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Abstract

The aim with this essay is to examine in which way self-realizing and solidarity can be 

reconciled in a multicultural society. The essay is a sociological literature study which 

examines the self- realizing process and puts it in a multicultural perspective.

The issues are

Which role does self-realizing play for solidarity?

How is solidarity created in a multicultural society?

Can everyone be self-realized in a multicultural society?

Conditions and problems for self-realizing processes are examined and are treated mainly on 

the basis of Jeffrey C. Alexander and Axel Honneth theories. In the essay is established that 

self-realizing and society-solidarity is mutually interdependent and that solidarity requires a 

form of shared value, but it doesn’t need to be based in the traditional values that common 

history, ethnicity or culture. It can instead be based on a kind of generally recognizing that the 

value about multiculturalism is good and will be respected. First then can everyone in the 

society, self-realize on equal conditions.

Keywords: self-realizing, Solidarity, Multiculturalism.



Sammanfattning

Uppsatsen är en sociologisk litteraturstudie som tar upp självförverkligande processen och 

sätter den i ett mångkulturellt perspektiv. Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur 

och på vilket sätt individuellt självförverkligande och solidaritet kan förenas i ett 

mångkulturellt samhälle.

Frågeställningen är

Vilken roll spelar självförverkligandet för solidaritet?

Hur skapas solidaritet i ett mångkulturellt samhälle?

Kan alla självförverkligas i ett mångkulturellt samhälle?

Förutsättningar och problem för självförverkligandeprocesser tas upp och behandlas i 

huvudsak utifrån Jeffrey C. Alexander och Axel Honneth teorier. I uppsatsen konstateras att 

självförverkligande och samhällelig solidaritet är ömsesidigt beroende av varandra samt att 

solidaritet förutsätter en form av värdegemenskap. Denna värdegemenskap behöver dock inte 

vara grundad i traditionella värden som gemensam historia, etnicitet eller kultur, utan är 

baserad i ett allmänt erkännande om värdet att mångkultur är något positivt som bör 

respekteras. Först då kan alla i samhället självförverkligas på lika villkor.

Nyckelord: Självförverkligande, solidaritet, mångkultur.
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1. Inledning

Att dagens samhälle är mångkulturellt är allt annat än en nyhet. Integrationsfrågor är i högsta 

grad aktuella och kulturell mångfald har fått ett politiskt värde. Genom globalisering och 

unionsbildningar förändras samhället allt snabbare. Den starka nationalstaten tycks tappa sin 

suveränitet och nu skapas i stället stora nätverk av samarbeten över globen. EU är ett exempel 

på samarbeten där gränserna inom unionen perforeras samtidigt som dess yttre gränser stärks. 

Inom EU kan man röra sig fritt mellan medlemsländerna och man får bo och arbeta egentligen 

var man vill. Det är däremot desto svårare att komma in i EU länderna från en utomstående 

region1. I och med olika samarbeten och avtal har en stor migration ägt rum och ett samhälle 

kan inte längre definieras som det tidigare gjort. Tidigare har länder varit betraktade som 

enade och enhetliga, man har varit tysk, svensk, fransk, engelsman eller polack. Att man varit 

definierad som en specifik landsman har talat om vem man är och vad man värderar. Detta är 

inte längre självklart.  Det som tidigare har karaktäriserat ett samhälle, som etnicitet, kultur, 

stark nationalstat, religion, har nu kommit att förändrats radikalt genom bland annat 

migration, samhället är inte längre homogent, utan heterogent. Förvisso kan det diskuteras hur 

homogena de traditionella samhällena egentligen var t.ex. med tanke på att samhället alltid 

har försett alla människor med olika livsvillkor, kvinnor och män fanns då också, osv. Men 

den traditionella bilden av ett samhälle bygger på en idé om homogenitet. Mångkultur 

behöver inte nödvändigtvis bara betyda att det är frågan om flera olika etniciteter som ska 

samspela. Med mångkultur och pluralism menas här också andra grupper, så som 

homosexuella, kvinnor, religiösa grupper, politiska grupper och andra typer av gemenskaper. I 

alla gemenskaper skapas en form av kultur, värden och gruppsolidaritet, vilka skiljer sig från 

de andra.

Något som sysselsatt många sociologer under senare tid är den förändring som skett i och med 

individualiseringen. En del av studierna som sysselsatt klassiska tänkarna har handlat om 

solidaritet, det kitt som håller samhället samman, tex. Durkheim (1893) studerade övergången 

mellan mekanisk och organisk solidaritet. Tönnies (1905) skrev om övergången mellan 

gemeinschaft och gesellschaft (Andersen och Kaspersen 1999, s. 92, 76). I dessa studier har 

det handlat om att samhället blivit allt mer differentierat och allt mer individualiserat, där man 

studerat vad som håller ett sådant samhälle enat. En annan central fråga för modern forskning 

                                               
1 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Fri-rorlighet/Personer/
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inom sociologin rör det ökade fokus som riktas till den enskilde individen genom 

individualiseringsprocessen2. Tidigare har den enskilde individen inte varit viktigare än att 

den är en del av kollektivet, individen var en i massan. Idag framställs individen som en 

enskild autonom individ, kanske inte oberoende av, men i alla fall fristående från kollektivet. 

Självet och identiteten har kommit att bli allt mer viktigt. Självförverkligande har kommit att 

bli ett av ledorden i modern tid och handlar i korthet om att vara en så pass integrerad individ 

att man blir en fullvärdig medborgare i det demokratiska samhället. En fullvärdig medborgare 

är autonom och har god kunskap om och omfattar samhällets värden, normer, strukturer mm. 

Den individualisering som pågått under en längre tid är alltså inte en ensam process. 

Samtidigt pågår en globaliseringsprocess som gör att migration är ett aktuellt fenomen. Ett 

samhälle rymmer nu en mängd olika människor och kollektiv från olika länder, etniciteter och 

kulturer. Med kulturer menas här inte bara etniska kulturer av olika slag, utan även andra 

kulturer så som homosexuella gemenskaper, kvinnorörelser, religiösa gemenskaper etc. 

Genom dessa nämnda processer kan man säga att vi idag lever i ett individualiserat, globalt 

och mångkulturellt samhälle. Där kulturell mångfald har kommit att få ett politiskt värde, där 

man strävar efter ett att skapa ett mångkulturellt samhälle i harmoni. Där allas rättighet, 

oavsett kulturell tillhörighet, är att självförverkligas.

Problematiken i denna process kan tolkas på flera sätt och sysselsätter som sagt idag många 

forskare. Solidaritet, rättvisa och självförverkliganden är en stor del av frågorna. Hur kan man 

nå social sammanhållning, eller solidaritet, och rättvisa och i slutänden självförverkliganden i 

ett samhälle som präglas av djupgående olikheter, där samhällsmedlemmarna ibland har helt 

olika uppfattningar om vad som är ett gott liv och grundläggande värden?

Självförverkligandet är beroende av erkännanden i form av solidaritet från hela samhället. 

Solidaritet har tidigare grundats i gemensamma värden, stark nationalstat, gemensam religion, 

etc. ett ”Vi”. Detta har kommit att förändras till ett samhälle där de gemensamma 

grundläggande värdena inte finns. I ett mångkulturellt samhälle finns ett otal olika värden, 

som skiljer sig drastiskt från de andra. En del av problematiken med självförverkligande och 

solidaritet i ett mångkulturellt samhälle är att det är ömsesidigt beroende av varandra, man 

måste vara självförverkligad, dvs. känna sig erkänd och skattad som en enskild autonom 

                                               
2 T.ex. Beck, Ulrich och Beck-Gernsheim, Elisabeth (2002) Individualization
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individ för att kunna vara solidarisk. Om man blir stigmatiserad, eller missaktad, så störs 

självförverkligandeprocessen och därför störs solidariteten genom att den stigmatiserade inte 

känner sig lika värd som alla andra och därför inte helt delaktig i samhället3. Frågan är då hur 

självförverkligande och solidaritet kan relateras till varandra i ett mångkulturellt samhälle.

Min förförståelse och utgångspunkt är alltså att samhället befinner sig i en ny 

transformationsfas. I denna uppsats kommer jag att studera närmare hur relationen mellan 

självförverkligande och solidaritet, eller social sammanhållning, kan se ut i ett dagens 

samhälle, som är ett samhälle som präglas av djupgående olikheter. 

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och på vilket sätt självförverkligande och solidaritet 

kan förenas i ett mångkulturellt samhälle. Denna fråga besvaras genom en diskussion av 

nutida sociologisk teori. Denna frågeställning är sociologiskt relevant eftersom den i allra 

högsta grad handlar om ett samhällsproblem, där samhällets olika differentieringsprocesser, 

som individualisering och mångkultur, väcker frågan om social sammanhållning.

Jag avgränsar mig till att studera hur man kan självförverkliga sig och vara solidarisk i ett 

modernt, mångkulturellt och differentierat samhälle. Jag kommer således inte att behandla 

eller försöka ge förslag på lösningar kring olika former för förtryck, diskriminering, 

rättviseproblem etc. 

Jag kommer att diskutera självförverkligandeprocessen utifrån Honneths teori om 

självförverkliganden. Denna form av självförverkliganden ställer stora krav på samhället som 

kan vara problematiska i ett mångkulturellt samhälle. Jag kommer därför att, med hjälp av 

Alexanders teori om multikulturalism, diskutera om, och i så fall hur, hans förslag på hur 

kulturell rättvisa kan göra självförverkligandet möjligt. Det jag strävar efter är att klargöra 

vilka förutsättningar som krävs för en lyckad självförverkligandeprocess. Utöver denna 

litteratur kommer jag även att använda mig av Beck och Beck-Gernsheim, Bourdieu, Mead 

och Taylor. Denna litteratur spelar inte samma centrala roll som Honneth och Alexanders 

böcker, utan syftar främst till att problematisera och fördjupa min diskussion av Honneth och 

Alexander.
                                               
3 Se avsnitt 3 om självförverkligande.
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1.2 Frågeställning

Uppsatsens syfte konkretiserar jag i följande tre frågeställningar.

- Vilken roll spelar självförverkligandet för solidaritet?

- Hur skapas solidaritet i ett mångkulturellt samhälle?

- Kan alla självförverkligas i ett mångkulturellt samhälle?

1.3 Disposition

I kapitel två redogörs för den metod och litteratur som uppsatsen bygger på.

Kapitel tre tar upp viktiga begrepp för uppsatsen, däribland individualisering, socialisering

och erkännande. Vidare redogör kapitlet för innebörden av självförverkligande och 

autenticitet, samt erkännandets betydelse för självförverkligandet.

Kapitel fyra utgörs av en diskussion om olika former av solidaritet, betydelsen av 

gemensamma värden och vad social aktning innebär.

I kapitel fem förs en diskussion om problemen med mångkultur, solidaritet och 

självförverkligande. Här diskuteras Alexanders förslag på hur ett mångkulturellt samhälle kan 

uppnå en form av solidaritet genom ”common humanity”.

Kapitel sex består av slutsatserna av uppsatsen.
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2 Litteratur och metod

Uppsatsen är en sociologisk litteraturstudie. Jag använder mig av modern sociologisk teori för 

att skapa en förståelse för problemen med och förutsättningarna för självförverkligande i ett 

modernt mångkulturellt samhälle. Jag har använt mig av relevanta delar av respektive teorier i 

min studie för att diskutera frågan om självförverkligande i dagens samhälle. Samt för att visa 

att den enskilde individen och hela samhället är djupt beroende av varandra och vad det kan få 

för svårigheter, men även möjligheter. De olika teorierna belyser var och en viktiga fenomen 

som är av vikt för uppsatsens problematiseringar.

Den litteratur jag använder mig av är teorier från moderna sociologiska tänkare, som belyser 

de samhälleliga förändringar som sker och erkännandets ökade betydelse för solidaritet och 

individens självförverkligande. Gemensamt för de här tänkarna är att de alla betonar 

erkännandets betydelse på ett eller annat sätt, samt att de alla, framförallt Honneth, Alexander, 

Beck och Beck-Gernsheim, och Taylor menar att moderna individualiserade samhället ger 

nya villkor för solidaritet. Några skillnader är teoretikernas inriktning, Bourdieus habitus till 

exempel handlar om hur djupt sociala strukturer sitter i den enskilde individen. Mead skriver 

om hur Jaget skapas. Honneth skriver om självet och självförverkligandet, Taylor om 

autenticitet och äkthet. Alexander skriver om kulturer och rättvisa, hur detta kan skapa 

solidaritet genom kulturell rättvisa, dvs. han skriver mer om politisk sociologi än de andra 

tänkarna. Beck och Beck-Gernsheim skriver om hur samhället förändrats i och med 

individualiseringen och vad detta får för betydelse för den enskilde individen i samhället. 

I min diskussion om och definition av självförverkligande använder jag mig av Honneths bok

”The Struggle for Recognition”. Hans teori har haft stor betydelse inom modern sociologi 

genom sitt sätt att använda sig av klassiska tänkare för att diskutera moderna fenomen som 

självförverkligande. Han ger en bra bild av varför erkännande är viktigt för självet och vad 

som händer om man blir missaktad. Styrkan i denna teori ligger i att den visar hur viktigt 

samhället och erkännandet är för självet och självförverkligandet, samt hur viktigt det är att 

känna solidariskt erkännande från hela samhället. En svaghet kan vara att han inte 

problematiserar mångkulturens konsekvenser med olikhet, fördomar, diskriminering etc. mer 

än att han beskriver hur den gemensamma värdehorisonten är föränderlig och därför skulle 

kunna vara gemensam för flera kulturer, samtidigt som han poängterar att alla i samhället 

måste ha kunskaper om den dominanta kulturen för att få erkännande. Han diskuterar däremot 
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misskännandet och vad det ger för konsekvenser för identiteten både för den enskilda 

individen och för grupper, vilket är en styrka. 

För att kort beskriva individualiseringsprocessen använder jag mig av Beck och Beck-

Gernsheim ”Individualization”. I denna bok beskriver Beck och Beck-Gernsheim hur och hur 

mycket samhället förändrats genom individualiseringsprocessen.  

Meads ”Medvetandet Jaget och Samhället” är något av en klassiker, som visar hur 

socialisering går till. Hur jaget skapas. Denna teori anknyter jag till för att ge grundläggande

förståelse för hur individens medvetande och självuppfattning skapas/ formas genom 

omgivningen och samhället.

Bourdieus teori om Habitus är en teori som belyser hur djupt rotat det sociala sitter i 

individen. Denna teori används här som ett komplement för att förklara hur hela individens 

vara kommer att färgas av den socialiseringsprocess som Mead beskriver. Fördelen med 

Bourdieus teori om habitus ligger i att den är konstruerad efter en/ styrks av enorm mängd 

empiri. En nackdel kan vara att den empirin är relativt föråldrad idag och att den speglar ett 

franskt samhälle, som i många avseenden skiljer sig från ett svenskt. Detta spelar dock inte så 

stor roll just i denna uppsats eftersom jag inte kommer att använda hans teori i annat avseende 

än att rent teoretiskt visa hur djupt rotat samhället sitter i individen.

Vidare använder jag mig av Taylor ”The Ethics of Authenticity”, en moralfilosofisk och 

sociologisk text som handlar om autenticitet. Taylor ger en bild av varför autenticitet (äkthet) 

är viktigt och på vilket sätt det spelar roll för självet. Jag använder begreppet i avsikt att visa 

varför inte individualisering och socialisationsprocesser nödvändigtvis måste vara helt 

oförenliga processer.

Alexanders bok ”The Civil Sphere” är en nutida bok i politisk sociologi som diskuterar

mångkultur och solidaritetsfrågan. Det viktiga bidraget till denna uppsats är hans diskussion 

om mångkultur, problemen med mångkultur, rättvisa, demokrati och solidaritet. Fördelen med 

denna teori är att Alexander tydligt visar hur svårt det är med självförverkliganden i 

mångkulturella samhällen. Han ger dessutom förslag på hur samhället kan förändras till att bli 

ett mer kulturellt rättvist samhälle. Nackdelarna är att hans diskussion framför allt gäller det

amerikanska samhället. I denna uppsats har detta ingen större betydelse eftersom jag inte 
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avser att använda denna teori i någon empirisk studie. En annan fråga är huruvida den 

eventuella kulturella rättvisan är viktigare än den materiella. Alexander är kultursociolog och 

lägger stor vikt vid just den kulturella rollen i samhället, medan andra sociologer kanske 

skulle hävda att den materiella rättvisan och fördelningen är viktigare. I denna uppsats berör 

jag dock inte denna fråga - om olika typer av rättvisa bör rangordnas och i så fall hur.

Jag kommer att använda de olika teoriernas bidrag i olika delar av min diskussion för att visa 

att alla delarna/ bidragen är viktiga komponenter i diskussioner om moderna fenomen, som 

framförallt belyser hur viktig den enskilde individen är i dagens individualiserade samhällen 

och hur viktigt samhället är för den enskilde individen. 
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3 Självförverkligande

Innan jag börjar diskussionen om självförverkliganden, solidaritet och mångkultur behöver 

jag kort presentera några begreppsförklaringar, för att sedan diskutera innebörden i

individualisering och socialisationsprocesser eftersom detta är viktiga begrepp i samband med 

min diskussion. Dessa processer kan till en början verka helt motsättande, men är i själva 

verket inte helt oförenliga.

3.1 Begreppsförklaringar

Individualisering:

Den process som ställer individen i fokus framför kollektivet. Förstås i denna uppsats som 

både den sociala process som gör individen ansvarig för framställandet av sitt eget själv, samt 

den strukturella process som ställer individen i fokus och erkänner denne som autonom.

Autenticitet:

Autenticitet handlar om en individuell eller kulturell äkthet som inkluderar den sociala 

kontexten. 

Självförverkligande:

En självförverkligad individ har självförtroende, självaktning och självrespekt. Här ska 

självförverkligande förstås i termerna av att vara en fullfjädrad medborgare i ett samhälle. 

Dvs. medborgare på samma villkor som alla andra och som inte stigmatiseras socialt eller 

strukturellt och som erkänns och respekteras för de kvaliteter den framställer. Det handlar om 

individens egen känsla av unikhet, delaktighet och tillhörighet.

Medborgarskap:

Begreppet medborgarskap ska i denna uppsats förstås dels som en rättslig medborgare i ett 

samhälle, dvs. den som har rätten att vistas och leva i ett samhälle och omfattas av samma 

rättigheter och skyldigheter som alla andra. Och dels att individen erkänns av de andra 

medborgarna som en fullvärdig medborgare i samhället. Dvs. det handlar här om en form av 

ett socialt medborgarskap där individen eller gruppen skattas och erkänns som lika 

betydelsefull medborgare som alla andra. 
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Solidaritet:

Handlar i denna uppsats om en gemenskap där en minsta gemensam nämnare finns, ett värde, 

som alla erkänner, som gör att alla strävar efter samma mål och känner en form av tillhörighet 

till gemenskapen eller samhället. Tillhörigheten genererar en form av ”vi” känsla, som är 

grund för social sammanhållning.

3.2 Individualiseringsprocess

Idag råder allt högre grad av individualisering, vårt identitetsskapande och vårt öde vilar allt 

mer i våra egna händer. Med individualisering menas att man ensam är ansvarig att skapa sin 

egen biografi, man blir inte längre det man föds till. Man är inte längre förutbestämd att 

formas på visst sätt beroende av klass, kön, religion etc. Identitet har gått från att vara något 

givet till att bli en uppgift, aktören blir tvungen att prestera sitt eget jag och får därför också 

stå ensam ansvarig för konsekvenserna av sitt handlande4. Det som tidigare varit knutet till 

kollektiv är nu knutet till den enskilde individen, t.ex. de tidigare statusbundna rättigheterna 

har förvandlats till universella mänskliga rättigheter. Individen får inte bara rättigheter, utan 

också skyldigheten att ensamt stå ansvarig för alla sina handlingar och aktiva val i livet. 

Civila, politiska och sociala rättigheter har kommit till för att garantera att alla individer ska 

kunna vara egna individer och medverka som fullfjädrade medborgare i samhället. Man är 

alltså inte bara erkänd som en abstrakt samhällsmedborgare längre, utan man är också erkänd 

som en enskild individ som förtjänar den standard (välfärd) som krävs för att man ska kunna 

vara en fullfjädrad medborgare 5. Man kan säga att det idag finns en förväntning om och ställs 

krav på att alla individer behöver kunna ta ansvar för och förklara ”varför” om sig själva. 

Det är givetvis inte så att individen är helt ensam om att avgöra och välja allt i livet6, men hon 

framställs som det och hålls därför ensamt ansvarig för formandet av sitt liv och dess 

konsekvenser. Det kan därför beskrivas som en föreställd frihet, individen har krav och 

förväntningar, både från samhället och från sig själv, på sig själv som fritt, autonomt subjekt 

och individen upplever sannolikt sig själv som så autonom och fri. Vi socialiseras med andra 

                                               
4 Beck, Ulrich och Beck-Gernsheim, Elisabeth (2002) Individualization. s. xv
5 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 115f
6 Se avsnitt 3.2 om socialisering
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ord, i individualiserade samhällen, till att framställa oss som om vi gör alla val grundade på fri 

vilja. Denna fria vilja speglar vårt samhälle eller den gemenskap vi socialiserats i. 

3.3 Socialiseringsprocess

Socialisationsprocessen är den process som gör oss till dem vi är. Allt vi kan, vet och tycker 

är sådant vi lärt oss genom socialisering. Mead menar att vi blir till genom intersubjektivitet 

med andra. Han gör skillnad på signifikanta och generaliserade andra. De signifikanta andra 

är de närmaste, familjen. Det lilla barnet gör rolltaganden i sin lek, där det tar rollen av de 

signifikanta andra och därigenom antar rollens attityd mot sig själv. Genom denna process lär 

sig barnet den signifikanta andres roller och deras samspel sinsemellan och får en bild av sig 

själv, sitt eget jag, genom dessa enskilda attityder. Det något äldre barnet kan reglerna för 

flera roller samtidigt och kan anta allas roller och attityder mot varandra, leken övergår nu i 

vad Mead kallar spel. Spelet är mer abstrakt än leken och rollerna är nu mer abstrakta än i 

leken. Tex mamma i leken symboliserar barnets egen mamma medan mamma i spelet 

symboliserar den abstrakta betydelsen och rollen mamma. Dvs. i spelet kan barnet anta 

generaliserade andres organiserade attityder mot varandra och sig själv. Den generaliserade 

andre kommer att växa sig bredare och bredare, tillslut är generaliserade andres attityd hela 

samhällets attityd och därför är det hela samhället som ger individen sitt jag7. Vi upplever 

med andra ord oss själva genom andras perspektiv och deras sätt att bemöta oss.

Socialiseringsprocessen påverkar inte bara hur vi medvetet upplever oss själva, utan även 

vilka värderingar vi har etc. Bourdieus habitus-begrepp kan vara till hjälp här. Habitus 

definieras som ett system av vanor och dispositioner som är nedärvda och ligger i kroppen. 

Allt kulturellt och symboliskt kapital (som Bourdieu kallar det) man har, sitter som inristat i 

kroppen och ingår i habitus. Habitus är en omedveten kunskap. Man föds in i en viss miljö 

som utgör ens första habitus, man är formad i den. Bourdieu kallar det präglingseffekten, dvs. 

att man präglas/socialiseras in i ett visst habitus av sin primära omgivning. Habitus förändras 

hela livet genom kontakter och sociala relationer med andra individer (andra habitus) som blir 

viktiga för individen, Bourdieu kallar detta baneffekten, (Då man, genom andras habitus mer 

eller mindre influeras eller socialiseras och förändrar sitt eget habitus)8. Habitus är därför 

både en strukturerande och strukturerad struktur, och kommer till uttryck bland annat genom 

                                               
7 Mead G.H (1995) Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. s. 116ff 
8 Bourdieu, Pierre (1993), Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme, s. 266 ff
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vad man väljer för utbildning och yrke, tycker om, livsstil etc. Bourdieu menar alltså att man 

ärver bland annat värderingar, intressen, livsstilar och smak ur sin omgivning9. 

Genom socialisering och genom att vi upplever oss själva genom attityden mot oss, skapar 

och upprätthåller vi vårt unika jag i samspel med signifikanta och generaliserade andre. 

Socialiseringen upphör därför aldrig, och vårt jag är hela tiden en pågående process. Eftersom 

det är en pågående process så kan värderingar etc. förändras, eller, generaliserade och 

signifikanta andras värden förändras. Men det är en långsam process.

Socialiseringsprocesser talar alltså emot att vi är helt fristående, autonoma självansvariga 

individer genom att vi socialiseras till att tycka, tänka och värdera olika saker. Allt vi själva 

väljer att göra för att skapa vårt eget själv och självförverkligande är värderingar vi fått från 

kontexten vi är socialiserade i. Med det menar jag att om en person uppskattar konst och vill 

arbeta på ett konstmuseum så är det intresset något personen socialiserats till. Allt en person 

tycker, tänker och känner är färgat av socialisation och sitter så djupt i kroppen att det känns 

som att det kommer inifrån, som inristade vanor, det Bourdieu kallar habitus. Detta talar för 

att vi inte är självskapade individer, vi är skapade av vår omgivning. Eftersom vi socialiseras 

in i det samhälle vi finns så socialiseras vi till att uppfatta oss som autonoma individer, vi tar 

större ansvar för oss själva och vi reflekterar mer över oss själva, men vi kan aldrig komma 

ifrån att hur rätt och äkta och eget något än känns, så kommer värderingen i det ”rätta” 

någonstans ifrån, den är socialiserad. Därför kan man säga att ett själv, identitet, 

självförverkligandet, det sker i samarbete med andra, samhället. 

Att individen ska framställa sig som ”självskapad” samtidigt som hela individens själv och 

identitet är skapad i samspel med socialisationsprocesser kan bli ett dilemma, till exempel 

genom att olika individer kan ha olika socialiserade värderingar och samtidigt förväntas 

kunna motivera dem. Bra exempel på det kan vara enkla saker som inställningar och attityder 

till olika fenomen. Taylors begrepp om Autenticitet kan vara ett begrepp som löser problemet 

mellan individualisering och socialisationsprocesser ur den aspekten att autentiska jaget är en 

form av äkthet. I formandet av sitt autentiska jag så erkänner man sitt ursprung och den 

kontext man är socialiserad inom. Man skapar sin identitet utifrån den sociala kontext man 

befinner sig och erkänner den som en del av sig själv. 

                                               
9 Ibid. s. 278ff
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3.4 Autenticitet 

Autenticitet handlar om äkthet, att vara sitt eget sanna jag. Begreppet bygger på tanken att alla 

är unika och handlade från början om idén att människan har en inneboende moral, en intuitiv 

känsla för rätt och fel. Det handlar alltså inte bara om att kunna beräkna konsekvenser av 

handlingar, utan det är förankrat i våra känslor, som en inneboende röst. Att vara i kontakt 

med vår inre moral gör att vi kan handla rätt. Men man är inte helt autonom, med helt egna 

känslor av moral i kroppen. Det man känner och vet, som moraliskt riktigt måste definieras av 

något. Moralen är alltså inte något som kommer inifrån oss utan kan därför sägas vara något 

som uppstår genom interaktion. Att vara autentisk innebär att man är äkta, man erkänner sitt 

ursprung, sin kultur, man erkänner och accepterar att man delvis formas av faktorer som är 

utom ens egen fria vilja10. Man gör sitt eget inom, även ibland utom det, dvs. man reflekterar 

över den identitet man tillskrivs av sin omgivning och handlar därefter. När man är autentisk 

får man självbestämmande frihet genom att man bestämmer över sig själv snarare än att 

formas av andra, eftersom alla har ett eget sätt att vara människa. Den egna originaliteten är 

något man måste upptäcka och artikulera själv. Genom att artikulera sitt eget själv definierar 

man sitt själv, detta genom att reflektera över vem man vill vara och inte vara i sin 

omgivnings betraktelser, när man formar sitt autentiska jag gör man det alltså med 

utgångspunkt i den kontext man är. Vi definierar därför oss själva i dialog med och i kamp 

mot den identitet våra signifikanta andra ser i oss11. När man inte är autentisk förlorar man sig 

själv, sitt eget unika jag och kan därför inte lyssna till ”sin inre röst” och vara/ handla 

moraliskt. En autentisk individ kan leva ett rikare och mer differentierat liv eftersom den 

accepterar och erkänner att den (och andra) formas av faktorer som är ”utanför den egna 

viljan” samtidigt som den har större självansvarigt form av liv12.

Därför kan alltså det individualiserade samhället ställa krav på individen som en enskild, 

autonom individ, även fast individen i sig inte är helt självskapad. Även fast individen inte ska 

vara förutbestämd genom sin klass, kön, etnicitet etc. så är den autentiska individen formad 

inom den kontext och identitet denne tillskrivs. När individen är autentisk så kan den till stor 

del förklara ”varför” om sig själv eftersom den reflekterar över och är delaktig i formandet av 

                                               
10 Taylor Charles (1991) The Ethics of Authenticity. s. 38f
11 Ibid. s. 26ff
12 Ibid. s. 74
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sin egen identitet. Stora delar av kulturen ligger förstås omedveten i individen, som i habitus, 

men det viktiga är att individen känner sig äkta. Det är känslan av äkthet som gör att individen 

är tillfreds, eller inte tappar bort sig själv, och därigenom kan handla moraliskt. Eftersom den 

autentiska individen accepterar att man delvis formas av krafter som är utom ens egen fria 

vilja, kan den vara mer tolerant emot andra med andra värderingar än den själv.

3.5 Självförverkligande

Självförverkligande är ett modernt ord, eller det är inte bara ett modernt ord, det är ett 

modernt fenomen. Tidigare var inte självet, självförverkligande eller identitet, särskilt viktigt. 

Man var definierad av sin tillhörighet, sin etnicitet, sitt land, sitt samhälle och sin släkt och 

familj. Idag är det precis tvärt om och identitet och självförverkligande är något av de 

viktigaste ledorden i livet. Man gör sig till vad man vill bli helt enkelt och man ska inte vara 

begränsad av vare sig klasstillhörighet, kön eller andra kategoriserande faktorer. Axel 

Honneth har skrivit om självförverkliganden, på vilket sätt det kan gå till och vad det är. Det 

här hänger samman med individualiseringsprocessen. I individualiserade samhället är den 

enskilda individen i fokus, till skillnad från det gamla traditionella samhället där kollektivet 

var det viktigaste. Individen ställs nu ansvarig för sitt eget själv, självet, identiteten och 

självförverkligandet har kommit att bli ett personligt projekt i det moderna samhället. Man 

ställs ansvarig för sig själv, sin egen lycka och framgång och sina egna misstag och 

misslyckanden. Samhällets utveckling gör att krav och förväntningar ställs på individen som 

en enskild, autonom individ som ensam kan ansvara för allt i sin tillvaro13

Självförverkligande kan alltså bara komma till stånd i ett individualiserat samhälle eftersom 

det är just då individen erkänns eget, autonomt värde. Självförverkligandet handlar om att bli 

en fullfjädrad medborgare, att förstå sig själv som en egen individ, fristående från andra, med 

egna rättigheter och skyldigheter, det handlar om att känna sig som lika viktig och lika värd 

som alla andra i samhället14. 

Autenticitet och självförverkligandet hänger båda tätt samman med 

individualiseringsprocessen och är moderna begrepp. Formandet av det autentiska jaget sker 

alltså, precis som självförverkligandet, genom samspel med omgivningen och är beroende av 

                                               
13 Beck, Ulrich och Beck-Gernsheim, Elisabeth (2002) Individualization. s. xvf
14 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 115ff
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sociala sammanhang och erkännanden. Först när en individ upplever samhällelig solidaritet 

och är självförverkligad kan den vara solidarisk, eftersom solidariteten bygger på en känsla av 

samhörighet, ”Vi”, ett erkännande15. Det erkännandet kan man bara få genom att ansluta sig 

till gemenskapen och ge erkännandet. När man är autentisk kan man vara mer tolerant mot 

andra eftersom man erkänner och förstår att man formas att värdera saker som är utom ens 

egna medvetna val. Det autentiska jaget formas alltid utifrån det kulturella sammanhang man 

socialiserats in i. Därför kan man säga att det autentiska jaget är en del av habitus, det man 

känner är äkta och sant är socialt skapade tycken. Autenticitet och självförverkligande 

behöver däremot inte nödvändigtvis vara samma sak. Man kan kanske självförverkliga sig 

själv genom en lögn, genom att vara o- autentisk. I detta funderar jag inte längre än att jag 

väljer att tolka att ett självförverkligande är något som ”känns rätt” för individen, och är 

autentiskt av just den anledningen att det ”känns rätt”. Att det ”känns rätt” kan också hävdas 

vara något man strävar eftersom det som värderas är socialiserat skapat, och därför inte alls ett 

självförverkligande om det inte ses som autenticitet. Eftersom alla i ett individualiserat 

samhälle ställs ensamt ansvariga för sig själva så förutsätter jag att självförverkligande är 

strävan att göra det som ”känns rätt” och äkta, och därför autentiskt självförverkligande. 

Eftersom både självförverkligandet och autenticiteten är beroende av ett erkännande för ens 

autonomi, egenskaper och ”unikhet”. Och eftersom man behöver vara autentisk för att kunna 

handla moraliskt, samtidigt som man behöver kunna handla moraliskt för att få det 

erkännande som krävs för att självförverkligas, så väljer jag att se de båda komponenterna 

som sammanhörande med varandra16 även fast de kanske inte är att likställa med varandra. Ur 

den aspekten så är självförverkligandet därför beroende av autenticitet.

Enligt Honneth har en självförverkligad individ självförtroende, självaktning och självrespekt. 

För att få denna självkänsla krävs tre former för erkännande. De tre former av erkännande 

man behöver är från kärleksrelationen (eller det Mead kallar signifikanta andra), samhället 

(solidaritet) och staten17. En individ som saknar erkännande från någon av dessa tre källor kan 

således inte självförverkligas, detta visar sig ofta genom någon form av störning eller 

missbeteenden hos personen18.

                                               
15 Ibid. s. xi ff
16 Se avsnitt 4.3 om solidaritet.
17 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 92ff
18 T.ex Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 105f
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Erkännande är därför en central komponent i strävan efter autenticitet samt 

självförverkligandeprocessen och är därför relevant ur ett flertal olika aspekter. Det handlar 

om att bli erkänd och att erkänna andra. Erkännandet är det som gör oss till enskilda individer. 

Vi behöver erkännande för att få en uppfattning av oss själva. Formen för erkännandet 

påverkar hur vi förstår vårt själv och uteblivet erkännande eller missaktning kan ha skadlig 

effekt på vårt själv både för enskilda individer och hela kollektiv/ grupper19. 

I ett mångkulturellt samhälle kan det leda till problem med erkännanden eftersom det handlar 

om att erkänna andra grupper och kulturer som lika värda som sin egen, eller rättare sagt så 

handlar det om att minoriteter ska få samma erkännande som majoriteten. Detta blir 

problematiskt då man stöter på så kallade kulturkrockar och främlingskap för varandra. Detta 

leder mig in i en diskussion om erkännandet och dess effekter. 

3.6 Erkännande 

Den första relationen man har i livet är den till sin mamma. Från att vara ett, i symbios med 

henne blir vi till att uppfatta oss som egna, fristående individer. Mammans form för 

erkännande och relationen, samt lösgörandeprocessen från henne kommer att spegla 

individens relationer resten av livet. En störd lösgörandeprocess kan orsaka 

relationsstörningar hos individen20. Denna process är förstadiet till utvecklingen av alla 

fortsatta attityder av självrespekt eftersom den är den som från början gör att vi uppfattar oss 

själva och andra som autonoma individer, och ger individen den grundläggande känslan av 

självet och självförtroende. Man kan säga att denna process är en process av individuerande, 

där man erkänner varandra som autonoma individer. Den här grundläggande känslan av 

oberoende själv, förbereder individen för ett autonomt deltagande i det offentliga livet21. Den 

första relationen till mamman förbereder alltså för framtida relationer och kärlekserkännandet 

senare i livet kan därför sägas vara ett fortsatt ömsesidigt individuerande, där båda parter, 

kognitivt, erkänner varandras oberoende22. 

Vi behöver alltså kärlekserkännandet för att få bra självkänsla som egen individ, samt för att 

över huvudtaget uppleva oss själva som egen individ. Men detta räcker inte för att 

                                               
19 T.ex Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 120
20 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 105f
21 Ibid. s. 107
22 Ibid. s. 96ff
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självförverkligas eftersom vi ska fungera i samhället, som fullvärdiga medborgare. Där 

sociala sammanhållningen ska sträcka sig utöver familjen till hela samhället. Därför behöver 

man även erkännanden från samhället, som också erkänner en som enskild, värdig individ.

Erkännandet från samhället (samhällelig solidaritet) och staten (lagen) skiljer sig från 

kärlekserkännandet. Framförallt eftersom erkännandet från kärlek alltid förutsätter en annan 

fysisk person och intersubjektivitet. Erkännande från samhället eller staten kan vara 

symboliskt och icke fysiskt23. Solidariska erkännandet och det rättsliga erkännandet

(samhället och staten) hänger samman. För att få det statliga erkännandet krävs att man är 

solidarisk till samhället och för att få solidariskt erkännande från samhället krävs att man får 

statligt erkännande. Därför förutsätter detta en moralisk kunskap om de lagliga skyldigheterna 

individen har, så att individen kan handla moraliskt och rättsligt korrekt i samhället. Då 

individen handlar fel blir den stigmatiserad eller på annat sätt straffad. Men lagligt och 

solidariskt erkännande måste ändå samtidigt särskiljas eftersom rättigheterna är universella 

och bygger på att alla är att betrakta som ”mål i sig” och därför ska alla omfattas av samma 

rättigheter. Detta gör att alla medborgare har samma möjlighet att få samma rättsliga 

erkännande. Det solidariska erkännandet bygger även på andra komponenter, som social 

värdering och aktning. I båda fallen respekteras och erkänns personer utifrån vissa 

egenskaper, men i det ena handlar det om generella egenskaper som gör dem till personer alls, 

och i det andra fallet handlar det om egenskaper som särskiljer personer från andra. Här 

handlar det om den gradvisa skattningen av personens konkreta egenskaper och förmågor, 

man värderas i bättre -sämre, mer – mindre etc.24. 

För att kunna vara en fullvärdig samhällsmedborgare krävs alltså att man har en positiv känsla 

av självet, som moralisk person. Likt känslan av självet man får i kärleksrelationen ger lagliga 

erkännandet en möjlighet till känsla av självet, som ett universellt respekterat uttryck för dess 

egen autonomi. Rättigheter kan ses som avpersonifierade symboler för social respekt som ger 

erkännanden om att man förtjänar samma respekt som alla andra. En individ som lever utan 

individuell rätt ges inte en chans att utveckla självrespekt eftersom den inte erkänns som lika 

mycket värd som alla andra i samhället25. När en hel grupp förnekas rättigheter upplever de 

                                               
23 Ibid. s. 108f
24 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 112f
25 Ibid. s.118 f
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social skam26. När en person känner att den får social aktning, solidaritet, kan den relatera 

positivt till sina egenskaper och förmågor eftersom den uppskattas av samhället. Detta är 

alltså vad som krävs för att utveckla en god relation till självet, man får god självaktning, 

självrespekt och självförtroende, vilket i sin tur genererar solidaritet. 

Problematiken i denna uppsats handlar om just denna samhälleliga solidaritet som gör att vi 

känner oss uppskattade som individer eller grupper. Hur kan vi vara solidariska i ett samhälle 

som präglas av djupgående olikheter? Enligt Honneth kräver den samhälleliga solidariteten att 

vi kan handla på ett, för det specifika samhället, rättsligt och moraliskt riktigt sätt. Förutsätter 

ömsesidig social aktning (samhällelig solidaritet) en delad värdehorisont och gemensamma 

värden? 

                                               
26 Ibid. s. 120
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4 Solidaritet

4.1 Gemensamma värden

Gemensamma värdehorisonten utgörs av den moral och de värden som erkänns som giltiga i 

ett samhälle. En delad värdehorisont är därför en form av delad värdegemenskap. I den 

uttrycks och formuleras etiska värden och moral, vilket utgör en form av kulturell 

självförståelse i samhället. Social aktning bedöms efter folkets förmågor, möjligheter och till 

vilken grad de beräknas kunna hjälpa till att förverkliga samhällets kulturellt definierade 

värden. Därför är den kulturella självförståelsen det som utgör kriteriet som orienterar social 

aktning.  Denna form av erkännande är alltså knuten till en kontext där medlemmarna formar 

ett ”community of value” genom orienteringen mot det gemensamma innehållet i deras mål, 

”community of value” är den delade värdehorisonten27.

Social aktning har, med tiden, gått från att vara något knutet till kollektiven till att bli bundet 

till det egna livets bana, därför är det också knutet till förmågan till självförverkligande. 

Solidariska erkännandet, eller den sociala aktningen, är inte statisk eftersom den definieras av 

den socialt definierade värdehorisonten och karaktären av de personliga idealen. Pluralisering 

av samhället ger alltså en vidare värdehorisont. Ur den aspekten kan man säga att det är en 

variant av värdepluralism som utgör den kulturella ram, inom vilken individens prestationer 

och sociala värde definieras. I och med att man inte längre bedöms efter kollektivet, utan för 

sig själv, har det som tidigare var ära (tex att tillhöra viss social grupp/familj) universaliserats 

till att bli personlig värdighet, samtidigt har privatiseringen av äran i stället blivit integritet.

Dvs. det som tidigare var ”ära” har alltså både universaliserats och privatiserats. Social 

aktning är alltså inte längre knutet till rättsystemet och grupper utan nu handlar det snarare om 

i vilken grad personens självförverkligande bidrar till samhällets abstrakta mål. Detta betyder 

naturligtvis att personen måste kunna de kulturella koderna för att få tillträde till denna sfär av 

erkännande. Härigenom är alltså självförverkligande knutet till samhällets dominanta 

kulturella värden och mål. Det betyder, enligt Honneth, att man kan se fenomenet som en 

pågående kulturell konflikt. I moderna samhället pågår alltid gruppers kamp för symbolisk 

kraft för erkännande för sitt sätt att leva, för att få vara del av samhällets mål. Ju mer 

                                               
27 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 121f
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framgångsrika sociala rörelser är på att dra samhällets uppmärksamhet till försummelser och 

förtryck, desto större är chansen att höja socialt värde till medlemmarna av gruppen28.

4.2 Solidaritet

Solidaritet, eller social sammanhållning, har traditionellt grundats i gemensamma värderingar, 

ursprung, etnicitet, religion etc. och är en form av social sammanhållning som gör att 

individer känner ömsesidig respekt och erkännande för varandra. Känslan av social 

sammanhållning grundas oftast i någon form av känsla av samhörighet till de andra i 

samhället, traditionellt har den formen av samhörighet alltså grundats i någon form av 

gemensam historia. För att individerna ska känna den formen av ömsesidigt erkännande och 

gemenskap krävs att de orienterar mot delat mål och värden. Dvs. man behöver en delad 

värdehorisont för att känna ömsesidig respekt och erkännande och därmed solidaritet, 

värdehorisonten bestämmer vilka egenskaper och beteenden som tolereras i samhället29. 

Solidaritet är alltså en process där vi erkänner och behandlar varandra med ömsesidig respekt 

därför att vi känner en samhörighet med de andra/ samhället på något sätt. 

Den sociala aktning man tidigare kunde känna var knuten till identiteten till ens grupp. 

Individen kan känna gruppstolthet som en del av en grupp som kan uppnå något som erkänns 

av samhällets övriga medlemmar. Interna gemenskaper inom sådana grupper, tar formen av 

solidaritet eftersom alla inom gruppen skattar alla till samma värde eller aktar alla i samma 

grad. Solidaritet kan därför inom en sådan grupp förstås som en interaktiv gemenskap där alla 

känner medkänsla med varandras olikheter, därför att de erkänner varandra symmetriskt 

genom sina gemensamma mål och den gemensamma värdehorisonten30. Den här formen för 

solidaritet kan ses i t.ex. kollektiva motstånd mot politiska förtryck etc. och bygger alltså på 

de gemensamma värdena i gemenskapen. I detta fall behöver det inte handla om traditionella 

värden som etnicitet, kultur eller historia, t.ex BRIS, är en rättviseorganisation som kämpar 

för barnens rättigheter. Men den kan också betyda exkludering av andra grupper, speciellt då 

de andra gruppernas värden skiljer sig avsevärt från den egna. I den här uppsatsen är det inte 

denna form för solidaritet som är den primärt viktiga, eftersom jag här diskuterar 

                                               
28 Ibid. s. 125ff
29 Ibid. s. 91
30 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 128ff
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självförverkligandet. I denna uppsats är det formen för solidaritet från hela samhället som är 

den viktigaste. 

Eftersom social aktning inte längre behöver vara knutet till kollektivet kan det nu riktas direkt 

till individen. Känslan av social aktning, och förtroende för individens egna förmågor och 

egenskaper erkänns som värdefulla av andra medlemmar i samhället. Med andra ord kan man 

säga att det är en samhällelig solidaritet som gör att man får en känsla av självaktning och 

självförtroende. Man är ett ”vi” med samhället. Graden av samhällelig solidaritet bestämmer 

därför i vilken grad man kan akta sig själv. Att skatta någon annan är att se den i värden som 

tillåter den individens färdigheter och egenskaper att framstå som betydelsefulla för delad 

handling för att nå upp till samhällets gemensamma mål. Detta är vad som skapar samhällelig 

solidaritet, inte bara därför att det inspirerar till passiv tolerans av andra, utan därför att det 

stimulerar till upplevd betydelse om vad som är särskilt med just den personen. Alltså, bara 

till den grad man aktivt bryr sig om den andres karaktär kan de delade målen bli förverkligade 

och därigenom kan solidaritet - ”vi känsla” - uppstå31. 

4.3 Civilsfären

Den civila sfären är en sfär av solidaritet och är något annat än marknad, stat, familj, religion 

etc. den är begränsad och påverkad av dessa, men är i sig själv något annat. Civila sfären är 

där sociala aktiviteter förekommer. Sociala aktiviteter genererar solidaritet eftersom sociala 

aktiviteter ger ömsesidig respekt. Känslan av ett ”Vi” skapas alltså genom någon form av 

samhörighet i en civil sfär, såväl internationell, nationell som regional eller annan form av 

gemenskap skapar en känsla av samhörighet till alla medlemmar av gemenskapen32. Det är i 

den civila sfären som orättvisor belyses och det är just där erkännandet för orättvisor och 

kamp mot orättvisor startar33. Andra sfärer (”icke civila sfärer), som politiska, ekonomiska, 

nationella etc. kan begränsa den civila sfären så pass att den försvinner. Det är i sådana lägen 

då fenomen som t.ex. förintelsen kan ske, eftersom den samhälleliga solidariska sfären inte 

existerar34. Man kan säga att civilsfären är den solidariska sfären, där solidariteten föds. 

                                               
31 Ibid
32 Alexander, Jeffrey C (2006) The Civil Sphere. s. 43
33 Ibid. s. 29ff
34 Ibid. s. 503
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Civilsamhället utgörs av verkliga aktörer i tid och plats, och påverkas av, eller är en blandning 

av, civilsfären och den ”icke civila sfären”, som till exempel marknad, stat och religion35.

Den specifika form av samhällelig solidaritet som krävs för ett självförverkligande är alltså 

beroende av en utvecklad och fungerande civilsfär. Vidare är solidariteten beroende av ett 

gemensamt värde som gör att alla strävar efter att uppnå ett gemensamt samhälleligt mål. Hur 

kan man då tänka sig att det skulle fungera i ett mångkulturellt samhälle där flera olika viktiga 

värden/ värdehorisonter existerar samtidigt? 

                                               
35 Ibid. s. 6f
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5. Mångkultur

5.1 Självförverkligande, solidaritet och mångkultur

Den moderna innebörden i fenomenet självförverkligande grundas på tre olika former av 

erkännanden, från signifikanta andra, från staten (lagen) och från samhället (solidaritet) och 

kan bara existera i ett individualiserat samhälle. Det är alltså en direkt följd av 

individualisering36. Detta på grund av att individen exempelvis inte erkändes som autonom i 

det traditionella samhället. En självförverkligad människa är en fulländad eller fullständig 

medborgare i ett samhälle. Den har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra och

den är lika ansvarig och delaktig som alla andra. För att kunna vara en sådan medborgare 

krävs att individen erkänns som fullvärdig. Den självförverkligade individen har god 

självkänsla, bra självförtroende och självrespekt37. Att få erkännande som individ av 

signifikanta andra är egentligen inga problem för de flesta, majoriteten har en familj, en make 

eller hustru, vänner etc. som erkänner en som individ. Däremot staten och solidariteten 

(samhället) kan utgöra problem i ett mångkulturellt samhälle. För att få statens erkännande 

där man erkänns som individ med egna rättigheter och skyldigheter krävs medborgarskap, för 

att få samhällets solidaritet krävs att man erkänns och accepteras för ”det man gör sig till” och 

för att man kan bidra till att nå samhällets gemensamma mål38. Självförverkligande bygger 

alltså till viss del på solidaritet från samhället. Solidaritet kan definieras på olika sätt och kan 

komma i olika tappningar. Man kan vara solidarisk inom en viss mindre grupp men 

osolidarisk mot andra, t.ex. inom/utom familjen. Men solidaritet kan även skapas av betydligt 

större sociala sammanhang som till exempel ett helt lands befolkning. När det gäller 

självförverkligande så är det det större samhällets befolknings solidaritet som är viktig just nu, 

detta eftersom samhället och staten hänger samman. Om man som exempel inte blir erkänd i 

samhället så riskeras kanske att man får svårt att följa lagen och som följd blir man inte 

erkänd av någon av de delarna. För att kunna få solidaritet från samhället krävs goda 

kunskaper om rådande lagen, normer, värderingar etc39. det krävs alltså att man följer dem 

och för att självförverkligas autentiskt krävs inte bara att man följer lagar, normer och 

värderingar. Man behöver känna att det är äkta och meningsfullt40. Att följa en ström utan att 

                                               
36 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. xi. f
37 Ibid. s. 128ff
38 Ibid. s. 122
39 Ibid. s. 112f
40 Taylor Charles (1991) The Ethics of Authenticity. s. 38f
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känna autentiskt meningsfull delaktighet gör att individen måste hålla delar av sig själv 

fördold och därigenom stigmatiseras individen, vilket leder till att individen i alla fall inte 

upplever den solidaritet den behöver som autonom fullvärdigt skattad individ och 

medborgare41. Den individ som måste följa strömmen utan att känna meningsfull delaktighet 

blir således inte erkänd för sitt autentiska jag och kan därför inte självförverkligas.

I dagens mångkulturella pluralistiska samhälle delas varken historia, etnicitet, religion, värden 

etc. Det man hittills talat om i politiska sammanhang när det gäller mångkultur handlar om 

integration och assimilation, där tanken är att det ska skapa ett solidariskt samhälle. Problemet 

med båda dessa former är att minoriteter inte är accepterade till fullo därför att de måste 

anpassa sig helt eller delvis till majoritetens värden. Detta betyder att minoriteten på ett eller 

annat sätt måste dölja delar av sig själv, eller hålla de delarna inom hemmets väggar42. Detta 

är att stigmatisera minoriteten och därigenom förhindra ett självförverkligande hos dessa 

grupper. Att förverkliga sig själv blir därför en extra svår process i ett samhälle där ingen har 

liknande värderingar, religioner, traditioner eller historia. En viktig erkännandekomponent i 

självförverkligandeprocessen blir därmed störd. Eftersom den blir störd så riskerar naturligtvis 

erkännandet från staten att rubbas också, eftersom stat och samhälle hänger samman. Omvänt 

så kan en individ bli erkänd genom samhällelig solidaritet, men inte av staten, exempel på 

detta är individer som faktiskt etablerat sig i, eller vill etablera sig i ett samhälle, men som inte 

får medborgarskap eller uppehållstillstånd. I det fallet blir även erkännandet stört.

Solidaritet i sin tur kan bara uppstå genom självförverkligade autentiska människor därför att 

först när man är självförverkligad kan man vara solidarisk mot andra. Det finns ett ömsesidigt 

beroende här, om man inte får solidaritet av samhället så finns ingen möjlighet att 

självförverkligas, därigenom förhindras man att vara solidarisk tillbaka. Om en individ eller 

grupp inte får samma rättigheter av staten som resten av samhället, är den inte att betrakta 

som lika mycket värd som alla andra, inte lika bra medborgare, därigenom förhindras 

ömsesidigheten och anledning att vara solidarisk tillbaka. Att bli misskänd skapar 

”missbeteenden” och att bli erkänd genererar acceptabla beteenden och därför erkännanden. 

Erkända människor blir tillfreds, självförverkligade och solidariska, medan missaktade eller 

stigmatiserade människor tappar självkänsla, självrespekt och självskattning, de blir vilsna

                                               
41 Alexander, Jeffrey C (2006) The Civil Sphere. s. 430
42 Ibid. s. 428ff



24

och osolidariska (inte alltid helt kausalt, men risken finns) 43. Solidaritet bygger på en känsla 

av delaktighet och engagemang, det räcker alltså inte med att bara passivt tolerera, utan kräver 

också ett aktivt engagemang att acceptera. Solidaritet föds i civil sfären, vilken inte bygger på 

vare sig någon form av byråkrati eller uteslutande institution. Civil sfären är alltså där sociala 

aktiviteter förekommer och sociala aktiviteter föder solidaritet. Den civila sfären kan sägas 

vara en sfär som hela tiden är ett projekt som konstitueras. Den är beroende av, begränsad av 

men också möjliggjord av den politiska formen. Civilsfären är alltså någonting utanför det 

politiska, institutionella, men är påverkad av det44, och självförverkligandet är därmed 

beroende av en utvecklad och fungerande civilsfär genom att det är där solidaritet föds. 

Eftersom solidaritet föds i civilsfären, genom sociala aktiviteter, är alltså solidaritet också 

beroende av interaktion, möten. Starka slutna grupper riskerar förstöra för en större 

samhällelig solidaritet genom dess uteslutande effekter45. Närhet och grannskap behöver 

därför inte per automatik betyda att interaktion och möten sker, man kan vara nära, men ändå 

främlingar för varandra.

Om solidaritet är något som grundas i en känsla av ett ”vi” och är förutsättningen för ett 

självförverkligande och om självförverkligandet är något som är en förutsättning för 

solidaritet, så krävs i ett mångkulturellt samhälle att solidaritet, eller rättare sagt ”vi” känslan,

grundas i något annat än den gemensamma historian eller andra traditionella föreställningar 

om gemenskap. Därför att om individer tvingas vara solidariska eller kanske leva i en lögn, 

det vill säga vara o- autentiska, så kommer de inte att förverkliga sig själva och därmed inte 

vara solidariska. Hur kan man då förverkliga sig själv när man inte värderar samma som andra 

i samhället? När någon, eller en minoritet i ett samhälle tvingas hålla delar av sig själva ”inom 

den privata sfären” blir denne stigmatiserad på ett eller annat sätt genom att den inte till fullo 

accepteras i offentligheten och därför stigmatiserad46 och därmed får sin 

självförverkligandeprocess störd. I ett individualiserat samhälle har ledordet kommit att bli att 

vi bör se på varandra med respekt för vad alla gör sig själva till. Vi dömer inte, eller ska inte 

döma, varandra för vad vi är födda i för samhällsskikt eller vilken gemenskap vi väljer att 

ansluta oss till, så länge vi följer lagen. Alla ska ha rätten att behandlas lika, t.ex. 

jämställdhetsplaner och mänskliga rättigheter finns till för att säkerställa detta. Alla ska 

dessutom anses lika ansvariga för sig själva, t.ex. utbildningar etc. Många fall av 

                                               
43 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 133ff
44 Alexander, Jeffrey C (2006) The Civil Sphere. s. 6f
45 Ibid. s. 409ff
46 Ibid. s. 421f
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diskriminering motarbetas, kvinnan som exempel har blivit mer och mer jämställd, åtminstone 

i Sverige idag47. Men många fall av diskriminering fortsätter, olika minoriteter blir konstant 

diskriminerade och behandlade av andra i samhället efter vad ”de är födda till”, trots dagens 

ledord om allas lika villkor48. De är annorlunda och värderar andra grundläggande värden än 

vad majoriteten gör. Här inryms åtminstone två del- problematiker. Den ena är att majoriteten, 

av okunskap och främlingskap, generaliserar och stigmatiserar hela grupper. Den andra är att 

flera helt olika världsuppfattningar, socialiserade värden, gör att de får svårt att enas om 

definitionen av ett gemensamt ”gott liv”. Vilket i sin tur riskerar skada deras (minoritetens) 

självförverkliganden och i slutänden samhällssolidariteten. 

5.2 Multikulturalism som lösning

En viktig distinktion måste klargöras, nämligen mellan mångkultur och multikulturalism. Med 

mångkultur menar jag i denna uppsats, som tidigare nämnts, ett samhälle som inrymmer 

många kulturer. Multikulturalism är Alexanders benämning. Det skulle kunna förstås som en 

variant av amerikansk benämning på mångkultur, dvs, samma betydelse. Men Alexander 

använder begreppet multikulturalism i en speciell betydelse, som en benämning för ett visst 

sätt att skapa social sammanhållning i ett mångkulturellt samhälle. Här i ligger skillnaden att 

mångkultur är just mångkulturellt, men i multikulturella samhället har en form av kulturell 

rättvisa uppnåtts och nya villkor och möjligheter för solidaritet skapas. Dvs multikulturalism 

är ett annat sätt att skapa integration, som skiljer sig från assimilation och ”sammanbindande”  

formen, vilka enligt Alexander är de vanligaste idag. Assimilation och ”sammanbindande” 

varianterna innebär automatiskt en dominans där minoriteter tvingas anpassa sig till och ”bli 

del av” majoriteten, där allt annat, det avvikande, förvisas till att döljas i det privata49. 

Multikulturalism är med andra ord en modell på ett annat sätt att skapa social sammanhållning 

i ett mångkulturellt samhälle.

Alexander kommer med förslag på hur multikulturalism och kulturell rättvisa ska ligga till 

grund för nya former av solidaritet. Där alla blir det de gör sig till och alla på lika villkor kan 

representera sina intressen i det offentliga. På så sätt menar han att civilsamhället kan komma 

till uttryck i offentligheten och göra krav på rättvisa på helt nya grunder. Han ger med andra 

                                               
47 Tex. http://www.jamombud.se/remissvar/remiss_10849457.asp
48 Tex. http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdf
49 Alexander Jeffrey. C (2006) The Civil Sphere. s. 426ff
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ord förslag på hur nya förutsättningar för att rättvisa och solidaritet ska kunna uppnås. I det 

mångkulturella samhälle Alexander beskriver är inkorporeringen inte är ett slags 

inkluderande, utan snarare ett samhälle där man uppnått skillnader. Där partikularism, 

skillnader och hybridisering är riktlinjerna. Där alla ursprungliga olikheter omtolkas till att 

representera variationer av kvalitéer i samhället. Genom att flytta fokus från personlighet till 

kvalitéer menar Alexander att man, i motsats till assimilation eller sammanbindning, flyttar 

gränsen för upplevd livserfarenhet för kärngruppsmedlemmarna. Genom det så öppnar det 

inte bara möjligheter för acceptans och tolerans utan också för förståelse och erkännande för 

minoriteter. Alexander menar att i och med detta så suddas den rigida gränsen mellan 

kärngrupp och utanför grupp ut och det partikulära och det universella blir mer 

sammanflätat50. Målet med multikulturalismen är att det universella ska bli partikulärt (inte att 

det partikulära ska bli universellt). Alexander menar att det kan uppnås genom att fokus ligger 

på allas minsta gemensamma nämnare, ”common humanity”, och resten låts vara presterade

och framförda kvalitéer, som en skapad identitet i stället för något medfött eller ett ursprung. 

Därför behöver ingenting förvisas till privatlivet, utan det partikulära kan accepteras, rent av 

beundras, härigenom suddas även den starka gränsen mellan offentligt och privat ut. 

Därigenom skulle problem med stigmatisering av olika slag upphöra och inkorporering skulle

kunna vara ett faktum. Multikulturalism är alltså någonting mittemellan särskiljande och 

integration och ramar in en helt ny typ av civilt samhälle där grupper får sträva efter att bli 

beundrade för sin skillnad i stället för att försöka dölja sin olikhet. Han poängterar vikten av 

sociala rörelser och dess effekter i den här processen, vikten av att alla kulturer gör anspråk på 

rättvisa och representeras offentligt (i såväl politik som media) och att genom detta mer eller 

mindre hylla och oskadliggöra kulturella skillnader. Genom denna process kan man nå någon 

form av kulturell rättvisa, där ingen är diskriminerad på grund av etnicitet. Där alla kan hyllas 

för den kvalitet den har51. I det multikulturella samhället handlar det gemensamma värdet inte 

så mycket om moraliska värderingar om vad som är ”ett gott liv”, som man traditionellt 

tänker sig att ett samhälleligt värde handlar om. Värdering om ”det goda livet”, kan man säga, 

omvandlas här till att representera individens autenticitet, och det som fokus ligger på i ett 

multikulturellt samhälle kan sägas vara kvalitéer och variationer i samhället, som till exempel, 

man, kvinna, homosexuell, heterosexuell, jude, kristen, svart, vit etc. 

                                               
50 Ibid. s. 451f
51Alexander Jeffrey. C (2006) The Civil Sphere. s. 537ff
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Om man betraktar t.ex. sexualitet, religion och kultur som något individen väljer att 

representera, så skulle detta inte ha någon annan betydelse än att det blir som vilken valbar 

subkultur eller gemenskap som helst. Om man verkligen väljer själv vilken kultur, etnicitet 

eller religion man ska representera kan ifrågasättas med tanke på socialiseringsprocessen. 

Men samtidigt socialiseras vi i individualiserade samhällen till att framställa oss som mer 

reflexiva och självständiga. Därför kan man, teoretiskt, betrakta kultur och religion som något 

en individ representerar, eftersom individualiseringen ställer kravet att vi ska forma våra egna 

liv och därigenom ställas ansvariga för dem. Att nå ett sådant samhälle kräver vissa nya 

förändringar och arbeten från samhällets sida. Det som anses som konstigt, annorlunda och 

avvikande är ofta det som inte passar in i individers, eller samhällsmajoritetens livsvärld. Dvs. 

avståndet skapar dålig förståelse och främlingskap för andra. Därför behöver alla minoriteter 

representeras i det offentliga livet så att de blir del av samhällets livsvärld. Genom att fler från 

alla olika tänkbara minoriteter, kulturer och religioner och traditioner representeras i det 

offentliga livet så kommer dessa att färga och ingå i allas livsvärld, de skulle socialiseras in, 

bli en del av ”det naturliga” och därmed inte längre ses som ”främlingar”. I ett sådant fall 

skulle allas livsvärld vidgas och etnicitet, religion eller hudfärg, som exempel, skulle 

förmodligen inte vara avgörande komponent inom ramen för vad som utmärker eller 

definierar en god medborgare, utan snarare tillhöra faktorer som bidrar till individens 

autenticitet. Genom detta skulle alla ha samma villkor för självförverkligande. Om alla ingår i 

allas livsvärld så kan nya värdehorisonter komma att uppstå eftersom alla då kan socialiseras 

in i varandras livsvärldar, nya värdehorisonter kan förhandlas fram i en gemensam livsvärld. 

Genom det kan nya former för solidaritet växa fram, där inte etnicitet, religion eller ursprung 

och historia blir de grundläggande pelarna, utan snarare kanske en form av solidaritet som 

grundas i ”det allmänmänskliga”. Därför att om solidaritet föds i sociala aktiviteter och 

bygger på acceptans av varandra och om inte individers bakgrund är en störande faktor, så 

kan nya former för ett ”vi” komma till i den civila sfären.

Jag anser att Alexanders ide är bra, det skulle ge alla samma förutsättning till att utvecklas 

autentiskt eller självförverkligas. Frågan är om det skulle vara genomförbart med tanke på den 

gemensamma värdehorisontens vikt för solidariteten och självförverkligandet, och omvänt 

självförverkligandets vikt för solidariteten. Med det menar jag att frågan är hur kulturer och 

gemenskaper, som är kollektivare till sin karaktär och kulturer som är mer individualistiska 

till sin karaktär ska kunna komma samman till ett minsta gemensamma värde om ”common 

humanity”. Med tanke på att de mer kollektivistiska kulturerna sätter kollektiven i fokus och 
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därigenom inte ger den enskilde individen det unika erkännandet som individen behöver för 

att självförverkligas och vara solidarisk fullvärdig medborgare i samhället. Om samhällelig

solidaritet i ett individualiserat samhälle är beroende av självförverkligade individer, 

förutsätter det att individualiserade samhällen består av individualiserade kulturer, dvs. 

kulturer som är mer individualiserade till sin karaktär som erkänner individen, dess 

autonomitet och värdet av att självförverkligas. Därför menar jag att Alexanders ide om

multikulturalism är en god ide, och kanske genomförbart i ett samhälle som består av ett 

flertal individualiserade kulturer. Dessa kulturer behöver inte ha samma värdegrund från 

början, de kan sannolikt förhandla fram en gemensam värdehorisont, där man finner ett 

gemensamt ”common humanity” och kan vara olik ändå, man erkänner varandras autenticitet. 

Problemen uppstår då det rör sig om mer kollektivistiska kulturer, som inte tillåter 

individualisering och samtidigt håller hårt i sin egen tro och värdehorisont.  Om kollektivet 

inte erkänner det större samhället och om samhället inte erkänner kollektivet (minoriteten) så 

kan alltså inte de kollektivistiska medlemmarna självförverkligas och därigenom kommer de 

vara en fortsatt minoritet som inte ”ingår” fullt ut i samhället på samma villkor som alla 

andra. I detta brister alltså självförverkligandeprocessen på fler än ett sätt. Dels så erkänner 

inte kollektivet den enskilde individen, alltså kan man fråga sig hur en individ i till exempel 

en religiös sluten sekt självförverkligas. Ett annat sätt självförverkligandeprocessen störs i 

detta är när kollektivet värderar något högt, som bryter fullständigt mot det individualistiska 

samhällets värden, tex. mänskliga rättigheter. Här blir hela kollektivet stigmatiserat av 

samhället och samhället i sin tur blir stigmatiserat eller missaktat från kollektivet. Vilket inte 

bara leder till störd självförverkligandeprocess, utan också störd samhällelig solidaritet. 

Detta ser jag som ett problem med Alexanders teori om multikulturalism. Han kan inte 

hantera problemet med vissa kulturer som är utpräglat kollektivistiska. Eftersom den 

kollektivare kulturen kan vara strängt fast vid att deras värden är de enda giltiga och rätta för 

ett gott liv. De är med andra ord inte inställda på att leva som individualiserade individer i ett 

individualiserat samhälle. Detta fenomen kan innehålla två del- problem. Dels ett internt 

problem för självförverkligandeprocessen hos medlemmarna till den kollektivistiskare 

kulturen, eftersom de enskilda individerna inte alltid erkänns sitt egenvärde inom kulturen i 

sig. Självförverkligandet förutsätter ju att man skattas som enskild individ, inte som en del av 

gruppen52. Och dels så riskerar den samhälleliga solidariteten att brista då medlemmarna till 

                                               
52 Honneth, Axel (1995) The Struggle for Recognition. s. 134
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minoriteten riskerar bli stigmatiserade. Den kollektivistiska kulturen riskerar därmed bli en 

sådan grupp som får missaktande från samhället och riskerar därför att uppleva social skam53. 

Honneth kan inte heller hantera lösningen på detta dilemma eftersom 

självförverkligandeprocessen hos individerna förutsätter ett samhälleligt solidariskt stöd, samt 

ett erkännande för sin enskilda unikhet54. Dvs. att alla är lika värdefulla och erkänns för den 

unikhet alla besitter. 

Om man betraktar en kultur eller en kulturell grupp som en variant av kollektivt habitus (där 

flera med liknande habitus bildar ett gemensamt klasshabitus, likt habitus i Bourdieus habitus 

teori55) så kan man föreställa sig att den kollektivare kulturens habitus kan influeras av 

individualiseringen och därigenom öppnas upp för individualisering (den så kallade 

baneffekten). Alternativt kan det kollektiva habituset slutas än hårdare som reaktion mot 

individualisering. Här i ligger trots allt ett annat problem i form av ”kulturell dominans”, med 

det menar jag att individualiseringen mer eller mindre tvingas på de kollektivare kulturerna. 

Denna problematik verkar vara ett problem som varken Alexander eller Honneth kan lösa. 

Alexander refererar inte Honneths teori om erkännande, den står med i bibliografin, men inte i 

index. Men man kan betrakta Alexanders teori som ett försök till förslag på lösningen av 

problematiken med gemensam värdehorisont i Honneths teori. Honneths teori baseras mer 

eller mindre på att man behöver ha en gemensam värdehorisont för att nå ett tillstånd av 

samhällelig solidaritet. Denna värdehorisont är ett gemensamt mål för samhället där alla kan 

de moraliska normerna. Detta gemensamma mål menar även Honneth är svårlöst eftersom 

olika kulturer han så djupgående olikheter. Han går inte vidare i diskussionen om huruvida 

detta vore möjligt att lösa i ett mångkulturellt samhälle och i så fall vad det skulle innebära. 

Alexander kan tolkas omvärdera hela det gemensamma målet från något traditionellt till något 

modernt, helt nytt, mer vidsträckt och inkluderande mål som kan generera solidaritet på andra 

grunder än det traditionella. Där den gemensamma värdehorisonten inte behöver betyda att 

alla delar normer och värderingar i annat avseende än att mångkultur är något positivt. Detta i 

sig är i så fall ett gemensamt värde för samhället, ett gemensamt mål att sträva efter, som 

potentiellt sett skulle kunna generera solidaritet. Men det förutsätter också att alla kulturer och

hela samhället erkänner värdet i att ett mångkulturellt samhälle är något positivt och bra.

                                               
53 Ibid. s. 120f
54 Ibid. s. 92ff
55 Bourdieu, Pierre (1993): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 251ff
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6 Slutsats

I ett individualiserat samhälle är inte mångkultur ett problem eftersom individens egna 

prestationer står i fokus och inte hennes ursprung, kultur eller religion etc. Men för att då 

återknyta till socialiseringsprocessen, värderingar är socialiserade och någon eller något måste 

bestämma när något anses som tex lyckat. Här är det fruktbart att tänka på till exempel

skillnaden mellan en som tycker om sniglar och en som tycker om blodpudding. Smaken, rent 

fysiskt och kemiskt, är lika för båda personerna, den ena uppskattar en smak och den andra en 

annan. Detta, som känns så självklart, är socialiserade ”tycken” precis som värderingar. Något 

som kan uppfattas som självklart bra för en individ kan framstå som helt fel och skamligt för 

en annan. Om erkännandet från omgivningen är det som bestämmer hur autentisk individen 

blir, eller självförverkligad, måste omgivningen vara den som bestämmer över andra 

individers eller kollektivets självförverkligandeprocesser. Detta bör inte utgöra något 

allvarligt problem i ett individualiserat samhälle, där alla strävar efter att bli ett autentiskt jag 

och därmed självförverkligade. Men erkännandet och social aktning bygger på en delad 

värdehorisont. 

Att självförverkliga sig själv skulle man säkert kunna tänka sig att man kan göra inom en 

minoritet, genom solidariteten från den lilla gemenskapen, men detta skulle inte ge ett 

autentiskt självförverkligande i de fall minoriteten i sig är stigmatiserad av majoriteten. Detta 

skulle dessutom skada den samhälleliga solidariteten eftersom minoriteten inte erkänns av 

majoriteten. Solidaritet bygger ju på erkännande och gemenskap. Självet och 

självförverkligandet är således ingen renodlat individuell process. Det sker i samspel med 

både signifikanta och generaliserade andra och är lika beroende av individens egen reflexiva 

förmåga, närstående och hela samhället i sig. 

Man kan kanske säga att vi lever i en tid där solidaritetstanken ligger kvar i en traditionell 

anda medan rättsystem och livsföringen individualiseras mer och mer. Med det menar jag att 

rättsystemet erkänner och kräver att alla är, eller handlar som om de vore autonoma individer. 

Majoriteten av samhället och samhälleliga institutioner kräver idag autonomi och egenansvar 

från individen. Men idén om solidaritet tenderar att kvarstå i en traditionell mening, eller 

kanske stödjas i traditionell mening som reaktion mot den kraftiga individualisering och 

pluralisering som råder. Ett symptom på detta kan vara nationalistiska partier, sub-

gemenskaper och andra mindre, men starkt sammanhållna gemenskaper. Dessa gemenskaper 
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kan vara globala, men behöver inte alltid erkänna andra gemenskaper, vilket ger en 

uteslutande effekt och därför minskar solidaritetskänslan till ”resten av det större samhället” 

och konsekvensen av detta blir ett hinder för självförverkligande för stora delar av 

befolkningen. Det traditionella samhället kan därför sägas ha varit inramat i en specifik 

gemensam värdehorisont (som Honneth kallar det) och en specifik kultur. Dagens 

mångkulturella, individualiserade samhälle kan i stället rymma flertalet olika värdehorisonter 

och kulturer, underkastade den dominerande värdehorisont och kultur som från start 

definierade samhället, tex. fenomen som individualisering och rättsystem. Dagens 

värdehorisont innehåller värdet av att det är positivt med mångfald och att den ska 

respekteras, därigenom är det möjligt med ett solidariskt samhälle som inrymmer flertalet 

kulturer så länge alla individer och kulturer erkänner att mångfald är ett positivt värde. Därför 

att om alla erkänner att mångfald är något bra och som ska respekteras, så är detta faktiskt ett 

delat värde, som potentiellt sett skulle kunna skapa en gemenskap eller ”vi känsla”, som i sin 

tur genererar en form av samhällelig solidaritet där alla strävar efter ett mångkulturellt 

samhälle som uppnått ”multikultur”.

Vilken roll spelar självförverkligandet för solidaritet?

I ett individualiserat samhälle spelar självförverkligandet en stor roll för solidariteten eftersom 

solidaritet och självförverkligande båda bygger på ett ömsesidigt erkännande. Den som inte 

får samhälleligt erkännande förhindras att självförverkligas, och den som är förhindrad att 

självförverkligas är inte en del av samhället på samma villkor som alla andra, därigenom 

omfattas inte den individen eller gruppen av den samhälleliga solidariteten. 

Hur skapas solidaritet i ett mångkulturellt samhälle?

Mångkultur behöver nödvändigtvis inte påverka solidaritet i annat avseende än på vilka 

grunder solidariteten uppstår. Det vill säga gamla idéer om vad som genererar solidaritet är 

egentligen inte giltiga eller funktionella för en solidaritet över kulturella gränser. I ett 

mångkulturellt, individualiserat samhälle kan solidaritet vara baserat på det gemensamma 

värdet att mångkultur är något positivt, att alla ska respekteras och att alla har sin rätt till att 

självförverkligas autentiskt. Solidaritet är solidaritet oavsett på vilken värdegrund det baseras, 

det viktiga är att alla erkänner det gemensamma värdet och strävar efter att uppnå det.  

Solidaritet kräver alltså inte gemensam historia, gemensam religion, gemensam kultur etc. 

Men det krävs att ett gemensamt värde finns att sträva efter eftersom det ger ett mål att kämpa 

för och en gemensam sak som kan generera en ”vi-känsla”. 
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Kan alla självförverkligas i ett mångkulturellt samhälle?

Kan man säga att alla får chansen att självförverkligas i ett mångkulturellt samhälle? Dem 

som erkänns som värdefulla individer, lika värda som alla andra, som innefattas av samma 

rättigheter som alla andra och som skattas i samma grad som alla andra av samhället får 

chansen att självförverkligas. Problem finns i det avseendet att minoriteter förhindras i sin 

självförverkligandeprocess genom att de stigmatiseras genom bland annat utanförskap och 

främlingskap. Dessa minoriteter får möjligen chansen att självförverkligas på ett o-autentiskt 

sätt, dvs. genom att försöka förkasta sin egen kultur helt, för att assimileras helt i samhället 

(detta skulle kräva att individen ställer sig helt utanför sina socialiserade värden och vanor för 

att välja allt helt själv, vilket alltså inte är möjligt56).

I ett mångkulturellt samhälle, där alla minoriteter och kulturer representeras i det offentliga i 

alla sfärer (multikultur), kan problem med utanförskap och främlingskap motverkas genom att 

alla blir en del av samhället och därför ingår i allas livsvärld, man kan säga att alla blir en 

liten del av generaliserade andra. Denna modell verkar dock förutsätta att kulturerna är 

individualiserade till sin karaktär.

Ett problem kvar står dock, nämligen kulturella traditioner eller praktiker som kan vara 

oerhört viktiga för en individs självförverkligande, men som samtidigt bryter mot majoritetens 

värden, till exempel könsstympning. Här ryms så väl diskussioner om mänskliga rättigheter, 

rättsystem, ideal, värden, kulturer, socialisering osv. Frågorna är viktiga, men jag väljer i 

denna uppsats att lämna den diskussionen åt sidan. Denna uppsats syftar till att ge ett generellt 

svar på frågan om hur mångkulturalism och solidaritet är möjliga att förena i ett 

individualiserat och mångkulturellt samhälle. Därför är konkreta frågor som dessa nämnda 

något att diskutera i ett ”nästa steg” utifrån den generella förståelsen som skapas här.

Ett annat problem som kvarstår är att migrationen är en fortlöpande process och därför 

kommer sannolikt fortsatta konflikter, diskrimineringar och självförverkligandestörningar äga 

rum. Detta eftersom en del kulturer är mer kollektiva till sin karaktär än andra och ibland mer 

uteslutande än andra och därmed uppstår fortsatta problem med självförverkliganden. 

                                               
56 Se avsnitt 3.2 om socialisering
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