hjälp 
från teorier och teoretiker hörandes hemma i denna pol. Med utgångspunkt i den 
tidigare forskningen är en viktig fråga huruvida det i denna uppsats utvalda material kan 
observeras att den estetiska kulturbetydelsen har till uppgift att åskådliggöra skillnader 
mellan olika antropologiska grupper eller om det estetiska finns närvarande för sin egen 
skull. Med detta i åtanke strävade jag inledningsvis efter en teori för att med dess hjälp 
föra en diskussion rörande betydelsen av en estetisk kultur inom en antropologisk samt 
ett resonemang kring hur den estetiska kulturen, som får till uppgift att representera en 
antropologisk kultur, väljs ut, av vem och på vilka grunder.   
 
Till en början funderade jag över att välja en kanonteori som skulle kunna förklara 
varför en viss och specifik estetisk kulturform har valts ut för att stå som representant 
för en antropologisk kultur. Problemet med kanonteorier och kanon är att de begränsas 
till en estetisk kulturkategori såsom exempelvis litteratur, film eller musik och är 
därmed inte kulturgränsöverskridande. Då det i denna uppsats fall handlar om estetisk 
kultur i allmänna ordalag skulle en kanonteori kunna vara för begränsad och för 
exkluderande gentemot de estetiska kulturgrupper och kategorier som den aktuella 
kanonteorin inte täckte.   
 
Min andra tanke var att utgå ifrån sociologen Pierre Bourdieus teori om det kulturella 
fältet. Bourdieu menar att det i vårt samhälle hittas ett flertal olika fält i vilka dess 
agenter (de individer som hittas i samhället) får olika positioner i den hierarkiska 
ordning som råder. Vilka positioner som ges beror på den enskilda agentens innestående 
kapital. Vad gäller det kulturella fältet är det de agenter som innehar högst kulturellt 
kapital och som därmed befinner sig högst upp i den hierarkiska ordningen som anses 
ha tillräckligt med kunskap och kunnighet för att kunna bestämma vad som skall vara 
accepterad kultur (finkultur) respektive mindre accepterad kultur (så kallad 
populärkultur). Min tanke var att använda denna teori till att diskutera om vem som 
väljer ut de estetiska attributen (och på vilka grunder) när en främmande antropologisk 
kultur skall beskrivas eller visas upp. Anledningen till varför jag lade denna teori åt 
sidan var att det i mitt material inte finns utrymme för en sådan diskussion, en första 

                                                 
63 Ibid., s. 40 
64 Ibid., s. 40. 
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bearbetning av de insamlade artiklarna visade att för att kunna föra en diskussion av det 
slag som jag planerade med hjälp av Bourdieus teori, skulle andra metoder, såsom 
intervjuer, krävas (då det aktuella utvalda materialet inte kan besvara sådana 
funderingar på egen hand) och därmed skulle en annan uppsats skrivas. 
 
Efter att ha samspelat den tidigare forskningen, den teoretiska utgångspunkten och den 
valda metoden för att genom detta erhålla ett så produktivt analysarbete som möjligt, 
insåg jag att konkreta teorier under den estetiska polen inte skulle vara behjälpliga då 
det i uppsatsen primärt handlar om att besvara frågan vilket utrymme de estetiska 
kulturformerna får i definitionen och användningen av begreppet mångkultur i det 
utvalda materialet och inte att utreda dem enskilt. 
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5. Metod 
5.1. Konkret tillvägagångssätt 
Mitt urval består av de upplagemässigt största morgon-/dags- och kvällstidningarna 
samt Metro (Metro benämns i många fall som en gratistidning, och inte som en morgon-
/dagstidning). Jag använde mig av den statistik som finns publicerad på Dagspress.se 
för kännedom om upplagornas storlek. Följande tidningar (förutom Metro) hade störst 
upplaga: Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och 
Aftonbladet. Jag har tagit del av artiklarna som publicerades i dessa tidningar genom en 
användning av databaserna Presstext samt Mediearkivet. De sökord som jag använde 
var kultur*, mångkultur*, 2006, estetisk*, antropologisk*, kulturell*, mångfald* i olika 
kombinationer. I denna studie har jag valt att inkludera såväl nyhetsartiklar som ledare, 
krönikor och informativa artiklar under förutsättning att dessa på något sätt behandlar 
begreppet mångkultur och inte bara nämner begreppet ifråga i förbifarten. Totalt ingår 
57 artiklar i min studie. Då syftet med denna uppsats är att studera ett begrepps 
innebörd vid ett särskilt tillfälle och inte att konstruera en allmän sanning eller 
beskrivning, har ett högre antal artiklar inte varit nödvändigt.   
 
Onsér-Franzén skriver att kulturens betydelse och innebörd påverkas av den rådande 
ideologiska tillhörigheten.65 Professorerna (i journalistik respektive 
massmedieforskning) Stig Hadenius och Lennart Weibull skriver samtidigt i 
Massmedier – En bok om press, radio & TV att idag är den ideologiska tillhörigheten av 
mindre vikt för dagstidningar (flera kallar sig idag för oberoende tidningar) och ”särskilt 
efter mitten av 1980-talet har det blivit mindre vanligt att tala om tidningar i politiska 
kategorier, utom när det gäller åsikter som framförs på ledarplats”.66 Detta är argument 
för att inte fästa stor vikt vid de utvalda tidningarnas ideologiska tillhörighet. Till följd 
av detta och för att undvika en för spretig analys med för många variabler, redogör jag 
inte för tidningarnas ideologiska tillhörighet och studerar därmed inte om det går att 
skönja ett samband mellan de utvalda artiklarnas innehåll och tidningarnas ideologiska 
ståndpunkt. Ett ytterligare argument för detta val är att jag utgår ifrån för få tidningar 
och för få artiklar för att det skulle vara möjligt att skönja ett eventuellt samband mellan 
en tidnings ideologiska tillhörighet och sättet på vilket begreppet mångkultur definieras 
och används i de utvalda artiklarna.  
 
Tidsmässigt har jag begränsat mig till perioden från den första januari 2006 till 31 
januari 2007. Anledningen till varför jag inte avgränsar mig tidsmässigt till endast 
Mångkulturåret 2006 är att en del relevant material har publicerats kort efter att 
Mångkulturåret 2006 avslutats. Samtidigt bör betonas att min studie inte begränsas till 
definitionen och användningen av enbart de mångkultursbegrepp som hittas i artiklar 
som direkt handlar om Mångkulturåret 2006, utan jag använder mig även av de artiklar 
som behandlar mångkultur utan att Mångkulturåret 2006 nämns alls. Att jag har valt att 
studera det material som har publicerats under just Mångkulturåret 2006 (samt en 
efterföljande månad) beror på att begreppet mångkultur sannolikt användes mer 
frekvent under denna period jämfört med tidigare och senare år. 
 

                                                 
65 Onsér-Franzén 1992, s. 9f, 240.   
66 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 2007. Massmedier – En bok om press, radio & TV. Stockholm: 
Albert Bonniers Förlag, s. 89.     
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Valet av metod har styrts av materialet som jag har undersökt. I denna magisteruppsats 
studerar jag hur begreppet mångkultur definieras och används i nämnda utvalda 
papperstidningar. Av denna anledning använder jag mig av en kvalitativ 
innehållsanalys. Då jag ej är ute efter en statistisk granskning utan efter en analys av ett 
utvalt begrepps innebörd, har jag valt att inte använda mig av en kvantitativ analys, som 
därutöver skulle kräva ett större material för att kunna användas på ett produktivt sätt.  
 
En kort beskrivning följer av hur jag har läst och bearbetat materialet samt vilket 
analysinstrument som jag har använt. Det material som jag erhöll från de utvalda 
papperstidningarna kodades i två omgångar. Vid det första tillfället använde jag mig av 
fem kategorier. Två av dem hade skapats på förhand direkt ur Åhlbergs valda modell 
och benämndes som Mångkultur i en antropologisk definition och användning och 
Mångkultur i en estetisk definition och användning. Även den tredje, Mångkultur i 
förhållande till samhällsdebatten, grundades innan kodning tog vid, men inte ur 
Åhlbergs modell utan ur den andra frågeställningen. Den fjärde Mångkultur i en 
antropologisk/estetisk definition och användning, och den femte Mångkultur i en annan 
eller otydlig definition och användning skapades då en första genomgång av materialet 
under pilotstudiens genomförande visade att så krävdes. Därefter gick jag igenom 
artiklarna och utifrån deras innehåll placerade jag dem i någon av de fem nämnda 
kategorierna. Efter detta tog den andra kodningen vid. Tanken med denna var att dela in 
de redan indelade artiklarna i lämpliga underkategorier, i form av två dimensioner, till 
de befintliga kategorierna.67 Denna gång var dimensionerna (underkategorierna) inte 
skapade på förhand såsom kategorierna hade varit utan formades under den andra 
kodningens gång utifrån materialets innehåll och därmed krav. Genom detta samlades 
två dimensioner Mångkultur i en standardiserad definition och användning och 
Mångkultur i en icke-standardiserad definition och användning under kategorin 
Mångkultur i antropologisk definition och användning. Träddiagrammet nedan 
åskådliggör de nämnda kategoriernas och dimensionernas (underkategoriernas) 
placering.   
 
 

                                                 
67 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (ed.) 2005. Texters Mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 164.  
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Träddiagram 1: 
  
      Mångkultur i en standardiserad  
      definition och användning  

           

      Mångkultur i en antropologisk    

      definition och användning    

            
       Mångkultur i en icke-standardiserad 
       definition och användning   

           

       Mångkultur i en estetisk   

Definition och användning    definition och användning   

av begreppet mångkultur         

       Mångkultur i en antropologisk/estetisk  

      definition och användning    

           

       Mångkultur i en annan eller otydlig  

      definition och användning    

           

       Mångkultur i förhållande till   

     samhällsdebatten       
  
 
 
Efter att de utvalda artiklarna hade placerats ut i de nämnda kategorierna och 
dimensionerna (underkategorierna), inledde jag arbetet med att skriftligt beskriva 
artiklarnas innehåll. Med hjälp av de kunskaper som jag hade erhållit från studiet av den 
tidigare genomförda forskningen och den valda teoretiska utgångspunkten, bearbetade 
jag det nedskrivna innehållet och drog slutsatser. 
 
5.2. Lämpliga verktyg till analysen 
I Samhällsvetenskapliga metoder koncentrerar sig professor (i forskningsmetodik) Alan 
Bryman på den kvantitativa innehållsanalysen, men en hel del av det som han tar upp i 
denna text är användbart för mig. Samma avgränsning gör universitetslektor Göran 
Bergström och docent Kristina Boréus (båda i statsvetenskap) i sin Textens mening och 
makt. Deras resonemang kring kvantitativa innehållsanalyser kan dock i många fall 
appliceras på kvalitativa innehållsanalyser. Bergström och Boréus skriver att forskaren 
(respektive uppsatsskribenten) inte behöver hålla sig konsekvent till en slags analys, 
utan att det är möjligt att kombinera och komplettera en slags analys med en annan.68 
                                                 
68 Ibid., s. 45. 
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Jag har därmed tagit till mig de rekommendationer från beskrivningen av den 
kvantitativa innehållsanalysen som jag beräknade skulle vara mig till hjälp vid mitt 
uppsatsarbete. Betonas bör att jag inte gör någon kvantitativ innehållsanalys då syftet 
med uppsatsen ej är att presentera en statistisk granskning utan ett begrepps innebörd.  
 
Det som gjorde stort intryck på mig var att Bryman skriver att det som inte tas upp i det 
utvalda materialet, ses av många som lika intressant som det som tas upp.69 Detta höll 
jag i minnet vid analysen. För om någon bestämd definition eller användning av 
begreppet mångkultur inte används är det viktigt att lyfta fram detta. Här finns dock en 
möjlig felmarginal, för att jag själv skall kunna upptäcka att en definition eller 
användning saknas i de utvalda artiklarna, måste jag sedan tidigare känna till att den 
finns. Den utvalda teorin och den tidigare forskningen som jag valt att ta del av har varit 
till hjälp på denna punkt, men risken finns fortfarande att jag har missat att 
uppmärksamma att någon definition eller något användningsområde inte har nämnts i 
det utvalda materialet.  
 
Bryman skriver att kategorierna som planeras att användas vid kodningen inte bör 
överlappa varandra men bör samtidigt vara ömsesidigt uteslutande.70 Att kategorierna 
skall täcka in alla möjliga synvinklar på det utvalda materialet är ett krav som jag har 
varit noga med att uppfylla vid skapandet av lämpliga kategorier och dimensioner 
(underkategorier). Bryman skriver att fördelen med en innehållsanalys är att materialet 
inte påverkas av forskarens närvaro (vilket kan ske i exempelvis fallet med intervjuer).71 
I mitt fall är materialet även statiskt, då de texter som jag studerar är publicerade i 
pappersform och därmed inte kommer att förändras såsom kan ske med texter som 
publiceras direkt på Internet. Bergström och Boréus varnar för att forskaren bakom en 
innehållsanalys riskerar att hamna i en situation i vilken han eller hon vid en analys, 
endast ser de fenomen och mönster som han eller hon vill se.72 Denna varning har jag 
tagit till mig, då jag är aktiv inom en förening i vilken synen på mångkultur och 
kulturell mångfald spelar en viktig roll. Därmed har jag egna åsikter och förutfattade 
meningar om begreppet mångkultur och dess användning som jag var noga med att inte 
införliva i bearbetningen av det utvalda materialet.  
 
I Brymans dokument kan vi vidare läsa att det finns en rad olika begrepp med hjälp av 
vilka validiteten i ett dokument kan bedömas. De begrepp som är mest aktuella i denna 
uppsats fall är extern reliabilitet och extern validitet. Extern reliabilitet anger i hur stor 
utsträckning en undersökning kan upprepas vid ett senare tillfälle. Extern validitet 
innebär rent definitionsmässigt att en diskussion förs om i vilken omfattning det 
erhållna resultatet kan anses vara generellt.73 Jag vill här än en gång poängtera att syftet 
med denna uppsats är att studera ett begrepps innebörd, definition och användning vid 
ett särskilt tillfälle och inte konstruera en allmän sanning eller ett allmänt rådande 
samband. Jag vill även betona att min analys inte kan ses som slutgiltig och att risken 
finns för att en annan person som genomför samma studie som jag kan få fram ett annat 
resultat. Denna uppsats är i grund och botten endast min tolkning av hur begreppet 
mångkultur definieras och används i utvalda artiklar. 

                                                 
69 Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi, s. 193. 
70 Ibid., s. 202, 
71 Ibid., s. 203.  
72 Bergström & Boréus 2005, s. 79.  
73 Ibid., s. 257f. 
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6. Pilotstudie 
I takt med förarbetet till min studie genomförde jag en pilotstudie. Tanken med denna 
var att hitta brister i och därmed korrigera min valda teori och metod men även mitt 
urval. Pilotstudien utfördes på ett mycket okomplicerat sätt. Jag genomförde en sökning 
i Presstext och Mediearkivet. Sökordet som jag använde mig av var mångkultur*. Valet 
av endast ett sökord grundades i att mitt primära syfte med pilotstudien inte var att 
erhålla ett så brett urval som möjligt utan att hitta några relevanta artiklar, vars enda 
uppgift var att peka ut svagheter i min hittills utvecklade metod och teoretiska 
utgångspunkt.  
 
Tidsbegränsningen som jag använde mig av var likvärdig med den som jag använder i 
själva studien. Jag valde därefter ut fyra artiklar från dels två morgontidningar, dels två 
kvällstidningar. Min pilotstudie stärkte mig i mitt ursprungliga val att för det första inte 
utgå från enbart morgon- respektive kvällstidningar, för det andra att inte begränsa mig 
tidsmässigt till exakt den period under vilken Mångkulturåret 2006 arrangerades utan 
även inkludera den närmaste tiden efter att evenemanget ifråga avslutats. Detta då jag 
under arbetet med pilotstudien upptäckte att flera artiklar anknytande till begreppet 
mångkultur, publicerades i såväl morgon- som kvällstidningar och att upprepade 
relevanta artiklar publicerades kort efter att denna satsning från statens sida hade 
avslutats. Den genomförda pilotstudien påvisade även att den inledande kodningen av 
materialet krävde två ytterligare kategorier än de ursprungliga Mångkultur i en 
antropologisk definition och användning, Mångkultur i en estetisk definition och 
användning och Mångkultur i förhållande till samhällsdebatten som hade skapats ur 
den valda teoretiska utgångspunkten respektive den andra frågeställningen. Detta då 
pilotstudien visade att det fanns artiklar som inte kunde klassificeras under någon av de 
tre nämnda kategorierna. Med utgångspunkt i pilotstudien skapades därför en fjärde, 
Mångkultur i en antropologisk/estetisk definition och användning, och en femte, 
Mångkultur i en annan eller otydlig definition och användning, kategori.  
 
Pilotstudien påvisade även att min valda teoretiska utgångspunkt rörande en definition 
och användning av begreppet mångkultur ur en antropologisk betydelse var för 
omfattande. Min ursprungliga tanke var att aktivt använda Franz Fanons resonemang 
rörande den gamla respektive den nya postkoloniala teorin. Efter genomförd pilotstudie 
fattade jag ett beslut om att välja bort en tillämpning av Fanons teori då hans slutsatser 
och argumenteringar vägledde uppsatsen i en annan riktning och öppnade upp för en 
annan diskussion än den som syftades i denna uppsats formulerade problemställning. 
Som tidigare nämnt i uppsatsen är syftet ej att studera begreppet mångkultur ur ett 
postkolonialt perspektiv utan ur en så bred syn som möjligt. Ett aktivt bruk av Fanons 
teori visade sig reducera det allmänna perspektivet då det redan på förhand formade den 
förberedda analysen till en koncentration på det postkoloniala och därmed en 
antropologisk betydelse och användning av begreppet mångkultur.  
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7. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar jag de artiklar med vilkas hjälp de i uppsatsen ställda 
frågeställningarna besvarades. Resultatet uppvisas i fem delkapitel, där varje del 
representerar en kategori efter vilken det valda materialet har kodats. Till en av 
kategorierna Mångkultur i en antropologisk definition och användning har två 
dimensioner, Mångkultur i en standardiserad definition och användning och 
Mångkultur i en icke-standardiserad definition och användning skapats efter det valda 
materialets krav. De två nämnda presenteras i var sitt delavsnitt, där varje del följs av ett 
eget analysavsnitt. De övriga fyra kategorierna Mångkultur i en antropologisk/estetisk 
definition och användning, Mångkultur i en estetisk definition och användning, 
Mångkultur i en annan eller otydlig definition och användning och Mångkultur i 
förhållande till samhällsdebatten har inte krävt några dimensioner eller underkategorier. 
Dessa följs inte heller av något eget analysavsnitt, då uppsatsens problemområde och de 
formulerade frågeställningarna inte var behjälpta av ett särskilt sådant.  
 
7.1. Mångkultur i en antropologisk definition och användning 
De artiklar som sorterades in under kategorin Mångkultur i en antropologisk definition 
och användning, har delats upp i två underkategorier som utgör två olika dimensioner: 
Mångkultur i en standardiserad definition och användning och Mångkultur i en icke-
standardiserad definition och användning. Lundberg, Malm och Ronström menar att 
när en antropologisk kultur undersöks, kan denna beskrivas som antingen standardiserad 
eller, följaktligen, som icke-standardiserad. En standardiserad användning innebär att en 
antropologisk kultur homogeniseras genom att några få utvalda (estetiska) ting (såsom 
folkdans, musik eller mat) får representera en hel antropologisk kultur. Därmed 
reduceras, i omgivningens ögon, den aktuella kulturen till några få attribut och 
mångsidigheten i den antropologiska kulturen uppmärksammas ej.74 En icke-
standardiserad användning innebär att ett så heterogent perspektiv som möjligt används 
vid skildringen av en antropologisk kultur och därför reduceras denna inte utan tvärtom 
lyfts dess mångsidighet fram. 
 
7.1.1. Mångkultur i en standardiserad definition och användning 
I det utvalda materialet finns flera artiklar som definierar begreppet mångkultur som 
något antropologiskt och använder det i standardiserad betydelse. Det senare innebär 
enligt Lundberg, Malm och Ronström att en antropologisk kultur karaktäriseras med 
hjälp av några få utvalda bestämda (estetiska) attribut som får representera den hela 
antropologiska kulturen ifråga.75 
 
Artikeln SVT matar oss med allt annat än mångkultur är ett utmärkt exempel på hur 
begreppet mångkultur definieras som något antropologisk och används i en 
standardiserad betydelse. I denna text tittar artikelns författare på hur graden av 
mångkultur ser ut i TV-programmet. Genom egen räkning kommer denna texts 
upphovsmän fram till att en majoritet av alla filmer och serieavsnitt (visade i SVT och 
TV4) är producerade antingen i USA, Storbritannien eller i Sverige. Detta under en 
angiven tidsperiod. Författarna kommenterar detta genom att skriva att TV:n har matat 
oss med filmer och serier från samma kulturområde i femtio års tid. Följande citat är 
belysande: ”Sveriges Television har en så central roll i vårt kulturliv att den måste ta 

                                                 
74 Lundberg, Malm & Ronström 2000, s. 25f. 
75 Ibid., s. 25f. 
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mångkulturåret på allvar. Och då räcker det inte att bara förmedla nyheter och visa 
reportage från olika delar av världen. Spelfilmer och tv-serier från annat håll än USA 
och Västeuropa är nödvändiga”.76 Att filmrepresentationen från ett specifikt land 
betecknas i denna artikel som något homogent, då exempelvis svensk film ses som en 
enhet och film från USA som en annan är ett tecken på att de olika filmerna har gjorts 
till representanter för de länders antropologiska kultur i vilka de har skapats och inte för 
den estetiska genre till vilken filmen eller TV-serien hör. Huruvida det i 
artikelförfattarnas urval hittas TV-serier och filmer från olika estetiskt kulturella genrer 
tar författarna inte upp i beräkningen. Även om författarna i den nämnda texten skriver 
att det finns olika tv-serier (och räknar upp drama, komedi, reality, action etc.), 
framkommer det tydligt att denna estetiska mångfald inte skapar en mångkultur, enligt 
författarna, utan syftar endast till att förklara och visa vad som anses vara och räknas 
som en tv-serie.  
 
Baserat på artikelns innehåll och användning av det valda begreppet uppstår mångkultur 
endast om det finns flera antropologiska kulturer närvarande, förekomsten av många 
estetiska kulturer innebär inte mångkultur i detta fall. Detta är den första slutsatsen som 
kan dras. En andra slutsats är att ett likhetstecken placeras i artikeln mellan 
antropologiska kulturer och länder: för att mångkultur skall kunna erhållas, måste 
många olika länder representeras genom de estetiska kulturproduktionerna. Filmerna 
och TV-serierna representerar därmed inte olika antropologiska subkulturer, delkulturer 
eller lokala kulturer utan nationella homogena kulturer. För det tredje synliggörs i denna 
artikel att den nämnda definitionen av mångkultur kräver att det finns andra 
antropologiska kulturer närvarande än endast de västerländska: förekomsten av tysk, 
svensk och amerikansk antropologisk kultur ger exempelvis inte upphov till någon 
mångkultur enligt denna artikels författare. 
  
I en andra artikel, Angloamerikansk hjärntvätt i tv, kan vi läsa om en pensionerad 
professor i tyska som har ägnat drygt två år åt att varje dag registrera SVT:s utbud. 
Granskningen har ”gått ut på att föra statistik över antalet program från den 
angloamerikanska världen för en jämförelse med antalet program på de 
centraleuropeiska huvudspråken tyska och franska”. Den nämnde professorn kom fram 
till att representationen av de estetiska kulturproduktionerna är snedfördelad och att 
europeiska produktioner diskrimineras på bekostnad av de angloamerikanska. I artikeln 
kan vi vidare läsa att SVT inte lever upp ”till sina förpliktelser som statligt public 
serviceföretag i ett mångkulturellt Europa” och att SVT inte klarar av att visa upp den 
mångkultur som finns i Europa då de angloamerikanska produktionerna är i majoritet 
och de europeiska får mindre utrymme.77 Med andra ord kan begreppet mångkultur 
även i detta fall i viss mån översättas som många homogena antropologiska nationella 
kulturer, då exempelvis den angloamerikanska (USA:s) kulturvärlden och de olika 
europeiska (såsom tyska och franska) kulturvärldarna porträtteras som enhetliga var för 
sig. Även om det i artikeln inte sägs uttryckligen huruvida de sistnämnda framställs och 
betraktas som helt homogena, förhåller det sig sannolikt på detta vis då 
artikelförfattaren i samband med sin kritik av den jämförelsevis ringa europeiska 
kulturrepresentationen i SVT anmärker att för få TV-program visas på tyska eller 

                                                 
76 Hedén, Lars-Göran & Johansson, Solvig. SVT matar oss med allt annat än mångkultur, Dagens 
Nyheter, 28 februari 2006, avdel. Läsarnas DN, s. A39.  
77 Werkelid, Carl Otto. Angloamerikansk hjärntvätt i tv, Svenska Dagbladet. 9 april 2006. sekt. Kultur, s. 
112.  
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franska, till skillnad från TV-program på angloamerikanska – därmed representerar 
troligtvis ett TV-program ett nationellt språk, en nation och en antropologisk kultur. På 
samma sätt som i den förra artikeln får TV-program eller filmer även i denna artikel 
representera en viss antropologisk kultur och inte en estetisk genre.  
 
En jämförelse mellan de två hittills nämnda artiklarna visar en intressant skillnad. I 
artikeln SVT matar oss med allt annat än mångkultur nämndes USA och Västeuropa i 
samma andetag och placerades av artikelförfattaren i ett motsatsförhållande till den 
icke-västerländska världen. Betydelsen blir då att mångkultur inte uppnås genom en 
närvaro av vilka antropologiska nationella kulturer som helst – det räcker inte med att 
en amerikansk och en valfri västeuropeisk antropologisk kultur deltar i sammanhanget, 
utan särskilt icke-västeuropeiska antropologiska nationella kulturers närvaro behövs för 
att begreppet mångkultur skall kunna användas. I den andra artikeln, Angloamerikansk 
hjärntvätt, sätter artikelförfattaren den angloamerikanska antropologiska kulturen mot 
den europeiska. För att begreppet mångkultur skall vara aktuellt räcker det med att den 
sistnämnda är närvarande. Den europeiska kulturen anses bestå av många olika nationer 
och därmed antropologiska kulturer, vilkas närvaro är tillräcklig för att begreppet 
mångkultur skall vara giltigt.  
 
Detta innebär att det inte finns någon slutgiltig bestämmelse på vilka antropologiska 
kulturer som skall vara närvarande och i vilken del av världen de skall höra hemma för 
att begreppet mångkultur skall vara aktuellt, kunna definieras och användas. Noteras bör 
även att i det förstnämnda artikelfallet behandlas Västeuropa, vid sidan av USA, som 
något enhetligt, i det andra fallet anses europeisk antropologisk kultur vara 
mångkulturell i sig och vara bestående av olika homogena antropologiska kulturer på 
nationsnivå. En slutsats kan därmed dras att på vilken geografisk nivå de antropologiska 
kulturgränserna sätts skiljer sig åt mellan de olika fallen. Talmannens, den ansvariga 
forskarens eller skribentens perspektiv och utgångspunkt är därmed avgörande både för 
vilka antropologiska kulturer som skall ingå för att mångkultur skall uppnås och för 
vilket geografiskt område en antropologisk kultur täcker.  
 
I de två föregående exemplen fick TV-serier och filmer representera olika 
antropologiska kulturer. Att en estetisk kulturform får symbolisera en antropologisk 
kultur på ett standardiserat sätt i talet om mångkultur (enligt Lundborg, Malm och 
Ronström innebär ett standardiserat sätt att några få estetiska kulturformer får 
representera en hel antropologisk kultur som genom detta begränsas, reduceras och 
homogeniseras då de många nyanserna och de mindre framträdande egenskaperna ej 
framkommer),78 finns det fler exempel på i det utvalda materialet. Vi kan läsa i artikeln 
världens mat. Gränslöst gott! att Sverige firar det mångkulturella året på regeringens 
uppdrag ”för att spegla den etniska och kulturella mångfalden som finns i dagens 
Sverige” och vidare att det på världskulturmuseet i Göteborg träffas människor ”över 
gränser för att uppleva dans, musik och utställningar. Men också för att äta gott”. 
Läsaren välkomnas därefter in till en mångkulturell matfest, på vilken vi, enligt 
artikelförfattaren, kan hitta matinslag från världens länder och där följande matsorter 
blandas: asiatisk, gotländsk, gyllene fisk, snabb, sydamerikansk, exotisk.79 Med andra 
ord speglas ”den etniska och kulturella mångfalden som finns i dagens Sverige” med 
hjälp av dans, musik, olika maträtter etc. Överlag sker denna representation på ett 

                                                 
78 Lundborg, Malm & Ronström 2000, s. 25f. 
79 Ljung, Ann Katrin. världens mat. Gränslöst gott!, Expressen, 17 juni 2006, avdel. Mat, s. 60(S1) 
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standardiserat sätt: den asiatiska och sydamerikanska maten presenteras exempelvis sida 
vid sida och får företräda två till synes homogena asiatiska och sydamerikanska 
antropologiska kulturer, som genom denna användning har reducerats till de få estetiska 
kulturformerna som finns omnämnda i artikeln.   
 
Precis som i fallet med de två artiklarna SVT matar oss med allt annat än mångkultur 
och Angloamerikansk hjärntvätt är det även i artikeln världens mat. Gränslöst gott! 
viktigt att lägga märke till vilka geografiska områden de nämnda antropologiska 
kulturerna täcker. På samma sätt som i de två förstnämnda artiklarna påvisar artikeln 
världens mat. Gränslöst gott! att den aktuella författarens eller skribentens 
utgångsperspektiv är avgörande för på vilken geografisk nivå som den aktuella 
antropologiska kulturen placeras och avgränsas. I de två tidigare genomgångna 
artiklarna placeras i allmänhet ett likhetstecken mellan ett land (en nation) och en 
antropologisk kultur, i artikeln SVT matar oss med allt annat än mångkultur benämns 
även Västeuropa som en antropologisk enhet. I artikeln världens mat. Gränslöst gott! 
nämns asiatisk och sydamerikansk mat i samma andetag som gotländsk. Med tanke på 
att denna text har författats av en svensk författare och publicerats i en svensk 
dagstidning, skulle detta kunna vara ett tecken på att människor, i detta fall skribenten, 
tenderar att placera antropologiska kulturer på en allt lägre och mer specificerad 
geografisk nivå ju närmare den antropologiska kulturen ifråga personen själv befinner 
sig. Med detta menas att exempelvis en svensk person gör skillnad på värmländsk och 
småländsk antropologisk kultur men behandlar rysk antropologisk kultur som en enhet 
utan att lyfta fram eller lägga märke till lokala och regionala antropologiska kulturer 
inom Ryssland. Detta påstående motsägs dock av att Västeuropa ses som en 
antropologisk enhet i artikeln SVT matar oss med allt annat än mångkultur vars 
upphovsman sannolikt är en västeuropé och till följd därav står denna enhet nära. 
Obestridligt är dock att en antropologisk kultur kan placeras på olika geografiska nivåer 
– vi har sett exempel på att en antropologisk kultur kan täcka en kontinent, ett land eller 
en mindre region.      
 
Ett ytterligare exempel på hur kopplingen mellan antropologiska kulturer och 
geografiska gränser sker på skilda sätt i definitionen och användningen av begreppet 
mångkultur hittas i artikeln MAURITIUS. Låt det hetta till i gommen som behandlar 
maten på ön Mauritius. Vi kan i denna text läsa att den etniska mångfalden (som i detta 
fall används synonymt till begreppet mångkultur) märks ”i en spännande mix av rätter 
från olika kulturer. Indiska curryrätter, muslimska bryanis, kinesiska sötsura räkor, 
kreolska rouailles, franska gourmerätter…”.80 Därmed kan två slutsatser dras utifrån 
detta. För det första att de olika antropologiska kulturerna reduceras även i denna artikel 
till vissa utvalda maträtter som får stå symbol för och representera de många nämnda 
antropologiska kulturerna – därmed beskrivs de antropologiska kulturerna på ett 
standardiserat sätt enligt Lundbergs, Malms och Ronströms resonemang och 
mångkultur definieras som många homogena antropologiska (i de flesta fall nationella) 
kulturer. För det andra att det här, precis som i de föregående fallen, sker, vid 
användningen av begreppet mångkultur, en indelning av de antropologiska kulturerna i 
olika nivåer och efter olika gränser. Anmärkas måste att i de tidigare nämnda 
artikelfallen har gränserna mellan de olika antropologiska kulturerna varit geografiska 
(dvs. ett land, en region eller något annat geografiskt område har benämnts som lika 

                                                 
80 Ljung, Ann Karin. MAURITIUS. Låt det hetta till i gommen, Expressen, 28 september 2006, avdel. 
Res, s 14(S1).    
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med en viss antropologisk kultur). Även i artikeln MAURITIUS. Låt det hetta till i 
gommen hittas sådant i form av ordföljder såsom ”kinesiska räkor” eller ”indiska 
curryrätter” som anger att en nation är likvärdig med en antropologisk kultur genom att 
räkorna eller curryrätterna i detta fall får representera det kinesiska respektive det 
indiska. Men till skillnad från i de tidigare nämnda artiklarna kan vi i artikeln 
MAURITIUS. Låt det hetta till i gommen även se exempel på att gränserna mellan olika 
antropologiska kulturer inte behöver vara geografiska, utan kan vara religiösa eller 
baserade på icke-nationella folkgruppers indelning. Uttrycket ”muslimska bryanis” är 
ett exempel på detta.  
 
Vi kan betrakta ett ytterligare exempel på hur de antropologiska kulturerna avgränsas på 
olika sätt inom definitionen och användningen av begreppet mångkultur. I artikeln 
Mångkulturellt på museerna i vår kan vi läsa om vad som kommer att ske i den svenska 
statens museer under året 2006. ”2006 bjuder statens museer bland annat på 
konstnärspar, Paul McCarthy och trafficking. Och så mångkultur förstås”. I ett uttalande 
från en ansvarig person från ett specifikt museum nämns, i samband med att 
Mångkulturåret 2006 förs på tal, att en utställning med 80 konstnärer, som har en 
anknytning till Afrika, skall hållas. Vidare får vi i samma artikel läsa om olika 
konstnärer (både från Sverige och från andra länder såsom USA) som skall få utrymme 
på museet. De sistnämnda konstnärerna (från bland annat Sverige och USA) nämns 
dock separat och inte i anslutning till talet om den särskilda satsningen på mångkultur, 
såsom har skett med de 80 konstnärerna från Afrika.81 Noteras bör därmed att en 
satsning på mångkultur associeras med en afrikansk konstutställning och inte med 
någon av de övriga.82 De afrikanska konstnärerna betraktas därmed (av talespersonen83) 
huvudsakligen som representanter för sin (antropologiska) kultur och först i andra hand 
som utövare av sin estetiska kulturform (konstnärerna kännetecknas i sammanhanget 
framförallt av sin anknytning till Afrika och inte av sin estetiska tillhörighet), medan de 
andra konstnärerna (som kommer bland annat från Sverige) istället får primärt (genom 
talespersonens ord) representera den konst eller den estetiska kulturform som de arbetar 
med och inte den antropologiska kultur som de hör hemma i.  
 
Av artikeln ovan kan två slutsatser dras. För det första, att mångkultur associeras med 
antropologiska kulturer som står geografiskt och kulturellt långt bort ifrån den 
västerländska. I detta fall är det även viktigt att poängtera att Afrika benämns som en 
homogen och enhetlig antropologisk kultur, då personen som kommer till tals i artikeln 
inte specificerar vilka länder de 80 konstnärerna har anknytning till utan nämner endast 
kontinenten. Konstnärer från Sverige och USA anses i detta fall ej bidra till en 
mångkultur. För det andra, om vi känner till en antropologisk kultur väl, om den står oss 
nära eller om vi lever i den, tenderar vi att se de estetiska kulturformer som förekommer 
i den för oss välkända antropologiska kulturen som just estetiska och låter dem 
representera olika estetiskt kulturella genrer och inte den antropologiska kulturen ifråga 

                                                 
81 Hernadi, Alexandra. Mångkulturellt på museerna i vår, Dagens Nyheter, 11 januari 2006, avdel. Kultur, 
s. C02. 
82 Intressant är att ingen av de nämnda konstutställningarna, varken den afrikanska eller någon av de 
övriga, var från början tänkta att ingå i regeringens satsning Mångkulturåret 2006. Detta då vi kan utläsa 
från artikeln att det i texten nämnda museet inte gör någon särskilt satsning på mångkultur eftersom 
museets utställningar planeras i alltför lång väg i förväg – men när den ansvariga personen på museet 
tillfrågas om Mångkulturåret 2006, är det den afrikanska utställningen hon nämner (och inte den i vilken 
svenska konstnärer skall delta).   
83 Utgörs i detta fall av en anställd på ett svenskt museum.  
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(och utövarna av dessa estetiska kulturformer betraktas först och främst som konstnärer 
och inte som företrädare för en specifik antropoligisk kultur). Om vi däremot inte 
känner till en antropologisk kultur, om den är oss främmande eller avlägsen, tenderar vi 
att se de estetiska kulturformer som finns i denna antropologiska kultur som först och 
främst representanter för den nämnda antropologiska kulturen och inte som 
representanter för en estetisk kulturell genre. Med andra ord är de estetiska 
kulturformernas betydelse för den antropologiska kulturen olika, beroende på hur nära 
betraktaren står den nämnda antropologiska kulturen.          
 
Betydelsen av de estetiska kulturformernas närvaro för och representationen av 
skildringen och innebörden av de antropologiska hittas i ytterligare artiklar i det utvalda 
materialet. I artikeln Spretigt projekt med för liten budget kan vi läsa att ett antal 
kulturarbetare har tillfrågats om Mångkulturåret 2006. Genom att de tillfrågade 
personerna har fått möjlighet till att formulera sina åsikter och eventuella invändningar 
gentemot den nämnda satsningen, kan vi utläsa vad dessa personer anser bör ingå i en 
satsning på mångkultur och i förlängningen vad mångkultur är. En av de tillfrågade i 
artikeln menar att investeringar bör ske i romaner och att invandrare och svenskar måste 
få bättre tillgång till modern svensk skönlitteratur – enligt personen som uttalar sig om 
detta skulle en sådan utveckling ge invandrare kunskap om det svenska och den svenska 
(antropologiska) kulturen. Samtidigt skulle svenskar genom denna satsning få kunskap 
om sin egen (antropologiska) kultur. Detta sistnämnda är enligt den uttalade personen 
nödvändigt för att människor skall kunna ta till sig och acceptera de främmande 
(antropologiska) kulturerna.84  I denna artikel blir den estetiska kulturformen (litteratur) 
därmed en ingång till och en källa med kunskap om den antropologiska (svenska) 
kulturen.  

I artikeln Mångkulturår, nej tack! kan vi läsa att för att integration och mångkultur skall 
tas på allvar, måste de olika etniska gruppernas (estetiska) kultur finnas där resten av 
(den estetiska) kulturen finns, det vill säga inne i centrala delen av staden. Precis som 
den svenska teatern finns på Dramaten och Stadsteatern ska de nya svenskarna kunna 
vänta sig att deras kulturyttringar finns inne i centrum.85 Även i denna artikel är estetisk 
kultur (i denna text benämnd som kulturyttring eller kultur) något som utmärker eller är 
specifik för en särskilt etnisk (eller antropologisk) kultur. Mångkultur innebär även här 
att det finns ett flertal antropologiska kulturer representerade genom närvaron av 
estetiska kulturyttringar. Innebörden att en etnisk grupp har en slags estetisk kultur leder 
till en homogen och reducerad syn på eller definition av antropologisk kultur. En sådan 
definition av mångkultur (att mångkultur innebär närvaron av många 
homogena/reducerade antropologiska kulturer) kan hittas i fler artiklar. I texten 
Mångkulturen är redan här – Oktoberteatern har fört samman olika befolkningsgrupper 
i närmare trettio år kan vi läsa att på en namngiven teater, Oktoberteater, är mångkultur 
inte något nytt. Detta betyder att teatern ifråga har redan sedan år 1978 satsat på att 
”blanda svenskar och invandrare i ensemblen”. Det betyder även att teatern har använts 
”som en länk mellan olika befolkningsgrupper”. Vi kan läsa att en av de första pjäserna 
som sattes upp på denna teater var ett drama som framfördes på både syrianska och 
svenska. Denna artikel definierar mångkultur som mötet mellan två antropologiska 
kulturer, i detta fall mellan den svenska och den syrianska. Vi kan vidare läsa att 

                                                 
84 Ingen artikelförfattare angiven. Spretigt projekt med för liten budget, Svenska Dagbladet, 7 mars 2006, 
sekt. Kultur, s. 84. 
85 Söderling, Fredrik. Mångkultur – nej tack!, Dagens Nyheter, 30 oktober 2006, avdel. Kultur, s. B02.  
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poängen med en ”mångkulturell teater är att det blir en diversifierad ensemble och att 
det sätts upp föreställningar som tillhör andra berättartraditioner”. I denna text hittas 
därutöver standardiserade uttalanden om nationaliteter (svenskar anses agera och vara 
på ett visst sätt och syrianer på ett annat) och onyanserade beskrivningar av det svenska 
respektive det syrianska,86 vilket ger en homogen och reducerad bild av respektive 
antropologisk kultur.   
 
I den här kategorin hittas fler artiklar som använder mångkultur i betydelsen att så 
många människor och grupper, med så olika bakgrund som möjligt, skall få tillgång till 
den estetiska kulturella arenan. Ett utmärkt exempel på detta hittas i artikeln Idén om 
året med mångkultur har inte nått ut. Här kan vi hitta olika kritiska uttalanden mot 
Mångkulturåret 2006.87 Kritiken består bland annat i att de fria grupperna och 
invandrarföreningarna har hållits utanför arbetet med regeringens särskilda satsning 
(vilket enligt den nämnda artikeln anses få som konsekvens att mångkultur är ej giltigt 
då mångkultur uppnås om invandrargrupper får vara närvarande och ej hålls utanför). 
Vad som menas med de fria grupperna (om dessa är verksamma inom det estetiska eller 
det antropologiska området) är dock oklart. Vidare kan vi i artikeln läsa olika uttalanden 
från framtidens kulturarbetare.88 Vissa anser att Mångkulturåret 2006 handlar om att 
staten vill skapa scener där olika (antropologiska) kulturer kan mötas, andra tycker att 
det är viktigt att kulturlivet skall spegla Sveriges mångfald och minska klyftorna och 
segregationen. Vi kan även läsa uttalanden om hur fler personer med utländsk bakgrund 
skall komma in i kulturlivet och att de fria grupperna skall få mer pengar. I de nämnda 
uttalandena riktas kritik mot den Kungliga Operan och även mot en streetdancetävling. 
Kritiken består i att dessa evenemang bara lockar en viss sorts människor, gamla tanter 
och dansare i de två nämnda exemplen, och att många därmed ställs utanför. I artikeln 
redogörs även för en kortare diskussion om huruvida människor skall kvoteras in i det 
estetiska kulturlivet (exempelvis i teaterensembler).89 Därmed anses mångkultur uppstå 
när så många olika människor som möjligt (vad gäller etnicitet men även annan 
indelningsgrund) får tillgång till aktuella estetiska kulturformer och pågående händelser. 
 
Att mångkultur handlar om att fler personer och grupper skall få tillgång till det 
(estetiska) kulturella livet, kan vi även läsa i artikeln Inget intresse för våra kunskaper . 
I denna kan vi ta del av en förteckning över vad några utvalda statliga kulturinstitutioner 
skall göra under Mångkulturåret 2006. Vi kan läsa att riksutställningar skall anordnas i 
något som betecknas som de ”invandrartäta förortsområdena”, att utomnordiska 
konstnärer skall få regissera på riksteatern, att insatser skall göras för att nå till den 
publik som har en annan etnisk bakgrund (än den svenska) och att den kungliga operan 
skall jaga efter nya publikgrupper.90 I en ytterligare artikel kan vi läsa att syftet med 
Mångkulturåret 2006 är att ”långsiktigt öka det utomsvenska inslaget i kulturlivet, såväl 
i utbudet som bland utövare och publik”. Fler etniciteter och kvinnor skall finnas i det 
estetiska kulturlivet och kulturprodukterna skall vända sig till fler än bara 

                                                 
86 Nandra, Ulrika. Mångkulturen är redan här - Oktoberteatern har fört samman olika befolkningsgrupper 
i närmare trettio år, Svenska Dagbladet, 23 januari 2006, sekt. Kultur, s. 51.  
87 Kritiken går ut på att information om Mångkulturåret 2006 och dess organisation inte har nått ut till alla 
berörda, i detta fall scenkonstnärer.   
88 Som för tillfället studerar teater, musik och film.  
89 Hernadi, Alexandra & Söderling, Fredrik. Idén om året med mångkultur har inte nått ut, Dagens 
Nyheter, 11 februari 2006, avdel. Kultur, s. B02.  
90 Hernadi, Alexandra. Inget intresse för våra kunskaper, Dagens Nyheter, 3 januari 2006, avdel. Kultur, 
s. A02. 
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”innestadsboende medelklassmänniskor”. De ansvariga för Mångkulturåret 2006 vill 
släppa in ”andra röster, andra historier, andra erfarenheter”. Med andra ord skall 
kulturen delta i integrationen. En satsning på och ett arbete för en ökad mångkultur 
innebär att ”nya ämnen, nya sätt att arbeta, nya artister, ny publik” kommer att 
introduceras. Vi kan vidare läsa i denna artikel att varje kultur behöver tillförd energi 
och mångfald då den annars stagnerar. I artikeln gås igenom vilka anledningar som 
finns till ett motstånd mot att öppna upp kulturlivet för personer med annan kulturell 
(antropologisk) bakgrund. En anledning som lyfts fram handlar om tradition:  
 

- Tänk dig en teater där alla har vuxit upp i den anglosaxiska traditionen, med vissa 
pjäser och ett visst sätt att spela dem på. Man har utvecklat sin konst, man gör det 
bra, och publiken kommer. Och så anländer krav ovanifrån. Teatern instrueras att 
bredda publiken och variera repertoaren. Från och med nu förväntas ensemblen 
också göra sådant som man inte har erfarenhet av, inte är bra på, ”det vill säga 
erövra något nytt, med allt vad det innebär av risker och möjliga misslyckanden”.91  

 
Därmed anger denna artikel att mångkultur kan definieras som att människor från olika 
antropologiska kulturer får tillgång till den officiella estetiska kulturen (i detta fall i 
Sverige). Samtidigt anges anledningar till varför detta ej sker i en tillräckligt stor 
utsträckning.   
 
I ett ytterligare artikelexempel får vi veta att arbetet för en ökad mångkultur går ut på att 
öka andelen invandrare i kulturlivet och bland kulturutövare (de personer som sägs 
skapa estetisk kultur).92 Vi kan läsa i en annan artikel att syftet med Mångkulturåret 
2006 är att ”öka alla invånares möjligheter till att delta i kulturlivet” och att det ”handlar 
också om att skapa incitament för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett 
tydligt sätt ska spegla och införliva den etniska och kulturella mångfald som finns i 
dagens Sverige”.93 Mångkultur innebär därmed att människor tillhörande grupper som 
avviker från (den rådande antropologiska) normen skall ha tillgång till det estetiska 
kulturlivet, vilket leder till det ”vi och dom”-perspektiv som den nya postkoloniala 
teorin anklagar den gamla för att främja genom sina försök att uppmärksamma och 
uppvärdera andra och främmande antropologiska kulturer.   
 
I samtliga exempel som nämnts hittills, är den estetiska kulturen underordnad den 
antropologiska. Med detta menas att den tidigare nämnda används för att beskriva och 
konkretisera den senare och att den estetiska kulturen inte får stå på egna ben, utan 
används först och främst som en definition av den antropologiska kulturen. Men det 
finns exempel bland de utvalda artiklarna i vilka det är oklart om den estetiska 
kulturyttringen representerar och beskriver en antropologisk kultur eller om den även 
kan sägas existera självständigt och inte endast underordnat till den antropologiska 
definitionen och användningen av (mång)kulturbegreppet. I artikeln Mångkulturåret 
invigs i köpcentrum tydliggörs detta genom att vi kan läsa att öppningsprogrammet 
innehåller artister som Åsa Simma, Ellika Frisell, Virpi Pahkinen, Simone Moreno och 
Ayesha.94 I en annan artikel kan vi läsa om invigningen av Mångkulturåret. Vi kan läsa 
att publiken bland annat fick höra samisk jojk, betoningen ligger på att jojken är samisk 
                                                 
91  Neuman, Ricki & Bäckstedt, Eva. Färre vita män skall styra kulturen, Svenska Dagbladet, 7 mars 
2006, sekt. Kultur, s. 84.  
92 Bäckstedt, Eva. Nätverk hindrar mångfalden, Svenska Dagbladet, 8 mars 2006, sekt. Kultur, s. 86. 
93 Rock, Yvonne. Mångkulturen pågår som bäst, Dagens Nyheter, 15 augusti 2006, avdel. Kultur, s. A04.  
94 Bäckstedt, Eva. Mångkulturåret invigs i köpcentrum, Svenska Dagbladet, 8 februari 2006, sekt. Kultur, 
s. 68.  
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och inte på att det är en estetisk musikgenre. Vi kan läsa att deltagarna under 
invigningen kunde ta del av allt från streetdans till svensk folkmusik samt artisten 
Ayesha. En av de tillfrågade i publiken nämner musiken och poesin som kul inslag i 
arrangemanget men det preciseras inte om det är ”kul” för att olika genrer uppvisas eller 
för att personen ifråga får se inslag från olika antropologiska kulturer.95  
 
Utifrån de ovan nämnda artiklarna kan två frågor väckas. Den första är huruvida de 
nämnda artisterna och de estetiska kulturformerna skall ses som representanter för 
estetiska kulturyttringar eller genrer alternativt för olika antropologiska kulturer. Med 
tanke på att en satsning på mångkultur enligt dessa två artiklar bland annat betraktas 
som möten mellan människor med olika antropologisk bakgrund, är ett synsätt att de 
nämnda artisterna skall ge upphov till sådana möten och därmed inte är närvarande 
primärt såsom artister utan som representanter för en viss antropologisk kultur. 
Samtidigt finns det även utrymme för en tolkning av att artisterna i första hand är just 
artister och representanter för en estetisk genre då artisterna bland vissa betraktare är 
kända för sin musik i första hand och inte för sin antropologiska bakgrund. Den andra 
frågan som väcks utifrån den förstnämnda artikeln handlar om hur beteckningen 
”innerstadens traditionella kulturpublik” skall tolkas.96 Menas med detta uttryck en 
antropologiskt sett indelad samhällsgrupp (exempelvis etniska svenskar) eller en 
samhällsgrupp som delas in efter sin estetiska inriktning (exempelvis de personer som 
utnyttjar sig av så kallad finkultur)? Betydelsen skulle då bli att satsningen på 
mångkultur innebär att antingen etniska svenskar eller finkulturutövare skall komma till 
de möten som sker mellan olika antropologiska kulturer. Eller skall det förstås som att 
de personer som använder sig av finkultur även är etnisk svenska och att den estetiska 
betydelsen därmed återigen är underordnad den antropologiska? Utrymme finns för 
båda tolkningarna. Återigen märks det att olika slutsatser kan dras beroende på vilket 
insynsperspektiv som väljs.     
 
Hittills har jag presenterat en definition och användning av mångkultur som likvärdig 
med många antropologiska kulturer. När sådana sammanhang hittas i det utvalda 
materialet är det vanligt att de antropologiska kulturerna presenteras sida vid sida i 
samband med talet om mångkultur. Detta kan ske fysiskt eller teoretiskt. Tidigare i 
uppsatsen har referenser skett till artiklar i vilka olika antropologiska kulturer räknas 
upp och teoretiskt beskrivs sida vid sida. Ett ytterligare exempel på en sådan teoretisk 
beskrivning hittas i artikeln Kul om mångkultur. Här kan vi läsa en recension av en 
norsk barnbok. Denna handlar om hur människor i en liten stad reagerar på människor 
från andra länder än Norge. En del reagerar med fientlighet och andra tycker att de 
främmande har en spännande kultur.97 Därmed betraktas mångkultur i denna artikel i en 
antropologisk betydelse och den norska kulturen ställs, teoretiskt betraktat, bredvid den 
utländska utan att kulturerna ifråga framställs som heterogena. Även om denna text är 
en utvärdering av en bok som riktar sig till barn och då det därmed inte sker någon 
djupare genomgång av begreppet mångkultur, åskådliggörs här hur två antropologiska 
kulturer placeras teoretiskt sett vid varandras sida till allmän beskådan. I artikeln Inget 
intresse för våra kunskaper  presenteras de antropologiska kulturerna sida vid sida rent 
fysiskt. I den nämnda artikeln kan vi läsa att det skall anordnas en utställning på 
                                                 
95 Hellekant, Johan. Streetdans och jojk inledde Mångkulturåret, Svenska Dagbladet, 12 mars 2006, sekt. 
Resor, s. 77.  
96 Bäckstedt, Eva. Mångkulturåret invigs i köpcentrum, Svenska Dagbladet, 8 februari 2006, sekt. Kultur, 
s. 68. 
97 Persson, Malte. Kul om mångkultur, Expressen, 10 april 2006, avdel, KUL, s. 06(S1). 
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historiska museet som skall handla om ”främlingar och främmande land, om exotiska 
platser och folk” som ett led i satsningen under Mångkulturåret 2006.98 De 
utställningsansvariga vill därmed visa upp ett antal antropologiska kulturer som placeras 
fysiskt bredvid varandra för att betraktas. Konsekvensen blir att den antropologiska 
kulturen reduceras, begränsas och framstår som homogen genom att den avgränsas till 
några få estetiska och fysiska kulturformer genom vilka den fysiskt sett jämförs med 
andra antropologiska kulturer i samma situation.    
 
I många av artiklarna kan vi hitta fall i vilka mångkultur används i betydelsen att 
antropologiska kulturer och grupper möts eller får kontakt med varandra. I en av dessa 
kan vi, i samband med användningen av begreppet mångkultur, läsa en teoretisk 
beskrivning av möten mellan västvärlden och den så kallade muslimska världen, och om 
hur dessa möten har påverkat de båda världarna.99 Ofta presenteras dessa möten som 
något positivt. Ett exempel på detta kan vi hitta när vi läser om situationen i Kanada, 
”När andra länder tvekar tar Kanada glatt emot nya invandrare”.100 I denna artikel 
utmålas ett mångkulturellt samhälle som ett samhälle i vilket utlandsfödda personer med 
ett annat etniskt och kulturellt ursprung, med en annan kulturell identitet hittas. 
Tillfrågade i Kanada säger att de är multikulturella då de inte vill att immigranterna 
skall assimileras utan vill att dessa skall behålla sin kultur. Därmed innebär mångkultur 
i denna betydelse många olika antropologiska kulturer som ställs mot respektive bredvid 
varandra och får mötas.101 Ett annat exempel på möten mellan antropologiska kulturer i 
samband med användningen av begreppet mångkultur hittas i en artikel vilken handlar 
om en person som är svensk, född i Bombay och arbetar i London som musikalartist i 
en pjäs om massakern på inkafolket. Han säger själv att det är intressant när 
antropologiska kulturer stöter på varandra.102  
 
Men det finns även exempel i det utvalda materialet på när möten mellan antropologiska 
kulturer (vid användningen av begreppet mångkultur) skildras som något problematiskt 
eller snarare medförande vissa problem. Ett fall hittas i en artikel vilken innehåller en 
kritik av Integrationsverket och den integrationspolitik som förs. I denna text kan vi läsa 
att utvecklingen i samhället har lett till att mångkulturalism har blivit ett begrepp för 
”att beskriva ett tillstånd där andra grupper tillhörande ”andra kulturer” lever bland 
”oss” och har skapat ett mångkulturellt samhälle”. Från artikeln kan utläsas att det görs 
en värderande skillnad mellan den svenska kulturen och ”alla andra kulturer” (som 
förstås som invandrarkulturer) och artikelns författare är kritiskt inställd till både detta 
och till att det finns ett utbrett ”vi och dom”-tänkande vid skildrandet av möten mellan 
antropologiska kulturer.103 Ett annat exempel på hur begreppet mångkultur används i 
situationer där möten mellan olika antropologiska kulturer beskrivs som något 
problematiskt är följande: i en artikel kan vi läsa om en kvinna som har arbetat med 
mångkultur i drygt 40 år i Indien. Ett av ämnena som berörs är möten mellan olika 

                                                 
98 Hernadi, Alexandra. Inget intresse för våra kunskaper, Dagens Nyheter, 3 januari 2006, avdel. Kultur, 
s. A02. 
99 Karaveli, Magnus. Balansövning - Pendeln mellan mångkulturalism och civilisationskamp riskerar att 
slå för långt, Expressen, 3 maj 2006, avdel. KUL, s. 06(S1). 
100 Steinvall, Anders. Torontos nya ansikte, Dagens Nyheter, 10 september 2006, avdel. Kultur, s. C07  
101 Ibid.  
102 Persson, Lee. Svensk från Bombay blir inkasoldat, Svenska Dagbladet, 24 mars 2006, sekt. Kultur, 
s.87.  
103 Kamal, Masoud. Skrota alla myndigheter som sysslar med integration, Dagens Nyheter, 13 juli 2006, 
avdel. Debatt, s. A06. 
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antropologiska kulturer (den engelska och västindiska) och följden av dessa. Vi kan läsa 
följande mening: ”vi begåvas med spännande hybrider inom konst och kultur” som en 
följd av dessa möten. Därefter följande ”…varnar hon för att överdriva de positiva 
effekterna, och bejaka allt som kommer från invandrare och minoriteter, och enbart tala 
om hur berikande och dynamiskt det mångkulturella kan vara.” Som exempel på detta 
kan vi läsa att en teater fick en ansökan från en grupp ”som krävde att enbart använda 
manliga skådespelare och endast spela för män, för så gick det till i deras kultur”.104  
 
Viktigt att iaktta är att det är relativt få artiklar som tar upp negativa följder av möten 
mellan antropologiska kulturer. Samtidigt hittas generellt sett flera artiklar bland vilka 
en negativ inställning gentemot Mångkulturåret 2006 kan hittas, skillnaden är dock att i 
dessa texter finns inte en kritik mot mångkultur i sig formulerad (både som begrepp och 
i användning) utan mot hur statens representanter och andra tongivande aktörer 
handskas med detta begrepp och använder sig av det. En kritik mot det svenska 
Mångkulturåret 2006 är att de ansvariga för denna satsning inte talar specifikt om vilka 
invandrargrupper projektet gäller – ”Det handlar ju till exempel inte om att öppna 
samhället för europeisk eller amerikansk kultur, eller att aktivera invandrare från dessa 
områden.”105 Vilket, förutom själva kritiken, visar på en homogen syn på antropologisk 
nationell kultur då det talas om europeisk och amerikansk kultur. Möjliga nations-, sub- 
eller minoritetsgrupperingar inom den nationella eller kontinentala tillhörigheten berörs 
däremot ej.  
 
Avslutningsvis nämns i det utvalda materialet problemet med att definiera 
antropologiska kulturer i samband med en användning av begreppet mångkultur och 
även kritik av själva begreppet. I artikeln Mångfald en del av Sverige gås exempelvis 
igenom vad som är svenskt. I denna text kan vi läsa att de livsstilar, språk, 
trosuppfattningar och idéer som uppfattas som icke våra, som uppfattas som 
annorlunda, definieras som mångkultur. ”Svensk kultur blir därmed det som utövas av 
"oss" och mångkultur det som utövas av "dom andra".” Artikelförfattaren är kritiskt 
inställd till denna uppdelning och menar att vad som anses vara svenskt idag måste 
utvecklas och förändras för att innehålla och omfatta mer än vad det gör. Svenskheten 
måste med andra ord uppdateras.106 Ett annat exempel är en artikel i vilken definitionen 
av det mångkulturella samhället gås igenom. Vi kan läsa att det aldrig har funnits ett 
enhetligt samhälle i Sverige. Vi kan vidare läsa att mångkultur ”handlar ofta om att "vi" 
typiska svenskar tar till oss det som vi tycker är positivt från de nya svenskarna; den 
exotiska maten, världsmusik, utökad export till nya marknader, medan vi inte är så 
benägna att ta till oss det som "vi" tycker är negativt”.107 Båda de nämnda artiklarna är 
kritiskt inställda till det som de ansvariga artikelförfattarna anser är definitionen av 
mångkultur (närvaron av andra främmande, inte svenska, antropologiska kulturer). 

                                                 
104 Neuman, Ricki. Mångkultur kräver nya tankar, Svenska Dagbladet, 11 mars 2006, sekt. Kultur, s. 98. 
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7.1.2. Sammanfattning av mångkultur i en standardiserad definition 
och användning 
De nyss nämnda artiklarna ovan skulle kunna sammanfattas i fyra punkter rörande 
definition och användning av begreppet mångkultur i en antropologisk och 
standardiserad betydelse:  
 
För det första att mångkultur definieras som många olika antropologiska kulturer. Vilka 
antropologiska kulturer som skall vara närvarande för att mångkultur skall uppnås 
varierar. Ibland godkänns västerländskas kulturers närvaro, ibland finns kravet på att 
endast icke-västerländska antropologiska kulturer skall närvara för att mångkultur skall 
uppnås och kunna definieras. Dessutom sätts de antropologiska gränserna på olika 
geografiska nivåer såsom kontinentala, nationella, regionala eller lokala, vilket medför 
att den ansvariga författaren alltid bör ange sin använda definition då denna är 
avgörande för vilka antropologiska kulturer som skall vara närvarande för att begreppet 
mångkultur skall vara relevant.  
 
För det andra att estetiska former får representera och åskådliggöra antropologiska 
kulturer, vilket medför att den estetiska kulturformen är underordnad den 
antropologiska och existerar inte primärt för sin skull utan för att definiera och 
konkretisera den antropologiska. Betoningen läggs därmed på de estetiska 
kulturgrenarnas eller konstarternas antropologiska bakgrund och tillhörighet och inte på 
de aktuella genrerna eller estetiska kulturformernas egenskaper. Uppmärksammas bör 
följaktligen att mångkultur ej uppstår endast genom att flera olika estetiska kulturgenrer 
eller inriktningar är närvarande.  
 
För det tredje att de antropologiska kulturerna (i användningen av begreppet 
mångkultur) visas upp, presenteras eller beskrivs dels sida vid sida (antingen i fysisk 
form eller i teorin), dels ställs mot varandra alternativt får möts – ofta med hjälp av 
användning av utvalda estetiska attribut, vilket innebär att de antropologiska kulturerna 
ifråga betraktas och beskrivs som något avgränsat, homogent, reducerat och 
standardiserat.  
 
För det fjärde betraktas mångkultur överlag som något positivt, de negativa ordalag som 
fälls handlar till störst del om hur statens representanter och institutioner handskas med 
begreppet mångkultur. Samtidigt finns det några artiklar som berör vilka negativa 
konsekvenser som kan uppstå när begreppet mångkultur används – främst att detta leder 
till en uppdelning och ett ”vi och dom”-tänkande. På ett likartat sätt beskrivs möten 
mellan antropologiska kulturer (vid användningen av begreppet mångkultur) som något 
överlag positivt, endast enstaka negativa röster hörs om vilka problem som kan uppstå 
när två antropologiska kulturer möts.      
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7.1.3. Analys av mångkultur i en standardiserad definition och 
användning 
Baserat på den tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten som jag har 
presenterat i min uppsats, kan följande resonemang föras. I detta delkapitel berör och 
diskuterar jag de fyra dragna slutsatserna i tur och ordning.  
 
7.1.3.1. Mångkultur i betydelsen många antropologiska kulturer 
Enligt den första slutsatsen som har dragits ur det utvalda materialet kan mångkultur 
definieras som många antropologiska kulturer. Att definitionen och användningen av 
mångkultur i betydelsen många antropologiska kulturer är allmänt vedertagen, vittnar 
tidigare forskning om då den absoluta majoriteten av den tidigare forskningen rörande 
begreppet mångkultur och dess användning är genomförd ur ett antropologiskt 
perspektiv. Vi kan exempelvis i proposition Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik läsa att det är vanligt att använda begreppet 
mångkultur som en synonym till mångetiskt, men vidare kan vi i samma text läsa att det 
finns röster som hävdar att det vore mer meningsfullt och intressant om begreppet 
mångkultur fick fler dimensioner och betydelser.108 Även Hjelm skriver att hon i det 
offentliga talet hittade användningen av mångkultur i både estetisk och antropologisk 
betydelse och i Höglunds uppsats kan vi läsa att hon har funnit att det finns personer 
som betraktar mångkultur som ”olika estetiska former”.109 Jag återkommer till detta i ett 
senare avsnitt, det är dock intressant att mångkultur i betydelsen många estetiska 
kulturer inte märks och framkommer inte lika tydligt i min uppsats som i de två tidigare 
nämnda uppsatserna. I min studie definieras begreppet mångkultur nästan uteslutande 
som många antropologiska (nationella) kulturer och att det finns få öppningar för fler 
tolkningar.  
 
Vilka antropologiska kulturer som skall ingå för att begreppet mångkultur skall vara 
aktuellt varierar enligt de artiklar som jag har tagit del av. I en del av artiklarna tillåts 
västerländska antropologiska kulturers närvaro, i andra finns kravet på att endast icke-
västerländska kulturer skall vara närvarande för att begreppet mångkultur skall kunna 
användas. Detta skulle kunna vara ett tecken på att den äldre versionen av det 
postkoloniala tänkande är aktuell, att artikelförfattarna gör skillnad mellan de 
antropologiska kulturer som är ”våra” eller ligger nära våra och de antropologiska 
kulturer som är ”de andras”. För att mångkultur skall vara aktuellt och användbart måste 
”de andras” antropologiska kultur närvara genom representation med hjälp av estetiska 
attribut som har en homogeniserande och reducerande inverkan. Resultatet blir därmed 
ett ”vi och dom-tänkande” trots goda föresatser från artikelförfattarna att lyfta fram ”de 
andras” antropologiska kultur. Men det finns även utrymme för en annan tolkning än att 
artikelförfattarna använder sig av ett äldre postkolonialt tänkande och ett ”vi och dom”-
perspektiv. Vi kan utgå ifrån Stiers utsaga om att kulturer kan studeras på tre olika 
nivåer: samhällsnivå, gruppnivå och individnivå.110 Detta skulle kunna appliceras på 
mitt utvalda material, och resultera i en slutsats att mångkultur kan studeras på olika 
nivåer: på regional, nationell eller grupps nivå och att artikelförfattaren följaktligen inte 
har valt ett ”vi och dom”-perspektiv utan att den ansvariga artikelförfattaren har valt att 
utgå utifrån olika nivåer beroende på vilken antropologisk kultur som studeras (det vill 
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säga, att en svensk författaren väljer en lägre och mer detaljerad geografisk nivå vid 
beskrivandet av den svenska antropologiska kulturen och en högre och mer allmän 
geografisk nivå vid beskrivandet av exempelvis den nigerianska antropologiska 
kulturen). Samtidigt skulle frågan kunna ställas om det faktum att artikelförfattaren har 
valt att skriva om mångkultur utifrån en bestämd nivå är ett medvetet val eller ett val 
som bygger på en undermedveten äldre postkolonial inställning – närmare bestämt att 
artikelförfattaren till följd av att han eller hon präglas av ett ”vi och dom”-tänkande, 
omedvetet har valt en högre studienivå när det handlar om antropologiska kulturer som 
är honom respektive henne främmande.   
 
Utifrån resonemanget ovan kan frågan ställas om hur förhållandet ser ut mellan kultur 
och samhälle. Kan de antropologiska kulturerna sägas vara synonymer till samhällen? I 
vissa fall finns det tecken på att det förhåller sig så. Dessa hittas i de exempel i vilka de 
estetiska formerna får representera en antropologisk kultur och ett samhälle. Som 
tidigare nämnt leder detta till en standardisering av den antropologiska kulturen ifråga, 
vilket i sin tur ger intrycket av att det i det skildrade samhället endast finns en 
antropologisk kultur närvarande och därmed är det lätt att sätta ett likhetstecken mellan 
den antropologiska kulturen och samhället. Men även andra tolkningar är möjliga. 
Enligt den postkoloniala teorin anser förespråkarna av denna att det postkoloniala 
tänkandet påverkar människors inställningar till och värderingar av de olika 
antropologiska kulturerna än idag.111 Grunden för den allmänna postkoloniala teorin 
idag är att motverka homogenisering och standardisering av antropologiska kulturer 
(vilket den nya postkoloniala teorin hävdar att den gamla har misslyckats med). Detta 
kan vi se spår av i en del av de utvalda artiklarna genom att funderingar lyfts fram om 
vad en antropologisk kultur egentligen är genom exempelvis resonerande tankar kring 
vad svenskhet är. Detta skulle kunna betyda att en antropologisk kultur endast utgör en 
del av ett samhälle och att ett samhälle och den antropologiska kulturen inte kan sägas 
vara synonymer till varandra.  
 
7.1.3.2. Estetiska kulturformers roll för de antropologiska kulturerna 
Enligt den andra slutsatsen får estetiska kulturformer representera de antropologiska 
kulturerna. Om Olssons slutsatser appliceras,112 innebär det att estetiska former såsom 
kläder, musik, film och TV-serier används i en antropologisk betydelse då de 
karaktäriserar en specifik (antropologisk) kultur och används därmed inte för sin 
estetiska funktions skull utan för att lyfta fram skillnader mellan de olika antropologiska 
kulturerna. Detta stöds av Lundberg, Malm och Ronström som skriver att skillnader 
mellan antropologiska grupper och kulturer, framlyfts genom olika estetiska 
kulturformer såsom musik, dans, mat, kläder etc.113 Vilket just sker i de tidigare 
presenterade artiklarna. Problemet med ett sådant användningssätt, enligt Lundberg, 
Malm och Ronström, är att dessa antropologiska kulturer får genom detta i betraktarens 
ögon vissa specifika drag, vilket medför att de kan upplevas som standardiserade och 
reducerande.114 Vi har sett att många av de nämnda antropologiska kulturerna framställs 
som enhetliga i de tidigare genomgångna artiklarna, vilket är ett tecken på att en sådan 
standardisering har skett här. Nationella antropologiska kulturer ses som övergripande 
och minoriteters kulturer som ingår i den nationella, såsom exempelvis den samiska och 
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indianska kulturen, glöms bort. Vidare får detta som följd att utövare av en estetisk 
kulturform som anses representera en främmande antropologisk kultur, betraktas 
primärt som representant för den antropologiska kulturen och inte som estetisk 
kulturutövare.  
 
Enligt Stier finns det materiell och icke-materiell kultur. Generellt innehåller en 
materiell kultur de former som vi kan registrera med våra sinnen, exempel på denna 
sorts kultur är litteratur, klädsel, mat eller musik. Icke-materiella kulturella ting är 
sådana som har en större betydelse än den rent fysiska, exempelvis genom att de har en 
symbolisk innebörd. Samtidigt är det vanligt att ett föremål kan räknas till de båda 
formerna. Stier lyfter fram flaggan som ett illustrativt exempel och menar att den dels 
kan ses som något materiellt, dels som något som innehar en historisk, traditionell och 
symbolisk betydelse. Stier skriver att när vi närmar oss en kultur som är oss främmande 
ser vi endast det ytliga, det materiella, det schablonmässiga och det stereotypa – något 
som stämmer överens med Lundberg, Malms och Ronströms forskning.115  
 
Därmed kan frågan väckas om de estetiska kulturformerna som representerar de 
antropologiska kulturerna kan sägas ha ett symboliskt värde eller ej, dvs. om det sker en 
symbolisk beskrivning av de antropologiska kulturerna enligt Stiers användning (den 
symboliska beskrivningen innebär, enligt Stier, att det sker studier av de symboler som 
kan hittas i en antropologisk kultur116). Tillräckligt med information ges inte i de 
nämnda artiklarna för att en slutsats kring detta skall kunna dras, men en möjlig 
tolkning är att de estetiska konstarterna (såsom litteratur, konst eller film) som för 
omvärlden får representera var sin antropologiska kultur och därigenom får ett 
symboliskt värde, inte får ett sådant ur ett antropologiskt perspektiv för de individer och 
grupper som lever inom den enskilda antropologiska kulturen, utan endast får ett 
eventuellt symboliskt värde för dessa personer och grupperingar ur ett estetiskt 
perspektiv. Däremot är det möjligt att konstarterna får ett symboliskt värde ur en 
antropologisk synpunkt för de personer som står utanför den nämnda antropologiska 
kulturen och betraktar den från sidan. En annan möjligt tolkning är att de estetiska 
kulturformerna har ett indirekt symboliskt värde ur antropologiskt perspektiv även för 
de personer som lever inom den nämnda (antropologiska) kulturen men att dessa 
personer inte upplever de nämnda tingen som symboler i det vardagliga livet. Vilket för 
oss till frågan huruvida ett symboliskt värde kan existera även om den potentiella 
innehavaren inte är medveten om dess existens. Detta är dock en fråga som ligger 
utanför uppsatsens valda problemområde.  
 
Om Stiers terminologi används vidare, beskriver artikelförfattarna de olika 
antropologiska kulturerna även på ett beteendemässigt sätt.117 Detta då det görs direkta 
och synbara beskrivningar av innehållet och innebörden i uttalade antropologiska 
kulturer, genom att konkreta estetiska kulturformer lyfts fram och får symbolisera var 
sin antropologiska kultur. Författarna till de utvalda artiklarna beskriver kort sagt hur en 
antropologisk kultur är utformad. 
 
 

                                                 
115 Stier 2004, s. 63, 64f. 
116 Ibid., s. 24.  
117 Ibid., s. 22f.  
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7.1.3.3. Uppvisandet av och möten mellan antropologiska kulturer 
Den tredje slutsatsen innebär att antropologiska kulturer ställs vid användningen av 
mångkultur vid eller mot varandra alternativt får mötas vilket leder till att de betraktas 
som avgränsade och homogena. Lundberg, Malm och Ronström skriver i sin text att det 
är vanligt förekommande att antropologiska kulturer visas upp på festivaler (eller 
utställningar), 118 vilket vi kunde läsa i en av de presenterade artiklarna. Under sådana 
tillfällen brukar de antropologiska kulturerna ifråga få en avgränsad plats på vilken 
deras representanter uppvisar ett antal estetiska yttringar som kan sägas vara 
utmärkande för de antropologiska kulturerna. Som tidigare nämnt kan konsekvensen av 
detta bli att den antropologiska kulturen ifråga standardiseras i betraktarens ögon.  
 
Hjelm skriver att det i det offentliga talet om mångkultur talas om möten mellan 
människor och individer, men inte mellan kulturer.119 I min uppsats har jag inte funnit 
detta utan har istället märkt, förutom det redan nämnda att det talas om möten mellan 
två (eller flera) antropologiska kulturer, att det i mitt material skrivs om möten mellan 
människor (huvudsakligen de som bor i Sverige) och antropologiska kulturer som är 
främmande för de boende i Sverige. Det resoneras i de utvalda artiklarna även om 
möten mellan de nya medborgarna i det svenska samhället och den svenska kulturen, 
genom argument för att de förstnämnda skall få ta del av den sistnämnda.   
 
7.1.3.4. Synen på mångkultur som något positivt 
Den fjärde slutsatsen anger att mångkultur betraktas överlag som något positivt, när 
kritik riktas mot mångkultur gäller denna det sätt på vilket mångkultur används av 
statens representanter eller olika kulturella institutioner. Hjelm har funnit kritik i det 
offentliga talet om Mångkulturåret 2006. Hon skriver att Mångkulturåret betraktas som 
något kortvarigt och ihåligt,120 med andra ord är det en kritik som framförs mot 
Mångkulturåret 2006 och inte mot begreppet mångkultur. Enligt Höglunds studie har 
många människor en positiv syn på mångkultur då deras åsikt är att ett mångkulturellt 
samhälle innebär att människor med olika bakgrund och olika tankesätt kan leva 
tillsammans.121 Kort sagt verkar det som jag har kommit fram till, stämma väl överens 
med de studier som hittas i tidigare publicerade uppsatser: att mångkultur i regel 
betraktas som något positivt, medan sättet på vilket begreppet mångkultur används, 
oavsett om det sker genom satsningen Mångkulturåret 2006 eller inte, kan väcka kritik. 
 
7.1.4. Mångkultur i en icke-standardiserad definition och användning 
Långt ifrån alla artiklar som behandlar talet om mångkultur ur en antropologisk 
betydelse, använder sig av en standardiserad syn på (antropologisk) kultur. I många av 
de utvalda texterna tas problematiken kring etniska gruppers påstådda homogenitet eller 
olika former av heterogenitet upp. Som ett belysande exempel kan artikeln Mångfald är 
en del av Sverige användas i vilken vi kan hitta en kritisk inställning till en uppdelning 
av världen i olika antropologiska kulturer som genom detta ställs mot varandra. I texten 
går artikelförfattaren igenom vad som är eller snarare anses vara typiskt svenskt. Vi kan 
läsa att de livsstilar, språk, trosuppfattningar och idéer som uppfattas som icke våra 
(som icke svenska) och som uppfattas som annorlunda definieras som mångkultur: 
”Svensk kultur blir därmed det som utövas av "oss" och mångkultur det som utövas av 

                                                 
118 Lundberg, Malm & Ronström 2000, s. 22f, 29. 
119 Hjelm 2006, s. 66. 
120 Ibid., s. 70. 
121 Höglund 2006, s. 21, 23. 
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"dom andra".” I samband med att artikelförfattaren kritiserar denna indelning, lyfts 
åsikten fram att det som anses vara svenskt idag måste utvecklas och förändras för att 
innehålla och omfatta mer än vad det gör för nuvarande. Artikelförfattaren vill att den 
nämnda uppdateringen av svenskheten skall ske genom att de estetiska kulturformer 
som representerar de främmande (icke svenska) antropologiska kulturer som finns i 
Sverige idag, skall bli till en del av den antropologiska svenska kulturen som i sin tur 
genom detta skall bli mer heterogen.122 Frågan är dock om artikelförfattaren ändå inte 
har en standardiserad syn på andra främmande antropologiska kulturer – när 
artikelförfattaren menar att den svenska kulturen måste omfatta även andra 
antropologiska kulturer, nämner han eller hon att de estetiska kulturformer som 
representerar de, i Sverige, främmande antropologiska kulturerna skall införlivas i den 
svenska antropologiska kulturen – därmed får återigen några utvalda estetiska former 
representera en hel antropologisk kultur, vilken i sin tur genom detta reduceras och 
standardiseras. 
 
Problemet med att definiera antropologiska kulturer, eller poängterandet av det 
heterogena i dessa tas upp i flera artiklar. En av dem anger att det finns olika 
definitioner av begreppet mångkultur och att hur definitionen ser ut beror på vem som 
använder det och i vilket sammanhang. Vi kan i denna text även läsa att det ej går att 
definiera en antropologisk kultur då det inte går att ringa in vad svenskhet eller någon 
annan nationell tillhörighet är och att sådana definitioner ger upphov till stereotyper och 
klichéer. Vi kan därutöver läsa en hänvisning till ett seminarium om mångkultur i 
Storbritannien och vi får veta att de personer som höll i det inte ville definiera vad 
brittiskhet är.123   
 
Framlyftandet av heterogeniteten i en antropologisk kultur behandlas i viss mån även i 
följande artikel. I denna hittas en ingress som anger att artikeln handlar om mångkultur. 
I den följande texten jämförs ett konkret exempel på rysk estetisk kultur med den 
svenska motsvarigheten. Artikeln beskriver en studie om rysk 1700-tals litteratur och 
genomför även en jämförelse med svensk litteratur från samma tid. I artikeln kan vi läsa 
om olika estetiska modeller från de två antropologiska kulturerna. Tydligt är att det 
handlar om svensk litteratur och rysk litteratur (kultur), inte primärt om olika estetiska 
genrer.124 Därmed måste slutsatsen dras att den svenska och ryska antropologiska 
kulturen presenteras och representeras genom olika estetiska litterära uttrycksformer 
(genom den nämnda litteraturen representeras det svenska respektive det ryska) och att 
både de nämnda antropologiska kulturerna inte ses som homogena. Homogeniseringen 
och standardiseringen undviks genom att det i artikeln pekas på olika former av 
litteratur och därmed reduceras de aktuella antropologiska kulturerna inte till några få 
estetiska kulturtyper.  
 
Den standardisering som Lundberg, Malm och Ronström varnar för kan uppstå när 
antropologiska kulturer specificeras genom estetiska kulturformer,125 undviks även i 
artikeln Heliga mönster för Muhammed, trots att vi i denna får veta vilka estetiska 
kulturformer som kan hittas i och därmed representerar en benämnd antropologisk 
                                                 
122 Ingen författare angiven. Mångfald en del av Sverige. Aftonbladet, 24 juni 2004, sekt. Nyheter, s. 2.  
123 Grahn-Hinnfors, Gunilla. Mångkultur? Vad pratar vi om?, Göteborgs-Posten, 23 september 2006, 
sekt. Kultur, s. 94. 
124 Torell, Örjan. Ryskt 1700-tal allt annat än en potemkinkuliss, Svenska Dagbladet, 17 maj 2006, sekt. 
Kultur, s. 76. 
125 Lundberg, Malm & Ronström 2000, s. 25f. 
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kultur. I den här artikeln tas följderna av Muhammenkarikatyrerna upp och förklaras 
och vi kan läsa att vår antropologiska kultur idag är sammantvinnad med den islamska. 
Artikelförfattarens resonemang bygger på en genomgång av den islamiska bildkonstens 
historia. Anledning till varför standardisering uteblir (trots att den nämnda 
antropologiska kulturen representeras genom utvalda estetiska kulturformer) är 
sannolikt då författaren i den nämnda artikeln lyfter fram många olika estetiska 
kulturformer såsom arkitektur och mattväving och går med hjälp av dessa igenom de 
förändringar som har skett inom den islamiska bildkonsten, därmed lyfts 
mångsidigheten fram inom de estetiska kulturformerna och en reducering och en 
homogenisering av den nämnda antropologiska kulturen uteblir. Samtidigt är det tydligt 
att de estetiska kulturformerna används även i detta fall inte för sin egen skull utan för 
att förklara innehållet och innebörden i den islamiska kulturen genom att visa upp en 
mångsidighet vad gäller de estiska formernas typ, genre, etc. Vidare menar 
artikelförfattaren att mångkultur är en yttrandehetsfråga, att personer från andra kulturer 
inte bara skall ha rätt utan även ha möjlighet och tillträde till att få uttala sig om de så 
kallade Muhammedkarikatyrerna och följderna av dessa.126 Därmed blir det tydligt att 
författaren ser mångkultur som många antropologiska kulturer (då mångkultur sägs 
existera när personer från olika antropologiska kulturer får komma till tals), 
standardiseringen undviks genom en mångsidig skildring av de estetiska artefakterna. 
Olika estetiska former av kultur såsom den redan nämnda arkitekturen och 
mattvävningen anses däremot inte på egen hand leda till begreppet mångkultur.  
 
I viss mån tas problemet med standardisering upp i artikeln Laboratorium. Här kan vi 
läsa att i den akademiska världen slutade mångkulturbegreppet att användas för tjugo år 
sedan, detta delvis då användningen av detta begrepp ledde till den felaktiga tolkningen 
och förförståelsen att antropologiska kulturer skulle kunna bevaras och att 
antropologiska kulturer skulle kunna leva sida vid sida utan att blandas.127 Detta skulle 
kunna tolkas i betydelsen att en antropologisk kultur inte kan framställas som något 
reducerat eller standardiserat genom representation av några få utmärkande estetiska 
kulturformer, utan att en antropologisk kulturs mångsidighet skall uppmärksammas och 
poängteras.   
 
7.1.5. Analys av mångkultur i en icke-standardiserad definition och 
användning 
Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn menar genom hänvisning till Fanon att det kan talas 
om en gammal och en ny postkolonialism. Den förra innebär att kolonialismen kritiseras 
och att kritik riktas mot de personer som hävdade eller hävdar att den västerländska 
civilisationen var eller är överlägsen den koloniserade. Den nya postkolonialismen 
kritiserar den gamla för att ha en homogen inställning till de främmande antropologiska 
kulturerna, dvs. att den gamla postkoloniala teorin, trots sina goda föresatser, ser de 
icke-västerländska antropologiska kulturer som homogena, statiska och 
lättdefinierade.128 I de ovan presenterade artiklarna görs, medvetna och omedvetna, 
försök att komma bort från det gamla postkoloniala tänkandet genom att de 
antropologiska kulturerna beskrivs på ett heterogent sätt då mångsidighet vad gäller 
exempelvis estetiska kulturformer lyfts fram. Därmed kan en antropologisk kultur inte 

                                                 
126 Lind, Ingela. Heliga mönster för Muhammed, Dagens Nyheter, 11 februari 2006, avdel.  Kultur, s. 
B09. 
127 Björling, Sanna. Laboratorium, Dagens Nyheter, 3 mars 2006, avdel. På stan, s. A22. 
128 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999, s. 26. 
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reduceras till några få standardiserade punkter utan beskrivs som innehållare av många 
olika och föränderliga ting. 
 
Samtidigt kan vi hitta drag från den gamla postkoloniala teorin i en del fall bland de 
behandlade artiklarna. I det utvalda materialet finns det exempel på artikelförfattare som 
är noga med att påpeka att de nya svenska medborgarnas antropologiska kulturer skall 
infogas i den nuvarande svenska. I ett tidigare återgivet exempel uttrycks detta genom 
att de estetiska kulturformerna som representerar de främmande antropologiska 
kulturerna (de nya svenskarnas antropologiska kulturer) skall införlivas i den svenska, 
ett påstående som innebär att några få estetiska kulturformer får representera de 
främmande antropologiska kulturerna, vilket i sin tur tyder på ett standardiserat synsätt 
på de icke-svenska antropologiska kulturerna. Även om syftet i grunden är gott, 
framställs ”de andra” antropologiska kulturerna genom detta som homogena. Det är just 
detta som den nya postkoloniala teorin kritiserar den gamla för att göra.         
   
7.2. Mångkultur i en estetisk definition och användning 
Överlag är det ytterst sällan som mångkultur ses primärt i en estetisk betydelse. När det 
i det utvalda materialet talas om olika sorter av en estetisk kultur, olika konstuttryck, 
olika genrer, talas det huvudsakligen om mångfald (exempelvis om litterär, musikalisk 
eller filmisk mångfald och inte om litterär, musikalisk eller filmisk mångkultur).129 
 
Ett av få avvikande exempel hittas i artikeln Finkultur eller fulkultur? i vilken vi kan 
läsa om hur komikern och skådespelaren Henrik Dorsin driver med olika kulturbegrepp 
såsom finkultur och mångkultur. Dorsin säger att hans föreställning bland annat går ut 
på att han försöker, på ett humoristiskt sätt, ”tränga in bakom begreppet 
kvalitetsunderhållning - en välavvägd blandning mellan folklig kultur, finkultur och 
ungdomskultur”. Vi kan vidare läsa att olika kulturbegrepp, såsom exempelvis 
mångkultur, illustreras med hjälp av nummer och olika slags musiksorter eller 
musikgenrer.130 Dock skulle det vara teoretiskt möjligt att även tolka de olika estetiska 
kulturformerna i Dorsins föreställning som representanter för antropologiska kulturer 
först och främst och inte för estetiska kultursorter.   
 
Stier går i sitt material igenom de vanligaste synsätten på kultur och talar om finkultur 
kontra folkkultur. Var gränsen går mellan dessa två former är flytande och ändras från 
en generation till en annan. Stier skriver att finkultur i regel betraktas som något kultive-
rat och civiliserat, och kopplas i allmänhet samman med de kulturella former som 
återfinns i officiella och institutionella sammanhang. Folkkultur har tidigare kunnat 
översättas med bygdekultur, men översätts idag bäst med masskultur (eller 
populärkultur). Stier skriver att det är de styrande i samhället, de som ingår i det som 
Stier benämner som ”samhällets övre sociala skikt” som har rätten att bestämma vad 
som är fin- respektive folkkultur.131 Mycket lite i mitt utvalda artikelmaterial handlar 
huvudsakligen om en estetisk betydelse i användningen av begreppet mångkultur. När 
artikelförfattarna gör skillnad på olika konstarter gör de det inte utifrån konstarternas 

                                                 
129 Jansson, Torbjörn. Värna mångfalden an ny musik, Dagens Nyheter, 3 juli 2006, avdel. Läsarnas DN, 
s. A39., av Kleen, Björn & Hadley-Kamptz, Isobel. Då och nu, Expressen, 21 september 2006, avdel. 
KUL, s. 6., Enquist, Per Olov. Anfallet inställt, Expressen, 19 oktober 2006, avdel. KUL, s. 6. & Jansson, 
Torbjörn. Värna mångfalden an ny musik, Dagens Nyheter, 3 juli 2006 avdel. Läsarnas DN, s. A39. 
130 Björling, Sanna. Finkultur eller fulkultur?, Dagens Nyheter, 14 november 2006, avdel. Kultur s. B20. 
131 Stier 2004, s. 61. 
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estetiska värde eller tillhörighet till någon av de former som Stier går igenom, utan 
utifrån deras antropologiska betydelse och hur funktionella de är. Detta är enligt Olsson 
ett tecken på att konstarterna i fråga existerar i syfte att representera en antropologisk 
kultur och inte som enbart en konstart i sig.132 
 
7.3. Mångkultur i en antropologisk/estetisk definition och 
användning 
I en del av artiklarna är det svårt att avgöra om betoningen ligger på den antropologiska 
eller estetiska innebörden av mångkultur. I artikeln Inget intresse för våra kunskaper,133 
som redogör för den kritik som har riktats mot Mångkulturåret 2006, kan vi läsa 
uttalanden från olika personer angående satsningen Mångkulturåret 2006. De som 
uttalar sig i artikeln är grundaren av kulturorganisationen Selam,134 producenten på 
Intercult135 och den konstnärliga ledaren för Re: Orient136. Budskapet i denna artikel är 
att det under Mångkulturåret 2006 läggs för mycket fokus på statliga myndigheter och 
institutioner och för lite på de fria grupperna. Vilka fria grupper det handlar om, framgår 
inte i artikeln och om man inte känner till dem sen tidigare går det ej att utifrån artikelns 
innehåll avgöra om dessa skall ses som huvudsakligen antropologiska eller estetiska 
kulturrepresentanter. Kritiken går även ut på att många kulturproducenter irriterar sig på 
begreppet mångkultur och att dessa personer ifrågasätter vad som kan skapas i området 
mångkultur under endast ett år. Vad som menas med ordet kulturproducent, dvs. om det 
handlar om kulturproducerande på den estetiska eller antropologiska arenan framgår 
inte. Det är därmed oklart om de tillfrågade personerna samt de övriga nämnda i artikel i 
första hand skall ses som representanter för antropologiska eller för estetiska kulturer 
och om begreppet mångkultur därmed definieras och används som något antropologiskt 
eller estetiskt. Följande mening ur en annan artikel ger ett ytterligare exempel på det 
ovan berörda: ”En större del av de statliga kulturpengarna måste slussas till de 
mångkulturella aktörerna och ge möjlighet till satsningar på långsiktigt hållbara 
verksamheter”.137 I den givna texten preciseras det inte vem de nämnda aktörerna är, om 
de är verksamma i en antropologisk betydelse eller i en estetisk.   

                                                 
132 Ibid., s. 34. 
133 Hernadi, Alexandra. Inget intresse för våra kunskaper, Dagens Nyheter, 13 januari 2006, avdel. Kultur, 
s. A02. 
134 Enligt egen uppgift uppgift arrangerar Selam ”konserter med liveband, DJ: s och dansworkshops, 
festivaler, klubbkvällar och seminarier” och åskådaren får ”uppleva allt som spänner inom ramen för 
världsmusik - från kubansk hiphop till senegalesisk m’balax!”. Vidare arbetar Selam ”med 
utvecklingsfrågor inom världsmusiken i ett både svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv”.  
Selam. Om Selam. http://www.selam.se/section.php?id=0000000192 [2008-11-29] 
135 Intercult är en oberoende ”produktionsgrupp, som driver projekt som överbygger gränser, geografiska, 
etniska och mentala” genom att ge en scen till ”samtida konstnärliga arbeten”. Intercult skall även 
”fungerar som ett nav för lokalts, regionalt och internationellt kulturutbyte”. 
Intercult. Intercult. http://www.intercult.se [2008-11-29],  
Intercult. Organisation. http://www.intercult.se/Content/Swe/Organisation [2008-11-29] & 
Intercult. Verksamhet. http://www.intercult.se/content/swe/verksamhet [2008-11-29]. 
136 Re: Orient inleddes som en festival (år 1993) ”med ambitionen att presentera högkvalitativ kultur från 
Mellanöstern och Nordafrika; att bana väg för kulturyttringar som annars inte uppmärksammades eller 
bereddes plats på den offentliga scenen i Sverige. Tanken var att presentera musik och dans inom olika 
genrer och blanda högt och lågt, österländskt och västerländskt, klassiskt och pop – allt för njutningens 
och den kulturella upplevelsens skull!” Förutom festivalen arrangerar Re:Orient idag konserter och olika 
temaarrangemang. 
Re:Orient. Strictly Oriental!. http://www.reorient.se/omoss/index.php [2008-11-29] 
137 Söderling, Fredrik. Valet och Kulturen. Vänsterpartiet, Dagens Nyheter, 5 juni 2006, avdel. Kultur, 
C04.  
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I en annan artikel rörande de ovan nämnda fria grupperna finns utrymme för samma 
dubbla tolkning. Här kan vi läsa följande ”Malmö har under de senaste tio åren 
förändrats från att vara de stora kulturinstitutionernas till de små mångkulturella 
klubbarnas stad.” Ett exempel på en sådan klubb är Inkonst, ”klubben där man lyckats 
förena flera olika konstarter under samma tak”.  En företrädare för denna klubb talar om 
kulturutövare, om att han vill ha besök av världsartister, han nämner den fria och 
nyskapande gräsrotskulturen vid sidan av finkulturen och säger att det bästa är om de 
olika formerna stimuleras av varandra. Därefter säger han att det finns en ung kraft i 
Malmö, vilket till stor del beror på Malmös mångkulturella bakgrund: 
 

Den andra generationens invandrare nöjer sig inte med att stanna kvar i sina gamla 
bostadsområden där de vuxit upp. I stället drar de in till centrum. Där blir det oanade 
möten med skilda kulturer och så skapas helt nya uttrycksformer.138  

 
I den nämnda artikeln talas det i och med detta om de två kulturformerna (den estetiska 
och den antropologiska), vilken som är den primära alternativt vilken som är 
underordnad den andra framgår inte.  
 
I en tredje artikel kan vi läsa att den redan nämnda klubben Inkonsts koncept bygger  
 

på att olika klubbar med egen spetskompetens och bjuder in de mest aktuella 
aktörerna inom sin genre. Exempel är Stanza (litteratur), Kontra- Musik (techno 
elektro), The Rumble (electrohouse), Got Skills (hiphop), Doc Lounge 
(dokumentärfilm), Zebra (dans) samt Folkhemmet (demoscen) och gästspelsscen för 
det fria teaterlivet.139  

 
I en ytterligare artikel får tillfrågade personer säga vad de förväntar sig av 
Mångkulturåret 2006 (vad en person förväntar sig av denna satsning är en fingervisning 
på hur hon eller han tolkar begreppet mångkultur): En person säger att hon vill se mer 
dans från hela världen och säger att hon själv dansar samba och streetdans. En annan 
tillfrågad anger att hon gärna tar del av mer afrikansk konst.140 Även i dessa två fall 
måste frågan ställas om de olika nämnda estetiska kulturyttringarna i första hand 
handlar om att representera olika antropologiska kulturer eller om att visa upp olika 
estetiska former. Sådana exempel finns det många fler av: 
 
I artikeln Museer lyfter fram lokala förmågor kan vi läsa att Kulturhuset, Stadsmuseet 
och Stadsteatern är inblandade i Mångkulturåret 2006. Det innebär rent konkret att det 
skall öppnas en museilägenhet i Tensta, att det skall organiseras en spansk-judisk 
Ladinofestival, att det skall arrangeras gestaltade texter av Marianne Goldmann och 
Ulla Cassius och att arrangörerna i Husby konsthall skall försöka lyfta fram lokala 
konstnärer.141 Även i detta fall besvaras inte frågan huruvida de nämnda aktörerna skall 
ses huvudsakligen som förespråkare av något antropologiskt eller estetiskt, om de skall 
betraktas som representanter för den antropologiska kultur som de tillhör eller som 

                                                 
138 Bergström, Lotta. Finkultur lär av mångkultur, Metro, 12 september 2006, s. 5 
139 Jönsson, Stig-Åke. Skapa plattformar för Malmös kulturutövare så att de vill stanna och utveckla sin 
kompetens i staden, Metro, 12 september 2006 
140 Ingen författare angiven. Vad förväntar du dig av Mångkulturåret?, Svenska Dagbladet, 12 februari 
2006, sekt. Kultur, s. 77.  
141 Inget skribentnamn angivet. Museer lyfter fram lokala förmågor, Dagens Nyheter, 8 februari 2006, 
avdel. Kultur, s. D02.  
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representanter för den estetiska kultur/genre som de utövar. I en ytterligare artikel kan vi 
läsa att det skall anordnas en vårfestival med temat Mångkultur och att följande 
personer kommer att uppträda i samband med detta: Cyndee Peters, Irina Krutkovska, 
rysk dragspelsvirtuos, etnofusionbandet Amanecer, Hallands symfoniorkester.142 
Återigen ställs frågan: är syftet med dessa artister att representera var sin estetiska form 
eller antropologiska kultur?  Ett tredje exempel hittas i en artikel i vilken vi kan läsa att 
mindre festivaler har hållits på olika ställen i Västsverige. Det handlar om arrangemang 
på temat mångkultur och det övergripande namnet på denna satsning är ”Kultur i exil”. 
Vi kan läsa att det handlar om ett tjugotal olika kulturföreningar som är med i 
satsningen och att ”ambitionen bland annat är att göra kultur tillgänglig för en bredare 
publik och också skapa strukturer som inkluderar fler i kulturlivet”. Det innebär att 
publiken kommer kunna ta del av breakdance, persisk och afrokubansk musik.143 Vi bör 
fråga oss om tanken med breakdance, persisk och afrokubansk musik är att visa upp 
olika estetiska kulturgenrer, eller om tanken är att visa vad som representerar de olika 
antropologiska kulturerna. Intressant är frågan när en estetisk kulturform slutar att 
uppfattas av sin omgivning som en representant för en antropologisk kultur och när den 
tillåts att börja stå på egna ben. Breakdance är ett bra exempel på detta. Tidigare 
betraktades den överlag, av den svenska publiken, som representant för en annan 
antropologisk kultur än den svenska, men idag räknas den förmodligen snarare till en 
dansgenre – dock säkerligen beroende på betraktaren av denna.  
 
7.4. Mångkultur i en annan eller otydlig definition och 
användning 
I det utvalda materialet hittas flera artiklar vilka inte har någon given antropologisk eller 
en estetisk betydelse. Ett exempel på detta är att vi i en artikel kan läsa att det skall 
anordnas en stor trädgårdsfest i Sofieros slottsträdgård i Helsingborg. Årets festtema är 
mångkultur i trädgården. I denna artikel står även att POM, programmet för odlad 
mångfald, vill med en utmärkelse uppmuntra intresset för gamla lokala växtsorter med 
värdefulla egenskaper och vi kan vidare läsa att POM efterlyser flera av våra gamla 
kulturväxter.144 Mångkultur betyder i detta sammanhang en mångfald bland 
trädgårdskulturen.  
 
I en annan artikel kan vi läsa om en organisation som anordnar en kulturfestival för 
funktionshindrade konstnärer. Dessa personer använder sig av olika estetiska 
kulturformer såsom konserter, dans, poesiuppläsning, utställningar. Med mångkultur 
menas i detta fall inte att olika estetiska kulturformer används utan att det finns en 
mångfald bland människor, dock ej baserat på etniska faktorer.145   
 
I många artiklar poängteras problemet med definition av mångkultur samt den 
mångskiftande användningen av detta begrepp. Vi kan exempelvis i en artikel läsa 
följande ”Ingen förstår skillnaden mellan mångkultur och vanlig kultur, och ingen vet 
hur mångkulturbegreppet ska tolkas”. I denna text står det även skrivet att det enligt en 

                                                 
142 Ingen författare angiven. Kungsbacka Bokens dag Vallda, Göteborgs-Posten, 22 april 2006, sekt. 
Halland, s. 16. 
143 Strömberg, Henrik. Festivaler för mångkultur i exil, Göteborgs-Posten, 10 november 2006, sekt. 
Gränslöst, s. 76.  
144 Ingen artikelförfattare angiven. trädgård notiser, Expressen, 13 juni 2006, avdel. TEM, s. 34(S1). 
145 Strömberg, Henrik. Mångfaldsfestival i Trädgårdsföreningen, Göteborgs-Posten, 15 maj 2006, sekt. 
Gränslöst, s. 64. 
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utvärdering som Kulturrådet har publicerat saknas en diskussion om vad mångkultur 
betyder och är i regionerna.146 Enligt en annan källa är utbudet av mångkultur och 
mångfaldskultur mycket litet på de olika institutionerna i Stockholm som har en 
kulturell anknytning och nästan ingen av de anställda på dessa arbetsplatser kommer 
från ett land utanför Europa.147 Det sistnämnda skulle kunna betyda att mångkultur har 
en antropologisk betydelse, men huruvida det är gällande för all betydelse av 
mångkultur eller endast ett exempel i detta fall går inte att avgöra och textens 
huvudpoäng är ett belysande av svårigheten med att definiera begreppet.  
 
I en artikel kan vi läsa att en tillfrågad person tycker att begreppet mångkultur är 
vilseledande. Detta då  
 

vi lever i ett kulturklimat där man omskapar skillnader mellan svenskar och 
invandrare snarare än upplöser dem. Jag är intresserad av en kulturpolitik som tar de 
här frågorna på ett större allvar, som inte reducerar de kulturella skillnaderna till 
etniska skillnader.148  

 
Personen ovan efterlyser därmed en bredare definition och användning av begreppet 
mångkultur än den gängse som begränsas till den antropologiska definitionen och 
användningen. Ett ytterligare exempel på en förfrågan efter en bredare definition av 
begreppet mångkultur får vi ta del av då en person verksam i kulturlivet är kritiskt 
inställd till begrepp såsom mångkultur och mångfald och ”vill utvidga innebörden i 
ordet mångfald till att gå bortom diskussionen om etnicitet”.149 
 
Ett annat problem rörande definition och användning av begreppet mångkultur hittas i 
en artikel som tar upp problematiken kring mätning av mängden mångkultur i en 
kulturinstitutions verksamhet. Författaren frågar sig om publiken skall registreras 
utifrån etnisk bakgrund, om det som spelas på scen skall anges eller om det skall tas 
hänsyn till personalsammansättningen vid sådana mätningar. Funderingar formuleras i 
denna artikel över hur mångkultur skall definieras: om det skall sättas likhetstecken 
mellan mångkultur och utländsk härkomst, om en mångkulturell person är en person 
som har utländsk härkomst eller inte svenska föräldrar.150 Därmed belyses även i denna 
artikel problemet med att det inte finns en definition och ett användningssätt av 
begreppet mångkultur. 
 
 

                                                 
146 Söderling, Fredrik. Mångkultur – nej tack!, Dagens Nyheter, 30 oktober 2006, avdel. Kultur, s. B02.   
147 Ibid., s. B02. 
148 Ingen författare angiven. KULTUREN! -...mer av den, och bättre!, Göteborgs-Posten, 15 september, 
2006, sekt. Gränslöst, s. 84. 
149 Torgny, Katrin. Underströmmar av lekfull konst, Göteborgs-Posten, 3 november 2006, sekt. Gränslöst, 
s. 93.  
150 Ingen författare angiven. Citatet Hur skall då institutionerna mäta mängden mångkultur i sin 
verksamhet och hur skall den redovisas?, Göteborgs-Posten, 20 februari 2006, sekt. Gränslöst, s. 65.  
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7.5. Mångkultur i förhållande till samhällsdebatten  
I många av de utvalda artiklarna används mångkultur som ett begrepp i beskrivning av 
alternativt i diskussion eller argumentation rörande situationen i samhället. I en del av 
dessa artiklar förekommer omnämnandet av estetiska konstarter i förbifarten, men 
huvudpoängen i dessa texter är en diskussion om den antropologiskt grundade 
situationen och dess förhållande till samhället.    
 
Ofta förekommande är att begreppet mångkultur används i samma andetag som 
begreppet jämställdhet såsom exempelvis i artikeln Lägre kultur-bidrag kan hota 
institutionerna i vilken vi kan läsa följande: ”Utbildningsprojekt som bland annat avser 
barn och unga, jämställdhet, mångkultur och tillgänglighet (…)”.151 I artikeln Om vi vill, 
har vi råd med det nämns mångkultur tillsammans med jämställdhet och barns tillgång 
till kultur, då vi kan läsa följande: ”Därtill finns tre tydliga uppdrag för de verksamheter 
som får statliga bidrag: jämställdhet, mångkultur och uppdraget att beakta barns och 
ungdomars tillgång till kultur”. Frågan som bör ställas i detta sammanhang är om det i 
detta fall menas barns och ungdomars tillgång till en (eller flera) estetiska eller 
antropologiska kulturer. Någon egentlig förklaring hittas inte i denna artikel, mer än: 
”FN:s barnkonvention slår fast barns rätt till yttrandefrihet och eget skapande”. 
Spontant skulle en tolkning kunna vara att ”eget skapande” hör samman med 
konstarterna och att barns tillgång till kultur därför syftar till det estetiska 
kulturområdet. Dock finns det även utrymme för en tolkning att det egna skapande sker 
genom konstarterna inom en antropologisk kultur. Vilket som är fallet konkretiseras 
aldrig i texten.152  
 
I Teatern som skall bära allt gås den politiska teatern i Danmark igenom och därefter 
diskuteras (och kritiseras) den politiska teatern eller den politiska situationen på teatern i 
Sverige. Artikelns författare skriver att ”det politiska i teatern tycks begränsa sig till 
regeringens agenda: feminism, mångkultur och barnkultur” och mångkultur nämns även 
i samma andetag som genus. Lite längre ner i artikeln kan vi läsa att mångkultur innebär 
att invandrare också har mänskliga rättigheter. Även om artikelförfattaren går igenom 
olika dramatiker (och därmed olika teatergenrer) och andra estetiska kulturformer 
(såsom dansbandskulturen och musikalgenren) kopplas mångkultur i detta fall inte till 
dessa utan med begrepp som används frekvent i talet om situationen i samhället.153  
 
Mångkultur nämns även i samma andetag som invandrare då det i en artikel gås igenom 
hur inställning och attityd till invandrare och etnisk mångfald ser ut bland den svenska 
befolkningen. Mångkultur brukas i detta fall som synonym till etnisk mångfald.154 I 
andra artiklar används begreppet mångkultur i samband med att integration, 
främlingsfientlighet och invandrade människors situation berörs. I Barbro Holmberg 
borde skämmas och i en ytterligare artikel som inte har någon angiven rubrik kan vi läsa 
om en namngiven person som enligt de utvalda texterna är emot mångkultur och som 
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enligt uppgift skall ha nära band till den nationella rörelsen.155 Vidare får vi i en 
genomgång av de jultal som kungen har hållit veta att kungen år 2004 talade om 
familjen och mångkultur. Lite längre ner i samma artikel kan vi läsa att kungen är för 
mångkultur och ”vill att invandrare skall behandlas väl när de kommer till Sverige”.156 I 
en ytterligare artikel med titeln "Åtta av tio svenskar stöder ett mångkulturellt 
samhälle". Fler anser att alla invånare i Sverige ska ha samma rättigheter, visar den 
nya Integrationsbarometern står skrivet att en majoritet av de tillfrågade personerna i 
artikeln är positivt inställda till att människor från olika (antropologiska) kulturer 
blandas med varandra i Sverige.157 Ett exempel på när mångkultur nämns i syftning på 
integration hittas i en artikel i vilken det står att mångkultur innebär att de olika etniska 
gruppernas estetiska kulturer skall finnas där resten av den estetiska kulturen finns. 
Följande citat är viktigt: ” Precis som teatern finns på Dramaten och Stadsteatern ska de 
nya svenskarna kunna vänta sig att deras kulturyttringar finns inne i centrum”.158 I en 
annan artikel kan vi läsa att ett mångkulturellt deltagande i kulturlivet handlar om 
deltagande av personer med en annan bakgrund än en svensk. Mångkultur nämns även i 
denna artikel i samma andetag som etnisk tillhörighet159 och i andra artiklar i samband 
med uttryck såsom ”det mångkulturella Sverige”, utanförskap, invandrare160 eller 
segregation.161 Mångkultur tas därutöver upp i samband med att förändringen av 
Storbritanniens mångfaldspolitik berörs. Mångkulturfrågor handlar här om invandrare 
och om vilken roll som dessa personer tilldelas och behandlas. Att vara emot 
mångkultur eller att inte ta del av mångkultur innebär att ta avstånd från främmande 
antropologiska kulturer. Ett mångkulturellt samhälle blir då till ett samhälle i vilket det 
finns många olika antropologiska kulturer som lever tillsammans.162 I en av artiklarna 
lyfts, i samband med tal om mångkultur, klyftor mellan människor i det svenska 
samhället fram (vilka baseras på religiös tillhörighet samt olika åskådningar).163  
 
I ett flertal artiklar kan vi läsa om sverigedemokraternas framfart. I en av dessa texter 
placeras ett likhetstecken mellan invandrings-/främlingsfientlighet och motstånd mot 
mångkultur. Ett mångkulturellt samhälle framställs i denna artikel som ett samhälle i 
vilket det finns många invandrare.164 Med andra ord framkommer tydligt även här att 
mångkultur är ett begrepp som används i samhällsdebatten och att mångkultur då blir 
till ett ord som beskriver vilket samhälle som eftersträvas: ett samhälle i vilket det råder 
jämställdhet, acceptans och rättvisa.  
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8. Slutsatser 
I denna uppsats besvarar jag följande två frågeställningar: 
 

• Hur definieras och används begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska 
dagstidningar under Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden? 
 

• Hur framstår förhållandet mellan det berörda samhället och det använda 
begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska dagstidningar under 
Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden?  

 
8.1. Besvarandet av den första frågeställningen 
Begreppet mångkultur definieras i majoritet i betydelsen många antropologiska kulturer. 
Vilka antropologiska kulturer som skall vara närvarande för att begreppet mångkultur 
skall vara aktuellt varierar mellan de olika fallen. Ibland kan västerländska 
antropologiska kulturer vara närvarande, ibland krävs närvaron av antropologiska 
kulturer som inte är västerländska.  
 
Gränserna mellan de olika antropologiska kulturerna sätts huvudsakligen på olika 
geografiska nivåer – en antropologisk kultur kan utgöras av en kontinent, ett land, en 
region eller av ett lokalt område. Gränser mellan antropologiska kulturer kan även 
utgöras av religiös eller folkgrupps tillhörighet. Ofta tenderas en homogen syn på 
antropologiska kulturer vara aktuell, vilket bland annat innebär att nationella grupper 
beskrivs som enhetliga. Antropologiska kulturer beskrivs i de flesta fall som kulturer 
som står långt ifrån den egna (svenska) kulturen geografiskt och kulturellt sett. Estetiska 
kulturformer inom en antropologisk kultur som står oss nära har en tendens att betraktas 
som representanter för estetiskt kulturella genrer och inte som representanter för en 
antropologisk kultur. Om en antropologisk kultur däremot är oss främmande, tenderar vi 
att se de estetiska kulturformer som denna antropologiska kultur innehåller som primärt 
representanter för den antropologiska kulturen ifråga och inte som representanter för en 
estetisk kulturell genre.   
 
Mångkultur används även i betydelsen att många människor och grupper, med så olika 
bakgrund som möjligt, skall få tillgång till den estetiska kulturella arenan.  
 
Endast i ett ytterst fåtal fall definieras eller används mångkultur i betydelsen ”många 
estetiska kulturer”. Överlag får de estetiska kulturformerna tjäna som representanter för 
de antropologiska kulturerna i användningen av begreppet mångkultur, medförande att 
den estetiska kulturformen är underordnad den antropologiska och existerar inte först 
och främst för sin egen skull utan för att definiera och konkretisera den antropologiska. 
När det i det utvalda artikelmaterialet talas om olika sorter av en estetisk kultur, om 
olika konstuttryck, (exempelvis om flera olika musikgenrer), talas det huvudsakligen 
om mångfald och inte om mångkultur.   
 
Mångkultur definieras i regel som något positivt - möten mellan olika antropologiska 
kulturer framställs som spännande, givande och eftersträvbara. Om kritiska röster höjs 
mot det nämnda begreppet sker detta vanligtvis mot hur regeringens representanter eller 
olika kulturinstitutioner väljer att använda sig av och bruka detta begrepp. I vissa 
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enstaka fall pekas de problem ut som kan uppstå i samband med möten mellan olika 
antropologiska kulturer.  
 
I det utvalda materialet hittas även exempel på en kritiskhet gentemot en homogen 
betraktelse av antropologiska kulturer. I många av de utvalda texterna tas problematiken 
kring etniska gruppers påstådda homogenitet eller olika former av heterogenitet upp 
samt svårigheten med att definiera antropologiska kulturer.  
 
I en del av artiklarna är det svårt att utläsa om betoningen, vid definitionen och 
brukandet av begreppet mångkultur, ligger på den antropologiska eller estetiska 
innebörden av mångkultur. Därutöver hittas även artiklar i vilka begreppet mångkultur 
används i varken en estetisk eller en antropologisk betydelse. Otvetydigt är att den 
gällande definitionen av begreppet mångkultur beror på vilket perspektiv avsändaren 
och mottagaren har och därmed måste slutsatsen dras att det alltid är viktigt att klargöra 
hur det nämnda begreppet skall definieras i det enskilda fallet. 
 
8.2. Besvarandet av den andra frågeställningen 
Mångkultur används flitigt i debatten om eller beskrivning av samhället eller situationen 
i detta. Begreppet mångkultur används vid sidan om uttryck såsom feminism, 
rättigheter, främlingsfientlighet, segregation, integration och jämställdhet. Därmed 
används detta begrepp i talet rörande situationen i samhället. Mångkultur framställs till 
följd av detta som något att sträva efter - överlag är den framburna synen i de utvalda 
artiklarna att om det finns mångkultur i ett samhälle betyder detta att samhället är gott 
och eftersträvbart. Ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle i vilket det finns många 
olika antropologiska kulturer som lever tillsammans. Ett icke-mångkulturellt samhälle 
blir till ett samhälle i vilket olika antropologiska grupper inte integrerar med varandra 
utan lever åtskilda och på olika villkor alternativt ett samhälle i vilket det inte finns en 
mångsidighet vad gäller antropologiska kulturer. Därutöver kan en person sägas vara för 
eller emot mångkultur. Den gällande betydelsen är att om personen ifråga är emot 
mångkultur, är denne negativt inställd gentemot invandrare. Begreppet mångkultur blir 
därmed till ett begrepp i samhällsdebatten, mångkultur blir till en del av samhället men 
används inte som en synonym.   
 
I andra fall används uttrycket ”antropologiska kulturer” synonymt till samhällen. 
Betydelsen blir då att många antropologiska kulturer (genom användandet av begreppet 
mångkultur) innebär lika många olika samhällen, detta är förekommande i de artikelfall 
i vilka estetiska kulturformer får representera en antropologisk kultur och ett samhälle. 
Konsekvensen blir en standardisering av den antropologiska kulturen, vilket i sin tur 
leder till att läsaren av artiklarna ifråga lätt får intrycket att det i det skildrade samhället 
endast finns en antropologisk kultur närvarande. Därmed är det lätt att sätta ett 
likhetstecken mellan den antropologiska kulturen och samhället. 
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9. Reflektion och förslag på framtida forskning 
När uppsatsförfattaren närmar sig slutet av sitt arbete, upptäcks flera ting som skulle 
kunna ha gjorts bättre alternativt på ett annat sätt. Förutom det mest uppenbara och 
självklara, att mer tid alltid kunde ha lagts ner på arbetet, har jag kommit fram till 
följande framtida studieråd:  
 

• Att inte begränsa materialet till enbart de större dags- och kvällstidningarna, 
utan att även ta med landsortstidningar i urvalet samt tidningar och tidsskrifter 
som publiceras med ett längre tidsintervall än dagstidningar.  

• Att komplettera artikelurvalet med intervjuer med dels personer som är 
verksamma inom det estetiska och/eller antropologiska kulturområdet dels 
personer från allmänheten som inte har någon uttalad och direkt koppling till ett 
antropologiskt eller estetiskt kulturellt område. 

 
Arbetet med besvarandet av en fråga ger ofta upphov till formulerandet av nya frågor. 
Under författandet av denna uppsats blev jag nyfiken (och intresserad) av följande 
framtida forskningsämnen: 
 

• Att undersöka i vilka sammanhang begreppet mångkultur används i betydelsen 
många estetiska kulturer (om det överhuvudtaget förhåller sig så?).   

• Att undersöka varför begreppet mångkultur ofta kräver närvaro av icke-
västerländska antropologiska kulturer. 

• Att undersöka vilka skillnader det finns i inställning till och syn på mångkultur 
beroende på om en person tillhör en antropologisk kultur som anses ingå i 
mångkulturbegreppet eller om personen ifråga tillhör en annan antropologisk 
kultur. 

• Att undersöka fenomenet när en estetisk kulturform slutar att betraktas som en 
representant för en antropologisk kultur och börjar istället ses som en 
representant för en estetisk kultur/genre (och vice versa).  

• Att utgå ifrån en antropologisk kultur och studera vilka estetiska kulturformer 
som får ett symboliskt värde för utomstående personer och vilka som får ett 
värde för de personer som lever och verkar inom den antropologiska kulturen. 
D.v.s. att undersöka om det finns någon skillnad bland de estetiska ting som får 
ett symboliskt värde beroende på om betraktaren av dessa själv är delaktig i den 
aktuella antropologiska kulturen eller inte.    
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Sammanfattning 
Begreppet mångkultur används frekvent, är omtvistat och väcker diskussion. Därför är 
det viktigt att känna till och studera de olika definitioner och de olika 
användningsområden i vilka det nämnda begreppet uppträder. I uppsatsen Antropologi 
eller estetik? En studie av definitionen och användningen av begreppet mångkultur i 
svenska dagstidningar under Mångkulturåret 2006 är syftet att studera hur begreppet 
mångkultur används och definieras samt hur förhållandet mellan begreppet mångkultur 
och det berörda samhället ser ut i publicerade artiklar i utvalda svenska papperstidningar 
under Mångkulturåret 2006 samt den efterföljande månaden.  Detta konkretiserades i 
följande två frågeställningar: 
 

• Hur definieras och används begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska 
dagstidningar under Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden? 
 

• Hur framstår förhållandet mellan det berörda samhället och det använda 
begreppet mångkultur i artiklar i utvalda svenska dagstidningar under 
Mångkulturåret 2006 samt den följande månaden?  

 
Vid utformningen av analysverktyget samt vid genomförandet av själva analysen utgår 
jag ifrån Lars-Olof Åhlbergs modell över kulturbegreppets uppdelning i dels en 
antropologisk, dels en estetisk betydelse. Förståelsen och användandet av modellen, i 
synnerhet när det gäller avgörandet när en särskild kulturform skall betraktas som 
antingen primärt antropologisk eller estetisk, underlättas genom en användning av 
Bengt Olssons avhandling rörande förhållandet mellan den estetiska och den 
antropologiska kulturen samt definitionen av dessa. Åhlbergs modell kompletteras med 
grundtankarna från den postkoloniala teorin. Vid valet av tidigare forskning har ett 
viktigt kriterium varit att de tidigare studierna inte skall begränsa sig till en 
antropologisk syn eller ett antropologiskt perspektiv på användning av kultur och 
mångkultur utan öppna upp för en bredare tolkning för mångkultur i en såväl 
antropologisk som estetisk definition och användning.  
 
Den valda metoden består av en kvalitativ innehållsanalys av utvalda artiklar från 
Sveriges sex största tidningar: Metro, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-
Posten, Expressen och Aftonbladet. Lämpliga tidningsartiklar erhölls genom sökning i 
databaserna Presstext och Mediearkivet. Tidsmässigt sker en begränsning till tretton 
månader: från 1 januari 2006 till 31 januari 2007. De utvalda tidningsartiklarna har 
kodats i två omgångar. Vid första tillfället var kategorierna skapade på förhand, andra 
gången fick materialet styra vilka underkategorier som var behövliga.  
 
En genomgång och en efterföljande analys av de utvalda artiklarna visar att begreppet 
mångkultur överlag definieras som närvaron av många antropologiska kulturer. Vilka 
dessa antropologiska kulturer är varierar från icke-västerländska till västerländska, från 
regionala till kontinentala – många gånger används begreppet mångkultur som en 
synonym till samhället i dessa exempel, medförande att läsaren lätt kan få intryck av att 
samhället ifråga endast består av en antropologisk kultur.  
 
När begreppet mångkultur definieras som många antropologiska kulturer får de estetiska 
kulturformerna till uppgift att huvudsakligen representera den antropologiska kultur 
inom vilken de nämnda estetiska kulturformerna har skapats och därmed inte sin 
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estetiska genretillhörighet. Detta medför att den estetiska kulturformen, vid 
användningen av begreppet mångkultur, är underordnad den antropologiska och skildras 
inte för den enskilda estetiska kulturformens eller genrens skull utan för att definiera 
och konkretisera den antropologiska kulturen.  
 
I endast enstaka fall kan en definition av mångkultur som närvaron av många estetiska 
kulturer hittas. När det i de utvalda artiklarna talas om många olika estetiska 
kulturformer, används ordet mångfald istället för mångkultur. Vidare är det i en del 
artiklar svårt att avgöra om det är den antropologiska eller den estetiska innebörden som 
är aktuell samt att det även finns artiklar i vilka begreppet mångkultur används i en helt 
annan betydelse än som något estetiskt respektive antropologiskt.   
 
Som ett begrepp används ofta mångkultur i diskussioner om samhället och brukas då 
tillsammans med ord såsom jämställdhet, segregation, feminism, genus, integration etc. 
Vid sådana diskussioner framställs mångkultur som något positivt och eftersträvbart, då 
ett mångkulturellt samhälle vid diskussioner rörande situationen i det aktuella samhället 
är ett samhälle i vilket olika antropologiska kulturer kan existera tillsammans. 
Mångkultur framställs i majoritet som ett positivt laddat ord, den kritik som omger detta 
begrepp handlar i huvudsak om myndigheters, institutioners och inom området 
dominanta organisationers definition och användning av begreppet ifråga. 
 
Avslutningsvis vill jag poängtera att syftet med denna uppsats är att studera begreppet 
mångkulturs definition och användning vid ett särskilt tillfälle och inte att konstruera en 
allmän sanning eller ett allmänt rådande samband. Begreppet mångkultur definieras, 
tolkas och används på skilda sätt beroende på vem som yttrar sig och vem som lyssnar. 
Därför är det viktigt att det nämnda begreppet definieras i varje enskilt fall. 
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