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Abstract – Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta 

genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt 

litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som 

komplementär teoretisk ansats. Undersökningens postsekulära teoretiska ramverk utgörs 

av Zygmunt Baumans teori om flytande modernitet, Charles Taylors teori om den 

dialogiska funktionen, och Seyla Benhabibs teori om deliberativ demokrati. 

Undersökningen visar på fem centrala dimensioner av det postsekulära 

integrationsbegreppet; (i) mer än enbart religion, (ii) förändrade maktförhållanden och 

villkor, (iii) intersektionalitet, (iv) samtida aktivism, och slutligen (v) ideal och visioner. 

Den första dimensionen syftar till att problematisera den vetenskapliga debatten om 

postsekularitet, och påpeka dess ensidiga betoning på religion och religiositet i relation 

till sekulära samhällen. Den andra dimensionen syftar till att undersöka maktförhållanden 

och villkor, med grund i historiska, ekonomiska, sociala och globala faktorer. En tredje 

dimension belyser den mänskliga identitetens komplexitet och dess transformation, 

utifrån maktrelationer och tillhörighetskategorier. Den fjärde dimensionen som trädde 

fram accentuerade begrepp som deliberativ demokrati, omförhandling, försoning och 

solidaritet. Fokus lades främst på socialt engagemang och gräsrotsinitiativ som former av 

aktivism. Den femte och avslutande dimensionen anspelar på idealets och visionernas 

betydelse, och hur dessa träder fram i samtida sekulär kontext. Med grund i 

undersökningens resultat, är det möjligt att påvisa hur traditionella förståelser av 

integrationsbegreppet framträder som otillräckliga och kontraproduktiva i strävan efter 

jämlik och inkluderande integration.  
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Abstract – The purpose of this study is to explore a postsecular alternative to the 

concept of integration, through a critical examination of current research on integration. 

This is achieved through an explorative conceptual study as the primary method, a general 

literature study as the subordinate method, and an intersectional perspective as a 

complementary theoretical approach. The postsecular theoretical framework of this thesis 

consists of Zygmunt Bauman’s theory of liquid modernity, Charles Taylor’s theory of the 

dialogical function, and Seyla Benhabib’s theory of deliberative democracy. The study 

presents five central features of the postsecular concept of integration as being; (i) more 

than just religion, (ii) change in power relations and conditions, (iii) intersectionality, 

(iv) contemporary activism, and lastly (v) ideals and visions. The first feature aims to 

scrutinize the scientific postsecular debate, and point out its one-sided emphasis on 

religion and religiosity in relation to secular societies. The second feature aims to examine 

power relations and conditions, constituted by historical, economic, social and global 

factors. A third feature illuminates the complexity and transformation of identity, with 

regards to power relations and categories of belonging. The fourth feature which appeared 

in the study emphasized concepts like deliberative democracy, renegotiation, 

reconciliation and solidarity. The focal point being social commitment and grassroots-

levels of initiatives as forms of activism. The fifth and concluding feature refers to the 

significance of ideals and visions and how these appear in contemporary secular context. 

Based on this study, it is possible to claim how traditional understandings of the concept 

of integration appear inadequate and counterproductive in the endeavor of an equal and 

inclusive integration.  
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1. INLEDNING 

I ett samhälle som på olika vis och på ett djupare plan än någonsin tidigare karakteriseras 

av bland annat kulturell, etnisk och religiös mångfald ställs kraven på jämlikhet och 

representativitet i det gemensamma demokratiska projektet på sin spets. Ständigt 

diskuteras gränsdragningar mellan religion och politik, vilka särskilda rättigheter som bör 

ges minoritetsgrupper och andra frågor. Samtidigt betraktas Sveriges välfärdssamhälle 

inte sällan som ett sekulärt projekt. Många av de stora frågorna i dag handlar om hur det 

liberaldemokratiska samhället bör värna om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

Mötet mellan en till synes svårdefinierad svensk kultur och andra kulturer åskådliggör i 

dag särskilda konfliktytor och utmaningar, vilka vanligtvis anses bör hanteras med vad 

som beskrivs som den sociala ingenjörskonstens sekulära verktyg. 

Sekulariseringsprocessen som förklaring och prognos fyllde sin funktion i synnerhet 

under 1900-talets andra hälft, en tid då den svenska modellen och välfärden skänkte 

trygghet och materiellt välstånd till Sverige. Liknande utveckling skedde på många andra 

håll i Europa. Detta är en föreställning som visserligen är i behov av viss nyansering. 

Religionen påstods ha spelat ut sin roll och skulle nu förpassas till det privata, vilket 

speglar upplysningsidealet och dess fokus på förnuft, vetenskap, samt individuell frihet 

och autonomi.  

Parallellt med detta sätt att tänka visar sig sekulära förklaringsmodeller allt mer 

ofullständiga när bland annat globaliseringsprocessen genererar nya villkor. Vad som 

möjligtvis hjälpt oss att hantera tidigare utmaningar kanske i dag fungerar mindre bra, om 

överhuvudtaget. Påståenden om Svenska kyrkans minskade inflytande och makt kan 

problematiseras och nyanseras. Kyrkan fortsätter i stadig utveckling tappa medlemmar 

och ett färre antal människor väljer att döpa sina barn och gifta sig i kyrkan. I rättshistorisk 

mening är det möjligt att bekräfta sekulariseringen, i och med en lång historisk process 

av frigörelse från kyrkligt förmyndarskap, som inkluderar 1800-talets dissenterlagar och 

1951 års religionsfrihetslag, fram till separationen av kyrka och stat år 2000.  

Däremot spelar Svenska kyrkan ännu i dag en viktig roll inte minst som välfärds- och 

biståndsaktör. Dessutom har globaliseringsprocessen, migration och invandring på skilda 

sätt målat om det kulturella och religiösa landskapet i Sverige. Konventionella former av 

religiositet, i traditionella som progressiva tolkningar, bör än i dag betraktas som en 

central del i det mångkulturella samhället. För att inte tala om nyreligiositet, andlighet, 

myriader livsåskådningar och existentiella frågor rent generellt. Ett maktperspektiv 

synliggör ett försvagande av religiösa institutioner och samfund, samtidigt som 
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individuella former av religiositeten frodas och inspireras av varandra. Sekulariseringen 

som en linjär och irreversibel process, där religion och religiositet tynar bort och förpassas 

till den privata sfären är därför problematisk. Likaså är idén om en neutral och sekulär 

liberaldemokratisk stat som resultat av denna historiska utveckling. Detta aktualiserar 

behovet av bredare förståelser för integrationsbegreppet anpassad till dagens förhållanden 

och förutsättningar, och som tar transformatoriska identitetsprocesser i beaktning.  

Med anledning av det rådande världspolitiska läget och allt mer intensifierade 

flyktingkriser tvingas människor söka sig till andra platser i förhoppning om en tryggare 

tillvaro, en ny start. Integration diskuteras flitigt, och då vanligtvis som ett ansvar för de 

nyanlända, alternativt som ömsesidig process mellan samhället och de nyanlända. 

Flertalet krav ställs på dessa människor, på dem som anländer. De ska bli en del av det 

svenska samhället genom att följa lagar, regler och förhålla sig till normer och traditioner. 

Integration betraktas som starkt kopplat till våra subjektiva värderingar och 

föreställningar om det goda livet. Diskussionen om vem eller vilka som ska integreras, 

och till vilken kontext är oftast tendentiös.  

Den senare tidens integrationsforskning utgår inte sällan ifrån migration och 

mångkultur. Forskning kring postsekularitet å andra sidan, handlar till mångt och mycket 

om religionens villkor i västerländska samhällen. Denna undersökning vill bidra till att 

föra samman forskning kring det postsekulära med forskning kring integrationsbegreppet. 

Integration förefaller vara något som berör oss alla på ett eller annat vis, och är starkt 

kopplat till våra mänskliga fri- och rättigheter. Integration är av denna anledning en 

utmaning för det liberaldemokratiska samhället, och således en gemensam angelägenhet. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera och kritiskt diskutera den aktuella 

forskningen om integrationsbegreppet i politisk och social bemärkelse med utgångspunkt 

från den vetenskapliga debatten om postsekularitet. Följande frågeställningar är centrala 

i diskussionen av ett postsekulärt integrationsbegrepp: 

 

1. Vilka inslag i den pågående vetenskapliga debatten om postsekularitet är 

relevanta för aktuell forskning om integrationsbegreppet? 

2. Hur skulle en postsekulär variant av integrationsbegreppet kunna se ut? 
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1.2. Metodologi 

Denna undersökning grundas i en kombination av ett explorativt begreppsstudium som 

det primära tillvägagångssättet, samt ett allmänt litteraturstudium som sekundär 

metodologisk ansats. Utöver denna metodologiska kombination har en teoretisk ansats 

valts ut som metodologiskt komplement. Det intersektionella perspektivet betraktas som 

en teoretisk komplementär ansats till undersökningens metodkombination, men även som 

en väsentlig beståndsdel i analysverktyget som helhet. 

Samtliga metodologiska ansatser är på skilda vis förankrade i en kvalitativ metodologi. 

Vad som utmärker denna kan i grund och botten anslutas till studiet av särskilda kvalitéer 

och egenskaper.1 Thomas Harboe på socialvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns 

universitet, nämner begreppet ”explorativa” när han redogör för kvalitativa studier, vilket 

på ett passande sätt beskriver denna undersökning i och med studiet av ett postsekulärt 

integrationsbegrepp.2 Av denna anledning är det mer rimligt att välja ett explorativt 

begreppsstudium framför en mer traditionell och renodlad begreppsanalys. 

En kvalitativ undersökning karakteriseras även av beskrivning av kontexter samt viss 

betoning på processer. Beskrivningar av, och betoning på kontexter är av yttersta vikt då 

inte enbart undersökningen material utan även dess teoretiska ramverk är förankrat i 

politiska och sociala processer. Denna betoning är viktig med anledning av kontexternas 

betydelse och påverkan.3 Tonvikten på processerna är enligt Alan Bryman, professor i 

School of management vid University of Leicester, viktiga i detta hänseende, då socialt 

liv kan betraktas i termer av processer.4  

Även om den vetenskapliga debatten om postsekularitet huvudsakligen behandlar 

komplexa relationer mellan religion och det moderna liberaldemokratiska samhället, 

ligger undersökningens fokus på mångkultur, politik, demokratiska processer samt fri- 

och rättigheter inom vilka områden religion kan betraktas som betydelsefull dimension. 

Idéer om medborgarskap, migration samt religions- och kulturmöten kan därför komma 

att samlas under beteckningen ”postsekularitet”. Det bör tilläggas att det finns en 

medvetenhet om att begrepp som ”postsekulär” eller andra alternativa termer, är språkliga 

nödlösningar, som dock fyller ett syfte för undersökningen och det teoretiska ramverket.  

                                                

1 U. Bjereld, M. Demker & J. Hinnfors, Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen, Lund: Studentlitteratur, 2009, s.118. 
2 T. Harboe, Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen, Malmö: Gleerups, 2013, s. 35. 
3 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2011, s. 364. 
4 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 365. 
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1.2.1. Explorativt begreppsstudium 

Vad som kännetecknar den explorativa metoden, är hur den enligt Harboe öppnar upp för 

ny information via ett utforskande tillvägagångssätt, en process som också beskrivs som 

flexibel. Han menar att ”Explorativa metoder är öppna för nya och överraskande 

informationer.”5 Undersökningens syfte, att tillämpa och vidareutveckla redan 

existerande teorier inom det teoretiska ramverket, kan beskrivas enligt kvalitativa 

metoders elaborativa drag.6 Undersökningens syfte, att utforska ett postsekulärt 

integrationsbegrepp, kan enligt Harboe beskrivas som en explorativ kvalitativ 

undersökning. Det explorativa i denna bemärkelse består av undersökningens prövande 

och interdisciplinära utgångspunkter, där teori och metod samverkar i utforskandet av ett 

postsekulärt integrationsbegrepp.  

Med anledning av integrationsbegreppets politiska och ibland kontroversiella 

värdeladdning får detta begreppsstudium en idéanalytisk dimension. Det explorativa 

begreppsstudiet betraktas därmed som det analytiska verktyget, då integrationsbegreppet 

oundvikligen är fyllt av politiska budskap och idéer som studeras.7 Det är samtidigt 

möjligt att beskriva detta begreppsstudium i form av en funktionell idéanalys, där 

integrationsbegreppets innebörd beskrivs och tolkas,8 men även vidareutvecklas utifrån 

det teoretiska ramverket.  

Integrationsbegreppet kan också beskrivas som vagt och mångtydigt, vilket kan vara 

ett av skälen till att innebörden är svårtolkad.9 Då integration främst diskuteras i 

anknytning till invandring och mångkultur, har forskning kring integrationsbegreppet 

följt minst sagt en tendentiös utveckling. Utifrån den explorativa dimensionen av detta 

begreppsstudium är syftet att bredda denna förståelse, att öppna upp för andra minst lika 

viktiga innebörder och nyanser. En ytterligare anledning till begreppets svårtolkade 

disposition är hur betydelsen av ett begrepp kan skifta med tiden.10 Ursprungligt 

tankeinnehåll kan antingen förändras eller gå förlorat, och termer kan ersätta andra.  

                                                

5 Harboe, Grundläggande metod, s. 36. 
6 Harboe, s. 36. 
7 L. Beckman, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm: 
Santérus, 2005, s. 11. 
8 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 14. 
9 Beckman, s. 32f. 
10 K. Eriksson Barajas, C. Forsberg & Y. Wengström, Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, Stockholm: Natur & 
Kultur, 2013, s. 34. 
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Det är således ett begrepp som studeras, då det handlar om en idé som kan uttryckas 

med liknande termer.11 Exempel på detta kan vara hur integration vanligtvis förväxlas 

med assimilationstanken. En definition av vad som utmärker ett begrepp kan enligt 

Barajas, Forsberg och Wengström avse hur upplevelser, erfarenheter och fenomen 

benämns.12 En begreppsanalys syftar till att ”förtydliga och öka förståelsen av de konkreta 

fenomen begreppet innefattar.”13 Denna form beskrivs av Barajas, Forsberg och 

Wengström som en analys av begreppets meningsinnehåll och omfattning.  

Med utgångspunkt i den språkligt orienterade begreppsanalysen beskrivs och 

rekonstrueras begreppets användning inom en särskild kontext.14 I detta fall handlar det 

om den vetenskapliga debatten och forskningen kring integrationsbegreppet. 

Undersökningens syfte är inte att formulera eller bekräfta någon specifik eller snäv 

definition av integrationsbegreppet, utan snarare att inta ett reflexivt förhållningssätt till 

den befintliga forskningen som i viss utsträckning kan karakteriseras som sekulär. En 

begränsad definition av begreppet skulle vara kontraproduktiv och motverka 

undersökningens ändamål, vilket är att bejaka pluralismen i språkliga konstruktioner 

gällande integrationsbegreppet.15 Däremot finns det behov av, att trots ett språkorienterat 

närmande sträva efter en konstruktion av ett användbart begrepp. Av denna anledning 

finns det vissa inslag av en vetenskapligt orienterad begreppsanalys.16 

Med anledning av integrationsbegreppets komplexitet är det även möjligt att utgå ifrån 

ett heuristiskt förhållningssätt. Ambitionen utifrån denna ståndpunkt är inte att tala om 

vad ett begrepp är eller att finna dess essens.17 Definitionen av ett begrepp formuleras 

med största sannolikhet bristfälligt, men för ändamålet tillräckligt tillfredsställande. Det 

heuristiska förhållningssättet karakteriseras av vad Harboe nämner som det explorativa, 

att upptäcka, finna nya frågor och resonera kring nya sätt att betrakta ett visst begrepp 

och tolkningar. En begreppsanalys, eller ett explorativt begreppsstudium i det här fallet, 

kan vanligtvis göras i form av litteraturstudium påpekar Barajas, Forsberg och 

Wengström.18 Av denna anledning utgör litteraturstudium en förberedande roll, där den 

aktuella forskningen om integration sammanställs.  

                                                

11 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 31. 
12 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, s. 33. 
13 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, s. 33. 
14 L. Beckman, Den rimliga integrationen, Stockholm: Dialogos, 2011, s. 25. 
15 Beckman, Den rimliga integrationen, s. 26. 
16 Beckman, s. 26. 
17 E. Hellman, Vad är religion?: en disciplinteoretisk metastudie, Nora: Nya Doxa, 2011, s. 112. 
18 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, s. 33. 
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1.2.2. Allmänt litteraturstudium 

Det är möjligt att betrakta de centrala begreppen integration och postsekularitet som i ett 

reflexivt samspel och under ömsesidig påverkan, något som undersökningens metodologi 

och interdisciplinära utgångspunkten tydligt illustrerar. Detta innebär att kartläggningen 

och studier av den existerande forskningen om integrationsbegreppet tillsammans med 

det teoretiska ramverkets teorier om postsekularitet i viss mån överlappar varandra. Enligt 

Bryman är en kartläggning nödvändig dels för att se vad som redan är känt, vilka begrepp 

och teorier som är användbara, men även vilka metoder som tidigare tillämpats och 

huruvida det finns frågor som fortfarande behöver besvaras.19 Sven Hartman påpekar 

litteraturstudiens hermeneutiska dimension, då en läsare ständigt tolkar texter utifrån 

förförståelser och sammanhang.20 Ett representativt urval utförs, där olika ståndpunkter 

redogörs för. Här tas även hänsyn till forskarnas ideologiskt och politiskt influerade idéer. 

Dessa texter analyseras sedan utifrån det teoretiska ramverket efter undersökningens 

ändamål. Därefter bidrar författaren med egna slutsatser via utförd analys.21  

Utifrån ett allmänt litteraturstudium som den sekundära metodologiska ansatsen, 

sammanställs den vetenskapliga forskningen om integrationsbegreppet. Undersökningen 

fokuserar på vetenskapliga artiklar, rapporter och facklitteratur gällande aktuell och 

fortfarande relevant forskning om integrationsbegreppet, men emellanåt även 

angränsande forskning om exempelvis migration och utanförskap.  

Centralt för ett allmänt litteraturstudium, som även går under benämningen 

”forskningsöversikt” eller ”litteraturgenomgång”, är enligt Barajas, Forsberg och 

Wengström sammanställning av ett beskrivande underlag i syfte att redogöra för 

kunskapsläget inom ett visst område.22 Barajas, Forsberg och Wengström påpekar hur det 

allmänna litteraturstudiet leder till en mer ytlig och ofullständig studie, då den 

systematiska ansatsen saknas.23 Med anledning av att undersökningens huvudsakliga 

metod är ett explorativt begreppsstudium, betraktas det allmänna litteraturstudiet som en 

förutsättning utifrån dess förberedande roll i anslutning till insamling av material.  

 

                                                

19 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 98. 
20 S. Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, Stockholm: Natur & Kultur, 2003, s. 
49. 
21 Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, s. 50. 
22 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, s. 25. 
23 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, s, 26. 
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1.2.3. Intersektionalitet 

Undersökningens andra komplementära ansats är det intersektionella perspektivet, vilket 

syftar till att beskriva människors erfarenheter, identiteter och möjligheter i relation till 

det sociala landskapet.24 Perspektivet belyser även hur tillhörighetskategorier samspelar 

med varandra i olika sammanhang. Detta innefattar exempelvis social klass, 

levnadsstandard, kön, sexualitet, ålder, utbildning, etnicitet och religiositet. En ytterligare 

betydande dimension i det intersektionella perspektivet handlar om makt. I detta 

sammanhang definieras makt i form av möjligheter till att åstadkomma social förändring, 

tillgång till resurser och möjligheter till individuell autonomi.25 Makt betraktas som 

asymmetrisk, med relationell och i grunden ojämlik fördelning. 

Sociologiprofessor Floya Anthias, forskare bland annat i social rättvisa och 

mångkultur, påpekar hur det intersektionella perspektivet har varit ytterst effektivt som 

analysverktyg i utmanandet av kategoriseringar utifrån enhetlighet och separerande.26 För 

stor fokus har däremot legat på nationsbaserad intersektionalitet, istället för på mer 

flytande och globala former.27 Det intersektionella perspektivet vidgar förståelsen av 

hierarkiska strukturer och social skiktning, vilka bland annat innefattar ojämlik fördelning 

av resurser och stigmatisering.28 Intersektionalitet bör enligt henne inte betraktas som ett 

enhetligt teoretiskt ramverk utan som en rad tankemässiga positioner som strävar efter en 

förståelse av det sociala livets gränser och maktstrukturer.29  

I dag förknippas detta teoretiska perspektiv inte sällan med postkolonial analys ur en 

global synvinkel, inom vilket det manliga könet, heteronormativa relationer och normer, 

samt eurocentriska föreställningar om ”De andra” och ”främmande kulturer” 

problematiseras.30 Enligt Katarina Mattsson har det postkoloniala perspektivet 

                                                

24 G. Ahrne, ‘Intersektionalitet’, i C. Edling & F. Liljeros (red.), Ett delat samhälle: makt, 
intersektionalitet och social skiktning, Malmö: Liber, 2010, s. 149. 
25 C. Edling & F. Liljeros, ‘Social skiktning’, i C. Edling & F. Liljeros (red.), Ett delat samhälle: makt, 
intersektionalitet och social skiktning, Malmö: Liber, 2010: s. 20. 
26 F. Anthias, ‘Moving beyond the janus face of integration and diversity discourses: Towards an 
intersectional framing’, The Sociological Review, vol. 61:2, 2013, s. 335. DOI: 10.1111/1467-
954X.120001, (Tillgänglig 2016-12-28). 
27 F. Anthias, ‘Interconnecting boundaries of identity and belonging and hierarchy-making within 
transnational mobility studies: Framing inequalities’, Current Sociology, vol. 64:2, 2016, s. 183.  
DOI: 10.1177/0011392115614780, (Tillgänglig 2017-04-16). 
28 Anthias, Current Sociology, s. 184. 
29 F. Anthias, ‘Intersectional what? Social divisions, intersectionality and levels of analysis’, Ethnicities, 
vol. 13:1, 2013, s. 4. DOI: 10.1177/1468796812463547, (Tillgänglig 2016-12-29). 
30 O. Sernhede, ‘Etnicitet’, i C. Edling & F. Liljeros (red.), Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och 
social skiktning, Malmö: Liber, 2010: s. 81f. 
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möjliggjort analyser av vithetsnormen och rasifiering, det vill säga stereotypa 

föreställningar grundade i fördomar om bakgrund och ursprung.31 

I sammanhanget integration bistår det intersektionella perspektivet med verktyg för att 

förstå komplexiteten i människors anpassning till social ordning, normer, ideal och inte 

minst lagar och regler. På så vis är ett intersektionellt perspektiv tydligt kopplad till 

demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, jämlikhet och former av socialt samspel som 

nödvändiga förutsättningar för integration. Av denna anledning är det i undersökningen 

nödvändigt att problematisera föreställningar om nationalstatens specifika etniska 

innehåll, homogenitet och kultur.  

Ana Graviz, professor emerita i pedagogik, och Maria Borgström, docent och lektor 

på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, ser på 

”interkulturalitet” som ett viktig förhållningssätt i strävan efter utveckling av fredliga 

värden i ett mångkulturellt samhälle.32 Begreppet betraktas av Graviz och Borgström som 

en beskrivning av interrelationer mellan kulturer, medan mångkulturalitet handlar om ett 

tillstånd där flera kulturer existerar tillsammans, men där dessa inte nödvändigtvis 

samspelar. Graviz och Borgström talar om en ständig transformatorisk dimension, där 

mångfaldsidén innefattar en förståelse för interrelation mellan kulturer som samspelar.33  

Anthias lyfter fram en ytterligare dimension hos begreppet ”interkulturalism”, i och 

med framhävandet av dess solidariska dimension. Begreppet ”multikulturalism” 

involverar till viss grad en kulturell samexistens, medan ”interkulturalism” syftar till 

dialog och interaktion på transformatorisk nivå.34 Benhabib ställer sig kritisk till vad hon 

kallar ”mosaikartad mångkulturalism”, som syftar till kulturer som klart avgränsade 

enheter i samförstånd utan just den transformatoriska aspekten.35 Med anledning av 

begreppets användbarhet, är intentionen att bruka varianter av begreppet ”interkulturell” 

när det anses passande. Tolkningar av begrepp som ”kulturpluralism” och 

”multikulturalism” kan under kommande avsnitt däremot innehålla interkulturella inslag. 

                                                

31 K. Mattsson: ‘Genus och vithet i den intersektionella vändningen’, Tidskrift för genusvetenskap, vol. 
1:2, 2010, s. 7. http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/776/715, (Tillgänglig 2016-12-
13). 
32 M. Borgström & A. Graviz, ‘Kan interkulturellt lärande bidra till fred i världen?’, i H. Lorentz & B. 
Bergstedt (red.), Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, Lund: 
Studentlitteratur, 2016, s. 190. 
33 Borgström & Graviz, Interkulturella perspektiv, s. 190. 
34 Anthias, The Sociological Review, s. 337. 
35 Benhabib, Jämlikhet och mångfald, s. 27. 
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1.3. Tidigare forskning 

Trots att forskning kring integrationsbegreppet till mångt och mycket ligger på akademisk 

nivå, hämtar denna forskning legitimitet och näring i vad som händer på politisk, 

ideologisk och samhällelig nivå. De yttre gränserna för integrationsforskningen är vaga 

och överlappande med andra samhällsvetenskapliga forskningsområden. Stephen Castles, 

professor i sociologi vid Oxford University, påpekar mycket träffande hur integration bör 

betraktas som en komplex process, vilken ej är möjlig att formulera och vidareutveckla 

utifrån enbart en specifik forskningsdisciplin.36 

Politiska ståndpunkter är svåra att helt och hållet frikoppla från forskning av denna 

karaktär. Ambitionen har därför varit att spegla den tidigare forskningens mångfald. 

Nedan presenteras den forskning om integrationsbegreppet, som valts ut i försök att 

representera både skilda politiska och ideologiska ståndpunkter, och 

forskningsperspektiv. 

 

 

1.3.1. Urval och sammanställning 

Den vetenskapliga forskningen om integrationsbegreppet fokuserar till mångt och mycket 

på integration i samband med migration och invandring. Beskrivningen av forskningen 

om integrationsbegreppet och redogörelsen för det teoretiska ramverket överlappar till 

viss del varandra. Detta innebär att vissa aspekter av tidigare forskning i olika 

utsträckning ingår i det teoretiska ramverket. Trots att undersökningens fokus ligger på 

integrationsbegreppet i teoretisk mening, kan även praktiska element införlivas i 

undersökningen på grund av begreppets sociologiska dimensioner. 

Undersökningen tillämpar huvudsakligen två metoder för litteratursökning. En form 

av kedjesökning, samt sökningar på olika former av databaser. Kedjesökning som metod 

för insamling av material innebär att litteraturförteckningar hänvisar vidare till 

författarnas egna källor och rekommendationer.37 Att följa litteraturhänvisningar kan leda 

till flertalet intressanta fynd, men en nackdel är att litteratur och forskning som är nyare 

än litteraturförteckning inte går att finna.  

                                                

36 S. Castles et al., Integration: mapping the field, Oxford: Centre for Migration and Policy Research and 
Refugee Studies Centre for the Home Office, 2002, s. 114. 
37 Harboe, Grundläggande metod, s. 85. 
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Den andra metoden för litteratursökning är användandet av litteraturdatabaser. Med 

hjälp av dessa är det möjligt att få tillgång till en stor, emellanåt oöverskådlig, mängd 

forskning. Av denna anledning är det viktigt att finna kombinationer av sökord för att 

finna just det som eftersökes.38 De databaser som använts för insamling av material i 

denna undersökning är Högskolan i Gävles egna litteraturkatalog, Libris, Academic 

Search Elite, Google Scholar samt Sveriges Riksdags databas för dokument och 

lagstadgar. Sökningar har gjorts på svenska och engelska. Sökorden har varit 

”integration”, ”migration”, ”sekulär”, ”postsekulär”, ”demokrati”, ”mångkultur” och 

”mångfald” i olika kombinationer och på båda språken. Ytterligare ett sökkriterium har 

varit datum för urval av forskningsmaterial. Med relevant avses nyare forskning om 

ämnet integration, men även viss äldre forskning som fortfarande bedöms som 

betydelsefull. Det huvudsakliga urvalskriteriet är att forskningen på något sätt är 

intressant för undersökningens syfte, i det att den på något sätt tillför till diskussionen om 

det postsekulära integrationsbegreppet. Ett ytterligare urvalskriterium formuleras kring 

ambitionen att i möjlig mån spegla forskningens mångfald av ideologiska och politiska 

perspektiv, men även se över representationen gällande kön och kulturell bakgrund.  

 

 

1.3.2. Den gemensamma berättelsens demokratiska dilemman 

Andreas Johansson Heinö, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, framhåller 

i sin avhandling från år 2009 tre demokratiska dilemman; uteslutandets, anpassningens-  

och legitimitetens. Uteslutandets dilemma behandlar både formella och informella 

gränser, och det faktum att exkludering är ofrånkomlig hos alla former av 

samhörigheter.39 Anpassningens dilemma innefattar frågor om i vilken utsträckning det 

är önskvärt och eftersträvansvärt att ansluta till en gemensam liberal demokratisk 

värdegrund, samt vilka krav som är godtagbara.40 Slutligen handlar legitimitetens 

dilemma om vilken gemensam berättelse som är mest berättigad. Johansson Heinö 

erbjuder en universalistisk modell, som alternativ till både det nationalistiska och 

mångkulturalistiska narrativet, vilken baseras på opartiskhet och tolerans.41  

                                                

38 Harboe, s. 84. 
39 A. Johansson Heinö, Hur mycket mångfald tål demokratin?: demokratiska dilemman i ett 
mångkulturellt Sverige, Diss., Göteborg: Göteborgs universitet 2009, s. 223. 
40 Johansson Heinö, Hur mycket mångfald tål demokratin?, s. 226. 
41 Johansson Heinö, s. 229. 
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Johansson Heinö argumenterar i sin utvärdering av svensk integrationsdebatt för att 

assimilation i själva verket handlar om integrationens praktiska dimensioner42 och att det 

behöver talas mer om assimilation, jämlikhet och identitet, framför integration.43 

Distinktionen mellan ”integration” och ”assimilation” har spelat ut sin roll, och frågan 

bör i stället vara ”hur lika vi behöver vara och vilka metoder som är acceptabla för att 

åstadkomma denna likhet.”44 Johansson Heinö förespråkar en pluralistisk demokrati, som 

erkänner ständigt interagerande, flytande, konkurrerande och överlappande identiteter, 

som argument för att hantera olikheter.45 Däremot behövs det enligt honom en gemensam 

nivå i samhället, som alla kan identifiera sig med, som överbryggar och håller samman.  

 

 

1.3.3. Interkulturalism, dialog och solidaritet 

En förståelse av integrationsbegreppet kan formas utifrån det interkulturella idealet, som 

enligt Anthias syftar till dialog och interaktion på transformatorisk nivå.46 För stor fokus 

ligger enligt henne på identiteter som statiska och tydligt avgränsade konstruktioner.47 

Interkulturalism enligt Anthias innefattar erkännandet av den globala och intersektionella 

naturen av sociala band och intressegemenskaper, och att etnocentrism och nationalism 

betraktas som otillräckliga redskap för inkludering och social rättvisa.48 Gällande 

integration omfattar den sociala anpassningen samtliga invånare, till skillnad från 

assimilation som uppfattas som anpassning för de som betraktas som ett problem för den 

sociala ordningen och sammanhållningen.  

Anthias vill genom att sammanföra det interkulturella ramverket med det 

intersektionella, belysa de sociala identiteternas komplexitet, mångfald och samspel.49 

Dessa ständigt transformativa tillhörigheter är inte möjliga att isolera eller kategorisera 

på grund av deras relationella och dialogiska egenskaper. Ytterligare en dimension i 

Anthias forskning innefattar en transnationell dimension, inom vilken människans många 

                                                

42 A. Johansson Heinö, Integration eller assimilation?: en utvärdering av svensk integrationsdebatt, 
Stockholm: Timbro, 2011, s. 41. 
43 Johansson Heinö, Integration eller assimilation?, s. 8. 
44 Johansson Heinö, Hur mycket mångfald tål demokratin?, s. 226. 
45 Johansson Heinö, s. 174. 
46 Anthias, The Sociological Review, s. 337. 
47 Anthias, s. 335. 
48 Anthias, s. 337. 
49 Anthias, s. 335. 
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tillhörigheter och flödet av kommunikation mellan olika rum.50 Exempel på dessa kan 

vara bostadsområde, ursprungsland och andra lokala, translokala och transnationella 

platser eller identiteter. Detta innebär att tillhörighet inte längre kan fixeras enbart vid en 

specifik plats utan till en mängd olika, främst sociala ”locations”.51  

Rådande fokus på integration via social sammanhållning utifrån etniska markörer samt 

de moderna staternas makt och reglering leder enligt Anthias till kategorisering av 

önskvärda och icke-önskvärda personer och grupper, i synnerhet vad som betraktas som 

oförenligt med västerländska samhällen.52 Det transnationella intersektionella ramverket, 

baserat på Anthias forskning, erkänner mångfalder utifrån dess ständigt skiftande 

positioneringar inom tid och rum, och där etnocentriska och nationsbaserade 

tillhörigheter löses upp till förmån för mer breda förståelser för de sociala bandens globala 

och intersektionella natur.53 Solidaritet hävdar hon, är nödvändigt för att tydliggöra 

integration som en dialogisk process, för att rannsaka den föreställda kulturella 

homogeniteten som cementerad av samhällsstrukturer och institutioner, samt för att skapa 

nya inkluderande samhörigheter via deltagande och gräsrotsdemokratiska processer.54  

 

 

1.3.4. Västerländsk hegemoni, integration och jämlikhet 

Utifrån ett politiskt ekonomiska perspektiv på migration och mångfald, resonerar Castles 

kring globaliseringens påverkan på vad han kallar för integrationsmodellernas kris och 

multikulturalismens bakslag.55 Det finns enligt Castles tydliga kopplingar mellan 

globaliseringen, upplysningen och kolonialismen, och de moderna liberaldemokratiska 

samhällenas misslyckade försök till integration.56 Kolonialismens upplysnings- och 

befrielsemission har inneburit en direkt påverkan på framväxten av idén om vissa 

människor som bärare av icke-önskvärda element, för rationellt grundade västerländska 

samhällen. Mänskliga rättigheternas upphöjda status har inneburit en förlängning av den 

                                                

50 Anthias, Current Sociology, s. 184. 
51 Anthias, s. 186. 
52 Anthias, s. 174. 
53 Anthias, s. 186. 
54 Anthias, The Sociological Review, s. 336. 
55 S. Castles, ‘Globalization, ethnic identity and the integration crisis’, Ethnicities, vol. 11:1, 2011, s. 23. 
DOI: 10.1177/14687968110110010204, (Tillgänglig, 2017-02-11). 
56 Castles, Ethnicities, s. 24f. 
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vite mannens börda, något som enligt min tolkning aktualiserar behovet av 

intersektionella perspektiv på integrationsbegreppet.  

Detta är de stora bakomliggande orsakerna till migrationsmodellernas kris i dag menar 

Castles. Muslimska immigranter betraktas vanligtvis som inneboende fiender eller som 

oönskade, vilka bör kontrolleras och assimileras.57 I dag talas det mycket om integration 

i form av social sammanhållning, men detta menar Castles är en felaktig väg att gå. 

Dagens globalisering innebär att integrationsmodeller behöver ses över, om inte helt 

ersättas. Assimilation kan ha varit en fungerande modell för statiska samhällen, men för 

dagens samhällen, i en värld av ständig rörlighet, behöver vi finna ny mångfaldspolitik 

och nya idéer kring sociala relationer genom möten och interaktioner. 

I rapporten Integration: mapping the Field från år 2002, argumenterar Castles 

tillsammans med Korac, Vasta och Vertovec, för att integration i ett mångkulturellt 

samhälle bör förstås som en process där samtliga invånare erhålles civila, sociala, 

politiska, mänskliga och kulturella rättigheter.58 Författarna menar att integration i ett 

mångkulturellt samhälle bör förstås som en ömsesidig process och inkluderande 

jämlikhet. Integration av nyanlända in i ett nytt samhälle sker på alla nivåer, och 

involverar allt från institutioner, politiska beslutsfattare och den offentliga sfären.59 

 

 

1.3.5. Maktperspektiv och individuell autonomi 

Maja Korac, sociolog inom ämnet migrations- och flyktingstudier med särskild inriktning 

på genus, mångfald och social inkludering, påpekar hur antalet beskrivande termer som 

knyter an till integrationsbegreppet illustrerar dess komplexitet och mångtydighet.60 De 

konceptuella problem som är relaterade till ”integration” är enligt henne kopplade till 

definitions- och tolkningsföreträde. Korac riktar i sin artikel Integration and how we 

facilitate it kritik mot det vanligt förekommande ”top-down”-tillvägagångssättet som 

karakteriseras av en asymmetrisk och ojämlik makt- och röstrelation.61 Empiriska studier 

karakteriseras enligt Korac vanligtvis av denna metod, där fokus ligger på strukturella 

                                                

57 Castles, s. 25. 
58 Castles et al., Integration, s. 113. 
59 Castles et al., s. 113. 
60 M. Korac, 2003. ‘Integration and how we facilitate it: A comparative study of the settlement 
experiences of refugees in Italy and the Netherlands’, Sociology, vol. 37:1, 2003, s. 52.  
DOI: 10.1177/0038038503037001387, (Tillgänglig 2017-03-12). 
61 Korac, Sociology, s. 53. 
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och organisatoriska aspekter. Då integration är både individualiserad och kontextbunden 

är det viktigt, anser Korac, att synliggöra denna maktdimension. 

Korac förespråkar en förståelse av integrationsbegreppet i form av en tvåvägsprocess 

där påverkan sker både på det etablerade samhället och de nyanlända, med ömsesidig 

anpassning och deltagande från samtliga parter.62 Hon understryker vikten av att 

invandrare inte bör betraktas som objekt för integrationspolitiken, utan som autonoma 

individer med rätt att delta i utformningen av den integrationspolitik som berör dem.63 De 

många överlappande processer som utgör integrationen, bör erkännas inom politisk 

strävan efter social inkludering. Detta samtidigt som ”överbryggande socialt kapital” 

utvecklas, vilket kan leda till rymligare identiteter utifrån ömsesidiga intressen.64 Korac 

visar på hur integration av de berörda upplevs som en byggandeprocess mot socialt 

kapital, med förbindelser både till det nya samhället och den egna kulturen.65  

I en intervjuundersökning med människor som tidigare anlänt till Nederländerna och 

Italien, finner Korac stöd för just hur statliga integrationsfrämjande policys till mångt och 

mycket ger önskade resultat, men att säkrad plats på arbetsmarknad och formella 

introduktioner för många fortfarande inneburit upplevelser av utanförskap.66 De verktyg 

som appliceras av stater är enligt Korac mycket viktiga, då dessa antingen hjälper eller 

stjälper en djupare integrationsprocess. Det finns en tydlig diskrepans mellan vad som 

från statligt och institutionellt håll betraktas som lyckad integration, och upplevelserna 

från människor som vanligtvis betraktas som föremål för policys enbart.67 Korac för fram 

en förståelse av integration som långsiktiga och djupgående processer. 

 

 

1.3.6. Sekularism, aktivism och könsmaktsstrukturer 

Den franska principen om sekularism, den tydliga separationen av statliga och religiösa 

angelägenheter, är djupt förankrad i republikansk universalism och upplysningsarvet, och 

                                                

62 Korac, s. 52. 
63 Korac, s. 63. 
64 Korac, s. 54. 
65 Korac, s. 63. 
66 M. Korac, ‘The role of the state in refugee integration and settlement: Italy and the Netherlands 
compared’, Forced Migration Review, 2002, s. 30f. http://hdl.handle.net/10552/253, (Tillgänglig 2017-
02-13). 
67 Korac, Forced Migration review, s. 31. 
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därmed även i den franska nationalidentiteten.68 Sekularismen utgör hinder för integration 

av särskilda grupper av immigranter, i synnerhet muslimska. Detta menar Jane Freedman, 

sociologiprofessor med särskilt inriktning på bland annat genus, sociala relationer och 

migration. Denna relation kompliceras ytterligare genom landets kolonialhistoria, och 

visar på assimilationsbegreppets återvändande.69 Den franska synen på sekularism och 

universalism syftar enligt Freedman till en strävan efter att utjämna identiteter och 

tillhörigheter, jämlikhetssträvan via ”sameness”70 och hög grad av kulturell 

enformighet.71 

En av de större svagheterna med den franska sekularismens integrationssträvan är dess 

misslyckande med att bekämpa social och ekonomisk ojämlikhet.72 Överrepresentationen 

av immigranter i fattiga bostadsområden, men även i arbetslöshetsstatistiken, riskerar att 

underblåsa och provocera fram invandringsfientlig opinion och rasism. Sociala och 

ekonomiska svårigheter kan även leda till djupare och intensifierad exkludering. Lagar 

och regler som syftar till integration i form av social och kulturell ”sameness” betraktas 

av Freedman som ytterst kontraproduktiva, då dessa förstärker motsättningar. Lösningen 

är enligt henne inte att bestraffa och skuldbelägga redan utsatta grupper, utan en kritisk 

rannsakan av den sekulära nationens politik för integration och sammanhållning.73 

I en artikel uppmärksammar Freedman kollektivism och aktivism hos kvinnliga 

immigranter. Integrationsprocesser är enligt henne särskilt komplexa då redan ojämlika 

könsmaktsstrukturer både inom det nya värdlandet och ursprungslandet riskerar att 

förstärkas, och därmed drabba kvinnors tillgång till nödvändiga handlingsresurser och 

samhälleligt deltagande, då många inte ännu betraktas som medborgare.74 Kvinnliga 

immigranter kan även uppleva svårigheter i att delta i facklig organisering på grund av 

begränsat medborgarskap, vilket gör dem särskilt utsatta. Trots detta har kollektiv 

organisering och politisk aktivism i viss förlängning inneburit omförhandlade 

könsrelationer inom vissa samhällsgrupper men även större offentligt deltagande.75 

 

                                                

68 J. Freedman, ‘Secularism as a barrier to integration? The French dilemma’, International Migration, 
vol. 42:3, 2004, s. 20f. DOI: 10.1111/j.0020-7985.2004.00287.x, (Tillgänglig 2017-05-14). 
69 Freedman, International Migration, s. 6. 
70 Freedman, s. 10. 
71 Freedman, s. 22. 
72 Freedman, s. 21. 
73 Freedman, s. 21. 
74 J. Freedman, ‘Women, migration and activism in Europe’, Amnis, Revue de civilisation contemporaine 
Europes/Amériques, vol. 8, 2008, s. 3. https://amnis.revues.org/604, (Tillgänglig 2017-04-18). 
75 Freedman, Amnis, Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, s. 8. 
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1.3.7. Majoritetskulturens företräde och legitimitet 

Tariq Modood, professor i sociologi, resonerar i sin artikel Post-immigration ’difference’ 

and integration kring vilka former av integration som är giltiga inom den påstådda 

sekulära europeiska kontinenten. Modood påpekar att behovet av integration uppstår när 

människor inom ett etablerat samhälle betraktas och behandlas orättvist till skillnad från 

erkända medborgare.76 Integrationsbegreppet har enligt Modood en subjektiv och 

symbolisk dimension, då olika minoriteter betraktas i ljuset av majoritetssamhället, och 

att minoriteter upplever relationer till samhället som helhet utifrån detta förhållande.77 

Integration delas av Modood upp i fyra olika dimensioner; assimilation, individualistisk 

integration, multikulturalism, och kosmopolitanism.78 Samtliga erbjuder specifika 

insikter gällande frihet, jämlikhet och medborgerlig sammanhållning.  

”Assimilation” innebär enligt Modood integration i form av en envägsprocess, där 

nytillkomna utgör minsta möjliga rubbning av rådande ordning. ”Individualistisk 

integration” handlar om fokus på tillhörighet och frihet utifrån individens autonomi, 

vilket innebär att olika grupperingar erkänns som underordnade individuella fri- och 

rättigheter.79 Enligt Modoods definition av ”multikulturalism” betraktas integration som 

en ömsesidig process där individer såväl som grupper utgör dynamiska och distinkta 

parter. ”Kosmopolitanism” som idé bejakar skillnader samtidigt som det syftar till 

upplösning av grupper till fördel för en föränderlig global samhörighet.80 Detta gäller i 

synnerhet påtvingade kategoriseringar och grupperingar. Globalisering och kulturmöten 

resulterar i upplösning av statiska grupperingar, och att multipla och transformatoriska 

identiteter samspelar.81 Dessa fyra dimensioner interagerar med varandra och 

kompletterar varandras ofullkomligheter.  

Modood lägger i sin artikel Multiculturalism, interculturalisms and the majority fram 

fyra tydliggöranden gällande minoriteternas relation till majoritetssamhället.82 Det första 

innebär att människor tillhörande minoriteter måste skyddas från rasism och fientlighet i 

olika former. Enligt det andra tydliggörandet bör människor fritt få välja mellan olika 

                                                

76 T. Modood, ‘Post-immigration 'difference' and ’integration’, Meritum, revista de Direito da 
Universidade FUMEC, vol. 8:1, 2013, s. 390. http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1791, 
(Tillgänglig 2017-01-23).  
77 Modood, Meritum, revista de Direito da Universidade FUMEC, s. 390f. 
78 Modood, s. 392. 
79 Modood, s. 395. 
80 Modood, s. 397. 
81 Modood, s. 398. 
82 T. Modood, ‘Multiculturalism, interculturalisms and the majority’, Journal of Moral Education, vol. 
43:3, 2014, s. 307. DOI: 10.1080/03057240.2014.920308, (Tillgänglig 2016-12-14). 
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integrationsmodeller, och ingen av dessa bör vara påtvingade. Enligt Modoods tredje 

antagande bör det finnas multikulturell anpassning inom offentliga institutioner. Slutligen 

bör minoriteter uppmuntras och ges möjlighet till utformande av den gemensamma 

nationella identiteten och kulturen. Förståelser av integrationsbegreppet bör enligt min 

tolkning av Modood innefatta dessa fyra tydliggöranden för att bära full legitimitet. 

Nationalidentitetens majoritet har en självklar och central roll, men är enligt Modood 

enbart legitim om en gemensam strävan föreligger att reflektera bredare medborgerligt 

företräde.83 Modood problematiserar ett vanligt problematiskt antagande om att 

majoritetssamhället har att erbjuda vad minoriteter söker. Vad händer om detta ej är 

fallet?84 Modood problematiserar även antaganden kring de liberaldemokratiska staternas 

neutralitet, och menar att den neutrala offentliga sfären som ett ideal är en omöjlighet på 

grund av en utmärkande kulturell karaktär inom vilken majoritetsbefolkningen har 

legitimt företräde.85 

 

 

1.4. Disposition 

Denna undersökning är strukturerad och disponerad enligt följande. Det första kapitlet 

inleddes med bakgrund samt redogörelse av undersökningens syfte och frågeställningar. 

Efter detta följde en sammanställning av undersökningens metodologi, som innefattar 

explorativt begreppsstudium samt allmänt litteraturstudium som de primära metoderna, 

med det intersektionella perspektivet som komplement. Därefter presenterades ett urval 

av tidigare forskning kring integrationsbegreppet. 

Undersökningens andra kapitel innehåller en presentation av integrationsbegreppets 

kontexter, i syfte att sätta undersökningen i ett politiskt, socialt, historiskt och akademiskt 

sammanhang. Här redogörs för samtida svensk integrationspolitik och samhällsdebatt, 

samt en framställning av integrationsbegreppets tre dimensioner utifrån Ludvig 

Beckmans forskning.   

I kapitel tre presenteras undersökningens postsekulära teoretiska ramverk i form av tre 

teorier, vilket inleds med ett historiskt perspektiv på begreppet ”sekulär” och några av 

dess variationer. Detta följs upp av en redogörelse av den vetenskapliga debatten om 

                                                

83 Modood, Journal of Moral Education, s. 314. 
84 Modood, s. 309. 
85 Modood, s. 308. 
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postsekularitet. Detta kapitel formuleras som svar på första den frågeställningen: Vilka 

inslag i den pågående vetenskapliga debatten om postsekularitet är relevanta för aktuell 

forskning om integrationsbegreppet? 

I det fjärde kapitlet avhandlas undersökningens analys. Här formuleras således svar på 

den andra frågeställningen: Hur skulle en postsekulär variant av integrationsbegreppet 

kunna se ut? Det är här som det teoretiska ramverket appliceras på den tidigare 

forskningen, och som vidare kritisk reflektion och rekonstruktion av det postsekulära 

integrationsbegreppet tar form. Detta kapitel har samma utformning som det tredje, där 

analysen struktureras efter varje enskild teori. Vidare struktureras kapitlet efter passande 

teman som träder fram i mötet mellan tidigare forskning och teori. Analysen är uppdelad 

i segment bestående av tre stycken. Inledningsvis presenteras en del av den tidigare 

forskningen, följt av ett stycke som utgörs av en del av det teoretiska ramverket som anses 

relatera till forskningen. Avslutningsvis tillkommer ett stycke där forskning och teori 

sammanförs, genom kritiska och explorativa resonemang. 

I det femte och avslutande kapitlet dryftas och utvärderas metodologi, teoretiskt 

ramverk, tidigare forskning samt undersökningens analys i anslutning till syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis sammanfattas undersökningens resultat.  
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2. INTEGRATIONSBEGREPPET – KONTEXT OCH 

DIMENSIONER 

Integration kan förstås på olika vis, och det bär på både negativa och positiva 

konnotationer. Beckman hävdar att människors subjektiva värderingar spelar en 

betydande roll när vi talar om integration och till vad människor bör integreras.86 Det är i 

och med detta möjligt att fylla begreppet med mångfalden värderingar och föreställningar 

om det goda livet. Detta bidrar till begreppets diffusa natur, där myriader definitioner och 

innehåll samspelar och kolliderar med varandra. Integrationsbegreppet sammanfattar 

enligt Beckman det som anses eftersträvansvärt i en demokratisk välfärdsstat, och dess 

politiska orientering.87 Detta innefattar olika normativa föreställningar om innehållet i 

integrationsbegreppet, men även idéer om krav och utmaningar. Integration kan också 

betyda att ”föra samman”.88 Av denna anledning är det därför angeläget att lyfta fram 

begreppet så som det diskuteras i samtida integrationspolitik och samhällsdebatt, då 

samtida förhållanden ställer nya kunskapskrav kring de förhållanden som formar oss och 

våra relationer till samhället och varandra.89 

 

 

2.1. Samtida integrationspolitik och samhällsdebatt 

Det är nödvändigt att belysa integrationsforskningens kopplingar till samhället utanför 

den akademiska världen. Integrationsbegreppet är ett omdiskuterat forskningsobjekt som 

är så mycket mer än ett intellektuellt spörsmål reserverat för enbart den vetenskapliga 

abstrakta debatten. Av denna anledning har integrationsforskningen en ofrånkomlig 

koppling till sociala och politiska dimensioner. Den vetenskapliga debatten om 

integrationsbegreppet sker förvisso på akademisk nivå, men den är samtidigt förankrad i 

begreppets praktiska, politiska, språkliga, subjektiva och normativa bemärkelser. Av 

denna anledning följer inledningsvis en redogörelse för samtida integrationspolitik och 

samhällsdebatt, ett historiskt perspektiv på integrationsbegreppet samt en kort 

redogörelse av integrationsbegreppets språkliga dimensioner. 
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Efter det svenska riksdagsvalet år 2014 kom den dåvarande regeringskonstellationen 

att utformas utan vare sig integrationsminister eller någon motsvarande instans.90 Istället 

kommunicerades att integration skulle genomsyra det politiska arbetet och därför skulle 

hanteras av samtliga departement. Att integrationsarbetet enbart bör ligga på enskild 

instans är ett förlegat sätt att se det hela på menade arbetsmarknadsminister Ylva 

Johansson i ett svar på skriftlig fråga angående ansvaret för integrationsfrågor i 

regeringen.91 Detta var i och för sig inget nytt. Samma tanke yttrades i en 

regeringsskrivelse från 2008, enligt vilken ”Integrationspolitiken är sektorsövergripande, 

vilket innebär att politikens mål ska uppnås genom insatser inom flera politikområden 

och av många olika myndigheter.”92 I februari år 2016 förändrades detta i och med att 

Johansson blev ansvarig för regeringens etableringspolitik.93 Regeringen ville inte 

beskriva Johanssons post som en integrationsministerpost, trots att många menade att det 

var just vad det i praktiken var. Fokus låg istället på en sammanhållen och 

helhetsfokuserad etableringspolitik under Johanssons mandat.94  

Majoriteten riksdagspartier, inklusive partier utanför riksdagen, ser integrationen som 

en ytterst viktig del för ett väl fungerande samhälle. Ämnet diskuteras ständigt via 

motioner, riksdagsdebatter och budgetpropositioner. Däremot är Sverigedemokraterna 

det enda partiet i riksdagen som väljer att diskutera assimilationspolitik framför 

integrationspolitik.95 Detta som ett alternativ till dagens ”mångkulturalism”, där religiös, 

etnisk och kulturell mångfald anses problematisk för den svenska nationens homogenitet. 

Istället bör invandrare enligt Sverigedemokraternas politiska vision överge ursprungliga 

kulturer och identiteter till fördel för den svenska nationen.  

Gemensamt för stora delar av reaktionerna på 2014 års regeringsbildning, men även 

för debatter och diskussioner som pågår även i dag, är den vanligt förekommande 

uppfattningen att integrationsarbetet har misslyckats.96 Enligt Paulina de los Reyes och 

                                                

90 A. Grönberg, ‘Här är Löfvens regering’, SVT Nyheter, 2014-10-03. 
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Masoud Kamali har den misslyckade integrationen resulterat i två skilda reaktioner. Den 

ena reaktionen baseras på en föreställning om att integrationen misslyckats på grund av 

”invandrarnas” egna tillkortakommanden och brister.97 Den andra reaktionen syftar till 

att belysa de strukturella och institutionella processer som ligger bakom hur etniska 

klyftor och diskriminering i samhället reproduceras och förstärks. Sällan diskuteras 

integration som något mer än utifrån dessa två aspekter. 

I och med den tillfälliga lagen som minskar möjligheten för asylsökande att få 

uppehållstillstånd i Sverige, riktades skarp kritik mot regeringen. Lagen som trädde i kraft 

20 juli 2016, och som gäller i 3 år framåt, innebär bland annat att permanenta 

uppehållstillstånd omvandlas till tillfälliga och att det blir betydligt svårare att få 

permanent uppehållstillstånd. Enligt Röda Korset leder detta till förödande konsekvenser, 

inte minst genom att rätten till familjeåterförening påverkas.98 Lagen leder även till ökad 

otrygghet och försvårad integration. Denna kritik delas av flertalet andra 

människorättsorganisationer och delar av den partipolitiska representationen. Den är även 

ett inslag i en framträdande folkopinion. 

Integration kan samtidigt beskrivas som någonting mer än enbart traditionell 

integrationspolitik i statlig regi. Mängden initiativ på gräsrotsnivå startas upp utifrån ett 

stort intresse för integration och interkulturella möten. Dessa underlättar på olika vis för 

nyanlända att lära känna det nya samhället och att få möjligheter till att möta nya 

människor och träna på svenska, men leder samtidigt till samhälleligt deltagande och en 

bredare demokratisk folkrörelse via människor som vill känna delaktighet. Dessa projekt 

anordnas av olika ideella grupper och individer, men även på initiativ av bland andra 

Svenska kyrkan och landets bibliotek. 

Vad samtliga exempel illustrerar är att integration utöver att handla om 

integrationspolitik även inbegriper olika former av socialisation och interaktion mellan 

medmänniskor, för att skapa fler möjligheter till, och inspirera till ett bredare engagemang 

hos individer som i någon form upplever utanförskap och maktlöshet. Det är möjligt att 

rikta fokus mot en mer inkluderande förståelse av integrationsbegreppet samt en 

demokratisk offentlighet där uppfattningar om den svenska homogeniteten och 

enhetligheten utmanas. 
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2.2. Historiskt perspektiv på integrationsbegreppet 

I och med industrialiseringen, med landsbygdens avfolkning, fattigdom bland 

arbetarklassen och socialt utsatta och politiska motsättningar som följder, ökade behovet 

av bland annat nya politiska och sociala lösningar.99 Integration kom i denna bemärkelse 

att handla om olika grupper och individer som drabbades i och med det stora skiftet från 

traditionella kollektivistiska bondesamhällen till mer moderna, rationella och 

individualiserade samhällen. Dessa förändringar i socioekonomiska och kulturella 

förhållanden kom aningen chockartat, i synnerhet för dem vars liv drastiskt påverkades 

av moderniseringen och industrialiseringen.  

Även kolonialismen spelar en betydande roll gällande sammanhanget strukturer och 

maktrelationer. Enligt utredningen med titeln Integrationens svarta bok, är 

kolonialismens effekt på Sverige något som behandlats relativt blygsamt.100 Detta beror 

enligt utredningen bland annat på selektiv historieskrivning och uppfattningen om att 

Sverige inte varit inblandat i militarism och landerövringar i samma utsträckning som 

övriga länder. Kolonialismen med dess omfattande ockupationer har därmed förändrat 

stora delar av vår globala existens. Önskan att civilisera den övriga världen, ”den vite 

mannens börda”, betraktas på vissa håll även i dag som ett nobelt åtagande. Med hjälp av 

det intersektionella perspektivet belyses den strukturella och institutionella 

diskriminering och rasismen.101 Detta betraktas som en avgörande del i 

integrationspolitikens misslyckande. Beckman påpekar att en föreställning om invandring 

och etnisk mångfald som ett hot mot den ekonomiska, politiska och sociala ordningen var 

starkt framträdande under 1900-talets första hälft.102  

Under efterkrigstiden förändras perspektiven något. Demokratiska värden träder fram, 

med motivering av andra världskrigets grymheter bland annat, som en viktig grund och 

förutsättning för den sociala ingenjörskonsten.103 Integrationen blev under denna period 

en angelägenhet inte bara för invandrare utan även för det svenska samhället och dess 

välfärdsprojekt. Under 1960-talet skulle dessa frågor komma att diskuteras från statligt 

håll. Det var i detta årtiondets andra hälft som de första politiska åtgärderna för att 
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underlätta invandrares anpassning till Sverige påbörjades.104 Detta mål om jämlikhet 

skulle förverkligas genom välfärdspolitisk praxis, utan särskilda åtgärder.  

Det är trots denna politiska retorik rimligt att enligt Carl Dahlström, professor i 

statsvetenskap vid Göteborgs universitet, betrakta statens invandrarpolitik under 1960-

talet som assimilationsinriktad.105 Assimilationstanken kom att ifrågasättas runt år 1968, 

och övergavs senare till fördel för invandrarpolitiken. Dahlström argumenterar för att det 

fanns tydliga rasistiska inslag i invandrar- och minoritetspolitiken under 

mellankrigstiden.106 Det koloniala arvet tycks löpa som en röd tråd genom 

integrationsbegreppets historia. Assimilationstanken började diskuteras i debatter mellan 

universalistiska och mångkulturalistiska läger under 1960-talets andra hälft. Det är också 

under denna period som mångkulturalism skulle komma att slå igenom som politisk 

ståndpunkt och ideal, något som senare influerade den statliga retoriska riktningen.107  

Begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan kom att bli ledord för den svenska 

integrationspolitiken i och med en regeringsproposition från år 1975. Jämlikhet för 

invandrare skulle komma att betraktas som eftersträvansvärt ”inom ramen för en 

intressegemenskap som omfattar hela det svenska samhället.”108 Dahlström poängterar 

att invandrarpolitikens retorik förändrades i något av en radikal riktning i och med de nya 

målen 1975.109 Det mångkulturella idealet trädde fram i stark kontrast till tidigare 

invandrarpolitisk retorik. Dahlström hävdar däremot att det under denna tid, och 

fortfarande ännu i dag, råder en diskrepans mellan statlig retorik och praktik.110  

Från år 1975 och fram till år 1997 skulle den invandrarpolitiska retoriken långsamt 

komma att förändras, där statens ambitioner och ansvar tonades ner för att lättare passa 

in i de praktiska åtgärdspaketen, en period under vilken inga nya invandrarpolitiska 

program startades.111 Regeringen kommunicerade år 1997 att de invandrarpolitiska målen 

skulle komma att omformuleras, och Dahlström menar att dessa kom att bli 
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universalistiska, i samma princip som de mål som formulerades på 1960-talet. Här skulle 

särskilda åtgärder prioriteras bort framför generell politik.112  

I och med regeringens skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet, skulle inriktningen 

på den redan rådande integrationspolitiken fullföljas, dock med betydande förbättringar 

inom olika samhällsområden.113 Brister i förverkligandet av integrationspolitikens mål 

belystes och skulle nu åtgärdas, med utgångspunkt i en gemensam värdegrund om allas 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhetspolitikens mål och skillnader 

i förutsättningar i synnerhet skulle uppmärksammas.114 Enligt denna skrivelse påvisas hur 

universella överenskommelser om mänskliga rättigheter stater emellan bör fungera som 

ideal för hur individuell frihet och autonomi hanteras.115 Integrationsprocessen bör här 

handla mer om hur den enskilda individen blir en del i ”samhällsgemenskapen”.  

 

 

2.3. Integrationsbegreppets tre dimensioner 

Beckman har i sin forskning delat upp integrationsbegreppet i tre huvudsakliga 

dimensioner. Denna strukturering av integrationsbegreppet sätter fokus på olika 

förståelser av integrationsbegreppet och dess komplexitet. Framställning av 

integrationsbegreppets tre dimensioner har som syfte att tydliggöra de språkliga 

dimensioner som lyfts fram under avsnittet tidigare forskning. 

De tre dimensioner som Beckman formulerar är integration som (i) att vara lika, (ii) 

att behandlas lika samt (iii) att vara tillsammans. Den första dimensionen rymmer frågor 

kring i vilken grad likheter bör eftersträvas samtidigt som demokratiska värdegrunder tas 

hänsyn till.116 Den andra dimensionen innefattar frågan om vilka utmaningar som 

migration och mångfald medför till den liberaldemokratiska välfärdsstatens krav på 

likabehandling. Frågor om hur rättigheter, möjligheter och resurser bör fördelas för att 

uppnå jämlikhet är här centrala. Den tredje och sista dimensionen handlar om 

socialisation, segregation och socialisering med grund i den religiösa, etniska och 

kulturella pluralismen. Innan Beckmans tre dimensioner presenteras vidare, följer en 

redogörelse av språkliga utmaningar och begränsar. 
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2.3.1. Språkliga utmaningar och begränsningar 

En av integrationsbegreppets teoretiska utmaningar handlar om begreppsförvirringen, 

som ges en ytterligare dimension på grund av subjektiva värderingar.117 Våra 

ställningstaganden till sociala relationer är stadigt grundade i normativa föreställningar 

av vad integration innebär och vad som utgör det goda livet och social harmoni. Enligt 

Castles innebär detta att begreppet integration kan betyda vad än vi vill att det ska 

betyda.118 Korac menar att integration är en vag och ”kaotisk” term som beroende på 

kontext skiftar i betydelse.119 Möjligtvis skulle begreppet kunna bytas ut mot något mer 

passande, vilket snarare innebär ett utbyte av en språkdräkt till förmån för en annan.  

Lena Södergran lägger i sin avhandling om svensk invandrar- och integrationspolitik 

fram ett förslag om begreppet jämlikhetspolitik som alternativ till integrationspolitik.120 

Detta på grund av att begrepp som ”invandrare” och ”integration” både är svårtolkade 

och bär på negativa konnotationer. Castles menar att begreppet ”inkludering”, som antites 

till exkludering, på ett bättre sätt syftar till deltagande i demokratiska verktyg och 

processer.121 Däremot är begreppet, liksom integrationsbegreppet, vagt och kan användas 

på många olika vis. Behovet av språkliga nödlösningar överväger dock vidare 

problematiseringar i denna undersökning, men denna problematik behöver åskådliggöras.  

Ett sökande efter specifika definitioner som används i politisk debatt riskerar att bli ett 

sökande utan slut enligt Beckman.122 Däremot är det möjligt att finna en eller flera 

kärnbetydelser. En definition påpekar Beckman, är ett påstående om hur ett uttryck bör 

förstås i en viss kontext, men som inte säger något om hur vi bör förstå verkligheten.123 

Definitioner ger således inget svar på hur verkligheten är beskaffad.  

Vid diskussioner om integrationsbegreppet är det viktigt att betrakta dess abstrakta 

natur i och med att integrationsdiskursen rymmer allt från arbetsplatssituationer och 

ekonomi till medicin och kultur. Det handlar om, för att låna en formulering av Beckman, 

integration som en relationell egenskap.124 Detta innebär att integration inte handlar om 

en personlig egenskap hos individer, utan att en misslyckad integration istället bör förstås 
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utifrån strukturella premisser där relationer mellan människor och samhällets institutioner 

på olika sätt är bristfälliga. Det är således möjligt att återkoppla till begreppet i dess mest 

abstrakta mening, där olika delar tillsammans utgör en helhet, vilket åskådliggör den 

relationella egenskapen. 

Å ena sidan är begreppet ett minst sagt godtyckligt sådant, samtidigt som det å andra 

sidan omfattar interaktioner på samtliga sociala nivåer, inte enbart i mellanmänsklig 

relationell bemärkelse. Utgångspunkten kan därför även kopplas till vad Beckman 

betecknar som den klassiska sociologin, där relationen mellan olika samhällsstrukturer 

och enskilda aktörer studeras.125 Denna belyser den sociala ordningen och samtliga 

individers anpassning till någon form av fungerande och harmonisk enhet. 

Integrationsproblematiken syftar således både till att behandla den sociala anpassningen 

så som den sociala ordningen.126 Enligt Beckman utgår förståelser av begreppet antingen 

ifrån integration som en fråga om vad som krävs för en stabil social ordning, eller som en 

fråga angående kring hur samhället ska anpassas så att demokratiska värderingar kan 

upprätthållas.127 I denna undersökning kombineras dessa två förståelser. Utmaningen 

består i att förverkliga en vision av samhället under nya omständigheter via integration 

som kontinuerlig process.128  

 

 

2.3.2. Integration som att vara lika 

Denna första dimension, där integration formuleras som ”att vara lika”, bygger på en 

strävan på samhällelig nivå på gemensam grund med avseende på bland annat normer, 

ideal och grundläggande värderingar.129 En idé, vars rötter kan spåras till 

nationalstaternas framväxt under 1800-talets, och som bygger på föreställningar om 

likformighet, gemensam nationell identitet och universell gemenskapsgrund. Denna 

enhet baseras bland annat på språk, religion och traditioner i olika former, och kan i sig 

diskuteras utifrån tre skilda aspekter. Den ena innefattar hur den sociala anpassningens 

problem hanteras genom ett tillmötesgående för samtliga berörda parter.130 Strävan efter 
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likhet är enligt denna tanke fortfarande önskvärd, men bör omformuleras. En annan tanke 

är att likhet inte alls är eftersträvansvärt, utan vad som bör premieras är sociala och 

ekonomiska villkor för samtliga invånare. En sista aspekt som Beckman lyfter fram är att 

ett mångfaldens samhälle kräver en ny form av gemensam identitet, baserad på 

mångfaldsbaserad gemenskapsgrund.131 Något som förenar dessa tre tankemodeller är att 

idéer grundade i assimilationstanken bör överges.  

Beckman resonerar kring orsaken bakom den negativa värdeladdning i 

assimilationsbegreppet och menar bland annat att assimilation inte är förenligt med 

respekt för kulturell pluralism.132 Medan assimilering handlar om ensidig anpassning, är 

det möjligt att betrakta integration som ömsesidig anpassning.133 En ytterligare betydelse 

av assimilation är att minoritetsgrupper bör anpassa sig till majoritetsbefolkningen.134 Att 

assimilationstanken enligt Beckman genomgår något av en renässans är rimlig.135 När 

den omdiskuterade integrationen och mångkulturalismen anses misslyckad och 

assimilationstanken återigen bedöms som ett möjligt alternativ, skapas utrymme för krav. 

Termerna integration och assimilation kan enligt Beckman beskrivas utifrån antingen 

en övergripande problematik eller särskilda idéer om hur denna problematik är möjlig att 

hantera.136 Beckman påpekar att det är möjligt att tala om den ömsesidiga assimilationen 

som ett gemensamt projekt, vilken skiljer sig från den historiska assimilationstankens 

ensidiga anpassning.137 Att ansluta sig till assimilationstanken innebär enligt Beckman att 

anamma idén om att det är minoriteter som bör anpassa sig och att likhet i viss 

utsträckning är nödvändig för samhällsgemenskapen.138  

Förändringar i språkbruket kan enligt Beckman bero på att ståndpunkter förändras.139 

Den klassiska assimilationen måste enligt honom förkastas, när den syftar till krav på 

anpassning enbart riktade till en del av befolkningen.140 Den avgörande frågan är enligt 

Beckman i vilken omfattning ett integrerat samhälle förutsätter att olikheter mellan 

människor, samtidigt som fri- och rättigheter för samtliga praktiseras.141  
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Strävan efter likhet kan även vara en ömsesidig process, så som den framträder i 

mångfaldstanken. Enligt denna bör en gemensam och mångkulturell identitet eftersträvas, 

dock inte via anpassning till majoritetskulturens normer och ideal.142 En önskan om att 

bevara och förstärka en mångfald kulturella identiteter är inte heller önskvärt. Det är 

enligt Beckman möjligt att sträva efter både olikhet och likhet utifrån ömsesidighetens 

grund som grundläggande princip. 

Beckman landar i slutsatsen att det finns två godtagbara förhållningssätt till mångfald. 

Då båda dessa grundar sig i tanken om ömsesidighet kan de också förenas med 

jämlikhetsidealet.143 Det kan handla både om ömsesidig respekt för olikhet, och 

ömsesidig assimilation. Det finns även två ensidiga förhållningssätt till social anpassning. 

Det ena som syftar till ensidig assimilation, och det andra som syftar till ensidig respekt 

för olikhet. Två tolkningar av assimilationsbegreppet är därför möjliga. Den ena 

tolkningen innebär respekt för kulturella olikheter, medan den andra syftar till en ny 

enhetlig mångkulturell identitet. Denna assimilationstanke är dock annorlunda från den 

traditionella, som innebär ensidig strävan efter likhet. Det är således möjligt att 

integration och assimilation i vissa hänseenden överlappar.144  

Beckman menar att begreppet mångkultur är problematiskt lyfter, dels för att det 

tenderar att rikta fokus mot skillnader mellan olika kulturer, och att likheter hamnar i 

skuggan.145 Han föreslår istället ”interkultur” som ett bättre lämpat begrepp, då det 

betonar samverkan och kommunikation mellan olika kulturella, religiösa och etniska 

tillhörigheter. Enligt Beckman syftar ”Interkultur” till hur människors föreställningar om 

tillhörighet och identitet ständigt utmanas och omförhandlas. Detta genom att förhålla sig 

kritisk till de många kulturella tillhörigheter människan ständigt interagerar mellan och 

med.146 Det är i detta hänseende som begreppet ”interkultur” premieras framför andra 

begrepp som ”mångkultur” och ”pluralism”, något som redan påpekats under 

undersökningens metodologi. Begreppet aktualiserar förändring, interrelationer och 

transformatorisk interaktion. 
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2.3.3. Integration som att behandlas lika 

Integration uppfattas allt som oftast, och felaktigt, som en envägsprocess. Här är det 

viktigt att påvisa hur integration bygger på en samling idéer som inte enbart handlar om 

lika rättigheter utan även lika möjligheter och lika utfall.147 Integrationspolitik bör 

innefatta en bredare förståelse av vad likabehandling innebär, vilka dimensioner som 

innefattas och vilka åtgärder som krävs. Det kan till och med vara så att särskilda åtgärder 

och erkännanden är rättfärdigade i integrationssyfte. 

Däremot är det möjligt att diskutera huruvida integration kräver ett jämlikt deltagande 

på arbetsmarknaden eller inte, och hur jämlikhet på arbetsmarknad realiseras. En viktig 

aspekt att ha i åtanke är att tillgång till arbete inte är det enda som krävs för en lyckad 

integration. Det är måhända nödvändigt men inte en tillräcklig förutsättning menar 

Beckman.148 Samtidigt påpekas problematiken i föreställningen om att tillgång till arbete 

är konstitutivt för integration.149 Det finns legitimitet i detta ifrågasättande av en 

traditionell och i vissa fall gammalmodig syn på integrationens innebörd. Samtidigt är det 

möjligt att argumentera kring uppfattningen om människors utanförskap som något som 

främst drabbar samhällets ekonomiska tillväxt. Detta kan direkt kopplas till debatter om 

invandring som en ekonomisk belastning, investering eller vinst, vilket innebär en tydlig 

samhällsekonomisk fokus, som riskerar att överskugga andra minst lika viktiga 

dimensioner. Det är också möjligt att resonera kring huruvida det är arbetet i sig eller de 

sociala effekterna av att arbeta som är integrationsfrämjande.150  

En ytterligare dimension av arbetsmarknadspolitiska mål för integrationen är hur 

arbete även kan betrakta som ett skapande av en oberoende ställning.151 Denna vinkel kan 

beskrivas som en liberaldemokratiskt individualistisk syn på människan i relation till 

omgivning och samhälle, där det anses vara en dygd att inte vara samhället eller andra 

människor till belastning. Synen på den oberoende människan kan vidare problematiseras 

utifrån en bred definition av integration som innefattar den dialogiska funktionens insikt 

om ett ömsesidigt beroende som kontinuerlig process. Syftet med en sådan politik är 

enligt Beckman främst till för att skapa oberoende och inte främja förutsättningar för ökad 

jämlikhet.152  
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Det är möjligt menar Beckman, att urskilja tre distinkta innebörder av likabehandling. 

Dessa tre är (i) lika hänsyn, (ii)) lika möjligheter samt (iii) lika deltagande.153 Idén om 

”lika hänsyn” grundas i myndighetsutövning och hur denna sker utan diskriminering och 

ojämlik behandling utifrån etnisk, religiös eller annan på annan grund. Samtliga invånare 

är enligt denna tanke jämlika inför lagen. Här är det viktigt påpekar Beckman, att alla 

behandlas som jämlikar både inför och i lagen.154 I enlighet med detta har en del 

uppmärksamhet fästs vid skydd mot diskriminering genom en enhetlig diskrimineringslag 

bland annat. Hit är det möjligt att koppla Dahlströms analys om diskrepansen mellan 

integrationspolitisk retorik och praktik. Samtliga medborgare bör stå under lagarnas 

beskydd, men det är inte alltid detta realiseras.  

Den andra innebörden innefattar ”lika möjligheter” och kan definieras som en 

förlängning av ”lika hänsyn”; att ges de möjligheter som krävs för att delta i samhället i 

önskad utsträckning. Denna tanke kan problematiseras genom att se vad som riskerar att 

diskriminera genom ett anammande av lika hänsyn. Det är möjligt att specifika lagar, 

regler, normer och ideal kan drabba människor på olika sätt. Förbudet mot burkini i 

Frankrike nyligen kan ses som ett exempel, och hur detta har gjort den kvinnliga kroppen 

till slagfält för politiska frågor.155 Vid konflikter som denna ställs intressen mot varandra, 

något som tenderar till att drabba enskilda människor, som i förlängningen betraktas som 

ett hot mot eller en nagel i ögat för föreställningen om ordning och lika behandling. Det 

är dock inte tillräckligt, menar Beckman, att garantera alla individer samma rättigheter. 

Det är även angeläget att allas lika förutsättningar realiseras.156 Fördelning av resurser 

kan utifrån denna idé i vissa fall vara ojämlik, då villkor, förutsättningar och möjligheter 

bejakas. 

Den tredje innebörden handlar om ”lika deltagande”. Enligt denna betydelse av 

jämlikhet betonas vikten av lika deltagande i bland andra politiska, ekonomiska och 

sociala gemenskaper.157 Alla med en önskan om deltagande bör ges möjligheter, vilket 

innebär en jämlik fördelning av deltagande. Men hur viktigt är politiskt deltagande för 

integrationen och på vilka nivåer bör deltagande ligga på? Vad innebär aktivt 

medborgarskap och vad händer när människor av olika anledningar inte önskar delta 
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aktivt i politiska processer? Frågan är enligt Beckman varför ett lika fördelat ”deltagande” 

bör betraktas som viktigt. Enligt Beckman är den integrationspolitiska utmaningen att 

skapa jämlika förutsättningar för deltagande snarare än att alla ska delta på samma nivå.158  

Det finns däremot risk för konflikter när de olika innebörderna av jämlikhet ställs mot 

varandra, då åtgärder som syftar till likabehandling samtidigt blir oförenliga med andra 

ambitioner för likabehandling. Dels kan det handla om konflikten mellan att åstadkomma 

ett mer jämnt fördelat deltagande och samtidigt att behandla alla jämlikt, då principen om 

lika rättigheter kan hamna i konflikt med principen om lika hänsyn när den innebär 

inskränkningar på offentlig maktutövning.159 Åtgärder för ”lika möjligheter” som syftar 

till invandrares ökande deltagande innebär inte nödvändigtvis en förbättring av 

möjligheter. Människors rätt till autonomi kan också hamna i direkt konflikt med olika 

åtgärder som syftar till integration via ”lika hänsyn”. Enligt Beckman har möjligheten att 

etablera sociala relationer enligt eget tycke ett betydande värde då personer tillåts agera 

självständigt och utifrån de egna känslomässiga villkoren.160 

Uppfattningen om att integration kräver likabehandling, syftar därför till 

assimilationspolitik och anpassning till den rådande majoritetskulturen.161 Däremot är det 

viktigt menar Beckman, att skilja på assimilation och likabehandling, då det senare syftar 

till likheter genom fördelning av hänsyn och nyttigheter. Begreppen kan dock kopplas 

samman i viss utsträckning. Åtgärder som syftar till ökade kunskaper om värdlandet hos 

nyanlända behöver inte nödvändigtvis innebära assimilation. Det viktiga är i vilken 

utsträckning olikheter bejakas. Därför är det viktigt att se strikta krav inom 

integrationspolitik som problematiska, då dessa faller inom kategorin för ensidig 

anpassning. Denna typ av krav riktas främst mot personer av utländsk härkomst enligt 

Beckman.  

 

 

2.3.4. Integration som att vara tillsammans 

I denna tredje dimension av integrationsbegreppet dryftas samhällets sociala gemenskap 

samt huruvida segregation per automatik innebär misslyckad integration. Det är enligt 

Beckman inte nödvändigtvis så att alla måste leva tillsammans för att ett jämlikt samhälle 

                                                

158 Beckman, s. 104. 
159 Beckman, s. 105. 
160 Beckman, s. 109. 
161 Beckman, s. 110. 



 

32 

 

ska kunna förverkligas.162 Det är således inte hållbart att enbart definiera integration som 

att leva tillsammans. Däremot är det vanligtvis utifrån denna aspekt som segregation ofta 

diskuteras, i motsatsrelation till förståelsen av integration som att vara tillsammans; 

segregation som åtskillnad. Segregation enligt Beckman innebär konkret ”att invånare 

med olika bakgrund tenderar att befinna sig på olika fysiska och geografiska platser i 

samhället.”163  

Beckman skiljer på tre sätt att betrakta relationen mellan integration och segregation. 

Det första innefattar segregation som ett av många förhållanden som försvårar 

integration.164 Ett andra sätt att betrakta segregation utgår ifrån att det främst är andra 

förhållanden som utgör hinder för integration, och inte segregation i sig. Det tredje 

betraktelsesättet bygger på att segregation och integration är helt och hållet oförenliga 

med varandra. 

Boendesegregation anses vara den vanligaste formen av segregation, där olika 

bostadsområden karakteriseras av stor grad av homogenitet, inte enbart baserat på 

invånarnas bakgrund utan även baserat på klasskillnader. Begreppet segregation är på 

samma sätt som integration ett relationellt begrepp, vilket pekar på förhållandet mellan 

grupper som skälet för att diskutera segregationen.165 Segregation är således inte en 

egenskap hos en specifik grupp utan att segregationen förekommer i relationer och olika 

grader av åtskillnad. Av denna anledning bör inte ett fysiskt område diskuteras som 

problemet, utan den rumsliga åtskillnaden i större perspektiv. Segregering betraktas 

utifrån detta med få undantag som i motsats till integration som önskat mål. Beckman vill 

problematisera denna uppfattning. En reflekterande tanke utifrån Beckmans ambition att 

problematisera förståelsen av segregation, är på vilket sätt vår samtida individualism även 

den bör betraktas som ett hinder för integrationen. Att människor som delar exempelvis 

religiös eller kulturell bakgrund söker sig till varandra är inte ett problem i sig. 

Segregation kan även betraktas som självvald eller påtvingad. Det är viktigt påpekar 

Beckman att göra en distinktion mellan begreppen ”åtskillnad” och ”segregation” om 

syftet är att se vilka åtskillnadsformer som inte utgör hinder för integrationen.166 Det är 

möjligt att beskriva ett samhälle utan segregation som ett assimilerat sådant, vilket gör 

segregation till ett problem för en assimilationssträvan. Det är rimligt anser Beckman, att 
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skilja på åtskillnad och segregation, då det senare kan betraktas som former av 

skiljaktighet som är problematiska ur ett integrationsperspektiv.167 ”Åtskillnad mellan 

personer med exempelvis svensk och utländsk bakgrund är således problematisk, om den 

undergräver de värden och principer som integration i samhället anses förutsätta.”168  

Ytterligare en distinktion bör enligt Beckman göras mellan rumslig och social 

åtskillnad.169 Medan segregation ofta diskuteras som rumslig åtskillnad, är det även 

möjligt att förstå den som social åtskillnad. Däremot kan de två olika aspekterna blandas 

samman, då rumslig åtskillnad ofta anses bidra till ökade sociala klyftor. Beckman 

understryker att den avgörande frågan är i vilken utsträckning rumslig och social 

åtskillnad bör betraktas som ett problem för integrationen och människors 

handlingsresurser.170 Om vi utgår ifrån att en människa bör behandlas som en jämlike, 

blir frågan om huruvida segregation leder till ojämlikhet viktig. Det är rimligt att hävda 

hur segregation riskerar att leda till att ett samhälle angrips av motsättningar och 

konflikter, och att människors gemenskap och sociala relationer drabbas. Huruvida det är 

segregationens ytterligheter eller visst mått av segregation som leder till konflikter och 

infekterade sociala relationer råder det ingen konsensus kring. Möjligen kan en viktig 

aspekt handla om huruvida människor upplever att de har nödvändiga handlingsresurser.  

Begreppet ”exkludering” är viktigt i detta sammanhang, då det bedöms som nära 

förknippat med idén om socialt samspel och demokratiska processer. Begreppet innefattar 

enligt socionomerna Frida Petersson och Tobias Davidsson social exkludering som 

berövande av förmågor, fattigdom och resursbehov samt exkludering ur systemet.171  

Vilken gemenskap är det då som åsyftas, när vi talar om integration? Gemenskap kan 

antingen handla om en uppfattning om en stark enhetlig identitet, men även om ett 

samhälle i vilket medborgare behandlar varandra som jämbördiga.172 Om segregering 

förstärker hierarkier hotas integrationen i relationell och transformatorisk bemärkelse. 

När integration diskuteras utifrån potential, och där rumslig och social åtskillnad betraktas 

som hinder, framträder inte sällan en idé om samhällsnytta.173 Det är därför möjligt att 
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kritiskt betrakta social ordning som medel för att upprätthålla system, hierarkier och 

ekonomisk tillväxt. Social och rumslig distans är enligt Beckman ett problem för 

integrationen på grund av dess konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter och 

ett mer jämlikt samhälle främst.174  

Däremot råder det ingen tvekan om att det finns vissa korrelationer mellan rumslig och 

social påverkan, och människors välbefinnande.175 Segregation kan därför bidra till 

försämrad integration då leder färre möjligheter för människor av olika bakgrund att 

mötas som jämlikar.176 Detta menar Beckman, är det mest inflytelserika argumentet för 

att segregation innebär försämrad integration, då det beskriver försämrade möjligheter för 

vissa grupperingar i samhället. Det är således möjligt att komma fram till olika slutsatser 

gällande hur sociala och rumsliga avstånd påverkar integrationen. 
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3. POSTSEKULARITET – TEORETISKT RAMVERK 

Inledningsvis bör det påpekas att begreppet postsekulär, likt begreppet sekularitet, 

rymmer ett flertal dimensioner beroende på perspektiv. En kort redogörelse av begreppen 

sekulär, sekularitet, sekularisering och postsekulär är därför nödvändig för att sätta in 

undersökningens postsekulära närmande av integrationsbegreppet i historisk, samhällelig 

samt akademisk kontext. Som med andra termer som bär på starka historiska 

konnotationer är det möjligt att spåra dessa begrepp till ett antal historiska 

utvecklingslinjer. Sedan presenteras det teoretiska ramverkets tre teorier, som inleds med 

en motivering av urvalet och vilka resonemang som resulterat i ramverkets 

sammanställning.  Detta kapitel är utformat som så att det svarar på den första 

frågeställningen: Vilka inslag i den pågående vetenskapliga debatten om postsekularitet 

är relevanta för aktuell forskning om integrationsbegreppet? Framställningen av det tre 

teorierna, som definieras och brukas som postsekulära i denna forskning, avslutar detta 

kapitel efter att de presenterats med hjälp av en redogörelse av bakomliggande 

resonemang. 

 

 

3.1. Historiskt perspektiv på begreppet sekulär 

Det är minst sagt populärt att i dag använda ord som ”sekulär” och ”sekularisering”. 

Begreppen har kommit att förknippas med det liberaldemokratiska samhället och dess 

betoning på individuell frihet, mänskliga fri- och rättigheter samt upplysningens arv. 

Trots att begreppet ”sekulär” bär på flertalet olika innebörder och är föremål för 

tolkningar, används det oftast utifrån ett antagande om att det har en tydlig innebörd.177 

Termen ”sekulär” har i ett historiskt västerländskt perspektiv en minst sagt komplex och 

flertydig innebörd menar Taylor.178 Begreppet ”sekulär” träder även fram i andra 

språkliga manifestationer, som exempelvis sekularitet eller sekularisering. Då syftet med 

detta kapitel är att formulera det postsekulära teoretiska ramverket, krävs innan detta en 

bakgrund till båda begreppet ”sekulär” och ”postsekulär” för att sätta det teoretiska 

ramverket i kontext till den historiska begreppsutvecklingen.   
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Begreppet ”sekulär” härstammar ursprungligen från termen ”saeculum”, som 

beteckning för århundrade eller tidsålder.179 Dessutom har begreppet kommit att innebära 

den ordinära, eller rättare sagt den profana tiden i motsatsrelation till den sakrala och 

eviga tiden. En ytterligare distinktion som kännetecknar det sekulära innefattar 

särskiljandet av det profana och det heliga rummet. Det världsliga och obeständiga 

samhället avskiljs härmed från det heliga rummet, exempelvis kyrkan. I och med denna 

protestantiska separering sammanfaller det förgängliga jordliga livet, staten och 

människans övriga institutioner, med den profana tiden och dess rum.180 På så vis 

avförtrollas världen och det sakrala rummet förpassas till specifika religiösa domäner. 

David Thurfjell påpekar hur denna åtskillnad till mångt och mycket var ett kristet 

teologiskt sätt att betrakta vad som utmärkte den heliga kyrkliga domänen från den 

profana.181  

Det franska begreppet ”laïcité” har kommit att influera senare idéer om detta 

särskiljande. Begreppet syftar till frånvaron av religiöst inflytande i statliga 

angelägenheter, samtidigt som staten ej bör inverka på de religiösa angelägenheterna.182 

Begreppet sekularisering som process kan även kopplas till en tid efter trettioåriga kriget 

mellan åren 1618 och 1648, då kyrklig egendom beslagtogs av europeiska monarker.183 

Begreppet ”sekulär” är dock inget som ursprungligen härstammar från europeisk 

renässans eller upplysning, utan är djupt förankrat i tidig kristen teologi. Sigurdson 

formulerar det som så att sekularitet och sekularisering ”under en del av historien 

uppfattats som en företeelse inom kristenheten.”184 Guds rike skildes tydligt åt från det 

världsliga regementet, på initiativ av vanligen religiösa auktoriteter. 

Enligt Charles Taylor är det möjligt att skilja mellan två olika grundbetydelser av 

begreppet sekularitet. Den första handlar om relationen mellan kyrka och stat, mellan 

religionen och samhällets övriga institutioner, samt det ickereligiösa offentliga 

rummet.185 Religion bör enligt denna idé ej spela någon roll i upprätthållandet av det 
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moderna liberaldemokratiska samhället, i synnerhet inte inom den politiska och offentliga 

sfären. Detta benämner David Thurfjell som sekularisering i rättshistorisk bemärkelse.186 

Den andra karakteriseringen innefattar människors personliga religiositet, och relationen 

till Gud och samfund.187 Fallande siffror i samband med organiserad religionstillhörighet 

som pekar på kyrkans minskade popularitet och relevans är symptomatiskt för denna 

förståelse av sekularisering.188 Taylor beskriver detta som en frigörelseprocess i 

medvetandestadier, där samhälle och människor frigjort sig från vad som bedöms som 

irrationellt beteende och religionens föråldrade trossatser och dogmer.189  

Taylor fogar utöver dessa två kategoriseringar till en tredje som är kopplad till den 

andra, vilken handlar om hur religion numera ses som ett bland mängden alternativ, och 

möjligtvis inte heller det enklaste levnadssättet att upprätthålla och legitimera i sekulära 

liberaldemokratiska samhällen.190 I frånvaron av religion eller tro i någon traditionell 

form, beskriver människor sig själva som icke-religiösa, vanligtvis utifrån termen 

sekulär.191 Det framstår, påpekar José Casanova, helt enkelt som naturligt att vara icke-

religiös i linje med modernisering och framstegstanken. Det är också möjligt att 

människor som inte tror på Gud eller ser sig själva som religiösa i konventionell 

bemärkelse, men som kanske tror på något, kan räknas in i denna förståelse av det 

sekulära.  

Taylors huvudargument för att västerländska samhällen i dag kan betraktas som 

sekulära är vad han kallar för ”the immanent frame”.192 Detta ramverk innefattar den 

kosmiska, sociala och moraliska ordningen och tillvaron som frigjord från transcendenta 

förbindelser. Det sekulära samhället är enligt Taylors beskrivning baserat på en naturlig 

och inneboende icke-religiös ordning i kontrast till en tidigare övernaturlig sådan. Taylor 

påpekar dock hur människor, tillhörigheter och institutioner inte ständigt är begränsade 

till detta sekulära ramverk.193 Vi må vara moderna och föreställningsvis frikopplade från 

transcendenta dimensioner, men inte nödvändigt så moderna som vi alla gånger kan tro. 

Enligt Sindre Bangstad, socialantropolog vid Oslo universitet, är det möjligt att 

formulera en modern samhällsvetenskaplig förståelse av sekulariseringsbegreppet. Denna 
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hänvisar till religiösa praktiker, auktoriteter, värden och övertygelser som systematiskt 

underminerade samtidigt som religiösa institutioner och sfärer skiljs åt från de sekulära.194 

Bangstad påpekar att inte enbart upplysningen utan även reformationen och de europeiska 

religionskrigen på 1500- och 1600-talen var en betydande faktor för hur offentligheten 

och det sociala livet tömdes på det heliga, samt hur religionen kom att betraktas som en 

privat angelägenhet.195 

Sigurdson påvisar hur religion och religiositet i dag vanligtvis framställs som symboler 

för ett passerat stadium och ett hinder för modern liberal demokrati.196 Denna traditionella 

sociologiska sekulariseringsteori, eller snarare varianter av sekularisering som 

förklaringsmodeller, påpekade i mångt och mycket hur religionens tid var förbi och att 

denna utveckling korrelerade med det liberaldemokratiska samhället och dess 

moderniseringen.197 Med upplysningsarvet i ryggen ansågs stora delar av 1900-talets 

liberala demokrati vara en frigörelse från den föråldrade och numera irrelevanta 

religionens hegemoni. Sekularisering i denna bemärkelse har således tydliga tecken som 

karakteriserar en långsiktig historisk utveckling.  

Sekulariseringstesen är enligt Sigurdson möjlig att bryta ner i tre underteser, inom 

vilka stora delar av det som tidigare redogjorts för gällande sekularitet och sekularisering 

kan placeras in. Dessa tre teser är (i) differentieringstesen, (ii) tesen om religionens 

försvinnande, samt (iii) privatiseringstesen.198 Medan tesen om religionens försvinnande 

inte längre är optimal som analysverktyg för att förstå dagens förhållande mellan 

exempelvis religion och politik, är det fortfarande möjligt att bekräfta 

differentieringstesen och privatiseringstesen i vissa hänseenden. Båda dessa teser utgör 

beskrivningar av hur individualisering och minskad auktoritet hos traditionella som 

moderna samfund bland annat möjliggör ökad religiös och icke-religiös friställning. Som 

Taylor understryker, är religion numera enbart ett av flertalet alternativ. Ett som i 

särskilda kontexter kan betraktas som något annorlunda eller märkligt, en anomali.199 

Däremot påpekar Sigurdson att sekulariseringstesen i dess klassiska form inte längre 

är trovärdig, och vill med detta konstaterande kritisera hur förhållandet mellan 

modernitet, religion och politik struktureras och diskuteras.200 Vad Sigurdson efterlyser 
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tycks vara ett problematiserande av det vanligtvis självklara sekulära idealet, som grundat 

i drömmen om demokrati, solidaritet och det goda samhället. Detta ideal är varken 

förverkligat eller förlegat.201 Den moderna idén om att det är möjligt att ordna ett samhälle 

på harmonisk och rationell upplyst grund, vilken har kommit att betecknas som den 

sociala ingenjörskonsten, är enligt Brommesson och Friberg-Fernros en utveckling helt i 

linje med den utveckling som behandlas med hjälp utav sekulariseringstesen.202 Det 

postsekulära samhället bygger på viktiga lärdomar från det sekulära tillståndet, där 

relationen mellan tro, livsåskådningar och politik betraktas som dynamisk.  

Då sekulariseringstrenden enligt Brommesson och Friberg-Fernros inte längre är lika 

obestridd, samtidigt som religiösa och icke-religiösa föreställningar får allt större 

genomslagskraft i samhället, möjliggörs beskrivningar av en postsekulär utveckling. En 

sådan utveckling innebär enligt Brommesson och Friberg-Fernros betydande fokus på 

religionens och religiositetens genombrott i förmenta sekulära samhällen.203 Detta gäller 

inte enbart de mer konventionella formerna av religion och religiositet, utan även 

individualiserad religiositet och icke-religiösa livsåskådningar.   

Det är fullt möjligt, med ovanstående teoretiska reflektioner i åtanke, att påstå att 

västvärlden, Europa och i synnerhet Sverige har nått mycket långt i vad som kan beskrivas 

som en sekularisering. Thurfjell påpekar hur det finns mycket som talar för att denna 

förståelse baseras på en betydligt överdriven bild av det sekulariserade Sverige.204 Å 

andra sidan är det nödvändigt att nyansera det som talar för en utbredd sekularisering. Vi 

svenskar är måhända dåliga på att gå i kyrkan, och motvilliga till att underkasta oss de 

traditionella religiösa institutionernas trossatser och hierarkier. Men att det råder en kris 

för religiositet i allmänhet är dock svårt att påstå. Traditionella uttryck för religiositet och 

konventionella former av religion kan beskrivas som fortfarande betydelsefulla inslag i 

det interkulturella Sverige.  
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3.2. Den vetenskapliga debatten om postsekularitet 

Beteckningarna postsekulär och postsekularitet fungerar i denna undersökning som 

samlingsbegrepp för olika idéer om demokrati, gemenskap, migration, samt religions- 

och kulturmöten. Enligt Bangstad finns det skäl att mana till viss försiktighet gällande 

begreppet ”postsekularism”.205 Detta då det framstår som relativt underteoretiserat. 

Undersökningens explorativa betoning utgår ifrån en medvetenhet om detta. Om 

begreppet sekulär, med dess olika definitioner och manifestationer, i det stora hela 

fortfarande i dag handlar om religionens och religiositetens villkor och förutsättningar, 

syftar begreppet postsekulär i denna undersökning på reflexivitet och ett förändrat 

tillstånd för det moderna svenska liberaldemokratiska samhället. Postsekularitet handlar 

således om mer än enbart religionens villkor och förutsättningar, vara eller icke vara. Som 

redogörelserna av de olika sekulära och postsekulära positionerna inom den vetenskapliga 

forskningen nedan visar, råder det delade meningar om vilka begrepp, definitioner och 

tolkningar som är bäst lämpade som analysverktyg. Intentionen är att illustrera hur 

mångfacetterad den vetenskapliga debatten om postsekularitet är i teoretiserandet av 

komplexa relationer och processer inom det moderna liberaldemokratiska samhället. 

Detta innebär att religion och religiositet enbart är en av flertalet betydande dimensioner.  

Huruvida Jürgen Habermas var den första att använda begreppet ”postsekulär” råder 

det delade meningar om, men enligt filosofiprofessor Michiel Leezenberg anses 

Habermas vara en av de mest tongivande av röster i den vetenskapliga debatten om 

postsekularitet.206 Habermas kom att börja använda uttrycket redan år 2001 och 

utvecklade sedan begreppet i diverse texter de efterföljande åren. Habermas texter om 

religionens roll i det moderna samhället har enligt Sigurdson gjort att begreppet 

postsekulär gjort betydande genombrott i den politisk-filosofiska debatten.207 

Sociologiprofessorn Michele Dillon uttrycker det som så att Habermas via 

problematiserande diskussion kring global kapitalism, liberalism, demokrati och 

pluralism, formulerat ett framstående bidrag till en alternativ vision av förändring.208  
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Enligt Habermas själv syftar beskrivningen av moderna samhällen som postsekulära 

främst till ett förändrat medvetandetillstånd som han grundar i tre skilda fenomen. Det 

första fenomenet beskriver han som insikten om våra kopplingar till den globala 

horisonten eller det globala tillståndet, och den roll religionen har för människor världen 

över.209 Denna insikt urholkar till stora delar idén om det sekulära idealets suveränitet. 

Enligt egen tolkning kan detta betraktas som en fristående dimension av postsekularitet; 

insikten om att ”sekulär” är ett bland andra konkurrerande ideal som kulmen av den 

framstegstanke som kännetecknar upplysningsarvet. Således kan ”sekulär” inte beskrivas 

som varken absolut eller som en konstant. Det andra fenomenet består av religionens 

växande inflytande både globalt och inom nationsgränser, genom att religioner och 

samfund återigen tar plats i det offentliga rummet. Det tredje och avslutande fenomenet 

beskrivs som den religiösa, kulturella och etniska pluralismen via olika former av 

migration i större utsträckning.210 Många av våra västerländska samhällen är mitt i en 

smärtsam transformationsprocess till ett postkolonialt migrantsamhälle.  

Det finns även en oundviklig normativ aspekt av postsekularism menar Habermas, 

utöver de tre fenomenen som lyfts fram. Här blir de centrala frågorna hur vi ska leva 

tillsammans, och hur vi ska se på varandra och behandla varandra utifrån respekt och 

erkännande.211 Denna normativa aspekt kan kopplas till integrationsbegreppets normativa 

innebörd, då det kopplas till det goda livet, vad integration innebär och vilka integrationen 

berör. Religion och interkulturella dimensioner får inte sällan en antagonistisk prägel i 

diskussioner om integration bland annat, och brister i det sekulära idealet och samhället 

diskuteras sällan som bidragande orsak till pluralismens till synes problematiska natur.  

Taylor ger dock visst erkännande åt termen ”postsekulär” i anslutning till hur det 

rådande narrativet om sekularisering allt mer utmanas, snarare än en beskrivning av en 

tidsperiod under vilken religiositet är på uppgång.212 Taylor poängterar hur det är något 

av en orealistisk uppgift att finna ett bättre lämpat uttryck, då ”sekulär” är alldeles för 

invant i alla möjliga diskussioner.213 Däremot är det nödvändigt, hävdar Taylor, att 

nyansera och utarbeta djupare förståelser för den västerländska utvecklingsriktningen 

som vanligtvis förstås som sekularistiskt universell. Något av en liknande uppfattning 
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delas av Rajeev Bhargava, som argumenterar för mer nyanserade förståelser av 

”sekularism”, som tar avstånd från de huvudsakliga historiska doktrinerna förknippade 

med sekulariseringsprocessen och istället fokuserar på ”sekularism” som ett kritiskt 

perspektiv på religiös homogenisering och de religiösa institutionernas hegemoni.214 

Bhargava önskar rehabilitera begreppet sekularism, snarare än att överge det.  

Vad som är centralt i den vetenskapliga debatten om postsekularitet är hur villkoren 

och förutsättningarna för inte bara religion och alternativa levnadssätt utan även det 

sekulära idealet förändrats. Enligt Brommesson och Friberg-Fernros innebär det 

senmoderna samhället både utmaningar och möjligheter.215 Religionen har återigen fått 

utrymme och ökad betydelse för människor. Samtidigt leder samtidens individualisering 

till att allt fler människor finner en egen väg bland mångfalden alternativ i sökandet efter 

svar på existentiella frågor. I vag kontrast till Taylors påståendet om det sekulära 

samhällets stigmatiserande effekt på religiositet, pekar istället Brommesson och Friberg-

Fernros på det senmoderna samhällets förutsättningar för ett mer milt samhällsklimat där 

religiositet återigen kan betraktas som ett legitimt alternativ.216 Religion spelar återigen 

en betydande roll på den internationella arenan. Individualiserade former av religiositet, 

men även konventionella religiösa uttryck är fortfarande påfallande. 

Sigurdsons formulerar det postsekulära i form av ett tillstånd av förändrad 

självförståelse.217 Denna mer reflexiva relation innebär enligt min tolkning av Sigurdson 

ett dynamiskt förhållningssätt hos staten, samhällets institutioner och den demokratiska 

offentligheten, gällande förändringar, nya villkor och utmaningar. Samtidigt framhåller 

Sigurdson att det postsekulära inte bör förstås i form av en specifik tidsperiod i modern 

historia som tar vid där sekulariseringen ger vika. Frågan är dock huruvida det inte 

samtidigt är möjligt att betrakta innehåll i det postsekulära tänkandet eller tillståndet i viss 

mån som även ett tidstypiskt tänkande. Det postsekulära tillståndet enligt Sigurdson 

karakteriseras av en hybrid mellan det religiösa och det sekulära, och ett överskridande 

av den västerländska modernitetens sekulära tillstånd.218 Som ett reflexivt förhållande 

mellan religiösa och sekulära perspektiv, i relation till en genuint neutral stat som syftar 

till dialog i deliberativa former.219 
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Det är möjligt att finna alternativ till begreppet postsekularitet. Charles Taylor 

använder ännu begreppet ”sekulär” i flertalet hänseenden. Begreppet postsekulär är enligt 

honom en språklig nödlösning som kan fylla en viss funktion beroende på infallsvinkel. 

David Thurfjell använder uttrycket ”de postsekulära svenskarna” i sin bok Det gudlösa 

folket. Ann af Burén, som undersökt svenskarnas attityder och förhållanden till religion i 

det påstådda sekulära samhället, använder i sin avhandling begreppet semi-sekulär för att 

bejaka komplexiteten som utmärker det svenska sekulära samhället och relationen till 

religion och religiositet.220 Det är också möjligt att Sverige kan benämnas som lutherskt 

sekulariserat, snarare än sekulariserat, och att många svenskar möjligtvis kan betraktas 

som postkristna. 

Det finns således en mängd olika begrepp och definitioner för att sätta fingret på 

samtida förändringar och utmaningar. I undersökningen används begreppet ”postsekulär” 

för att markera en tydlig kontrast till begreppet ”sekulär”. Det används även för att påpeka 

sekulariseringstesens otillräcklighet som förklaringsmodell. Begreppet postsekulär, så 

som det används i undersökningen, ersätter inte till fullo en beskrivning av det sekulära 

samhället eller vissa aspekter av sekularisering som är viktiga att bejaka. För att låna en 

formulering av Marcus Moberg, Kennet Granholm och Peter Nynäs, så används 

begreppet postsekulär i försök att revidera uppfattningen av sekularisering och 

framträdande ideal.221 Det är också möjligt att tala om en misskreditering av 

sekulariseringstesen i sin helhet, i synnerhet i dess ursprungliga innebörd.  

De tre sammanställda postsekulära teoretiska dimensionerna nedan har kommit att 

definieras som postsekulära trots att de teoretiker som utgör det teoretiska ramverket är 

långt ifrån eniga om hur begreppet skall förstås eller vad som skulle utgöra bättre lämpade 

alternativ. Begreppet postsekulär har i undersökningen valts av den anledningen att det är 

ett språkligt provisorium, som för syftet fungerar väl som beskrivning av de teorier som 

presenteras nedan. Innan de tre teorierna avhandlas, presenteras inledningsvis en 

motivering av urval till det teoretiska ramverket och varför dessa teorier bedöms som 

postsekulära. 
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3.3. Det teoretiska ramverkets utformning 

Innan undersökningens tre teorier presenteras är det nödvändigt att motivera varför dessa 

har valts ut som representationer av den vetenskapliga debatten om postsekularitet. Stora 

delar av innehållet i valda teorier formulerades till mångt och mycket under 1900-talets 

avslutande två decennier, medan den postsekulära debatten kom att formuleras under 

2000-talet. Däremot utgör de tre teorierna ännu i dag viktiga element inom teoretikernas 

förklaringsmodeller, vilket motiverar teoriernas relevans. Teoretikerna själva definierar 

inte nödvändigtvis dessa som postsekulära, vilket gör en redogörelse för de 

bakomliggande resonemangen gällande urvalskriterium nödvändig.  

Ett grundläggande kriterium för det postsekulära teoretiska ramverket kan i linje med 

Habermas förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd.222 Detta aktualiserar centrala 

frågor kring hur vi ska leva tillsammans, hur vi ska se på och behandla varandra utifrån 

respekt och erkännande.223 Sigurdson formulerar en liknande tanke i form av ett tillstånd 

av förändrad självförståelse.224 Denna reflexiva relation är möjlig att förklara som ett 

dynamiskt förhållningssätt hos staten, samhällets institutioner och den demokratiska 

offentligheten. Moberg, Granholm och Nynäs formulerar ett liknande grundantagande, 

där den vetenskapliga debatten om postsekularitet undersöker en samling förändringar 

som ställer västerländska samhällen inför en samling komplexa utmaningar.225  

Sekularism enligt Taylor, handlar inte främst om relationen mellan religion och politik, 

utan snarare om hur demokratiska stater svarar på och hanterar mångfald.226 Sekulära 

samhällen bör inte utvecklas i opposition mot religion, utan bör sträva efter att bejaka 

frihet och värna om jämlikhet mellan samtliga grundläggande och allomfattande 

övertygelser som existerar i det demokratiska samhället.227 Föreställningen om det 

sekulära samhällets neutralitet problematiseras hos Taylor, då en icke-religiös ställning 

enligt honom innebär ett tydligt ställningstagande mot religion.228  

Det förändrade medvetandetillståndet sammanfaller enligt Habermas med 

globaliseringen, ömsesidigt beroende och religionens fortsatta signifikans för människor 
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världen över.229 Dessa globala förändringar utmanar föreställningen om det sekulära 

idealets suveränitet, vilket även Taylor framhåller. Ett andra fenomen karakteriseras av 

religionens allt större inflytande. Detta genom att religioner och samfund gör sig relevanta 

på den offentliga arenan genom bidrag till debatter och genom att arbeta för samhället. 

Ett tredje fenomen kan enligt Habermas beskrivas utifrån den religiösa, kulturella och 

etniska mångfalden, som resultat av olika former av migration.230 Detta är i sig inte något 

nytt, men kan betraktas som unikt i dagens omfattning.  

Liknande postsekulära innebörder formuleras av Moberg, Granholm och Nynäs. En 

första dimension, som sammanfaller med det grundläggande kriteriet ovan, innefattar 

komplexa och ömsesidigt beroende förändringsprocesser som sker på makronivå inom 

många västerländska samhällen i dag.231 Detta på grund av globaliseringens inverkan på 

bland annat ekonomi, politik och kultur. Den andra principen handlar om förändrade 

makt- och auktoritetsförhållanden mellan religiösa och övriga samhälleliga institutioner. 

Den tredje dimensionen betonar vikten av omprövning av sekulära principer och ideal, i 

anslutning främst till stat och makthavare. Detta innebär även att de sekulära diskursernas 

hegemoni inom sociala och kulturella ämnesområden rannsakas.  

Detta är dessa motiveringar som ligger bakom sammanställningen av det teoretiska 

ramverket, som ännu i dag utgör betydande element och förklaringsmodeller inom den 

vetenskapliga debatten om postsekularitet. Av denna anledning bedöms dessa teorier som 

relevanta och centrala för ett explorativt begreppsstudium. Varje enskild postsekulär teori 

avslutas med ett specifikt resonemang kring vad som i teorin konstituerar det 

postsekulära, samt varför och på vilket sätt de utgör en del i den vetenskapliga debatten.  

 

 

3.4. Postsekularitet – Flytande modernitet 

Det nuvarande stadiet i vår moderna tid beskrivs av Bauman som en period av osäkerhet 

och omfattande förändring. Med hjälp av begreppet ”flytande modernitet” syftar Bauman 

till att sätta fingret på förhållanden, kontexter och villkor för moderna liberaldemokratiska 

samhällen och hur detta påverkar individer och grupper.232 Denna utveckling påbörjades 
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i och med frigörelsen från tidigare traditioner och plikter som ansågs hindra rationellt 

tänkande, växande ekonomiska intressen och individuell frihet. Denna upplösning av det 

rigida tillståndet skulle komma att ske genom främst avregleringar, liberalisering, 

skattelättnader och en ohämmad finansmarknad.233 Detta bedömdes som ett nobelt 

projekt, en strävan mot en ny ordning. Inte en upplöst sådan, utan en ny förbättrad ordning 

baserad på upplysningsarvet och dess rationella, kommersiella och konkurrensvänliga 

grund. Däremot påpekar Bauman, var ”the melting of the solids” en oundviklig utveckling 

som nu kan beskrivas som en modernitetens permanenta egenskap.234  

Livet i ett flytande samhälle är nu att betraktas som ett liv i ständig rörelse. Tidigare 

konstellationer, relationer och interaktionsmönster löstes upp i och med den flytande 

moderniteten som egentligen syftade till att bryta tidigare mönster som hindrade framsteg 

och utveckling.235 En värld i konstant gungning innebär enligt Bauman upplevelser av 

osäkerhet hos individen, vilka drabbar den kontinuerliga identitetsprocessen som 

individuellt projekt. Det finns i dagens flytande modernitet inte längre några självklara, 

fasta punkter eller tydliga uppnåeliga mål längre. Bauman hävdar att fokus har flyttats 

från ett makroperspektiv till ett mikroperspektiv, där kollektiv samlevnad har bytts ut mot 

individualisering. Det fullständiga ansvaret har på så vis flyttats till individen, att skapa 

och ständigt underhålla den egna identiteten och framgången.236 I ett svenskt perspektiv 

är det möjligt att koppla den svenska folkhemstanken och välfärdsstatens kollektiva ideal 

under 1900-talts mitt, och att sätta detta ideal i kontrast till dagens individualiserade och 

alltmer avreglerade offentlighet.  

Denna utveckling påpekar Bauman, har inneburit fundamentala konsekvenser för det 

mänskliga tillståndet och tillvaron. Politik och sociala strukturer har intagit avlägsna och 

abstrakta positioner, från vilka människan alieneras ytterligare. Detta tillstånd kräver 

enligt Bauman nya sätt att tänka, nya verktyg för den tid av osäkerhet och oförutsägbarhet 

som karakteriserar den flytande moderniteten. Det Bauman kallar för ”den oheliga 

treenigheten”, bestående av ovisshet, osäkerhet och otrygghet, leder till ett 

ackumulerande av allt som betraktas som säkerhetsproblem, som i förlängningen agerar 

som nedåtgående spiral av desperat strävan efter fast mark och säkerhet.237 
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Bauman ifrågasätter hållbarheten i den flytande modernitetens utveckling som rusar 

fram, inom vilken tidigare djupt förankrade relationer lösts upp och kopplats fria från 

varandra, och där insikten om ömsesidigt beroende tycks ha gått förlorad eller prioriterats 

bort till fördel för individualisering och välgång. Korta projekt, där integrationsfrämjande 

åtgärder kan betraktas som tillhörande del, är enligt Bauman tänkta att ersätta långsiktiga 

lösningar och kontinuerligt arbete mot trygghet för samtliga.238 I anslutning till 

integrationsdiskursen och idéer om samhällsnytta lyfter Bauman fram ”osäkerhetens 

spöke” som den mest effektiva sociala kontrollen. Om vi för en stund betraktar ovisshet 

och otrygghet i ljuset av integrationsdebatt och integrationspolitik står det relativt klart 

att social kontroll bör betraktas som ett integrationens hinder.  

Detta flytande och ständigt skiftande tillstånd är nödvändigtvis inte något negativt, i 

synnerhet inte för de människor som befinner sig högre upp i den samhälleliga hierarkin. 

De människor som drabbas hårdast av denna osäkerhetens tid är vad Bauman kallar för 

”underklassen”.239 I denna flytande modernitet härskar den samtida globala eliten, de med 

fördelaktiga förutsättningar och handlingsresurser, över den bundna majoriteten. En 

möjlig tolkning av Baumans tankar är hur prekariatet, människor som är socialt utsatta 

och underprivilegierade, tvingas förhålla sig till osäkra förhållanden samtidigt som 

handlingsresurser antingen är knappa eller icke-existerande. Världen är i dag en mer 

osäker plats för de människor som av olika anledningar saknar förmågan att i någon 

utsträckning navigera oförutsägbara händelseförlopp och ständigt förändrade landskap. 

Att ständigt vara redo med lätt packning, är en privilegierad styrka i detta moderna 

tillstånd menar Bauman, och makt tillfaller den redan regerande globala eliten.240 

 
Motivering av urval 

Termen ”flytande modernitet” förekommer för närvarande i den vetenskapliga debatten 

om postsekularitet. Exempelvis nyttjar Mika Lassander termen i en studie av den 

postsekulära religionen och dess villkor västerländska samhällen som upplever vad 

Bauman betecknar som ett flytande tillstånd.241 Den betydelse av Baumans ”flytande 

modernitet” som betraktas som särskilt intressant för undersökningens syfte är just den 

                                                

238 Z. Bauman, Samhälle under belägring, Göteborg: Daidalos, 2004, s. 48f. 
239 Bauman, Liquid modernity, s. 13. 
240 Bauman, s. 13. 
241 M. Lassander, ‘Grappling With Liquid Modernity: Investigating Post-Secular Religion’, i P. Nynäs, 
M. Lassander & T. Utriainen (red.), Post-secular society, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 
2012, s. 239. 



 

48 

 

osäkerhet som följer de sociala nätverkens sönderfall, kollektiva handlingsmönster och 

solidaritet och kopplingen till idén om integration som ett kollektivt projekt.  Temat är ett 

centralt sådant i Baumans senaste bok, Strangers at Our Door. Boken avhandlar den 

moralpanik som uppstår hos i synnerhet europeiska samhällen i och med den senaste 

tidens flyktingkriser. Den flytande moderniteten har enligt Bauman bidragit till 

existentiell osäkerhet, rädsla och hat.242 Ett tillstånd som verkar grogrund för infekterad 

politik, debatt och allmän opinion kring flyktingmottagande och integration.  

Flytande modernitet som teori kan utan problem kopplas till det mest grundläggande 

kriteriet, där postsekularitet handlar om ett förändrat medvetandetillstånd eller en 

förändrad självförståelse. Det moderna liberaldemokratiska Sverige ställs inför en mängd 

nya utmaningar som stat, samhälleliga institutioner och den demokratiska offentligheten 

behöver finna lösningar på. Det är också möjligt att sammankoppla Taylors användning 

av sekularism i syftet att undersöka hur demokratiska stater hanterar den mångfald som 

migration och integration innefattar.243 Ytterligare två fenomen som utmärker det 

postsekulära tillståndet enligt Habermas är religionens allt större inflytande, samt den 

religiösa, kulturella och etniska mångfalden som ett resultat av migration.244 Detta ställer 

moderna liberaldemokratiska samhällen inför en smärtsam transformationsprocess. Inte 

på grund av migration eller pluralism i sig, utan på grund av behovet av just omvandling, 

omprövning av sekulära principer och ideal. Något även innefattar förändrade makt. Och 

auktoritetsförhållanden på olika plan. 

I en tid då integration till stora delar betraktas som ett ansvar för de nykomna, och inte 

som en gemensam och solidarisk process, blir Baumans beskrivning av flytande 

modernitet särskilt oroväckande. En samtida utveckling som både sammanfaller med, och 

står i viss kontrast till Baumans teori om flytande modernitet är gräsrotsrörelsernas 

förmåga att skapa arenor för möte och utbyte av erfarenheter och idéer. Detta 

sammanfaller med det postsekulära tillståndets förändrade maktförhållanden. Aktivism i 

olika former, som alternativ till partipolitik och parlamentarism, kan betraktas som en 

betydande faktor för ett postsekulärt integrationsbegrepp. I anslutning till detta är det 

möjligt att tillföra Taylors teori om ”den dialogiska funktionen” i utforskandet av ett 

postsekulärt integrationsbegrepp. 
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3.5. Postsekularitet – Den dialogiska funktionen 

Undersökningens andra teoretiska ansats utgörs av Charles Taylors teori om ”den 

dialogiska funktionen”. Denna teori är möjlig att betrakta som ett genomgående tema i 

mycket av Taylors skrivande och är en betydande dimension av det interkulturella 

samhället. Enligt Taylor har förutsättningarna för religiositet och tro de senaste 50 åren 

eller så förändrats fullkomligt.245 Denna tidsålder som Taylor väljer att kalla ”age of 

authenticity” karakteriseras av en ”expressiv” individualism, där autenticitetens ideal 

eftersträvas via moderna liberaldemokratiska fri- och rättigheter, samtidigt som 

traditionella band löses upp. Förklaringarna till detta skifte är många; konsumtion, 

mänsklig rörlighet, maktskiften, globalisering och alternativa sysselsättningar är några få.  

Taylor påpekar hur föreställningen om autenticitet, från 1700-talet och i synnerhet de 

senaste 50 åren, långsamt förflyttats till den egna individens moral och handlingsförmåga, 

och där den egna inre rösten framför något annat träder fram som källan till autenticitet.246 

Idealet framför andra ideal blir att vara trogen sig själv, i synnerhet när individen har 

möjlighet att agera i enlighet med fri- och rättigheter.247 Identitet är enligt denna 

föreställning av det autentiska idealet i dag inte något som främst bestäms av samhälleliga 

strukturer och sociala hierarkier utan som det står i individens makt att på egen fri hand 

kultivera.  

Taylor menar med sin kritik att vi bör utmana uppfattningarna om autenticitetens 

ideal.248 Med anledning av att människan i dialog med andra människor utvecklar sin 

identitet, blir autenticitetens ideal i vissa hänseenden problematiskt. Taylors huvudsakliga 

poäng är att vi människor formar vår identitet i dialog med andra människor.249 Denna 

dialog kan se ut på lite olika vis, och sker inte nödvändigtvis i ren dialog utan kan även 

ske via konflikter med andra människor och deras ideal. Taylor redogör för denna 

fundamentala aspekt av mänskligt liv, och väljer att kalla den för den dialogiska 

funktionen eller karaktären.250 Det är genom att språkligen uttrycka oss själva som vi 

slutligen också förstår och ger form åt oss själva. Språkligt i detta hänseende handlar inte 

enbart om verbala uttryck utan även alla andra former av uttryck som kroppsspråk, konst, 

musik och kärleken. Det språk vi kommer att uttrycka oss med, är inget vi förvärvar på 
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egen hand i monolog med oss själva, utan något vi förhandlar fram via möten med andra 

människor och sammanhang.  

Att definiera oss själva gör vi genom att urskilja vad som är signifikant i vår 

individuella olikhet från andra människor.251 Vad som är signifikant för oss själva kan 

dock inte enbart vara grund nog för vår individuation, om detta baseras enbart på 

känsla.252 De faktorer som spelar in i skapandet av sig själv bör vara förankrade i empirisk 

grund, och inte enbart antas.253 Den egna friheten och det egna fria valet bestämmer 

således inte vad som är signifikant per automatik, utan vad som bestämmer signifikansen 

är i relation till vilken horisont eller bakgrund de egna valen görs, och som bär på en 

kollektiv signifikans med betydelse. Enligt Taylor kan konsumtion betraktas som laddat 

med låg eller ingen alls signifikans. Vad som däremot bär på signifikans är historia, 

naturen och samhälle.254 Det är i relation till detta som vi utvecklar våra egna åsikter och 

ställningstagande, det som definierar oss på ett djupare plan. 

Med denna förståelse av människans dialogiska villkor blir således autenticitetens 

ideal på olika vis problematiskt. Taylor är dock tydlig med att inte alla former av 

individualism och självförverkligande utefter den egna särpräglade autenticiteten är 

bekymmersamma per automatik. Det är främst de strävanden som sker utan hänsyn till 

de kopplingar vi har till andra människor som är av problematisk natur, samt när detta 

betraktas som ett ideal utan hänsyn till våra medmänniskor.255 Om identitet är vad vi är 

och var vi kommer ifrån, är det orimligt att till fullo bejaka autenticitetens ideal. 

Identiteten förverkligas och utvecklas förvisso i människans inre, men i dialog med 

andra.256 

Den dialogiska funktionen betraktas utifrån Taylors formulering som väsentlig för det 

postsekulära interkulturella samhället. Från denna funktion och dess relationella 

innebörd, är steget inte långt till det Taylor kallar för ”erkännande”. Detta erkännande har 

två dimensioner: (i) det intima planet och (ii) det sociala planet. På det intima planet sker 

erkännande konstant i vårt samspel med varandra.257 Då autenticitetsidealet spelar en 

betydande roll i våra moderna samhällen och dess kultur, spelar erkännandet en viktig 

roll på det sociala planet främst genom förverkligandet av ett erkännandets politik. Denna 
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politik är dock minst lika viktigt inom intimsfären, där jag-bildning sker. Lika erkännande 

är enligt Taylor av yttersta vikt för en hälsosam demokrati. Former av demokrati där 

människor av olika tillhörighetskategorier förvägras erkännande och rättigheter är ett 

förtryckets samhälle, vare sig det handlar om kön, etnicitet, kultur eller religion.258  

 
Motivering av urval 

Det är i denna bemärkelse som ”den dialogiska funktionen” utgör en del i det teoretiska 

ramverket. Den dialogiska funktionen knyter delvis an till det övergripande kriteriet i 

beskrivning av ett förändrat medvetandetillstånd eller en förändrad självförståelse. Taylor 

problematiserar utifrån denna teori föreställningen om autenticitet som en för varje 

individ unik essens, och påpekar att personlig utveckling bör betraktas som en process i 

relation till kollektiv i olika former. Insikten om identitet som en kontinuerlig och 

kollektiv process, aktualiserar de centrala frågorna som enligt Habermas handlar om hur 

människor ska leva tillsammans genom respekt och erkännande.259  

Förändrade makt- och auktoritetsförhållanden i och med det liberaldemokratiska 

idealet ställer människor, som Bauman påpekar, inför större ansvar och krav på autonomi. 

Därmed blir den dialogiska funktionen ytterst viktig i form av verktyg, på gräsrotsnivå, 

för att hantera utmaningar och svårigheter. Integration ur detta perspektiv kan betraktas 

utifrån den civila offentlighetens egna initiativ och uppfinningsrikedom, inte enbart som 

ett statligt projekt. Den dialogiska funktionen kan beskrivas som förmedlare av 

kollektivism på gräsrotsnivå. 

I och med att ”den dialogiska funktionen” är djupt kopplad till vikten av erkännande 

och insikten om det interkulturella tillståndet, framstår den dialogiska funktionen som 

mer angelägen och relevant än någonsin tidigare. Den dialogiska funktionen, 

erkännandets politik, autenticitet som ideal och inte minst det sekulära idealets 

ofullkomlighet, utgör fortfarande centrala delar av Taylors politiska filosofi trots att 

mycket av dessa teorier formulerades redan under 1990-talet. Hans bok A Secular Age 

demonstrerar detta tydligt. På grund av förändrade villkor och kontexter för samhället och 

dess medborgare på olika nivåer, de processer som detta innebär, och behovet av 

rannsakan av sekulära ideal och diskurser som resultat av dessa förändringar, kvalificeras 

den dialogiska funktionen som del i det teoretiska ramverket.  
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3.6. Postsekularitet – Deliberativ demokrati 

I diskussioner som rör det sekulära samhället är det vanligtvis relationen mellan religion 

och politik, alternativt religion som en privat angelägenhet, som dryftas. Den europeiska 

upplysningen och västerlandets sekularisering har länge betraktats som en naturlig 

utveckling från okunskap och vidskepelse till kunskap, upplysning och frigörelse från 

religionens hegemoni. Vad den senaste tidens utveckling däremot pekar på, i linje med 

de många perspektiven på sekularitet och postsekularitet, är att religion och religiositet 

har stor betydelse för dagens moderna västerländska samhällen. Uppfattningar om det 

sekulära idealets- och upplysningsarvets triumf prövas i dag grundligt. Vilka röster som 

är inkluderade i samtal om det önskade samhället är ett för samtiden återkommande tema, 

och det postsekulära tillståndet tycks bidra till en mer nyanserad förståelse av det ideligen 

omdiskuterade demokratibegreppet och dess implikationer för det mångkulturella eller 

kanske snarare det interkulturella samhället.  

Teorier om deliberativ demokrati finns från en mängd olika perspektiv, och Habermas 

anses vanligtvis vara en av de främsta förespråkarna. Däremot har den definition som 

formulerats av Benhabib valts för denna undersökning, då ett interkulturellt perspektiv 

bedöms som extra framträdande och genomgripande i hennes framställning av deliberativ 

demokrati. Det som i grunden utmärker deliberativ demokrati i Benhabibs formulering, 

är en vision av samspel där liberalt engagemang för grundläggande fri- och rättigheter, 

korrekta juridiska processer och demokratiska former av politisk kamp kombineras.260 

Undersökningen utgår ifrån en tolkning av denna form av deliberativ demokrati som en 

konsolidering av liberala friheter, rättigheter och autonomi, med en solidarisk förståelse 

av det ömsesidiga medberoendet. Benhabibs modell av deliberativ demokrati syftar till 

”maximala kulturella meningsbrytningar i den offentliga sfären, i och genom det civila 

samhällets institutioner och sammanslutningar.”261 Det är just i konflikternas mellanrum 

som mångkulturell rättvisa träder fram, och det är där möjligheter för kollektiv rättvisa 

kan förverkligas. Det är enligt Benhabib möjligt att kombinera moralisk och politisk 

universalism med bejakande av kulturella krav och synen på kulturer som omstridda 

meningskonstruktioner, i synnerhet då kulturer betraktas som ständigt förändrade 

konstruktioner.262  

                                                

260 Benhabib, Jämlikhet och mångfald, s. 152. 
261 Benhabib, s. 9. 
262 Benhabib, s. 11. 



 

53 

 

Det är varken önskvärt eller möjligt påpekar Benhabib, att bevara olika kulturers 

renhet och egenart. Försök till detta strider helt enkelt mot demokratiska ideal.263 Att 

argumentera för kulturers renhet är problematiskt, och försök till att definiera dessa som 

avskilda enheter är enligt hennes modell av deliberativ demokrati ogenomförbara. Det är 

här som Benhabibs interkulturella perspektiv träder fram. Enligt henne är kulturer 

komplexa former av mänsklig erfarenhet och praktik, och som formas genom komplexa 

dialoger med andra kulturer.264 Förändringar är således en central del i samtliga kulturers 

villkor. Det är möjligt att koppla Benhabibs tänkande till Anthias teori om 

”interkulturalism”, där olika förhållandedimensioner inte kan förklaras som isolerade från 

varandra, och att interkulturalism syftar till dialog och interaktion på en omvandlande 

nivå.265  

Den deliberativa demokratin kan kortfattat beskrivas som en form av 

samtalsdemokrati där samtliga medborgare har möjligheten att genom direkt deltagande 

bidra till en jämlik argumentation som föregår politiska beslut. Denna demokratiform bör 

uppfattas som en modell där kollektivt och offentligt maktutövande organiseras utifrån 

väl genomtänkt deliberation mellan jämlika individer.266 Den demokratiska dialogens 

syfte är också att kritisera rådande kulturella strukturers exklusivitet och hierarkiska 

sammanställning.267 Det är genom deliberativ demokrati möjligt att formulera 

problembeskrivningar och lösningar på de utmaningar och problem som utmärker nutida 

kulturella konflikter.268 En möjlig beskrivning av det deliberativa demokratiska projektet 

kan därför vara i form av ett gemensamt och ömsesidigt projekt. 

Enligt Benhabib är det i synnerhet i det civila samhällets demokratiska offentlighet 

som sociala rörelser, politiskt engagemang och kamp äger rum.269 Inom den deliberativa 

modellen kombineras detta spår enligt Benhabib med ett annat som å andra sidan 

fokuserar på etablerade institutioner och politiskt etablissemang. Dessa två sfärer kan 

beskrivas som den informella samt den formella offentligheten.270 Det är i den första, den 

informella offentliga sfären, som den mångkulturella kampen har sin plats. Inom denna 

sfär, där moraliskt lärande och värdeförändringar äger rum, sker lösningar på 
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mångkulturella dilemman genom former av åsiktsbildning. Dock med grund i tre 

normativa villkor: (i) egalitär ömsesidighet, (ii) frivillig självtillskrivning samt (iii) frihet 

att träda ut och att ansluta sig.  

Dessa tre normativa aspekter är grundläggande i vad Benhabib kallar en utvidgning av 

diskursetiken, som omfattar ”de mest generella principerna och moraliska institutionerna 

bakom den deliberativa demokratimodellens giltighetsanspråk.”271 De tre normativa 

villkoren syftar således till att utvidga diskursetikens centrala principer om universell 

respekt och egalitär ömsesidighet, det vill säga diskursetikens metanorm. Centralt för 

diskursetiken är de praktiska diskurser som kännetecknar de särskilda 

argumentationssituationer som utgör något av en kärna i den deliberativa demokratin. 

Genom dessa bejakas deltagare och de ämnen som anses relevanta för den deliberativa 

processen, med hjälp av skilda kriterier och måttstockar för att bedöma argument, anspråk 

och giltighet. Inom den deliberativa demokratin är det enligt Benhabib möjligt att dessa 

grundläggande principer förverkligas genom såväl politiska institutioner som genom 

sammanslutningar i den civila sfären, eller den informella offentligheten. Den 

demokratiska legitimiteten kräver att alla som berörs av de konsekvenser som 

anammandet av en norm leder till, måste ha lika mycket att säga till om.  

Benhabib poängterar att samhällets behandling av människor som betraktas som 

främlingar och utlänningar, men även av andra människor i den folkliga gemenskapen, är 

ett ”avgörande test” för de liberaldemokratiska samhällena.272 Detta på grund av hur det 

moraliska samvetet utmanas, men även hur behovet av reflexivitet i ljuset av förändrade 

förhållanden bejakas. Detta bedöms som ett omförhandlande av det liberaldemokratiska 

idealet om det sekulära samhället. Benhabib påpekar att nationalstaternas suveränitet och 

identitet är en ständigt pågående process, och att kollektivets pris till mångt och mycket 

betalas av de människor som inte betraktas som delaktiga.273 Det liberaldemokratiska 

samhället står därmed inför ett antal utmaningar, och bedöms därför utifrån de 

tillvägagångssätt som används i denna strävan. Den deliberativa demokratiformen kan 

betraktas som ett legitimt alternativ till dagens demokratiform, trots invändningar och 

kritik som menar att den handlar om ett utopiskt tänkande och ouppnåeliga ideal.  
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Motivering av urval 

Benhabibs formulering av deliberativ demokrati har valts utifrån hennes pragmatiska 

inställning och konsolidering av normativ universalism och en pluralistisk och 

relativistisk konfliktpräglad kultursyn.274 Det grundläggande kriteriet, kopplat till 

postsekularitet som ett förändrat medvetandetillstånd eller förändrad självförståelse, är 

möjligt att knyta an till teorin om deliberativ demokrati som ett försök till att hantera de 

komplexa utmaningar som västerländska samhällen står inför i dag. När Taylor skriver 

om postsekularism talar han främst om hur demokratiska stater svarar på den nya 

mångfalden,275 något som aktualiseras och utforskas genom den deliberativa demokratins 

interkulturella perspektiv. Som Benhabib påpekar, handlar den avgörande prövningen av 

dagens liberaldemokratiska samhällen mycket om hur människor behandlas och hur 

folklig gemenskap eftersträvas.276 Det försök till konsolidering av två ytterligheter som 

Benhabib strävar efter i pragmatiskt syfte, kan relateras till det postsekulära tillståndets 

reflexiva karakteristika som formulerats av bland andra Sigurdson, vilket syftar till ett 

rannsakande av det sekulära idealet och dess förmenta neutralitet.   

Detta förändrade medvetandetillstånd som Habermas och Taylor bland andra 

behandlar, sammanfaller som redan påpekats med globaliseringen och dess implikationer. 

Detta leder till ökad migration bland annat, men också förändringar i kulturella och 

religiösa landskap. Av denna anledning kan deliberativ demokrati som alternativ 

demokratimodell fungera som modell för hur det är möjligt att förankra idén om 

förändrade medvetandetillstånd och samtidens förvandlingsprocesser i det gemensamma 

och ömsesidiga projektet; den postsekulära integrationen. Det Habermas beskriver som 

västerländska samhällens smärtsamma transformationsprocesser kanske bör betraktas 

som en gemensam angelägenhet. När Benhabib lyfter upp att nationalstaternas suveränitet 

och identitet är en ständigt pågående process, är det möjligt att koppla just detta till denna 

transformationsprocess.277 Då den demokratiska dialogens syfte är att kritisera rådande 

kulturella strukturers exklusivitet och hierarki aktualiseras även här den deliberativa 

demokratins som ett förändringsprocessernas verktyg.278 
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Slutligen motiveras valet av Benhabibs formulering av deliberativ demokrati utifrån 

dess fokus på sociala rörelser, politiskt engagemang och folkrörelseliknande kamp.279 

Detta spår löper parallellt med samhällets etablerade institutioner samt dess politiska och 

juridiska system. Det är dock inom det civila samhällets offentlighet som lösningar på 

mångkulturella dilemman sker, genom det respektfulla samtalets förutsättningar för 

moraliskt lärande och värdeförändringar. Detta sätter fokus på maktperspektivet, och de 

förändringar som sker i och med folkrörelser och demokratiska initiativ på gräsrotsnivå, 

men även globaliseringens inverkan på samhällets rådande strukturer och system. 
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4. ETT POSTSEKULÄRT INTEGRATIONSBEGREPP 

I detta kapitel appliceras det teoretiska ramverket på tidigare forskning om 

integrationsbegreppet. Detta innebär att varje teori kopplas till ett utforskande av en 

postsekulär variant av integrationsbegreppet. Analysen syftar i denna undersökning till 

kritiska reflektioner kring den tidigare forskningen och grund i det teoretiska ramverket. 

Den explorativa dimensionen utmärks av en strävan efter att kritiskt rekonstruera 

integrationsbegreppet i postsekulär mening. Kapitlet struktureras enligt varje enskild teori 

och med hjälp av tematiska rubriceringar inspirerade av vad som anses centralt inom 

dessa teorier. Varje underkapitel avslutas med en summering av vilka resonemang som 

tillförts genom explorativa reflektioner och en kritisk rekonstruktion, och på vilka sätt 

forskning kring integrationsbegreppet kan föras vidare. Kapitlet syftar således till att ge 

svar på den andra frågeställningen: Hur skulle en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet kunna se ut? 

 

 

4.1. Flytande modernitet 

Termen ”flytande modernitet” syftar till vår samtida period av osäkerhet och omfattande 

globala förändringar. Denna utgörs bland annat av en upplösning och urbäddning av 

tidigare strukturer och beroendeförhållanden, där kollektiv samlevnad har bytts ut mot 

individualisering. Baumans teori om flytande modernitet betraktas i denna undersökning 

som konstitutiv och förberedande för de övriga två teorierna, då den förklarar samtida 

villkor och förutsättningar för mänsklig interaktion och deliberation. Samtidigt är den 

grundläggande i form av en idéhistorisk redogörelse av de politiska, sociala och 

ekonomiska mekanismer som den studerade integrationsforskningen återspeglar utifrån 

olika perspektiv.  

 

 

4.1.1. Globalisering, maktstrukturer och utanförskap 

Baumans teori, tillsammans med integrationsforskningen, åskådliggör och 

problematiserar hur individer och olika grupperingar påverkas av förhållanden, kontexter 

och villkor som utgör det moderna liberaldemokratiska samhället, men även hur dessa 

samspelar och tillsammans utgör den samtida globaliserade världen. Visserligen utgör 
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grundläggande fri- och rättigheter fortfarande en relativt stadig grund för i detta fall, den 

svenska majoritetskulturen och demokratin, men utöver det förefaller det vara en 

bekymmersam uppgift att formulera någon ”svenskhet” eller europeisk tillhörighet 

vidare. Definitioner av integrationsbegreppet är inte heller möjliga att frikoppla från den 

normativa dimensionen. Detta avsnitt behandlar hur integration påverkas av 

globaliseringen, maktstrukturer och utanförskap. 
 

Prekariatet och globaliseringens politiska ekonomi 

Enligt Castles är det angeläget att synliggöra hur globaliseringens politiska ekonomi har 

påverkat föreställningar om integration. Globaliseringen har i dess nyliberala form, 

baserad på en marknad fri från regleringar och djupare moraliska överväganden, haft 

inverkan på exempelvis synen på andra kulturer utifrån västerländsk global hegemoni.280 

Detta genom fokus på effektivitet, den fria marknaden, offentlig ordning och synen på 

människor från andra delar av världen som ett särskilt hot mot det liberaldemokratiska 

samhället. Diskussioner kring misslyckad integration har enligt Castles därför mycket 

med den nyliberala modellens samtida maktstrukturer och institutioner att göra. 

Integration kan enligt honom fungera som en assimilationsinriktad kontrollmekanism för 

att hantera människor som betraktas som anomalier. Därför kan etniska och religiösa 

identitetsmarkörer enligt Castles fungera som möjliga förhållningssätt till externa 

förändringspåtryckningar från dessa maktstrukturer och institutioner.281  

Det Castles lyfter fram i sin forskning aktualiserar Baumans teori om flytande 

modernitet, och teorin åskådliggör de globala ekonomiska och sociala processernas 

påverkan på integrationsprocesserna. I denna tid är det enligt Bauman den samtida globala 

eliten som har den rörelsefrihet och de resurser som globaliseringen utlovat.282 Det är 

främst för människor som räknas in i prekariatet, underklassen, som tillvaron är särskilt 

nyckfull. Den växande känslan av existentiell osäkerhet är en fara för vårt samhälle menar 

Bauman.283 Detta trots att rörlighet och flexibilitet är vanliga honnörsord i dag. Under 

dessa förhållanden riskerar sociala och medmänskliga investeringar att bortprioriteras, 

vilket i förlängningen påverkar hur vi ser på personliga intressen och eventuella avkall 

till fördel för kollektivets välgång.284 Castles och Bauman har liknande sociologiska 
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perspektiv, även om Bauman tränger djupare i sin mer existentiellt grundade 

utgångspunkt och vision.  

Utifrån Castles forskning och Baumans teori är det min uppfattning att 

globaliseringens västerländska hegemoni aktualiserar behovet det intersektionella 

perspektivet, med anledning av de samtida maktstrukturernas asymmetri. Bauman 

påpekar att de globala och ekonomiska processerna påverkar både vår individuella 

existentiella tillvaro och den solidariska förmågan. Den flytande moderniteten försvagar 

förutsättningar och villkor för integration. Baumans fokus på i synnerhet underklassen 

som värst drabbad, aktualiserar integration som ett bredare medborgerligt omfattande och 

demokratiskt projekt. Utifrån hans teori är det möjligt att se i vilken utsträckning de 

rådande maktstrukturerna motverkar integration. Teorin förmedlar även behovet av 

nödvändiga handlingsresurser för samtliga som upplever utanförskap i någon form. 

Baumans teori klargör bakgrunden till de reaktioner, uppfattningar och föreställningar 

som finns kring ämnet integration. Teorin ger en möjlig förklaring till negativa 

inställningar till invandring och integration, och inte minst den bakomliggande 

ovissheten, rädslan, frustrationen och hatet. Den lyfter samtidigt fram det moraliska 

ansvarstagandets oumbärlighet som alternativ. Ett applicerande av Baumans teori på 

Castles forskning, pekar på vad Habermas beskriver som de västerländska samhällenas 

smärtsamma transformationsprocess, och maktförhållandenas är centralitet. 

 
Gemenskap och exkludering 

Globaliseringens uteslutande mekanismer är möjliga att koppla samman med vad 

Johansson Heinö betecknar som exkluderingens dilemma, samt frågan kring vilka krav 

som är legitima i strävan efter en gemensam grund.285 Hans tanke på att demokratiska 

alternativ karakteriseras av ständigt interagerande, flytande, konkurrerande och 

överlappande identiteter, är möjliga att koppla till Baumans teori om flytande 

modernitet.286 Detta formuleras av Anthias vidare i form av det intersektionella 

perspektivets blottläggande av de sociala identiteternas komplexitet, mångfald och 

samspel.287 Det transnationella inslaget i Anthias forskning tydliggör människans många 

tillhörigheter och flödet av kommunikation mellan olika rum.288 
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De slutsatser som Johansson Heinö kommer fram till kan direkt anslutas till det 

Bauman beskriver som nationalismens utspelade roll.289 Nationalism som idé, enligt hans 

egen tolkning, är exkluderande och intolerant, och utesluter möjligheten för människor 

att tillhöra en större gemenskap trots olikheter. Nationalismen utesluter enligt Bauman 

även att dessa olikheter i interaktion kan kultiveras och vidareutvecklas. Han framhåller 

att den mest lovande form av enighet och harmoni är den som ständigt omformuleras 

genom konfrontation, debatt, förhandling och kompromiss kring det som utgör vår 

samtida demokratiska grund.290 En form av sammanhållning som är förenlig med den 

flytande moderniteten, och som nås genom försoning snarare än förnekande och 

tillintetgörande av våra olikheter.  

Frågan är dock i vilken utsträckning den gemensamma grund som Johansson Heinö 

talar om i sin forskning är möjlig, i och med de omständigheter som råder under den 

flytande moderniteten. Ett applicerande av Baumans teori på forskning kring detta sätter 

fokus på mänskliga fri- och rättigheter, samt centrala demokratiska processer och 

värderingar. Men hur formuleras denna grundtillhörighet vidare om de intersektionella 

och transformatoriska dimensionerna ges tillräckligt utrymme? Anthias transnationella 

komponent, som betonar flödet av kommunikation mellan olika rum samt människans 

många tillhörigheter, belyser problematiken vidare. Det liberaldemokratiska projektet bör 

möjligtvis betraktas som ett ideal och inte som en varaktig harmonisk konstant. Ett ideal 

som enligt Sigurdson varken är förverkligat eller förlegat.291 Jag anser att ett postsekulärt 

integrationsbegrepp nödvändiggör ett inkluderande av religion och religiositet i strävan 

efter det Bauman formulerar som en försoning, det jämlika deltagandet. Detta kan kopplas 

till Habermas belysande av religionens deltagande i demokratiutformning, med anledning 

av religionens alltjämt betydande roll och växande inflytande inom det globala 

tillståndet.292  

 
Konfrontation och harmoni 

Det är ett rimligt antagande att samtida upplösning och urbäddning, den flytande 

modernitetens främsta egenskap, har en positiv aspekt i och med vad Anthias beskriver 

som uppluckrandet av etnocentriska och nationsbaserade tillhörigheter.293 Detta till 
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förmån för de sociala bandens globala och intersektionella natur. Anthias teoretiserande 

av hur tillhörighet inte längre enbart kan fixeras vid en specifik geografisk plats, utan en 

mängd olika sociala ”locations” är intressant i detta sammanhang.294 Det är möjligt att 

föra samman detta med vad Bauman beskriver som åtskillnadernas och motsättningarnas 

oundviklighet, vilket karakteriseras av just den transformatoriska egenskapen och det 

faktum att tillhörighet och identitet i ständig rörelse kan leda till oenigheter. 

Det är möjligt att koppla samman den uppluckring som Anthias beskriver, med den 

globala marknadsekonomins frälsningslära om frihet via individualisering, avreglering 

och liberalisering, som enligt Bauman har påverkat vår förmåga till medmänsklig 

interaktion. När de ekonomiska klyftorna i samhället ökar, söker människor i ekonomiskt 

eller socialt utsatta positioner trygghet i avgränsning och åtskillnad. Dessa individer intar 

enligt Bauman en defensiv positionering, ensamma i sin förmåga att uthärda.295 Glappet 

mellan subjektiva moraliska uppfattningar, och förmågan att agera därefter, behöver 

enligt honom överbryggas.296 Individualiseringen menar Bauman, har lett till en långsam 

erodering av gemenskapsband, utsatthet och nedmontering av integrerade kollektiv.297 

Däremot har vi förmågan att nå enighet och harmoni via konfrontationer, debatter, 

förhandlingar och kompromisser.298  

Jag anser att det är möjligt att fälla in det Anthias benämner som sociala ”locations”, i 

kontexten flytande modernitet. I en tid av urbäddning och upplösning av tidigare stadiga 

grunder, kan dessa ”locations” utgöra en viktig dimension av ett postsekulärt 

integrationsbegrepp, genom dess återinbäddande egenskaper. Den fysiska platsens 

minskade betydelse och integrationens transnationella, intersektionella och 

transformativa dimensioner, kan bidra till nya gemenskapsformer. Jag anser att det finns 

en betydande optimistisk prägel på Baumans teoretiserande. Möjligtvis bidrar den 

flytande modernitetens inneboende funktion till en utveckling av nya förståelsehorisonter 

gällande mellanmänsklig interaktion. Det som följer en uppluckring av rigida 

samhällsstrukturer, tillsammans med tillhörighetskategoriernas transformatoriska 

egenskaper, kan betraktas i form av nya möjligheter. Det är möjligt att nationalismens 

gammalmodiga och kontraproduktiva roll lämnar företräde för ett framförhandlande av 

en ny gemensam grund. Måhända kan det vara så att denna deliberation är en 
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nödvändighet, snarare än något som hotar vår upplevda harmoni. Åtminstone träder den 

fram som en nyans, vid ett betänkande av det Sigurdson poängterar gällande friktionernas 

och motsättningarnas oundviklighet.299 Grundat i den vetenskapliga debatten om 

postsekularitet, är det nödvändigt att religion räknas in som en likvärdig samarbetspartner 

i denna deliberation. Detsamma gäller det stora antalet människor som diskrimineras 

antingen genom samtida lagstiftning eller samhällsstrukturer på grund av exempelvis 

könstillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Det är en deliberation och överbryggning 

av stora sociala, ekonomiska och politiska glapp, vilket gör friktioner och konflikter till 

en oundviklighet och en möjlig förutsättning för en mer inkluderande integration. 

 
Maktstrukturernas asymmetri 

Koracs kritik mot asymmetriska och ojämlika makt- och röstrelationer är viktigt i ett 

makt- och exkluderingsperspektiv.300 Empiriska studier karakteriseras enligt Korac 

vanligtvis av denna metod, där fokus ligger på strukturella och organisatoriska aspekter. 

Då integration är både individualiserad och kontextbunden är det viktigt, påpekar Korac, 

att synliggöra denna maktdimension. Korac framhåller problematiken med ett ”top down” 

perspektiv, och vilka konsekvenser denna asymmetriska maktrelation har för 

integrationen. Ett vanligt återkommande tema i forskningsmaterialet behandlar 

majoritetssamhället, dess rådande ordning och hegemoni som en betydande maktfaktor. 

Detta aktualiserar det Bauman påpekar gällande globaliseringens bidrag en till utbredd 

maktlöshet hos underklassen, och ett synliggörande av asymmetriska maktrelationer. 

Baumans beskrivning av så kallade ”strongmen” eller ”strongwomen”, olika makthavare 

som genom hävdad allmakt utlovar handling och förändring, betraktas som 

karakteristiska för samtida asymmetriska maktförhållanden.301 Detta kan kopplas till 

”osäkerhetens spöke”, som enligt Bauman betraktas som en effektiv social 

kontrollmekanism, då osäkerhet och rädsla kan nyttjas som politiskt redskap.302 I det 

avslutande stycket i boken Flytande Rädsla formulerar han en viss tillförsikt kring ett 

förenande av folket, och mänskligheten som helhet.303 Detta innefattar ett överbryggande 
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av gapet mellan vår tids kunskapselit och folket.304 Det kritiska tänkandet är ett centralt 

inslag i genomskådandet av, och frigörelsen från den samtida rädslan.305  

Utifrån denna förening av Korac forskning och Baumans teori, är det möjligt att belysa 

den vanligt förekommande och problematiska tendensen att bortse från maktstrukturer 

och asymmetriska samhällsprocesser, och att blunda för den europeiska kolonialhistorien. 

Jag anser att detta har en betydande inverkan på förståelser av integrationsbegreppet, och 

den minst lika tendentiösa synen på vilka individer som betraktas som integrationsobjekt. 

Det intersektionella perspektivet i synnerhet, hjälper till att klarlägga rådande 

asymmetriska maktrelationer som är kopplade till förståelser av integrationsbegreppet, 

men även strävan efter gemensam tillhörighetsgrund. Det är möjligt att i Baumans 

teoretiska reflektioner skönja en viss optimistisk framtidstro, i synnerhet gällande 

allmänhetens makt och potential. I skrivande stund är det självständiga och kritiska 

tänkandet ett ämne för återkommande debatter, samtidigt som det rådande 

mellanmänskliga klimatet är möjligt att betrakta som ett ogynnsamt sådant, i och med 

rädsla och osäkerhet som ett maktens redskap. Återigen aktualiseras Habermas vision av 

det ständigt föränderliga medvetandetillståndet och demokratiskt förankrad deliberation, 

två betydelsefulla dimensioner inom det postsekulära integrationsbegreppet. En förening 

av Korac och Baumans teoretiserande blottlägger tydligt maktstrukturernas asymmetri.  

 

 

4.1.2. Integration för vem? 

I detta avsnitt placeras fokus på social, politisk, och ekonomisk ojämlikhet, och 

problematiserandet av traditionella förståelser av integrationsbegreppet. Detta kan 

beskrivas som allt för ensidigt, och emellanåt historielöst.  Samtligt former av ojämlikhet 

är för denna undersökning avgörande för formuleringen av ett postsekulärt 

integrationsbegrepp.  

 
Postkoloniala perspektiv 

Förväntningar på i synnerhet människor som kommer till ett nytt land, att integreras och 

anpassa sig, skapar en särskilt prekär situation. Detta påvisar bland andra Freedman.306 
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Postkoloniala perspektiv hjälper till att klarlägga detta djupare. Som Freedman 

framhåller, kompliceras därför uppfattningen om den franska sekularismen av landets 

kolonialhistoria, något som inte gäller Frankrike enbart, utan många andra länder. Detta 

försvårar enligt Freedman förståelser av integration grundade på sekulär lagstiftning och 

universalism, eftersom den europeiska sekularismens framsteg till mångt och mycket 

skett på den övriga världens bekostnad.307 Denna samhälleliga strävan negligerar även 

social och ekonomisk ojämlikhet, vilket inte drabbar immigranter enbart, utan även redan 

erkända medborgare, något som Baumans teori tydligt behandlar. 

Enligt Bauman betraktades frigörelser från tidigare traditioner och plikter vara ett 

nobelt projekt med rötter i upplysningen. Detta förverkligades genom dels avregleringar, 

liberalisering, skattelättnader och ohämmad finansmarknad.308 En möjlig förklaring till 

varför integration vanligen diskuteras och debatteras som en angelägenhet enbart för 

människor som kommer från andra delar av världen, kan förklaras genom hur migration, 

och i synnerhet dagens flyktingkatastrofer, sammanfaller med en eskalerande flytande 

modernitet. Enligt Bauman är det inte särskilt förunderligt att människor som kommer till 

ett nytt land betraktas med misstänksamhet och aversioner. Världen upplevdes av många 

som en tryggare plats innan dessa ”främlingar” började synas.309 Rädsla, osäkerhet och 

hat är enligt Bauman till mångt och mycket en globaliseringens och marknadssamhällets 

biprodukt. 

Social, politisk, och ekonomisk ojämlikhet är något som i denna undersökning 

betraktas som nära bundet till postkoloniala perspektiv, och därmed avgörande för 

formuleringen av ett postsekulärt integrationsbegrepp. Jag anser att uppfattningar av 

integration utifrån ett sekulärt sammanhang kan betraktas som en kvarleva från 

orientalismens och kolonialismens upplysningsprojekt, med utgångspunkt i västvärldens 

förmyndarskap och hegemoni. Denna kan i viss utsträckning associeras till 

assimilationstanken. Stora delar av den tidigare forskningen kring integration kan med 

rätta kritiseras för att vara ensidig i olika utsträckning. Den är förvisso tendentiös av 

flertalet anledningar, något som exemplifieras av Bauman när han beskriver hur 

immigranter inte sällan betraktas som syndabockar för den flytande modernitetens 

instabila grund. Att diskutera och resonera kring integration utifrån denna kontext blir 

måhända ett sätt att svara på ett specifikt kunskapsbehov, möjligtvis utifrån ett välviljans 
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perspektiv där integration syftar att inkludera och sammanfoga. Visserligen belyser stora 

delar av den tidigare forskningen integrationen som ett gemensamt projekt, men det vore 

intressant att se ett växande forskningsområde som behandlar integration utifrån andra 

angreppssätt. Att integration nästintill ständigt diskuteras utifrån ett migrations- och 

invandringsperspektiv är ytterst problematiskt. Av denna anledning anser jag att den 

tidigare forskningens huvudsakliga invandring- och flyktingperspektiv gör att den kan 

benämnas som både sekulär, och postsekulär. Sekulär i den mening att den till mång och 

mycket är fast i dagens liberaldemokratiska kontext, men postsekulär i den mening att 

den samtidigt ifrågasätter rådande sekulära maktstrukturer och förhållanden. Bauman och 

Freedman kommer här till samma slutsatser, och deras perspektiv ger tillsammans en 

vidare förståelse för kolonialismens inverkan på förståelser av integrationsbegreppet. 

 
De demokratiska värdegrundernas ideal 

Enligt Modood aktualiseras behovet av integration när människor inom ett etablerat 

samhälle behandlas orättvist till skillnad från erkända medborgare.310 Huruvida detta 

utesluter att integration innefattar redan erkända medborgare är svårt att svara på, men 

borde inte vara en nödvändighet. Jag vill framhäva att i synnerhet den kosmopolitiska 

dimensionen av integration kan vara något som innefattar samtliga medborgare, då den 

innebär en upplösning av statiska grupperingar till förmån för en föränderlig global 

samhörighet där identiteter samspelar på transformatorisk grund.311 Detta kan innebära 

att även den rådande majoritetskulturen löses upp, eller möjligtvis transformeras. 

Nationalidentitetens majoritet bär på viss legitimitet, men enbart om denna förhåller sig 

reflexivt gällande bland annat representation och inkludering. En reflexivitet som även 

innefattar religionen och religiositeten som betydande dimension i den demokratiska 

deliberationen. 

Modoods forskning kan direkt anslutas till det som Bauman lyfter fram kring 

stigmatisering, och hur människor behandlas som anomalier utifrån majoritetskulturen 

som det normala. Det finns enligt Bauman två generella konsekvenser i och med detta.312 

Antingen drabbas människor av förlorad självrespekt och skam, som i sin tur leder till 

självförakt om den drabbade individen accepterar majoritetssamhällets dom.313 Eller så 
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stimuleras individen till revansch och återerövring av självrespekt och värdighet. Det 

finns även möjlighet för kombinationer av dessa. Bauman riktar särskild fokus på hur 

immigranter inte sällan betraktas som hot eller avvikelser, och därigenom avhumaniseras. 

Stigmatisering, diskriminering och utanförskap betraktas i denna undersökning som 

gällande för samtliga tillhörighetskategorier, med betoning på särskilt utsatta sådana. 

Asymmetriska maktförhållanden som intersektionella perspektiv hjälper till att belysa. 

I denna undersökning riktas särskild fokus mot den liberaldemokratiska statens 

sekularitet och hävdade neutralitet. Detta kritiska förhållningssätt, med stöd hos Modood 

och Bauman, vill belysa till hur den moderna staten lever upp till demokratiska 

värdegrunder, och hur människors individuella behov, villkor och förutsättningar 

bekräftas. Återigen aktualiseras det intersektionella perspektivet. Integration utifrån en 

sekulär förståelse bör betraktas som ett ideal. Att social ordning inte ständigt råder, kan 

ses som en för integrationen naturlig förutsättning där nya dimensioner av 

integrationsbegreppet framförhandlas. Utifrån Sigurdsons och Beckmans påpekande kan 

samhällelig disharmoni vara ett tecken på en vital demokrati. Integration i form av enbart 

social sammanhållning, är enligt Castles ett förlegat ideal, vilket innebär att tidigare 

integrationsmodeller bör ses över, om inte helt förkastas till förmån för nya.314 Den 

globala världens nyckfullhet kan möjligtvis betraktas som en premiss i utforskandet av 

ett postsekulärt integrationsbegrepp. Det förändrade medvetandetillståndet som enligt 

Habermas utgör förutsättningen för det postsekulära tänkandet, blir här centralt i 

anslutning till vårt globala ömsesidiga beroende och religionens fortsatta signifikans.315 

Det postsekulära integrationsbegreppet syftar till en bredare medvetenhet kring 

människors utsatthet i relation till majoritetssamhället och dess kultur, och det sekulära 

idealets brister. Det postsekulära integrationsalternativet innefattar även former av 

aktivism som betydande dimensioner av denna framförhandling och försoning, vilket 

behandlas vidare under annan rubrik. 

 
Nationalismens uteslutande mekanismer 

Anthias forskning belyser problematiken med en allt för stor fokus på social 

sammanhållning utifrån etniska markörer, och hur denna regleras utifrån de moderna 

staternas makt.316 Detta återknyter bland annat till Johansson Heinös beskrivning av 
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exkluderingens dilemma, Castles kritik mot västerländska maktstrukturer och dess 

kapitalism, och Koracs kritik mot den asymmetriska och ojämlika maktfördelningen. 

Anthias påpekar att denna stora fokus på social sammanhållning utifrån etniska markörer 

riskerar att leda till kategorisering av önskvärda och icke-önskvärda personer och 

grupper, och ett utpekande av dessa som problematiska för det västerländska samhället. 

Samma problematik tolkar jag in som gällande även i anslutning till andra 

identitetsmarkörer, som belyses genom det intersektionella perspektivet, exempelvis 

klass, kön och genus. 

I anslutning till Anthias och Johansson Heinös ståndpunkter, är det återigen möjligt att 

föra in Baumans synpunkt på nationalismen, och hur det är enbart de som redan är 

innanför dörren som betraktas som fullvärdiga medborgare.317 Nationalismen utesluter, 

menar Bauman, möjligheten till en större gemenskap, då den till sin natur är intolerant 

och exkluderande. En ny samhörighet som erkänner kulturella olikheter är inte någon 

utopisk tanke utan fullt möjlig att realisera enligt Bauman, där harmoni och enighet nås 

genom ett levande demokratiskt klimat fullt av konfrontationer och dialoger.318  

Nationen blir här problematisk, och ett möjligt närmande av en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet kan utgå ifrån en bredare och mer inkluderande social 

sammanhållning som alternativ till nationalismen och dess uteslutande mekanismer. 

Detta aktualiserar återigen det Anthias beskriver som uppluckrandet av etnocentriska och 

nationsbaserade tillhörigheter, men även det som både Bauman och Anthias beskriver 

som den solidariska förmågan. Ett postsekulärt integrationsbegrepp betonar denna i 

synnerhet. Även försoningen kan betraktas som ett gemensamt projekt, något som nås 

genom emellanåt livlig deliberation med eventuella återvändsgränder. Bauman 

understryker att vilka hindren än må vara, är det via konversationens storartade konst som 

vi når överenskommelse och solidarisk samexistens.319 Även om vi emellanåt får nöja oss 

med att vara överens i vår oenighet. En sammanfattning av den tidigare forskningen och 

Bauman klargör att det inte är harmoni som är det mest väsentliga målet, utan snarare den 

svårformulerade gemensamma grunden. Även denna gemensamma grund kan i bästa fall 

betraktas som ett ideal bland andra, vilket innebär att nationen står i en särskilt prekär 

situation på grund av dess exkluderande och antidemokratiska mekanismer. 
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Överbryggande socialt kapital 

Korac formulering av ett integrationsbegreppet med fokus på den ömsesidiga 

tvåvägsprocessen, som innefattar både det etablerade samhället och de nyanlända, belyser 

något centralt för integrationsbegreppet i postsekulär variant320 För att nyanlända ska 

uppleva sig själva som autonoma individer bör de ha möjligheter till att delta i 

utformningen av den integrationspolitik som berör dem.321 Samtidigt krävs mer än en 

säkrad plats på arbetsmarknaden och formella introduktioner för att många ska känna 

delaktighet och värdighet.322 Det överbryggande sociala kapital som Korac betonar, är 

enligt henne en viktig beståndsdel i en väl fungerande integration.  

I anslutning till Korac forskning, finner jag tydliga kopplingar till förmågan att leva 

tillsammans med våra olikheter, vilket enligt Bauman beskrivs som en konst som kräver 

kunskap och möda.323 Detta bör enligt honom även förstås utifrån en positiv betoning på 

gemensamma resurser och idémässig rikedom. Försvarspositioner i form av strävan efter 

likhet, och framförhandlande av en gemensam och enhetlig identitet mot förändrade 

kulturella landskap är enligt Bauman självutplånande och lönlösa. Försök till att hålla 

”Den andre” på säkert avstånd och att prioritera den egna säkerheten är naturliga, men 

djupt beklagliga reaktioner i ett nyckfullt klimat som inte sällan drabbar människor som 

betraktas som ett hot mot en rådande ordning och harmoni.  

Med grund i Korac forskning ser jag den stora betoningen på immigranter som minst 

sagt ensidig, något som även backas upp av Baumans teori. Integrationsbegreppet utifrån 

ett postsekulärt perspektiv gör sig samtidigt gällande inte enbart i relation till utsatta 

individer och grupper, utan även för människor i privilegierade positioner som redan 

betraktas som väl integrerade, men som möjligen inte är medborgerligt delaktiga. Den 

globala eliten och deras relation till de människor som drabbas av den flytande 

moderniteten är en viktig beståndsdel i utforskande av det postsekulära 

integrationsbegreppet. Här accentueras återigen det interkulturella idealet, som enligt 

Anthias anspelar på dialogernas och interaktionernas transformatoriska förmåga. Med 

anledning av de sociala bandens globala och intersektionella natur, blir integration en 

global och ömsesidig angelägenhet. Tillhörighetskategorier som bland annat social klass, 

levnadsstandard, kön, sexualitet, ålder, utbildning, etnicitet och religiositet, är viktiga 
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inslag i det sociala kapitalet. Däremot kan det vara på sin plats att leka med tanken, 

huruvida förståelsen av integration som en tvåvägsprocess, har både sekulära och 

postsekulära inslag. Detta med tanke på en tydlig dualism, och frånvaron av förståelser 

för transformatoriska och intersektionella förklaringsdimensioner. 

 

 

4.1.3. Sammanfattning 

Baumans teori om flytande modernitet redogör för stora delar av de förhållanden och 

kontexter som sätter villkor och förutsättningar för integration i dag. Detta med 

övervägande betoning på dess antidemokratiska effekter. Den betraktas av denna 

anledning som konstitutiv och förberedande för de övriga två teorierna samt tidigare 

forskning. Det är möjligt att utifrån Baumans teori formulera ett optimistiskt postsekulärt 

integrationsbegrepp som betonar integration som ett globalt och ömsesidigt projekt. Med 

anledning av de omdanande politiska, ekonomiska och sociala krafter som påverkar 

sociala tillstånd och existentiell tillvaro i dag, är det angeläget med ett långsiktigt 

demokratiskt arbete på ömsesidig och inkluderande grund. 

Det faktum att integration vanligen diskuteras utifrån ett ensidigt migrations- och 

invandringsperspektiv är ytterst problematiskt och kontraproduktivt. I synnerhet betraktat 

utifrån det intersektionella perspektivet. Det är min ståndpunkt, att den tidigare 

forskningens huvudsakliga invandring- och flyktingperspektiv gör att den kan benämnas 

som både sekulär och postsekulär. Sekulär på grund av att den svarar på kunskapsbehov 

utifrån liberaldemokratiska och sekulära villkor, men den är samtidigt postsekulär då den 

ifrågasätter rådande sekulära maktstrukturer och förhållanden. Undersökningens 

utforskande av ett postsekulärt integrationsbegrepp riktar särskild kritik mot 

asymmetriska maktrelationer och ojämn resursfördelning. Detta inom en tydligt 

patriarkalt hierarkisk samhällsstruktur där mängder av flytande och transformatoriska 

tillhörighetskategorier som social klass, levnadsstandard, kön, sexualitet, ålder, 

utbildning, etnicitet och religiositet ständigt samspelar. Bauman efterlyser i anslutning till 

sin teori, vilket också reflekteras i forskningen, nya alternativ som kännetecknas av 

centrala begrepp såsom deliberation, försoning, omförhandling och transformation. Den 

postsekulära dimensionen av integrationsbegreppet, som kännetecknas av ett förändrat 

medvetandetillstånd, handlar om en tydlig rannsakan av den rådande sekulära ordningen 

som neutral och given. Detta innefattar ett tydliggörande av nationens exkluderande och 

antidemokratiska mekanismer, och det sekulära idealets tillkortakommanden.  
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4.2. Den dialogiska funktionen 

Undersökningens andra teoretiska ansats, ”den dialogiska funktionen”, är möjlig att 

koppla samman med Baumans teori om flytande modernitet. Detta med anledning av det 

Taylor beskriver som autenticitetens ideal, något eftersträvas via moderna 

liberaldemokratiska fri- och rättigheter medan traditionella band löses upp. Taylor 

hänvisar bland annat till konsumtion, mänsklig rörlighet, maktskiften och globalisering 

när han presenterar sin teori kring självförverkligande. Kritik riktas mot föreställningen 

om autenticitet som ett ideal, då det fokuserar på individens egna självförverkligande och 

frigörande från beroendeförhållanden och strukturer. Detta ideal blir i vissa hänseenden 

problematiskt, då den sociala interaktionen inte sällan bortprioriteras. Vi människor 

utvecklar och formulerar ständigt den egna identiteten via dialog och samspel med andra 

menar Taylor.  

 

 

4.2.1. Förändrade maktvillkor – Solidaritet och aktivism 

Teorin om den dialogiska funktionen är möjlig att sätta i kontext till Baumans teori om 

flytande modernitet, då den tycks utgå ifrån liknande förutsättningar och villkor. Taylor 

fördjupar vikten av dialog, samspel och försoning, för att låna ett för Bauman centralt 

begrepp. Med denna teoretiska utgångspunkt som premiss för en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet, är det möjligt att problematisera föreställningar om begreppets 

innebörd, hur integration ska komma att förverkligas samt vilka människor som är 

föremål för dessa processer. Om personlig utveckling betraktas som en process i relation 

till medmänniskor och kollektiv i olika former, och om identitet förstås som en 

kontinuerlig och kollektiv process, är det möjligt att problematisera traditionella 

definitioner och förståelser av integration. 

 
Inkludering och erkännande 

Den kollektivism och aktivism som Freedman uppmärksammar hos kvinnliga 

immigranter belyser ett viktigt perspektiv gällande de förändrade maktvillkoren som 

råder. De kvinnor som Freedman intervjuat står inför en samling utmaningar och hinder 

i och med deras integrationsprocess. Samtidigt har kollektiv organisering och politisk 
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aktivism i viss förlängning inneburit kompletterande former av integration för dem.324 

Dessa initiativ till aktivism och organisering leder enligt Freedman till att utsatta kvinnors 

tillgång till nödvändiga handlingsresurser, omförhandlade könsrelationer och offentligt 

deltagande ökar.325 Kvinnliga immigranter är enligt särskilt drabbade Freedman, då de 

inte står under samma rättsliga och sociala skydd som etablerade medborgare. Patriarkala 

strukturer och tolkningsföreträden försvårar ytterligare. Av denna anledning blir former 

av organisering lidande. En stor utmaning menar Freedman, ligger i hur kvinnorna 

tillsammans kan influera europeisk lagstiftning.326 Vissa paralleller kan dras till Korac 

undersökning, som belyser en tydlig diskrepans mellan vad som från statligt och 

institutionellt håll betraktas som lyckad integration, och från människor som upplever 

utanförskap trots arbete och formella introduktioner och statliga integrationsåtgärder.327 

Freedmans och Korac forskning kan kopplas till en viktig dimension inom Taylors 

teori om den dialogiska funktionen, som han benämner erkännandets politik. Detta 

aktualiseras vid bekräftelsen av andra människor som signifikanta för utvecklingen av vår 

identitet, och samhället i stort. 328 När människor förvägras erkännande, kan detta leda till 

personlig skada, och i förlängning även drabba det demokratiska tillståndet. Med 

”erkännandets politik” vill Taylor finna en kompromiss mellan likvärdighetspolitik och 

särartspolitik. Både formerna av erkännande har problematiska dimensioner. 

Likvärdighetspolitik kan betraktas som eurocentrisk och problematiskt universalistisk329, 

medan särartspolitik i viss utsträckning kan upplevas som ojämlik och orättvis 

särbehandling.330 Taylors tes gällande erkännandets politik är att vår identitet delvis 

formas av andras erkännande, möjligt frånvarande av erkännande, eller former av miss-

kännande.331 Uteblivet erkännande eller miss-kännande betraktas som former av 

förnedring, förvanskning, diskriminering och förtryck. 

Inkludering och erkännande tolkas som särskilt betydelsefullt hos bland andra 

Freedmans och Korac, då integration betraktas som något mer än formella introduktioner 

på statligt initiativ och anställning. Möjligtvis är viss positiv särbehandling nödvändig för 

många människor som under olika förutsättningar och villkor upplever integrering som 
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särskilt bekymmersam. Detta gäller utifrån det postsekulära perspektivet människor som 

tillhör prekariatet, eller underklassen. Enligt min personliga tolkning kan erkännande i 

det här fallet innebära bekräftelse på människors särskilda behov i form av 

handlingsresurser. Erkännande tolkas därför som centralt gällande även 

majoritetskulturen, då dess förhållningssätt till, och krav på andra grupper och individer 

påverkar villkor och förutsättningar för integration. Erkännande innefattar utifrån 

utforskandet av en postsekulär variant av integrationsbegreppet även bekräftandet av 

människor som autonoma individer, med betoning på värdighet. Förändrade maktvillkor 

innebär i sammanhanget ett erkännande av asymmetriska maktförhållanden, men även 

innebörden av det moderna liberaldemokratiska samhällets oförutsägbara förhållanden, 

kontexter och villkor. Erkännande och värdighet är betydande dimensioner inom det 

postsekulära integrationsbegreppet, vilket påvisar integration som något mer än enbart 

säkrad plats på arbetsmarknad och formella introduktioner.   

 
Integration som signifikant horisont 

Det finns enligt bland andra Castles332 och Freedman333 tydliga kopplingar mellan 

globaliseringen, upplysningen och kolonialismen som betydande dimensioner av de 

moderna liberaldemokratiska samhällenas historia. Dessa har en betydande inverkan på 

integration som i synnerhet riktad mot immigranter. I den rapport som Castles 

tillsammans med Maja Korac, Ellie Vasta, Steven Vertovec arbetat fram, poängteras att 

mycket av den nuvarande forskningen kring integration syftar till en tvåvägsprocess 

snarare än en ensidig assimilationsinriktad sådan.334  Integration sker på alla nivåer, och 

involverar allt från politiska beslutsfattare och andra institutionella aktörer till kamrater, 

grannar bland annat.335 Detta kan kopplas till det Korac formulerar som ”överbryggande 

socialt kapital”, vilket kan bidra till mer rymligare identiteter, baserat på ömsesidiga 

intressen.336  

Vad som betonas av bland andra Castles och Freedman gällande integrationens 

komplexitet kan kopplas till Taylors huvudsakliga poäng i anslutning till den dialogiska 

funktionen, nämligen att vi människor ger form åt vår identitet i interaktion med andra 
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människor.337 Detta sker inte nödvändigtvis via dialog enbart, utan även via former av 

samhällelig disharmoni. Den dialogiska funktionen är enligt Taylor en fundamental 

aspekt av mänskligt liv och individuell utveckling338 Det är via språket, konsten, musiken 

och kärleken som vi kontinuerligt underhåller den egna identiteten. Den förhandlas fram 

via möten med andra människor och sammanhang.339 Vad som bär på hög signifikans för 

vår individualitet är exempelvis historia, natur och samhälle. Det är i relation till denna 

signifikans som vi utvecklar attityder, ställningstaganden och världsåskådning.340 Det är 

möjligt att beskriva detta i form av det som på djupet definierar oss, bortom konsumtion 

och ytlighet. Det är genom denna förmåga som vi ändrar riktning på den nedåtgående 

spiral som den moderna fragmenteringen och hopplösheten leder oss till.341 

Taylors teori, och i synnerhet gällande signifikans och omförhandling kan direkt 

anslutas till vad majoriteten av forskningen påtalar som integrationens ömsesidiga 

process. När Castles och andra framhåller att integration sker på samtliga nivåer, och att 

samtliga invånare bör erhållas civila, sociala, politiska, mänskliga och kulturella 

rättigheter, aktualiseras Taylors teori om den dialogiska funktionen. Den är, som Taylor 

påpekar fundamental, genom att integration betonas som ett kollektivt projekt för alla, 

utefter förmåga och önskan. Men samtidigt har integration utifrån erkännandets politik 

och den dialogiska funktionen även en dimension som via samtidens flytande tillstånd 

lägger större ansvar på individens egna skyldigheter, ansvar och förmåga till 

engagemang. Som Taylor påpekar, är inte individens strävan efter autenticitet per 

automatik någonting negativt, utan mycket beror på fokus och signifikans. Min 

uppfattning här är, att det är önskvärt att betona solidaritet som ett nödvändigt inslag i 

den dialogiska funktionen. Samtliga invånares rätt till civila, sociala, politiska, mänskliga 

och kulturella rättigheter, kan beskrivas som en väl förankrad signifikant horisont att fästa 

blicken vid. Återigen träder integration fram som en bredare demokratisk angelägenhet 

och inte enbart åtgärder särskilt riktade mot immigranter. Det postsekulära i detta ligger 

i en förening mellan individualism och kollektivism, och att dessa två vanliga motpoler 

inte är ömsesidigt uteslutande.  
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En relativistisk universalism? 

Den pluralistisk demokrati som Johansson Heinö förespråkar, erkänner ständigt 

interagerande, flytande, konkurrerande och överlappande identiteter, som argument för 

att hantera olikheter.342 Han påpekar dock behovet av en gemensam nivå i samhället, som 

samtliga kan identifiera sig med. En grund som överbryggar och håller samman, där den 

gemensamma berättelsen tar form. Hans universalistiska modell, som formuleras som 

alternativ till både det nationalistiska och mångkulturalistiska narrativet, baseras på 

opartiskhet och tolerans.343  

Behovet av kompromiss mellan likvärdighetspolitik och särartspolitik som Taylor 

förespråkar, kan möjligtvis kopplas till Johansson Heinös universalistiska modell, med 

fokus på opartiskhet och tolerans. Taylor förespråkar visserligen ett sammankopplande, 

som bot på vår tids ensidiga fokus på individualisering och fragmentering. Denna 

förening utesluter dock inte individens egna autenticitet och självförverkligande. Den 

samtida fragmenteringen har enligt Taylor haft inneburit en känsla av maktlöshet och 

vidare inverkan på vår demokratiska och solidariska förmåga.344 En ny form av 

samhörighet kräver enligt honom gemensam politisk handling och ytterligare 

demokratiskt engagemang, med grund i den dialogiska funktionen och erkännande. I och 

med detta blir det enligt Taylor nödvändigt att rannsaka moderniteten, genom bejakande 

av både dess fördelar och nackdelar.  

Även här träder Taylors teori om den dialogiska funktionen, signifikans och 

autenticitet fram. Den gemensamma berättelsen som Johansson Heinö förespråkar, går 

hand i hand med den gemensamma politiska handling som Taylor talar om. En relevant 

fråga kring legitimitetens dilemma, är hur den gemensamma berättelsen formuleras och 

görs berättigad. Det mest väsentliga tycks ligga i en rannsakan av moderniteten, och 

förmågan till kompromiss och problemlösning i balans mellan olika politiska ideologier. 

Återigen ifrågasätts idén om den sekulära staten som neutral. Den postsekulära aspekten 

träder här fram i form av konsolidering och försoning mellan vitt skilda ideologiska och 

politiska perspektiv. Det är möjligt att kritisera denna ståndpunkt och hänvisa till ett 

långtgående relativiserande. Jag vill dock hävda att relativism och universalism i 

postsekulär mening ständigt samspelar. 

 

                                                

342 Johansson Heinö, Hur mycket mångfald tål demokratin?, s. 174. 
343 Johansson Heinö, s. 229. 
344 Taylor, The ethics of authenticity, s. 120. 



 

75 

 

Transformatorisk aktivism 

Möjligen är det i anslutning till de ständigt växande folkrörelsernas solidariska 

engagemang, som det Anthias syftar till som det transformatoriska interaktion, äger 

rum.345 Det transnationella intersektionella ramverket enligt Anthias, erkänner mångfald 

i ständigt skiftande positioneringar då de etnocentriska och traditionella nationsbaserade 

tillhörigheterna upplöses.346 Anthias hävdar att solidaritet är en nödvändighet för att 

tydliggöra integration som en dialogisk process. När de tidigare dominerande 

tillhörighetskategorierna löses upp till förmån för de sociala bandens globala och 

intersektionella natur, sker anser jag, en rannsakan av den föreställda majoritetskulturens 

sammanhållna homogenitet.347 Nya mer inkluderande samhörigheter, och 

gräsrotsdemokratiska rörelser och initiativ tolkas som ett resultat av Anthias formulering 

av transformatorisk interaktion. 

Den form av sammankopplande som Taylor eftersöker, som alternativ till vår tids 

ensidiga fokus på individualisering och fragmentering, är möjlig att anslutas till Anthias 

transformatoriska interaktion bland annat. Vår tids fragmentering, som enligt Taylor har 

en kontraproduktiv inverkan på vår demokratiska och solidariska förmåga, görs gällande 

även här. Ett fragmenterat samhälle, är ett samhälle vars medlemmar finner det svårare 

och svårare att relatera till den politiska gemenskapen.348 Den enda hållbara vägen framåt 

enligt Taylor, är att via gemensamt syfte och demokratisk handling, motverka denna 

destruktiva utveckling. Det gemensamma politiska och demokratiska engagemang som 

Taylor skriver om är en komplex kamp som sker på många olika plan.349 Det sker genom 

demokratisk strävan på intellektuell, andlig, politisk och social nivå, och samhället som 

helhet. Den individuella strävan efter signifikant autenticitet, bör enligt Taylor 

sammanstråla med den dialogiska funktionens kollektiva dimensioner. Med människans 

existentiella villkor och relationen till kosmos som den mest legitima av horisonter.       

Denna gemensamma demokratiska handling som berörs av Taylor och Anthias är 

möjlig att formulera utifrån begreppet aktivism i vid, transformatorisk mening. Den 

fragmentering och solidariska apati som han anser behöver motarbetas via det gemensamt 

politiska och demokratiska, har enligt min tolkning en otvetydig anknytning till aktivism. 

Inte enbart via Taylors teoretiserande utan även som en röd tråd genom stora delar av den 

                                                

345 Anthias, The Sociological Review, s. 337. 
346 Anthias, Current Sociology, s. 186. 
347 Anthias, The Sociological Review, s. 336. 
348 Taylor, The ethics of authenticity, s. 117. 
349 Taylor, s. 120. 



 

76 

 

tidigare forskningen. Det Anthias benämner som det transnationella, intersektionella och 

transformatoriska interaktion har en direkt anknytning till vad både forskningen och 

Taylor efterlyser; solidaritet, engagemang och demokratisk strävan. Taylors betoning på 

engagemang på intellektuell, andlig, politisk och social nivå, för tankarna till den stora 

mångfald gräsrotsdemokratiska rörelser och initiativ som är framträdande i dag. Det är 

här, som jag anser att den individuella strävan efter signifikant autenticitet, sammanstrålar 

med den dialogiska funktionens kollektiva dimensioner. Samtida gräsrotsaktivism kan 

betraktas som sammanvävd med människans existentiella villkor, och framstår som en 

signifikant horisont. Strävan efter det personligt autentiska är säkerligen ett inslag i här, 

men även strävan efter autenticitet med bredare social och folklig anknytning. En 

deliberation som tillåter och möjliggör rösternas pluralism via samtliga 

tillhörighetskategorier, vilket tydliggör integrationsbegreppet i postsekulär mening.  

  

 

4.2.2. Integration – Att vara tillsammans 

Som påpekats tidigare, är det önskvärt att ge begreppet aktivism en bredare innebörd. Det 

är möjligt att formulera detta i anslutning vad Taylor lyfter fram som former av gemensam 

demokratiska handling. I denna mening helas vår solidariska förmåga, och integration 

som ett ömsesidigt projekt. Begreppets transformatoriska innebörd utforskas vidare i 

detta avsnitt.  

 
Gräsrotsaktivism och socialt engagemang 

Med hjälp utav det intersektionella ramverket vill Anthias belysa de sociala identiteternas 

komplexitet och interaktioner.350 Den transnationella dimensionen belyser människans 

multipla tillhörigheter och flödet av kommunikation mellan olika rum, exempelvis 

bostadsområde, ursprungsland samt andra lokala, translokala eller transnationella platser 

eller identiteter.351 Detta innebär enligt henne ett etablerande av sociala ”locations”, som 

till mångt och mycket ersätter mer traditionella uppfattningar av plats och tillhörighet.352 

Anthias påpekande av solidaritetens nödvändighet bjuder in till nya intressanta tolkningar 
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av de sociala platsernas, och identiteternas betydelse för ett postsekulärt 

integrationsbegrepp.   

Enligt Taylor har den moderna friheten och individualismen lett till ett frigörande från 

äldre moraliska horisonter.353 Jag anser att denna frigörelse bör betraktas i relation till det 

intersektionella ramverket. Människan var i det förmoderna stadiet i större utsträckning 

kopplad till ett eller flera större sammanhang, vare sig det handlade om en kosmisk 

ordning eller en tydlig samhällelig roll. Detta kan betraktas både som något positivt eller 

negativt, och beskrivas utifrån en bundenhet eller ett tydligt och meningsfullt 

sammanhang menar han. Vad som saknas i dag är enligt Taylor en känsla av ett högre 

syfte och bredare samhörighet.354 Detta är ett uttryck för individualismens framhävande 

av självet. På grund av detta blir våra liv trängre, ytligare och tömda på syfte. Vi förlorar 

genom detta intresse för andra människor och samhället, och vår solidariska och 

sympatiska förmåga försvagas.355 Detta har en tydlig inverkan på människors syn på den 

demokratiska och politiska strukturen, som omöjlig att påverka.     

Genom att föra samman Anthias forskning med Taylors teori om den dialogiska 

funktionen, har jag för avsikt att vidareutveckla idéerna om aktivism och dess 

begreppsliga innebörd. Anthias betoning på den transnationella och translokala 

dimensionen leder fram till dagens sociala engagemang och gräsrotsaktivism. 

Tillhörighet kan i dessa sammanhang ses som gränsöverskridande, och exemplifierar den 

transnationella och translokala kommunikationen. I anslutning till förändrade maktvillkor 

och dagens solidariskt orienterade folkrörelser blir det angeläget att nyansera begreppet 

aktivism, som inte sällan associeras med politisk agitation, motdemonstrationer och i 

vissa fall även våldsbejakande rörelser. Begreppet aktivism formuleras här i postsekulär 

mening, i ljuset av de former av solidaritet som bland andra Anthias och Taylor 

förespråkar. Detta kännetecknar majoriteten samtida folkrörelser. Aktivism återspeglar i 

detta sammanhang skapandet av demokratiska alternativ, inte enbart som opinion och 

motstånd. Integration framträder härmed som en gränsöverskridande gemenskap. Att fika 

tillsammans, eller att arrangera kulturmöten i syfte att förena snarare än att splittra, är 

typiska kännetecken för denna breda transformatoriska aktivism på gräsrotsnivå. Det är 

inom dessa sociala locations som Anthias talar om, som den solidariska och sympatiska 

förmågan förstärks och förankras i form av folkrörelse. 

                                                

353 Taylor, The ethics of authenticity, s. 3. 
354 Taylor, s. 4. 
355 Taylor, s. 113. 



 

78 

 

Det sekulära samhällets tillkortakommanden 

Freedmans perspektiv på den franska sekularismens tydliggör dess problematiska 

inverkan på integration och jämlikhet.356 Sociala och ekonomiska spänningar riskerar 

enligt henne leda till vidare exkludering och stigmatisering. Den franska sekularismen, 

genom dess lagar och regler som syftar till integration i form av social och kulturell 

”sameness”, betraktas av Freedman som problematiska, då de kan förstärka redan 

existerande motsättningar. Freedman efterlyser en kritisk rannsakan av den sekulära 

nationens politik för integration och sammanhållning.357 Globaliseringen, upplysningen 

och kolonialismen bedöms av Castles som de stora bakomliggande orsakerna till 

migrationsmodellernas kris i dag.358 Han menar att integration i form av social 

sammanhållning är problematisk. Denna sammanhållning kan liknas vid det Freedman 

beskriver som jämlikhetssträvan via ”sameness” och kulturell enformighet. Dagens 

globala tillstånd kräver nya infallsvinklar gällande sociala relationer. 

I linje med Freedman och Castles bland andra, vill Taylor problematisera 

föreställningen om det sekulära samhället och dess hävdade neutralitet. En icke-religiös 

ställning innebär enligt honom ett tydligt ställningstagande i opposition mot religion.359 

Istället bör ett sekulärt samhälle sträva efter att bekräfta frihet, och värna om jämlikhet 

mellan samtliga grundläggande och allomfattande övertygelser som förekommer i ett 

demokratiskt samhälle.360 En viktig dimension inom Taylors teori om den dialogiska 

funktionen innefattar erkännandet och erkännandets politik. Denna tes innefattar andra 

människors signifikans för personlig identitetsutveckling, samt olika positiva och 

negativa former av erkännande.361 Utifrån denna tes vill Taylor finna en kompromiss 

mellan likvärdighetspolitik och särartspolitik. Både formerna har tvivelaktiga 

dimensioner, då likvärdighetspolitik kan betraktas som eurocentrisk och problematiskt 

universalistisk.362 Särartspolitik å andra sidan kan i viss utsträckning upplevas som orsak 

till ojämlik och orättvis särbehandling.363 Erkännande är centralt gällande 

majoritetskulturen, då dess förhållningssätt till, och krav på andra grupper och individer 

påverkar villkor och förutsättningar för integration.  
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Jag anser att Taylors kritik mot de demokratiska sekulära staternas positionering och 

hur de hanterar mångfald, som han delar med bland andra Freedman och Castles, är av 

central betydelse för ett postsekulärt integrationsbegrepp. Det sekulära samhällets 

historiska rötter, och en oförmåga till neutrala förhållningssätt, betraktas enligt min 

uppfattning vara ett tecken på sekularitet och demokrati som ideal bland andra. Idealets 

begreppsliga innebörd beskrivs här som något icke fullt förverkligat, eller möjligtvis även 

ouppnåeligt till fullo. Det postsekulära förhållningssättet innebär ett ständigt balanserande 

mellan olika fri- och rättigheter, och skyldigheter. Detta innefattar även kompromisser 

gällande erkännande på olika grunder och mellan särartspolitik och likvärdighetspolitik. 

Enligt min egen förståelse av den tidigare forskningen kräver dagens globala tillstånd och 

förändrade maktvillkor, som följer vår tids flytande modernitet, nya infallsvinklar 

gällande integration, sociala relationer och sammanhållning. På så sätt formuleras en 

kritisk rannsakan av den sekulära statens roll gällande integration. Den växande samtida 

aktivismen i mångfalden former, förstås med grund i undersökningens sammanhang som 

en indikation på att staten inte längre betraktas som huvudaktör gällande integration. 

Integration i folkrörelsernas regi kan, med grund i den dialogiska funktionen, beskrivas 

som en kritisk rannsakan av den sekulära nationens politiska historia och fortsatta kurs.  

 
Integration som transformatorisk global samhörighet 

Enligt Modood beskrivs assimilation som integration i form av en envägsprocess, där 

nytillkomna utgör minsta möjliga rubbning av rådande ordning. ”Individualistisk 

integration” handlar om fokus på tillhörighet och frihet utifrån individens autonomi, 

vilket innebär att olika grupperingar erkänns som underordnade individuella fri- och 

rättigheter.364 Med utgångspunkt i Modoods definition av ”multikulturalism” betraktas 

integration som en ömsesidig process där individer såväl som grupper utgör dynamiska 

och distinkta parter. En liknande förståelse av integrationsbegreppet förespråkas av 

Korac365 och Castles366 med andra. Korac understryker vikten av att invandrare bör 

betraktas som autonoma individer med rättigheter att delta i utformningen av den 

integrationspolitik som berör dem.367 ”Kosmopolitanism” som idé bejakar skillnader 

samtidigt som det syftar till upplösning av grupper till fördel för en föränderlig global 
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samhörighet.368 Globalisering och kulturmöten resulterar i upplösning av statiska 

grupperingar, och att multipla och transformatoriska identiteter samspelar.369 Detta i viss 

nyanserad relation till Baumans mer dystra skildring av globaliseringen.  

Med anledning av den forskning som presenteras av Modood, Korac och Castles bland 

andra, aktualiseras återigen Taylors kritik av det sekulära samhällets neutralitet, 

tillsammans med behovet av erkännande. Om den dialogiska funktionen anses vara given, 

är det av yttersta vikt enligt honom att erkänna och bemöta människor på sätt som inte 

leder till exkludering och stigmatisering. Denna kritik sammanfaller med Taylors 

betoning på signifikans, och i synnerhet vad som är av hög signifikans. Det som är av hög 

signifikans är det relationella, möjligtvis även det intersektionella. Vad som enligt Taylor 

bär på hög signifikans beskrivs som en bortomliggande horisont, det av större kollektivt 

värde.370 Det är i relation till detta som vi utvecklar den egna identiteten i interaktion med 

andra människor, på ett mer meningsfullt plan.371 Den dialogiska funktionen är, som 

Taylor påpekar, en fundamental aspekt av det mänskliga livet, tillvaron och den 

individuella utvecklingen.372  

Den betoning på individens autonomi och rättigheter som Korac lyfter fram, går helt i 

linje med Taylors erkännande. Med grund i den dialogiska funktionen, betraktas 

integration som en transformatorisk process och strävan. Modoods beskrivning av den 

individualistiska integrationens fokus på tillhörighet och frihet utifrån individens 

autonomi, anser jag sammanfalla med Taylors teori om autenticitetens ideal. Den 

kosmopolitiska dimensionen av integrationsbegreppet syftar i stället till den dialogiska 

funktionen. Taylor belyser värdet av kompromisser, samt konflikternas och friktionernas 

nödvändighet. En postsekulär variant av integrationsbegreppet belyser istället samtliga 

medborgares politiska natur. Modoods kosmopolitanism betonar integration som en 

transformatorisk global samhörighet. Integration som att vara tillsammans, är möjligt att 

beskriva i termer av aktivism och kritisk rannsakan av det sekulära idealet. Detta 

förändrade medvetandetillstånd, som Habermas formulerar det, tar utgångspunkt i 

mänskliga tillhörighetsdimensioner som social klass, levnadsstandard, kön, sexualitet, 

utbildning, religiositet och så vidare. Som Habermas framhäver, aktualiserar 
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postsekularism frågor kring vår samlevnad utifrån respekt och erkännande.373 Med 

integration som en transformatorisk global samhörighet, aktualiseras deliberation som en 

specifik angelägenhet.  

 

 

4.2.3. Sammanfattning 

Den tidigare forskningen och Taylors teori om den dialogiska funktionen bekräftar 

stundtals varandra, exempelvis gällande vikten av individuellt ansvar och demokratiskt 

förankrade folkrörelser som konstitutiva för det liberaldemokratiska samhället. Taylor 

betonar betydelsen av en demokratiskt förankrad grund i friheter och rättigheter, men 

samtidigt ett särskilt bekräftande av de skyldigheter som medföljer. Den dialogiska 

funktionen hjälper även till med att nyansera begreppet aktivism, som inte sällan ges en 

aggressiv och upprorisk prägel. Dagens förändrade maktvillkor tydliggörs utifrån två 

perspektiv. Dels utifrån den maktlöshet som förknippas med globaliseringens omdanande 

krafter, men även utifrån folkrörelsernas stora inflytande. Taylor formulerar möjligheter 

till en mer godartad form av individualism, medan forskningen till stor del betonar 

individualism som något som står i strid med kollektivet och gemensam strävan. 

Visserligen är det möjligt att se yttringar av den solidariska förmågan i vissa delar av 

forskningen. Taylors teori om den dialogiska funktionen betonar individen som kollektiv, 

medborgerlig och självständig varelse. Självförverkligande utifrån låg signifikans kan 

utifrån Taylors teori betraktas som ett medel snarare än ett ändamål, i syfte att främja 

vidare transformatorisk interaktion och integration som en kontinuerlig process. 

Det blir dock tydligt hur Taylor genom sin politiskt filosofiska och sociologiska 

infallsvinkel träder fram som en visionär, medan forskningen av naturliga skäl rotar sig i 

invandrings- och flyktingperspektivet. Denna tendens kan förklaras både utifrån den 

sekulära idén om enhetlig nationell samhörighet, och ett välsinnat förvaltande av den 

samtida pluralismen. Det postsekulära integrationsbegreppet ser ingen konflikt mellan å 

ena sidan individens rättigheter och autonomi, och solidaritet och demokratiska 

skyldigheter å andra sidan. Detta betonar Taylor i synnerhet, och mer genomgående än 

forskningen. Taylors teori om den dialogiska funktionen bidrar till att formulera det 

postsekulära integrationsbegreppet via termer som solidaritet och erkännande. Det är här 
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som det postsekulära integrationsbegreppet avtecknar sig, som alternativ till det sekulära 

idealets individualism och social fragmentering. Taylors teori betraktas som ett 

problematiserande av det rådande sekulära läget. Min uppfattning är att detta faller väl 

samman med det postsekulära tillståndet, i form av en samtida kritisk reflektion över 

sekulära ideal och majoritetskulturens exklusiva hegemoni. Taylors teori hjälper till att 

sätta forskningen i kontext, och driva det postsekulära integrationsbegreppet vidare. Detta 

genom betoning på en mer inkluderande integration i en bredare social kontext, och ett 

omförhandlande av vad som utgör den gemensamma berättelsen.  

 

 

4.3. Deliberativ demokrati 

Ännu i dag är uppfattningen om att social harmoni bör premieras framför 

meningsskiljaktigheter, friktioner och konflikter, starkt framträdande. Med utgångspunkt 

i samtida demokratiformer och pluralismens realitet, är det möjligt att ifrågasätta denna 

föreställning. Den deliberativa demokratin i synnerhet, tar utgångspunkt i ett annat ideal. 

Som redan hävdats, är det möjligt att pluralismen är ett problem för det moderna samhället 

inte på grund av pluralismen i sig, utan på grund av det moderna samhällets egna 

tillkortakommanden. Friktioner och motsättningar är på grund av människans 

komplexitet och sociala kroppslighet en oundviklighet betonar Sigurdson, och konflikter 

bör därför betraktas i någon utsträckning som en förutsättning för framsteg och nya 

möjligheter. Om Baumans teori om flytande modernitet förklarar samtida villkor och 

förutsättningar, och Taylors teori om den dialogiska funktionen beskriver kollektivets 

betydelse, så hjälper Benhabibs formulering av deliberativ demokrati till att utforska dess 

samtalsformer. Hennes intersektionella perspektiv tar en utgångspunkt i det civila 

samhällets sociala rörelser, kollektiv politisk strävan och engagemang. 

 

 

4.3.1. Politik, samtalsdemokrati och medborgerlighet  

Viktigt att påpeka är hur föreställningar om gemensamma värdegrunder och normer i ett 

samhälle, utgör underlaget för en hegemonisk föreställning av denna samhörighet och 

dess ordning. Gemensamma normsystem och homogena värderingar inom det rådande 

majoritetssamhället är obönhörligen kopplade till föreställningen om ”De andra” som 

underlägsna och avvikande. Av denna anledning betraktas deliberativ demokrati som 
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särskilt centralt ur den explorativa infallsvinkeln. Deliberativ demokrati beskrivs som en 

form av samtalsdemokrati där samtliga medborgare har både rättighet och möjlighet till 

direkt deltagande, samt de skyldigheter som medföljer. 

 
Den gemensamma berättelsen 

Johansson Heinös formulering av uteslutandets, anpassningens- och legitimitetens 

dilemma, kan direkt kopplas till deliberativ demokrati och framförhandlandet av en 

gemensam liberaldemokratisk grund. Hans universalistiska modell, baserad på 

opartiskhet och tolerans, formuleras som alternativ till det nationalistiska det och 

mångkulturalistiska narrativet.374 Enligt Johansson Heinö är exkludering i viss 

utsträckning ofrånkomligt när det gäller att skapa en pluralistisk samhörighet. De stora 

frågorna handlar i stället om i vilken omfattning det är önskvärt och eftersträvansvärt att 

ansluta till en gemensam liberal demokratisk värdegrund, vilka krav som är godtagbara 

samt vilken gemensam berättelse som är mest berättigad. En ytterligare fråga bör enligt 

honom vara hur lika vi behöver vara och hur vi åstadkommer detta.375 Det behövs, menar 

Johansson Heinö, en gemensam nivå som alla i samhället kan identifiera sig med. En nivå 

som överbryggar och håller samman, samtidigt som den erkänner ständigt interagerande, 

flytande, konkurrerande och överlappande identiteter. 

Benhabib behandlar enligt min förståelse denna gemensamma grund i sin forskning. 

Att bevara olika kulturers renhet och egenart är enligt henne varken önskvärt eller möjligt. 

Det skulle, menar hon, strida mot många av våra centrala demokratiska rättigheter och 

ideal.376 Förändringar är ett för kulturerna centralt villkor, som ställer dem inför ständiga 

och komplexa former av mänsklig erfarenhet och praktik. Våra kulturer formas således 

genom detta samspel.377 Av denna anledning blir det problematiskt att argumentera för 

kulturers renhet, och att försöka definiera dessa som avskilda och till fullo oberoende 

element. Deliberativ demokrati kan utifrån Benhabibs formulering beskrivas som en form 

av samtalsdemokrati där samtliga medborgare har möjligheten påverka politiska beslut. 

Detta är en demokratiform som placerar väl genomtänkt argumentation på jämlika 

grunder, i centrum, vilket gör den konstitutiv för former av maktutövande.378 Denna 

folkligt förankrade dialog syftar vidare till att kritisera rådande maktstrukturer, och deras 
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kulturella exklusivitet och hierarki.379 Genom denna samtalsdemokrati är det möjligt att 

formulera problembeskrivningar och lösningar på demokratiska konflikter.380  

Med utgångspunkt i Johansson Heinös forskning och Benhabibs teori, är det önskvärt 

att diskutera stora delar av integrationsdebatten, som vanligtvis grundas i universalism 

kontra relativism, mellan mänskliga fri- och rättigheter och former av erkännande, och 

andra dikotomier. Något som den tidigare forskningen och samtliga teorier har 

gemensamt är att de i någon utsträckning påtalar behovet av kompromisser, konsolidering 

och balansgång. Detta är ett grundantagande inom det postsekulära perspektivet på 

integrationsbegreppet. Kompromisser är dock inte acceptabla gällande grundläggande 

mänskliga rättigheter. Den deliberativa demokratin, som formulerad av Benhabib, 

tydliggör behovet av ansvar gällande väl genomtänkta argument på jämlika grunder, men 

även ett större ansvar rent generellt, i människans medborgerliga förmåga. Den folkligt 

förankrade dialogen kan däremot, anser jag, vara i behov av särskilt riktade åtgärder och 

resurser, något som för många kan upplevas som orättvist. Ett exempel är separata forum, 

även kallat separatistiska rum. Detta innebär att grupper organiserar sig i egna temporära 

och avskilda rum. Kritiker menar att detta polariserar samhället, leder till segregering. 

Men det tycks finnas ett stort behov av just detta i dag, exempelvis för rasifierade 

människor, feminister eller nyanlända. Min uppfattning är att dessa rum kan fylla en 

viktig funktion, då det blir möjligt för människor som delar särskilda erfarenheter att 

mötas. Att människor som delar religiös eller kulturell bakgrund söker sig till varandra 

behöver inte per automatik vara ett problem vare sig för demokratin eller integrationen, 

utan kan betraktas som en eventuell förutsättning för integration. Är inte vår tids 

individualism då möjligtvis ett större problem för sammanhållning och integration? Ett 

postsekulärt perspektiv på integrationsbegreppet, bejakar de separata rummens funktion, 

och även andra metoder för sammanhållning. Ett tydligt syfte för denna form av 

samtalsdemokrati, och för det postsekulära integrationsbegreppet, är att kritisera den 

rådande patriarkala maktstrukturen samt majoritetsbefolkningens företräde och 

exklusivitet. Det är däremot viktigt att kritiskt reflektera över kravet på väl genomtänkt 

argumentation. Är detta ett rimligt krav alla gånger, eller finns det möjligtvis en risk för 

att det blir en retorisk maktkamp? Och hur spelar social klass in sammanhanget? Vilka 

röster är det som hörs, eller tillåts höras? Jag anser att det kan vara relevant att koppla 
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kravet på väl genomtänkta argument till individuella och kollektiva förmågor, som i sin 

tur är förknippade med handlingsresurser och ojämlika förhållanden. Ett exempel är 

kravet på att från religiöst håll formulera anspråk till ett sekulärt språkbruk, och att 

religiöst grundade argument i sekulär samhällelig kontext per automatik förklaras som 

ogiltiga. Med grund i en intersektionell maktanalys kan det vara nödvändigt att 

problematisera detta krav, i synnerhet i relation till asymmetriska maktförhållanden. 

 
De sociala rörelserna och medborgerlig kamp 

Integration bör enligt Castles, Korac, Vasta och Vertovec förstås som en process inom 

det mångkulturella samhället där samtliga individer erhålles civila, sociala, politiska, 

mänskliga och kulturella rättigheter.381 En liknande förståelse förespråkas av bland andra 

Korac.382 Detta sker på samhällets samtliga nivåer och inkluderar oss alla.383 Det finns 

enligt Castles tydliga kopplingar mellan globalisering, upplysning och kolonialism, och 

de moderna liberaldemokratiska samhällenas hanterande av integration.384 Detta görs 

tydligt i idén om människor som bärare av icke-önskvärda element, då vissa kulturer, eller 

kulturella inslag, bedöms som svåra att förena med västerländska samhällen. Freedmans 

problematisering av den franska sekularismen, och dess inverkan på integration av 

särskilda grupper av immigranter delar vissa likheter med Castles kritik. I synnerhet när 

hon beskriver sekularismens kulturella strävan efter ”sameness”, och strävan efter hög 

grad av kulturell enformighet. Det samtida globala tillståndet medför, enligt Castles, 

behovet av att rannsaka traditionella integrationsmodeller och idéer.  

Denna teoretiska utgångspunkt kan direkt anslutas till den deliberativa demokratins 

folkliga förankring via dialog och handling, och kritik mot rådande maktstrukturer och 

deras kulturella exklusivitet och hierarki. Enligt Benhabib är det i synnerhet i det civila 

samhällets demokratiska offentlighet som den sociala kampen äger rum.385 Detta med 

betoning på mångfalden sociala rörelser och ett brett politiskt engagemang på 

gräsrotsnivå. Denna sfär kombineras enligt henne med det politiska och institutionella 

etablissemanget. Dessa två sfärer kan beskrivas som den informella samt den formella 

offentligheten.386 Det är i den informella som den mångkulturella kampen har sin plats. 
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Det är här som vi utvecklar moraliskt lärande bland annat, där lösningar på 

mångkulturella dilemman framförhandlas. Dock med grund i de tre normativa villkoren 

som Benhabib lyfter fram som avgörande för principer om universell respekt och egalitär 

ömsesidighet. Dessa är (i) egalitär ömsesidighet, (ii) frivillig självtillskrivning samt (iii) 

frihet att träda ut och att ansluta sig.387  

Benhabibs betoning på den deliberativa demokratins folkliga förankring, kan direkt 

kopplas till vad Castles, Korac, Vasta och Vertovec anser vara integrationens kärna; 

mänskliga och kulturella rättigheter. Till detta vill jag belysa integrationen i form av 

frivilligt socialt engagemang. Det stora fokus som ligger på ansvar och skyldigheter kan 

emellanåt överskugga denna dimension. En postsekulär variant av integrationsbegreppet 

betonar att integration är en gemensam angelägenhet, men utifrån samtliga individers 

förmåga, behov, förutsättningar och villkor. Den postsekulära integrationen bör på intet 

sätt ses som ett tvångsprojekt. Det skulle motverka flertalet grundläggande principer. 

Ansvar och skyldigheter är däremot ett centralt inslag, då det betonar vår solidariska 

förmåga och den dialogiska funktionen. Det är, som Benhabib understryker, i synnerhet 

i det civila samhällets demokratiska offentlighet, den informella sfären, som den sociala 

kampen äger rum. Det är här som vi utvecklar moraliskt lärande bland annat. För att 

anknyta till Taylor och hans idé om autenticitet, kan deliberativ demokrati, och dess 

samtalsformer, vara något som bär på en hög grad av kollektiv signifikans. För den sociala 

kampens skull, som kan anknytas till Habermas idé om det förändrade 

medvetandetillståndet, är det viktigt att alla röster tillåts. Ett grundläggande krav är dock 

argument grundade i mänskliga fri- och rättigheter, värdighet och integritet.  

 
Det liberaldemokratiska samhällets legitimitet 

De många överlappande processer som utgör integrationen bör enligt Korac erkännas 

inom politisk strävan efter social inkludering. Detta innefattar utvecklingen av 

”överbryggande socialt kapital”, något som kan nyttjas för att främja rymligare och mer 

fria identiteter.388 Korac visar på hur integration av de berörda upplevs som en 

byggandeprocess mot socialt kapital, med förbindelser både till det nya samhället och den 

egna kulturen.389 Det finns, visar Korac på, en diskrepans mellan vad som från statligt 

håll upplevs som framgångsrik integration, och den fortsatta känslan av utanförskap hos 
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människor som berörs av statlig policy.390 Hon poängterar behovet av vidare förståelse 

av integration som långsiktig och djupgående process, vilket innefattar synliggörandet 

och problematiserandet av asymmetriska maktrelationer. 

Det liberaldemokratiska samhället står enligt Benhabib inför en rad olika utmaningar, 

och bedöms utifrån de tillvägagångssätt som anammas i hanterandet av en ökad pluralism. 

Demokratisk legitimitet kräver att alla som berörs av politiska beslut och normers 

konsekvenser, måste ha lika mycket att säga till om, påpekar hon.391 Hur samhället 

behandlar dess invånare, i synnerhet de människor som inte sällan betraktas som 

främlingar eller anomalier, är ett viktigt avgörande för det liberaldemokratiska samhällets 

legitimitet.392 Idén om det sekulära samhällets neutralitet och nationalstaternas 

suveränitet, är föremål för ständigt pågående förändringsprocesser. Detta belyser den 

deliberativa demokratin, som ett omförhandlande via samtliga medborgares rättigheter 

och möjligheter till direkt deltagande.  

Ett betraktande av forskningen och Benhabibs teori om deliberativ demokrati gör det 

tydligt att en komplex kulturell dialog är en av de största utmaningarna i dagens globala 

tillstånd. Den ambivalens som uppstår vid ett vägande av många röster, rättigheter, 

friheter och skyldigheter kan vara något som förvillar och frustrerar. Den samtida 

pluralismen kan även uppfattas som skrämmande. Utvecklingen av överbryggande socialt 

kapital och den deliberativa demokratiformens betoning på inkluderande, väcker många 

frågor om berörda rösters legitimitet. När det uppstår konflikter mellan gruppers 

autonomi och rätten att delta i det större samhället, och liberaldemokratiska egalitära 

könsnormer, måste förhandlingar ske, menar Benhabib.393 Detta kan tyckas vara en 

självklarhet, men inte sällan cementeras ideologiska och politiska ytterligheter. Här 

riskerar också utanförskap, främlingsfientlighet och rasism att förstärkas. Under den 

flytande modernitetens förhållanden kan särskilda åtgärder för att underlätta samhälleligt 

deltagande provocera. Undersökningens postsekulära perspektiv vill särskilt belysa det 

faktum att människor som förväntas integrera sig i det svenska samhället står inför en 

mängd olika utmaningar och hinder. Därför anser jag att det kan vara på sin plats med 

särskilda åtgärder i syfte att kultivera handlingsresurser. Detta gäller samtliga individer 

som i någon form upplever utanförskap. Med anknytning till den solidariska förmågan, 
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och aktivism, är det möjligt att formulera skapandet av socialt kapital på offentlighetens 

och gräsrotsrörelsernas villkor. Aktivism och socialt engagemang, kan hjälpa till i 

avgörandet av det liberaldemokratiska samhällets legitimitet.  

 

 

4.3.2. Integration – Att tillsammans överlägga 

I detta avsnitt, som avslutar analyskapitlet, avhandlas integration utifrån den deliberativa 

demokratins betonande på överläggande och omförhandlande. Skapandet av socialt 

kapital, genom former av socialt engagemang, betraktas i denna undersökning som ett 

ytterligare centralt tema. I synnerhet gällande urholkandet av det sekulära idealet och 

traditionella förståelser av integrationsbegreppet. Deliberation betraktas här en 

förutsättning för en vital demokratisk offentlighet. 

 
Deliberation och offentlig delaktighet 

Enligt Freedman är det av yttersta angelägenhet att kritiskt granska den sekulära 

liberaldemokratiska nationens politik för integration och sammanhållning.394 Ett allt för 

ensidigt fokus på sekulär lagstiftning indikerar något av ett återvändande för 

assimilationsbegreppet, och en av de större svagheterna med denna politik är enligt henne 

den uteblivna framgången med att bekämpa social och ekonomisk ojämlikhet.395 

Freedmans undersökning visar att kollektiv organisering och politisk aktivism i viss mån 

har inneburit större offentlig delaktighet och omförhandlade av traditionella 

könsrelationer inom vissa samhällsgrupper. Hon uttrycker tydligt hur en bred förståelse 

av aktivism kan bidra till att influera lagstiftning och policy,396 något som jag anser 

utmana den traditionella sekulära integrationen. 

Detta utmanande sammanfaller enligt min förståelse med de tre aspekter som enligt 

Benhabib anses grundläggande för utvidgningen av diskursetiken. Dessa utgår ifrån 

generella principer och moraliska institutioner som legitimerar den deliberativa 

demokratimodellen. Dessa är grundade i centrala principer om universell respekt och 

egalitär ömsesidighet. Genom att bejaka dessa i bedömningen av argument och anspråk, 

är det möjligt, menar Benhabib, att det demokratiska samhällets mest grundläggande 
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principer förverkligas genom omförhandling inom både politiska institutioner och inom 

den civila sfären. Den demokratiska legitimiteten kräver att alla som berörs av de 

konsekvenser som anammandet av en norm leder till, måste ha lika mycket att säga till 

om. Benhabib understryker att hennes modell är öppen för en mängd olika institutionella 

arrangemang som tillåter samtliga berörda parters deltagande.397 Däremot ligger det stort 

ansvar i att formulera legitima argument och anspråk genom den deliberativa demokratins 

samtalsformer. Mycket på grund av att våra samhällen i dag är mer komplexa, 

fragmenterade och motsägelsefulla än någonsin tidigare.398  

Med grund i Freedmans forskning och Benhabibs deliberativa demokrati, finns det 

skäl för att återvända till diskussionen om det stora ansvar som medföljer den deliberativa 

demokratins samtalsformer. I synnerhet i anslutning till det Freedman uttrycker kring 

aktivismen som ändamål för att influera lagstiftning och utmana det sekulära idealet. 

Enligt det postsekulära närmandet till integrationsbegreppet formuleras kollektiv 

organisering, politisk aktivism och socialt engagemang i former av gemensamt 

överläggande. Det förstås utifrån Benhabibs teoretisering som en samtalsdemokratisk 

manifestation. Denna deliberation betraktas inte bara som en positiv dimension av den 

demokratiska helheten, utan som en förutsättning för en vital demokratisk offentlighet. 

Den kan ses som ett verktyg i bekämpandet av social och ekonomisk ojämlikhet bland 

annat. En ytterligare dimension av det ansvar som betonas, kan vara att ifrågasätta 

samtliga rösters legitimitet. Benhabib påpekar att fundamentalistiska rörelser som 

motsäger sig hybriditet, och som förnekar kulturell komplexitet, är ett stort hot.399 Idéer 

som strider mot grundläggande fri- och rättigheter bör i synnerhet ifrågasättas. Dessa 

rörelser utgör dock en betydande kraft i dag, genom deras förmåga till att påverka 

lagstiftning och populäropinion. Av denna anledning kan det vara värt att beakta, hur 

illegitima argument, ändå har genomslagskraft nog att påverka det politiska och 

demokratiska klimatet. Vilket i sig gör det mer angeläget att hantera den samtida 

komplexiteten med finess. Det sekulära idealet tycks urholkas från olika håll, vare sig det 

handlar om religionens fortsatta betydelse och inflytande, det globala tillståndet eller 

reaktionära ståndpunkter och fundamentalistiska grupperingar. Detta är karakteristiskt för 

det postsekulära integrationsbegreppet. 
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Disharmoni och transformation 

Enligt Anthias syftar det interkulturella idealet till dialogens och interaktionens 

transformatoriska inflytande.400 Genom att förena det interkulturella perspektivet med det 

intersektionella, vill hon belysa nödvändigheten av ett erkännande av den globala och 

intersektionella naturen av sociala band och samhörigheter. De sociala identiteternas 

komplexitet, mångfald och samspel är centralt i detta sammanhang.401 Människans många 

interagerande tillhörigheter och sociala band, samt flödet av kommunikation mellan dessa 

olika rum utgör en viktig dimension i förståelsen av integrationsbegreppet.402 Anthias 

hävdar att solidaritet och socialt engagemang tydliggör integration som en dialogisk 

process, som i sin tur bidrar till ett omförhandlande av en föreställd kulturell 

homogeniteten som cementerad av samhällsstrukturer, institutioner och traditioner. Det 

är via solidaritet, menar hon, som vi tillsammans skapar nya inkluderande samhörigheter. 

Dagens utveckling gällande medborgarskap och integration speglar de många 

svårigheter som det globala tillståndet ställer nationalstaterna inför.403 Detta, anser jag, 

indikera konflikternas nödvändighet och eventuella möjligheter. Benhabib menar att det 

är just i konflikternas mellanrum som rättvisa i pluralistiska sammanhang träder fram, 

vilket möjliggör för förverkligande av kollektiv rättvisa.404 Detta är en aspekt av kulturers 

ständiga transformationer, och det faktum att det enligt Benhabib är omöjligt att bevara 

olika kulturers särprägel av denna anledning. Jag anser att detta är lika relevant för en 

majoritetskultur eller nationell tillhörighet. Benhabib utgår ifrån ett interkulturellt 

perspektiv, där kulturer som bestående av komplexa transformatoriska interaktioner och 

dialoger mellan människor, traditioner, och verksamheter.405 Ett för henne centralt 

argument är att teorier om medborgarskap ofta grundats på huvudsakligen två 

gammalmodiga principer.406 Den ena handlar om den fiktiva förställningen om ett slutet 

samhälle. Det andra antagandet är det om statens centrala ställning. Det finns enligt 

Benhabib en diskrepans mellan demokratiernas självförståelse, och självförverkligandet 

utifrån denna, i synnerhet när det kommer medborgarskap och inkluderande.407 

                                                

400 Anthias, The Sociological Review, s. 337. 
401 Anthias, s. 335. 
402 Anthias, Current Sociology, s. 184. 
403 Benhabib, Jämlikhet och mångfald, s. 199. 
404 Benhabib, s. 9. 
405 Benhabib, s. 10. 
406 Benhabib, s. 214. 
407 Benhabib, s. 215. 



 

91 

 

Förändringar är att betrakta som ett grundvillkor både inom och mellan samtliga kulturer, 

och för samtliga strukturer och tillhörighetsformer.   

Återigen finner jag det angeläget att i min analys återvända till Habermas, och det 

förändrade medvetandetillståndet. Förvisso är detta främst i anslutning till religionens och 

religiositetens roll i dag, men han betonar även med detta den samtida kulturella och 

etniska pluralismen, och hur samhället förvaltar denna mångfald. Anthias framhävande 

av den globala och intersektionella naturen av sociala band och samhörigheter är särskilt 

intressant, då de sociala identiteternas komplexitet och mångfald lyfts fram i detta 

förändrade medvetandetillstånd. Anthias hävdar att solidaritet och socialt engagemang 

kan beskrivas som en dialogisk process, via kommunikationen mellan åtskilliga 

interagerande tillhörigheter och sociala band. Det är här som jag anser, att dessa komplexa 

transformatoriska interaktioner och dialoger pekar på det postsekulära 

integrationsbegreppet, och återigen betonar människan som politisk varelse. Detta genom 

en bred förståelse av aktivism, socialt engagemang och en medvetenhet om den kollektiva 

rättvisa som Benhabib skriver om. Det traditionella sekulära samhällets traditionella 

demokratiska principer, normer och ideal problematiseras genom det postsekulära 

integrationsbegreppet. Den diskrepans som Benhabib framhäver, mellan det 

liberaldemokratiska samhällets självförståelse, och hur dessa principer omsätts i 

praktiken, är ett fenomen som är central för undersökningen.  

 
Kosmopolitisk universalism? 

Behovet av integration uppstår enligt Modood när människor inom ett etablerat samhälle 

drabbas av negativ särbehandling.408 Integrationsbegreppets subjektiva och symboliska 

dimensioner träder fram i anslutning till hur minoriteter framställs och behandlas av 

majoritetssamhället. I synnerhet då Majoritetsbefolkningens kulturella identitet har ett 

visst företräde.409 Modoods formulering av ”kosmopolitanism” är i synnerhet intressant i 

detta perspektiv, då det pekar på våra otaliga olikheter, men även på upplösning av 

tillhörigheter, till fördel för en mer omfattande föränderlig global samhörighet.410 Det är 

inom denna globala samhörighet, som Modood menar att transformatoriska identiteter 

samspelar och utvecklas.411 Det finns enligt honom viss legitimitet i nationalidentitetens 
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majoritet och dess roll, men enbart om en gemensam strävan efter bredare medborgerlig 

representation finns.412 Minoriteter måste uppmuntras och ges möjlighet till ett 

utformande av den gemensamma nationella identiteten och kulturen.  

Det Modood belyser sammanfaller anser jag, med Benhabibs modell av deliberativ 

demokrati.  Med denna vill hon försvara en konstitutionell och rättslig universalism 

grundad på statlig nivå, och samtidigt ett erkännande av kulturella meningsbrytningar i 

den offentliga sfären, så som i det civila samhällets institutioner och sammanslutningar, i 

största möjliga utsträckning.413 Det är enligt henne möjligt att kombinera universalistiska 

idéer, med bejakande av särskilda kulturella krav.414 Detta då kulturer betraktas som 

ständigt förändrade konstruktioner. Benhabib understryker att det egentligen borde vara 

vad man gör som avgör anspråk kring medlemskap och medborgarskap.415 Detta i 

kontrast till vad hon menar vara mer avgörande i dag, nämligen vem man är utifrån 

tillskrivna identiteter med grund i raslig, etnisk, eller religiös tillhörighet. Den tillhörighet 

som vanligen formuleras, ”Vi, folket”, menar Benhabib vara en konfliktfylld formel som 

i sig själv pekar på det demokratiska dilemmat.416 Detta dilemma handlar om en universell 

respekt för mänskliga fri- och rättigheter, och partikularistiska krav utifrån 

självständighet. Det är ett dilemma som belyser gränsdragningens och den folkligt 

förankrade identitetens problematik, och som yttrar sig i vad som sammanfattas av 

Johansson Heinö som den gemensamma berättelsen som överbryggar och håller samman. 

Modoods formulering av ”kosmopolitanism” faller väl samman Benhabibs 

deliberativa demokrati, och med utforskandet av ett postsekulärt integrationsbegrepp. 

Detta med anledning av just upplösningen, eller omförhandlingen av olika tillhörigheter, 

inte sällan traditionella eller påtvingade, till förmån för en global samhörighet. Här står 

den transformatoriska egenskapen i fokus, som i undersökningen framträtt som väldigt 

central. Majoritetskulturens legitimitet och företräde är enligt Modood ofrånkomlig, 

samtidigt som det kosmopolitiska idealet eftersträvas. Frågan är hår långt detta företräde 

sträcker sig, och hur majoritetsbefolkningens kulturella identitet förvandlas. Innebär den 

kosmopolitiska dimensionen av integrationsbegreppet att majoritetssamhället på lång sikt 

förlorar den dominerande positionen, eller formuleras en ny majoritet? Det är möjligt att 
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på detta applicera Benhabibs resonemang kring det demokratiska dilemmat och ”Vi, 

folket”, som en konfliktfylld formel. Frågan hur den gemensamma berättelsen bäst 

formuleras kan här inte ges något svar, men det är intressant att fundera över i vilken 

utsträckning detta är relevant, om vi följer Modoods resonemang kring upplösning och 

omförhandling. Utgår vi från Benhabibs idé om det eviga demokratiska dilemmat, blir 

det relativt tydligt, anser jag, att maktrelationer, i synnerhet asymmetriska sådana, är 

demokratisk konstant. Möjligtvis kan det postsekulära perspektivet bidra med 

konstruktiva problematiseringar av maktstrukturer, relationer, den samtida interkulturella 

pluralismen samt dess myriad av röster.  

 

 

4.3.3. Sammanfattning 

Ordning och reda anses vara ett vanligt politiskt mantra i dag, och säkerligen ligger det 

ett visst mått av rimlighet i det. Benhabibs formulering av deliberativ demokrati fördjupar 

däremot insikten om att deliberation emellanåt leder till viss disharmoni i form av 

debatter, friktioner och konflikter. Deliberativ demokrati syftar till kollektivt och 

meningsfullt socialt handlande, och de möjligheter som detta öppnar upp för. Detta är 

inget unikt för just denna teori, men betonas specifikt genom dess betoning på handling 

och deliberation. Jag anser, med stöd i Benhabibs teori, att idén om det harmoniska 

samhällsbygget hör till ett karakteristiskt sekulärt tänkande. Att det svenska samhället är 

uppbyggt på ett antal grundläggande principer är en sak, men idén om att dessa principer 

bör upprätthållas genom sansad argumentation och ett generellt lugn är en något naiv 

föreställning. I synnerhet i ett pluralistiskt och interkulturellt samhälle som långsamt rör 

sig mot ett nytt medvetandetillstånd. Ett omförhandlande är således inte alltid en 

harmonisk process.  

Ett postsekulärt utforskande av integrationsbegreppet betraktar integration som en 

gemensam angelägenhet, som samtidigt riktar fokus på medborgarnas förmåga, behov, 

förutsättningar och villkor. Detta befäster Benhabibs formulering av deliberativ 

demokrati i synnerhet. Den postsekulära integrationen bör, som redan påpekats, på intet 

sätt vara ett tvångsprojekt. Däremot är ansvar och skyldigheter ett centralt inslag, då 

deliberation utgår ifrån vår solidariska förmåga och medborgerlig strävan. Det är, som 

Benhabib understryker, i synnerhet inom det civila samhällets demokratiska offentlighet 

som den sociala kampen äger rum. Denna kamp kan beskrivas utifrån ett brett perspektiv 

på aktivism som socialt och solidariskt engagemang, och visar att integration på denna 
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nivå sker parallellt med former av statliga och institutionella integrationsåtgärder. Denna 

demokratiform är en som kräver mer, och som inte enbart belyser våra fri- och rättigheter. 

Den grundas i ett betänkande av socioekonomiska faktorer som samhällsklass, 

asymmetriska maktrelationer och handlingsresurser och tillgång till handlingsresurser. 

Det postsekulära integrationsbegreppet karakteriseras av ett nytt medvetandetillstånd, via 

kulturell självrannsakan och handling på samtliga nivåer. På så vis utmanas idealet om 

den sekulära staten, medan majoritetskultur och traditioner sakteligen transformeras. Det 

är en deliberation i form av en smärtsam förvandlingsprocess, i behov av disharmoni i 

utformandet av den gemensamma berättelsen.  
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5. DISKUSSION 

Genom att analysera och kritiskt diskutera aktuell forskning med hjälp av ett postsekulärt 

teoretiskt ramverk och samtidigt utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, 

har undersökningen lett till ett antal både väntade och överraskande resultat. I detta kapitel 

dryftas undersökningens resultat, men även val av metod och teori, och aktuell forskning 

om integrationsbegreppet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av undersökningen. 

Syfte och frågeställningar har fungerat väl som undersökningens utgångspunkt, 

medan riktningen emellanåt justerats utefter den aktuella forskningens, och det teoretiska 

ramverkets innehåll. Frågorna anses tillräckligt avgränsade, för att i så konkret mån som 

möjligt kunna leda till tydliga svar. Den vetenskapliga debatten om postsekularitet 

fokuserar inte sällan specifikt på religionsbegreppet och religiositetens manifestationer i 

sekulära och politiska kontexter. Därför har det varit min avsikt att formulera en 

postsekulär variant av integrationsbegreppet utifrån ett bredare socialt och medborgerligt 

perspektiv. Jag anser att syftet och frågeställningar har fått tydliga och tillfredsställande 

svar, även om dessa lett till ytterligare frågor som av olika skäl inte besvarats. Val av 

metod och formulering av teoretiskt ramverk har skett med hänsyn till den komplexitet 

och spännvidd som utgör både den vetenskapliga debatten om postsekularitet, och aktuell 

forskning kring integrationsbegreppet. 

 

 

5.1. Undersökningens resultat 

Smått paradoxalt, och en aning frustrerande, så pekar denna teoretiska undersökning på 

behovet av socialt handlande. Som redan påpekats, har undersökningens 

forskningsmaterial, metod och teorier mycket gemensamt, och går emellanåt in i 

varandra. Samtidigt är förhållandet mellan forskning om integration och den offentliga 

integrationspolitiken ett intimt sådant. Vetenskaplig forskning hämtar således legitimitet 

i både den formella och informella offentligheten. Det bör även påpekas att 

undersökningen och dess resultat har oundviklig politisk och ideologisk prägel.  

Nedan presenteras vad jag anser vara centrala teman som framträtt i analysen, för att 

vidare diskutera resultatet. Mycket av innehållet i varje tema är intimt sammanflätat på 

skilda vis, vilket har medfört att vissa teoretiska inslag återvänder i dessa olika teman. 

Exempelvis, för att återigen lyfta fram det intersektionella perspektivet, så träder kritik 

mot rådande asymmetriska och ojämlika maktrelationer i samtliga dimensioner, då det är 
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något av ett centralt innehåll i det postsekulära integrationsbegreppet. I varje avsnitt 

diskuteras det tema som trätt fram i undersökningen och vad som skiljer det postsekulära 

integrationsbegreppet från det sekulära. 

 
Postsekulär integration – Mer än religion enbart 

Något som trätt fram som centralt i denna undersökning är behovet av att bredda 

begreppet ”postsekulär” i vetenskaplig mening. Enligt Habermas syftar begreppet till ett 

förändrat medvetandetillstånd och ett ifrågasättande av det sekulära idealet främst utifrån 

religionens och religiositetens utgångspunkt. Även andra teoretiker har denna kritiska 

synpunkt. Undersökningen visar att det finns stora behov av att problematisera det 

sekulära samhällets hegemoni. Detta gör den vetenskapliga debatten om postsekularitet i 

viss mån, däremot med religion och religiositet som utgångspunkt. Jag anser att religion 

och religiositet är en viktig beståndsdel i denna breda teoribildning, i synnerhet på grund 

av den begreppsliga utvecklingen. Men om den transformatoriska dimensionen tas för 

given, innefattar det förändrade medvetandetillståndet människan och samhällets 

samtliga dimensioner. Tilläggas bör, att det finns vissa indikationer på detta i den 

vetenskapliga debatten om postsekularitet, men i en något blygsam utsträckning. 

Detta förändrade medvetandetillstånd innebär inte enbart att se bortom traditionella 

beskrivningar av religionsbegreppet, och att ifrågasätta sekulära förståelser av religionen, 

som en privat angelägenhet och möjlig att avgränsa och tydligt kategorisera. Ett 

utforskande av ett postsekulärt integrationsbegrepp visar med hjälp utav det 

intersektionella perspektivet, att det är nödvändigt att inkludera religion och religiositet i 

det offentliga rummet, och i förlängningen den demokratiska deliberationen. Däremot 

innefattar ett postsekulärt integrationsbegrepp den komplexitet som utgörs av människors 

anpassning till social ordning, normer, ideal och i synnerhet lagar och regler. Social 

ordning, normer och ideal är dock mer öppna för omförhandlingar. Här innebär det 

förändrade medvetandetillståndet omförhandling, försoning och kulturell rannsakan, med 

betoning på demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, jämlikhet och former av socialt 

samspel som nödvändiga förutsättningar för integration.  

Det inledande temat i utforskandet av ett postsekulärt integrationsbegrepp utgörs 

således av behovet av att utvidga den vetenskapliga debatten om postsekularitet. 

Begreppet ”postsekulär” är i grund och botten en språklig nödlösning, vilket gör det svårt 

att i korthet skildra denna debatt. Den forskning som bedrivs är relevant, men jag anser 

att denna specifika fokus på religion som utgångspunkt gör att debatten både kan betraktas 
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som både sekulär och postsekulär. Det är möjligt att dra paralleller till den tidigare 

forskningen kring integrationsbegreppet, och dess ensidiga betoning på immigration. Den 

vetenskapliga debatten om postsekularitet riskerar att befästa religion och religiositet som 

ett särskilt problemområde för liberaldemokratiska samhällen. Visserligen är religion 

förknippat med antalet demokratiska dilemman, men jag skulle önska ett bredare 

perspektiv som fokuserar lite mer på demokrati, maktförhållanden och intersektionell 

transformation. En ytterligare dimension av vad som behövs inom en formulering av det 

postsekulära integrationsbegreppet, är den stora avgrunden mellan den akademiska sfären 

och den som avhandlas inom postsekulär forskning. Av denna anledning har jag riktat 

särskild fokus mot integrationsbegreppets praktiska dimensioner. Det postsekulära 

innehållet i denna dimension kan sammanfattas som en rannsakan av 

integrationsforskningens huvudsakliga fokus på invandring- och flyktingperspektiv, den 

stora bristen på aktionsforskning och vikten av den akademiska världens samhälleliga 

delaktighet.        

 
Postsekulär integration – Förändrade maktförhållanden och villkor 

Ett andra postsekulärt tema som trädde fram i undersökningen var betydelsen av 

maktförhållanden, och de villkor och förutsättningar som råder. Det är nödvändigt att 

lyfta fram den globala världens nyckfullhet som en premiss i detta utforskandet av ett 

postsekulärt integrationsbegrepp. Baumans teori om flytande modernitet förklarar detta 

mycket väl. Även Taylor hävdar att globaliseringens politiska ekonomi, västerländsk 

global hegemoni, övervärderad individualism, och den nyliberala modellens samtida 

maktstrukturer och institutioner har stor inverkan på integrationsprocesser. Andra 

betydande faktorer är europeisk kolonialhistoria, orientalism och västvärldens 

kunskapshegemoni med rötter i upplysningen bland annat. Det postsekulära 

integrationsbegreppet grundas på ett kritiskt förhållningssätt i ifrågasättandet av till vilken 

grad den moderna staten lever upp till sina demokratiska värdegrunder. 

I anslutning till synliggörandet av asymmetriska maktförhållanden, betonas vikten av 

samtliga medborgares civila, sociala, politiska, mänskliga och kulturella rättigheter. 

Erkännande, som formulerats av Taylor i samband med den dialogiska funktionen, är 

betydande inom denna dimension av det postsekulära integrationsbegreppet. Erkännande 

är enligt honom av yttersta vikt för en hälsosam demokrati. Däremot är kompromisser i 

strävan efter en gemensam grund oundvikliga. Kompromissernas nödvändighet träder 

fram mellan exempelvis likvärdighetspolitik och särartspolitik, universalism och 
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relativism. Ett universalistiskt tänkande, så väl som det relativistiska, har viss legitimitet, 

vilket återigen aktualiserar försoning som avgörande. 

Den deliberativa demokratin som samtalsform ställer stora krav på individuell nivå, då 

den inte enbart belyser våra fri- och rättigheter, utan även skyldigheter och ansvar. Det är 

däremot möjligt att diskutera kravet på väl genomtänkt argumentation, som Benhabib 

framför. Jag anser att detta krav, bör grundas i noggrant betänkande av socioekonomiska 

faktorer och asymmetriska maktrelationer, samt individuella behov, utefter förmåga och 

handlingsresurser. Ett tydliggörande av den sekulära staten och majoritetskulturens icke-

neutrala ställning är enligt mig önskvärt. Det är i denna asymmetriska maktstruktur 

nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att samtliga individer inte har samma förmåga 

och resurser till att formulera stabila argument. Vissa särskilda åtgärder och ojämlik 

fördelning av resurser kan vara nödvändigt i integrationssyfte i bred social mening. En 

formulering av ett postsekulärt alternativ till integrationsbegreppet innebär ett belysande 

av hur människor som upplever former av utanförskap förväntas integrera sig i det 

svenska samhället, står inför en mängd utmaningar.  

Detta är följaktligen den andra dimensionen av det postsekulära integrationsbegreppet, 

och kan sammanfattas som ett särskilt problematiserande och omförhandlande av samtida 

maktförhållanden och villkor. Denna dimension placerar särskild vikt av historiska, 

ekonomiska, sociala, globala faktorer som exempelvis kolonialhistoria och en amoralisk 

kapitalism, vilket tydliggör vissa problem med dagens sekulära integrationsbegrepp som 

i väldigt liten utsträckning, om någon, tar hänsyn till dessa bidragande faktorer. Det 

behöver inte nödvändigtvis handla om maktförhållanden utifrån stat och medborgare, 

utan även på olika sociala plan med utgångspunkt i det sekulära majoritetssamhällets 

hegemoni och ”svenskhetens” exklusivitet. Denna medvetenhet blir avgörande för 

integrationsbegreppet i postsekulär mening, som handlar om vår solidariska förmåga och 

socialt engagemang i transformatorisk bemärkelse. Detta leder till det postsekulära 

integrationsbegreppets tredje dimension.   

 
Postsekulär integration – intersektionalitet 

Det intersektionella perspektivet syftar till att åskådliggöra hur människors erfarenheter 

och identiteter utvecklas i relation till det sociala landskapet, och hur olika 

tillhörighetskategorier samspelar med varandra. Med anledning av hur avgörande detta är 

för social, politisk och ekonomisk jämlikhet, och därmed även för integrationsbegreppet, 

utgör det intersektionella perspektivet en egen dimension i studiet av det postsekulära 
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integrationsbegreppet. Återigen träder den sociala interaktionens transformatoriska 

egenskaper fram, som ständig omförhandling av det postsekulära medvetandetillståndet. 

Detta kan kopplas till det Anthias formulerar kring sociala ”locations” och deras 

återinbäddande egenskaper, som en konsolidering av vad som tidigare separerats enligt 

individualistiska och atomistiska idéer och traditioner. Det intersektionella perspektivet 

hjälper till att åskådliggöra ömsesidiga beroenderelationer och den ofrånkomliga 

påverkan detta leder till, med tanke på maktperspektivens ständiga närvaro.  

Jag anser att uppfattningar av integration utifrån ett sekulärt sammanhang i viss 

utsträckning kan betraktas som en kvarleva från orientalismen, kolonialismen och 

upplysningen. Detta belyser Freedman särskilt, genom att påpeka hur sekulära idéer 

ligger till grund för synen på integration, vilka som bör integreras, och vilka element som 

bedöms som icke önskvärda i ett liberaldemokratiskt samhälle. Detta återspeglas i viss 

utsträckning i den tidigare forskningen, som har ett dominerande invandrings- och 

flyktingperspektiv. Som redan påpekats, finns naturliga förklaringar till detta. Som bland 

annat Freedmans forskning visar på, är genusperspektiv av särskild betydelse, vilket 

innebär att könsmaktsförhållanden studeras och problematiseras, Detta är en central del i 

denna dimension av den postsekulära förståelsen av integrationsbegreppet.  

Med anledning av det sekulära idealets brister, är det i undersökningen nödvändigt att 

problematisera föreställningar om nationalstatens specifika etniska innehåll, homogenitet 

och kultur. Benhabib hävdar att det varken är önskvärt eller möjligt att bevara olika 

kulturers egenart eller renhet, då den transformatoriska egenskapen innebär att de 

långsamt påverkar varandra och ständigt omvandlas. Det är intressant att resonera lite 

kring förståelsen av integration som en tvåvägsprocess, något som ständigt uttrycks, även 

i den forskning som studerats. Jag anser att denna förståelse bär på spår av en utmärkande 

sekularistisk dikotomi, som utgörs av två ömsesidigt påverkande parter. Inte sällan utgörs 

denna dikotomi av ”svenskar” och ”invandrare”, som ska mötas på mitten. Det 

intersektionella och interkulturella perspektivet erbjuder i stället mer komplexa 

förklaringar till hur samspel sker på multipla plan och i olika rum, samt att en individ 

ständigt navigerar ett stort antal tillhörighetskategorier och kulturella markörer. 

Denna tredje dimension av det postsekulära integrationsbegreppet utgörs således av 

det intersektionella perspektivet. Ett sätt att kort sammanfatta det kan vara i form av ett 

teoretiskt ramverk som utgörs av mångfalden tankar och idéer kring den mänskliga 

identitetens komplexitet och ständiga transformation. Vidare syftar det intersektionella 

perspektivet till att problematisera föreställningar om nationalstatens etniska och 
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kulturella innehåll. Det är också ett verktyg för att åskådliggöra maktperspektiv, 

beroenderelationer, och hur samtliga tillhörighetskategorier spelar betydande roll i 

avgörandet av sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. En ytterligare aspekt av 

denna tredje dimension pekar även på behovet av att lösa upp ett karakteristiskt sekulärt 

tänkande som är djupt rotat i falska dikotomier och tydliga kategoriseringar. Exempel på 

detta är uppfattningen om att religion och politik inte hör samman, eller att europeisk 

liberaldemokratisk sekularism inte är förenlig med andra traditioner eller kulturella 

inslag. Ett ytterligare exempel är hur Taylors dialogiska funktion och autenticitetens ideal 

erkänner individen frihet och autenticitet, men inte utan en intim förbindelse till 

kollektivet. Den postsekulära dimensionen innebär således en uppgörelse med rådande 

maktstrukturer, ett erkännande av integrationens komplexitet, och en upplösning av 

tydliga gränsdragningar och kategoriseringar. 

 
Postsekulär integration – Samtida aktivism 

En fjärde postsekulär dimension utgörs av samtida aktivism i form av socialt och 

solidariskt engagemang, och dess betydande roll i avgöranden kring det sekulära 

samhällets legitimitet. Det är här som maktförhållanden och sociala relationer 

omförhandlas, och som i förlängningen leder till nya villkor och nya förutsättningar för 

integration på intersektionella och transformatoriska nivåer. Den smärtsamma 

transformationsprocess som Habermas skriver om, som många av våra västerländska 

samhällen genomgår i dag, angår till viss del staten och dess institutioner. Samtidigt är 

dagens sociala engagemang och en växande solidarisk offentlighet en viktig förutsättning, 

och på många sätt avgörande, för transformationsprocessens progression. Jag anser att en 

postsekulär variant av integrationsbegreppet innefattar en förståelse av integration utifrån 

det faktum att staten inte längre betraktas som ensam huvudaktör gällande integration. 

Folkrörelsernas kamp löper enligt Benhabib parallellt med samhällets etablerade 

institutioner.  

Med anledning av att begreppet aktivism till mångt och mycket bär på negativa 

konnotationer, då det vanligtvis associeras med politisk agitation och motstånd, är det 

nödvändigt att nyansera begreppet. Detta görs med grund i det postsekulära 

integrationsbegreppet, och betonar särskilt positivt laddade demokratiska alternativ, i 

stället för att enbart markera motstånd och protest. Begreppet ”aktivism” syftar i 

undersökningen till att tydliggöra den postsekulära integrationens praktiska dimensioner. 

Det samtida sociala engagemanget är en motståndsrörelse, på intellektuell, andlig, 
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politisk och social nivå, och ändamålet är att motverka fragmentering och solidarisk apati. 

Den betonar även människans politiska natur. En postsekulär variant av 

integrationsbegreppet betonar integration som en gemensam angelägenhet, dock utifrån 

samtliga individers förmåga, behov, förutsättningar och villkor. Den postsekulära 

integrationen bör på intet sätt ses som ett tvångsprojekt, utan betonar integration utifrån 

känslan av en värdighet intakt.  

Den fjärde dimensionen av det postsekulära integrationsbegreppet formuleras här i 

anslutning till Benhabibs version av deliberativ demokrati, som bland annat förenas med 

vad Taylor beskriver som ett överbryggande av gapet mellan vår tids kunskapselit och 

folket. Återigen betonas ett förändrat medvetandetillstånd, omförhandling och försoning. 

En försoning som inte nödvändigtvis baseras på ett lugnt samtalsklimat, utan som byggs 

utifrån disharmoniernas oundviklighet och konstruktiva premisser. Ett gemensamt 

överläggande förstås utifrån Benhabibs teoretisering som en samtalsdemokratisk 

manifestation och en förutsättning för en vital demokratisk offentlighet. Den kan ses som 

ett verktyg i bekämpandet av social och ekonomisk ojämlikhet bland annat. Vad den 

samtida aktivismen i dess mångfald gör, förstås som en indikation på att staten inte längre 

betraktas som huvudaktör gällande integration. Integration i folkrörelsernas regi kan 

förstås som en ömsesidig kulturell rannsakan, ett genomskådande av den sekulära 

nationens politiska och kunskapshegemoniska diskurs, samt socialt engagemang som en 

signifikant horisont. Den samtida aktivismen framträder här i tydlig kontrast till 

traditionella sekulära förståelser av integration, samtidigt som dess mångfald är mer 

folkligt förankrad än någonsin tidigare. Det postsekulära integrationsbegreppet vill lyfta 

fram detta sociala engagemang som en central och svårdefinierad maktfaktor.  

 
Postsekulär integration – Ideal och visioner 

Den avslutande dimensionen som trätt fram i utforskandet av ett postsekulärt 

integrationsbegrepp innefattar ideal och visioner som genomgående inslag. Jag har i 

undersökningen påpekat idealets karakteristika, som något ouppnåeligt, önskvärt och 

eftersträvansvärt. idén om det harmoniska samhällsbygget anser jag hör till ett 

karakteristiskt sekulärt tänkande, såväl som den sekulära och neutrala staten, och jag har 

i stället lyft fram disharmoni som en konstruktiv komponent i kritiserandet av den rådande 

patriarkala maktstrukturens, majoritetsbefolkningens, och nationens företräde och 

exklusivitet. Det sekulära idealet, anser jag, bör betraktas som något icke fullt 

förverkligat. Det sekulära idealet tycks urholkas från skilda håll, vare sig det handlar om 
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religionens fortsatta betydelse och inflytande, det globala tillståndet eller reaktionära 

ståndpunkter och fundamentalistiska grupperingar. Men även det postsekulära 

integrationsbegreppet formuleras enligt ideal och visioner. 

Enligt Habermas handlar det postsekulära tillståndet om frågor kring hur vi ska leva 

tillsammans utifrån respekt, erkännande och solidaritet. Möjlig kritik riktad mot denna 

undersökning skulle kunna grundas på dess visionära karakteristika, och om 

svåruppnåeliga ideal. Men denna femte och avslutande dimension av det postsekulära 

integrationsbegreppet vill jag göra just denna distinktion, mellan sekulära och 

postsekulära ideal. Medan sekulära ideal är grundade i en lång kunskapstradition som än 

i dag utgör grunden för en ojämlik maktstruktur, syftar postsekulära ideal till att rannsaka 

denna tradition. Den sekulära utgångspunkten, som neutral och bäst lämpad för en vital 

demokrati, bör med rätta kritiseras. Detsamma gäller de många anspråk som görs i denna 

undersökning. Avsikten med undersökningen att formulera ett alternativ till nuvarande 

förståelser av integrationsbegreppet. Av denna anledning är det oundvikligt att hamna i 

visionära tankespår och ouppnåeliga ideal. Detta är mitt bidrag till den vetenskapliga 

debatten om en postsekulär variant av integrationsbegreppet. Något bredare, mer 

nyansrikt, och mer inkluderande. 

 

 

5.2. Metodologi och teoretiskt ramverk 

Trots att, som redan påpekats, den vetenskapliga debatten om postsekularitet i huvudsak 

fokuserar på relationer mellan religion, och det moderna liberaldemokratiska och sekulära 

samhället, har jag i undersökning valt en bredare utgångspunkt med fokus på politik, 

demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter. I denna interkulturella komplexitet utgör 

religion och religiositet en betydelsefull dimension. Ett breddande av begreppet 

”postsekulär” har därför varit ett medvetet tillvägagångssätt när integrationsbegreppet 

diskuterats utifrån aktuell forskning och det teoretiska ramverket. Detta med anledning 

av att idéer om medborgarskap, migration, kön och genus, samt religions- och 

kulturmöten är centrala inslag.  

Undersökningens primära metod, explorativt begreppsstudium, har visat sig vara ett 

för syftet väl passande tillvägagångssätt. Då denna metod är relativt öppen, har den tillåtit 

både kritiska reflektioner och vidareutveckling av både det teoretiska ramverket och 

tidigare forskning. I och med att kvalitativa undersökningar betonar betydelsen av 

kontexter och processer, var det nödvändigt att lyfta fram materialets och det teoretiska 
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ramverkets koppling till politiska och sociala kontexter. Undersökningens prövande och 

interdisciplinära utgångspunkter sammanfaller väl med hur metod och teori emellanåt gått 

in i varandra. Valet av ett explorativt begreppsstudium framför en mer renodlad 

begreppsanalys föll sig därmed naturligt. Undersökningens andra metodologiska ansats, 

allmänt litteraturstudium, har likaså fungerat väl. Med tanke på syfte och frågeställningar, 

och undersökningens generella teoretiska karakteristika, föreföll denna metod vara något 

självfallen. Det är möjligt att belysa hur en mer systematisk litteraturstudie hade gett 

annorlunda och mer ingående resultat, men med tanke på den explorativt 

begreppsstudium som primär metod, hade en systematisk litteraturstudie begränsad 

undersökningens explorativa utgångspunkt.  

Det intersektionella perspektivet skulle komma att träda fram som en oumbärlig 

beståndsdel i det metodologiska analysverktyget. Detta visade sig vara centralt i stora 

delar av den tidigare forskningen, såväl som i utforskandet av en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet. Detta med anledning av den komplexitet som genomsyrar 

samspelet mellan olika tillhörighetskategorier som religion, kön, genus, ålder och 

etnicitet bland andra. Den intersektionella ansatsen har därför bidragit i större 

utsträckning än förväntat, och räknas därmed in som ett centralt teoretiskt perspektiv, 

snarare än en komplementär ansats. 

Detsamma gäller undersökningens interdisciplinära perspektiv. Ett utforskande av 

integrationsbegreppet gör det tydligt att ett stort antal vetenskapliga discipliner 

samverkar, vare sig det handlar om sociologi, psykologi, ekonomi eller politisk filosofi. 

Dessa kunskapsområden har i undersökningen behandlats i olika utsträckning. Som jag 

redan påvisat, så formulerades stora delar av de tre teorierna till mångt och mycket under 

1900-talets avslutande årtionden, medan den postsekulära debatten tog form under 2000-

talets början. Jag anser dock, vilket framträder under motivering av teoriernas urval, att 

stora delar av deras innehåll ännu i dag bär på viktiga element inom enskilda 

förklaringsmodeller. Teoretikernas kunskap hjälper till att formulera mycket av det som 

förklaras som just postsekulärt inom den vetenskapliga debatten. Inte minst gällande 

förändrade maktvillkor, ett förändrat medvetandetillstånd och religionens och 

religiositetens förändrade villkor. Detta förfarande kan både betraktas som en styrka och 

en svaghet, gällande friheten att tolka in det postsekulära i dessa teorier.  

Om Baumans teori om flytande modernitet bidrar till att förklara den globala samtidens 

villkor och förutsättningar, och Taylors teori om den dialogiska funktionen beskriver 

kollektivets och den solidariska förmågans betydelse, så hjälper Benhabibs formulering 
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av deliberativ demokrati till att utforska samtalsdemokrati och aktivism vidare. Samtliga 

teorier visade sig mycket användbara gällande en rannsakan av sekulära principer och 

ideal, i anslutning främst till stat och makthavare, men samtidigt med betydande fokus på 

aktivism som socialt engagemang på gräsrotsnivå. Detta löper således som en tydlig röd 

tråd genom undersökningen som helhet.  

 

 

5.3. Tidigare forskning 

Att sammanställa ett representativt urval av aktuell forskning kring integrationsbegreppet 

har visat sig vara en förhållandevis invecklad process. De yttre gränserna för 

integrationsforskningen är relativt vaga, och vanligtvis utgörs den av överlappande 

forskningsdiscipliner. Därför har viss angränsande forskning gällande exempelvis 

migration och utanförskap har även kommit att användas i sammanställningen av 

integrationsforskningen. Nyare forskning om ämnet integration har i denna undersökning 

förts samman med viss äldre forskning, som fortfarande bedömts som relevant för syftet. 

Med anledning av integrationsämnets politiska och värderingsmässiga laddning, och att 

dessa är svåra att helt frikoppla från forskning av denna karaktär, har det varit min 

ambition att spegla mångfalden politiska, ideologiska, könsmässiga och kulturella 

forskningsperspektiv.  

Det skulle även visa sig att forskningen har mycket gemensamt med det teoretiska 

ramverket och den vetenskapliga debatten om postsekularitet, något som till mångt och 

mycket har varit en bidragande orsak till en framträdande röd tråd som löper genom hela 

undersökningen. Det tydligaste exemplet är det intersektionella perspektivet, som dels är 

undersökningens komplementära metodologiska ansats. Perspektivet belyses även som 

en betydande del i den tidigare forskningen, möjligtvis främst hos Anthias. Vidare görs 

perspektivet synligt genom i Benhabibs formulering av deliberativ demokrati. Detta visar 

tydligt på stora behov av i synnerhet feministiska och postkoloniala perspektiv inom 

integrationsforskning.  

Det finns ett tydligt fokus på migration och invandring inom den aktuella forskningen 

om integrationsbegreppet. En kritisk synpunkt är därför att stora delar av den tidigare 

forskningen är något ensidig, och emellanåt kan beskrivas som både sekulär och 

postsekulär. Sekulär med anledning av att den svarar på särskilda kunskapsbehov och 

åtgärder som utgår utifrån liberaldemokratiska villkor och historisk kontext. Den är 

samtidigt postsekulär då den ifrågasätter dessa rådande sekulära maktstrukturer och 
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förhållanden. Den forskning jag använt mig utav i undersökningen fyller viktiga syften, 

då den belyser dimensioner som sällan representeras. Däremot ställer jag mig frågan 

huruvida inte denna tendens riskerar att indirekt cementera förståelsen av integration i 

anslutning till invandrings- och flyktingperspektiv, och utifrån en problematik som sätter 

det liberaldemokratiska sekulära samhällets suveränitet framför människors behov. Detta 

anser jag vara ett uttryck för sekulära perspektiv på integrationsbegreppet, vilket jag valt 

att lyfta fram i undersökningen.  

 

5.4. Sammanfattning 

Undersökningens syfte har varit att analysera och kritiskt utforska den aktuella 

forskningen om integrationsbegreppet, och vidare klargöra relevant innehåll i den 

vetenskapliga debatten om postsekularitet, samt formulera en postsekulär variant av 

integrationsbegreppet. Den primära metoden utgjordes av ett explorativt 

begreppsstudium, till vilken ett allmänt litteraturstudium tillfogades som komplementär 

ansats. Utöver dessa två tillkom det intersektionell perspektivet i form av teoretiskt 

understöd utav undersökningens metodkombination, vilken i sin fullständighet utgör det 

explorativa utgångsläget. Den intersektionella dimensionen av metodologin visade sig 

vara betydligt mer central än förutspått, vilket innebär att den snarare än att vara ett 

komplement kom att träda fram som avgörande. 

Den aktuella forskningen om integrationsbegreppet sammanställdes utifrån 

ambitionen att spegla forskningens mångfald av perspektiv. Sex teoretiker valdes ut i 

syfte att representera den aktuella forskningen om integrationsbegreppet. Teoretikerna 

valdes även ut på grund av deras emellanåt olika politiska och ideologiska ståndpunkter, 

samtidigt som det löpte en röd tråd genom deras gemensamma forskning. 

Med anledning av integrationsbegreppet historiska, politiska och sociala innebörd, 

lyftes dessa sammanhang upp i syfte att sätta denna undersökning i vidare kontext. Även 

olika begreppsliga innebörder och dimensioner lyftes fram här. Trots att den forskning 

som används i undersökningen ligger på en akademisk och emellanåt abstrakt nivå, 

hämtar den sin legitimitet i historiska, politiska och sociala sammanhang. Forskningen, 

både kring integrationsbegreppet och den vetenskapliga debatten om postsekularitet, 

visade sig vara sammankopplad med människors subjektiva upplevelser och värderingar.     

Undersökningens teoretiska ramverk kom att utgöras av tre teorier. Dessa var Zygmunt 

Baumans teori om ”flytande modernitet”, Charles Taylors teori om ”den dialogiska 

funktionen”, och Seyla Benhabibs teori om ”deliberativ demokrati”. Sammanställning av 
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det teoretiska ramverket svarade på den första frågeställningen: Vilka inslag i den 

pågående vetenskapliga debatten om postsekularitet är relevanta för aktuell forskning 

om integrationsbegreppet? Ett grundläggande kriterium gällande urvalet av dessa teorier, 

utgick dels ifrån Habermas förklaring av ett förändrat medvetandetillstånd. Den 

förändrade självförståelsen som träder fram, belyser de komplexa utmaningar som 

moderna västerländska samhällen står för i dag. Även om stora delar av det teoretiska 

ramverket introducerades innan begreppet ”postsekulär” kom att bli populärt, föreföll det 

naturligt att föra dessa samman.  

Genom analysen trädde fem centrala dimensioner av det postsekulära 

integrationsbegreppet fram. Dessa var (i) mer än enbart religion, (ii) förändrade 

maktförhållanden och villkor, (iii) intersektionalitet, (iv) samtida aktivism, samt (v) ideal 

och visioner. Visst innehåll i dessa dimensioner löper som en röd tråd genom samtliga i 

någon utsträckning, samtidigt som de angränsar till, och överlappar varandra emellanåt. 

Ett exempel är innebörden av meningsfullt socialt handlande och solidaritet. 

Den första dimensionen, mer än enbart religion, syftar till att problematisera den 

vetenskapliga debatten om postsekularitet, och påpeka dess ensidiga betoning på religion 

och religiositet, kontra det sekulära samhället. Den forskning som bedrivs, är som jag 

redan hävdat relevant, men med grund i dess nuvarande utgångspunkt kan den betraktas 

som både sekulär och postsekulär. Det postsekulära integrationsbegreppets andra 

dimension, förändrade maktförhållanden och villkor, belyser de faktorer som påverkar 

både förståelsen av integrationsbegreppet och hur detta omsätts i praktiken. Denna 

dimension syftar till att problematisera samtida maktförhållanden och villkor med grund 

i historiska, ekonomiska, sociala och globala faktorer. Den tredje dimensionen, 

intersektionalitet, innefattar den mänskliga identitetens komplexitet och hur antalet 

tillhörighetskategorier och identiteter samspelar i ständig transformation. Detta belyser 

hur maktrelationer och mänskliga tillhörighetskategorier påverkar, och påverkas av 

sociala, ekonomiska och politiska faktorer. En fjärde dimension som trädde fram var 

samtida aktivism. Här accentueras begrepp som samtalsdemokrati, omförhandling, 

försoning och solidaritet. Fokus ligger främst på dagens folkrörelser och gräsrotsinitiativ 

som former av aktivism, och då i begreppets vidaste mening. Den femte och avslutande 

dimensionen, ideal och visioner, syftar till att belysa idealets och visionernas betydelse, 

och hur dessa diskuteras och förverkligas. 
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5.5. Framtida forskning 

En av det postsekulära integrationsbegreppets dimensioner är samtida aktivism, och 

syftar till att utvidga begreppet aktivism. Detta innefattar former av socialt engagemang, 

gräsrotsinitiativ och ett förstärkande av den solidariska förmågan. Den forskning som 

studerats i denna undersökning pekar i viss mån på aktivismens betydelse, men det vore 

intressant att se studier som tar detta vidare, och exempelvis undersöker gräsrotsrörelser, 

och deras betydelse för, och inverkan på integration. Om antagandet som görs i 

undersökningen är rimligt, att staten inte längre betraktas som huvudaktör för integration 

postsekulär bemärkelse, så kan det mycket väl vara så att socialt engagemang på 

gräsrotsnivå är betydelsefull för hur vi förverkligar det pluralistiska och interkulturella 

samhället, och omförhandlar fram nya villkor och förutsättningar för social interaktion.   

Som redan påvisats, finns det en stor diskrepans mellan denna undersökning, och 

integration som social praktik. Av denna anledning anser jag att det vore intressant med 

former av aktionsforskning på området, dels för att se knyta samman ny forskning på ett 

mer pragmatiskt plan, men även för att föra lyfta fram den akademiska världen och 

humanioras roll i samhället. Jag anser att det finns stor potential i former av forskning 

som förenar dessa två världar. Det behöver inte nödvändigtvis ske med fokus enbart på 

gräsrotsnivå och ideellt initiativ, utan forskning kan även delta i det sociala arbete som 

görs på kommunal nivå exempelvis, eller varför inte forskningsprojekt som förenar 

gräsrotsrörelsernas potential med integrationsarbete på institutionell nivå. För att följa 

upp den intersektionella andan, så vore det spännande att ta del av forskning som förenar 

på olika plan, vilket också aktualiserar den samtida transformatoriska dimensionen av 

socialt samspel. 
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