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Abstract 
The main purpose of this thesis is to gain insight to, and widened knowledge about, the contemporary nationalis-
tic movement in Sweden, represented by the Sweden Democrats, and its’ relation to cultural heritage. The party 
has made cultural heritage the main focal of their culture politic, but the questions are what cultural heritage is to 
them, what content they read in to the concept, how they value heritage, what sort of heritage policies they want 
to pursue, and why. And also what sort of sources and expertise that are invoked by the party. The source mate-
rial, consisting of transcripts from parliamentary debates, motions, and policy documents from the party’s web 
page, is processed through a discourse analytic method. An important theoretical starting point is that to define a 
term is to define the thing itself, and that this is an expression of power, especially when it comes to a parliamen-
tary party.  

The second purpose is to problematize and discuss the concept of heritage on a meta level by comparing the 
results from the empirical study with earlier research that explores the hegemonic heritage discourse. 

The main findings are that the Sweden Democrats, like many of their peers around Europe, want to use cul-
tural heritage to create unity and a common national identity – a mono culture to replace the multi cultural para-
digm they mean is prevailing in the country (and ruining it). The party has an essentialist, even positivistic, view 
on the content of heritage, but they never really define it thoroughly.  

The study also shows that most of the party’s thoughts on heritage are in line with the hegemonic heritage 
discourse. Some have argued that the Sweden Democrats are abusing ”the heritage”, but I would rather say that 
they are using it, in a way that corresponds well with the concept “cultural heritage” as it has been defined by all 
those involved with it (i.e. journalists, writers, scholars, policy makers, museal personnel, and the public through 
public debate in the press). The example of this Swedish nationalistic party, shows what the cultural heritage 
concept of today can be when driven to its peak. 
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Inledning 

Kulturarv har (med varierande innehåll) länge använts i politiska syften. I begrep-

pets ungdom, det svenska nationalstatsbygget under 1800-talet, utkristalliserades 

innehållet i samförstånd mellan politiken och akademin. Senare har det politiska 

respektive det akademiska uttolkandet och användandet av begreppet skiljts åt 

(även om ”kulturarv” sedan dess haft politiska konnotationer också i forskning-

en).1 Kulturarv har fått en pånyttfödelse inom forskningen, och omskrivs och pro-

blematiseras numera flitigt, men begreppet är omstritt och ter sig allt mer svårde-

finierat i takt med att publikationerna blir fler. Parallellt med detta lever den of-

fentliga kulturarvsdebatten mer eller mindre frikopplad från forskningen. Begrep-

pet har därför kunnat fyllas med många olika betydelser av många olika aktörer, 

vid sidan av politiken gör exempelvis turistnäringen anspråk på att få definiera 

innehåll i kulturarv. Både vad begreppet har kommit att betyda och kommit att 

användas till har alltså förändrats. 

Under en stor del av nittonhundratalet förde kulturarv en undangömd tillvaro 

inom politiken, men ett parti som på senare tid har lyft det till ytan och gjort det 

till en hjärtefråga, är Sverigedemokraterna. Kopplingen kulturarv – nationalistisk 

politik var stark och ovedersäglig runt sekelskiftet 1900, och det gör Sverigede-

mokraternas vurm för kulturarv extra intressant, eftersom den nationalistiska 

kopplingen i och med sagda vurm alltjämt verkar vara stark. Men är kopplingen 

densamma nu som då? Är det samma nationalistiska kulturarv? 

Sverigedemokrater har uttalat sig i media om att de vill göra kulturrevolution 

”på bred front”. Mattias Karlsson, som ofta beskrivs som partiets chefsideolog, 

önskar se att partiet gör ”samma marsch genom [kultur]institutionerna som 68-

vänstern har gjort”, och menar att man till exempel ska ”ta tillbaka” hembygdsrö-

relsen (vars ledning man benämner som ”svenskfientlig”) från vänstern.2 År 2009 

startade Karlsson, tillsammans med partikollegan Erik Almqvist, Gimle, en före-

ning med syftet att förändra Sverige kulturellt. Karlsson menar att den parlamenta-

riska kampen är otillräcklig, att det ”behövs en folkrörelse utanför partiet”, och 

Gimles bidrag till det är att återuppväcka halvt bortglömda, förment nedärvda, 

                                                 
1 Horgby & Lindström (2002), s. 309; Klein (1997), s. 19. 
2 Aagard (2011). 
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kulturyttringar från den svenska historien och koppla dem till en nationalistisk 

ideologi.3 

Även i den officiella och inomparlamentariska politiken ges kultur och histo-

ria utrymme. Partiledarens val att i samband med riksdagens högtidliga öppnande 

2010 ikläda sig folkdräkt är ett exempel på detta, men Sverigedemokraterna har 

också gjort kulturarv till sin främsta kulturpolitiska fråga. Men frågan är vilket 

kulturarv man talar om och vad och vilka som inkluderas och exkluderas i be-

greppet? 

Den som gör anspråk på att definiera ett begrepp (vilket alla som talar om nå-

gonting som någonting bestämt gör) gör alltid ett slags maktanspråk, men skillna-

den mellan när hembygdsföreningar och turistentreprenörer talar om kulturarv 

kontra när politiker gör det, är att de senare på ett mycket mer direkt plan kan på-

verka människors liv genom sin definition. Det är i någon mening ett farligare, 

eller åtminstone mer potent, bruk. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti 

på frammarsch, och förståelsen av en för dem så viktig fråga som kulturarv är 

nödvändig för att förstå partiets politik. Partiets bruk av begreppet säger också 

någonting om bruket av begreppet i offentlighet och politik i stort. 

Syfte 

Denna studie undersöker Sverigedemokraternas relation till kulturarvsbegreppet i 

offentlig politisk retorik. Syftet med detta är flerfalt. På ett mikroplan är syftet att 

nå ökad insikt i de drivkrafter, idéer och mål som finns inom 2000-

talsnationalismen (gestaltad i riksdagspartiet Sverigedemokraterna) i Sverige, och 

förstå vilken roll talet om kulturarv spelar inom den. På ett mer övergripande mak-

roplan är syftet att problematisera kulturarvsbegreppet i sig, så som det konstrue-

rats av kulturarvsvetare, -förvaltare, politiker, och ”traditionsbärare”. 

De två nivåerna är nära sammanbundna – de säger något om varandra. Jag 

kommer att göra en empiriskt grundad undersökning som i sig handlar om mikro-

nivån, och genom att koppla resultaten till tidigare kulturarvsforskning kommer 

jag att kunna dra slutsatser om makronivån. Den empiriska undersökningen foku-

serar på tre huvudsakliga teman: 

- innehållet i Sverigedemokraternas kulturarvsbegrepp 

- hur kulturarv, enligt Sverigedemokraterna, ska brukas 

- vilka anledningar till ett sådant innehåll och bruk Sverigedemokraterna 

framför 

                                                 
3 Orrenius (2014). 
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Tidigare forskning 

All forskning bedrivs i någon mening på föregångares axlar. Ingen vetenskap pro-

duceras i vakuum och den som bedriver forskning har alltid att förhålla sig till 

tidigare produktioner och positionera gentemot dem. Kunskapsluckor tjänar ofta 

till att motivera ett vetenskapligt arbetes existens, detta arbete är inget undantag. 

Det finns förvisso gott om forskning som uppehåller sig kring skärpunkten 

kulturarv/nationalism (inte minst inom området musei-/kulturarvsstudier), den 

kontextualiserande bakgrunden som följer om några sidor, bygger till stor del på 

sådan forskning. Men forskningen har dock hittills primärt behandlat nationalis-

tiskt användande av kulturarv som ett historiskt fenomen. Några exempel på detta 

är museimannen och etnologen Stefan Bohmans ”Historia, museer och nationa-

lism” och historikern Samuel Edquists ”Folklig kulturarvsproduktion i Sverige 

1880-2000”. 

Kultursociologen Peter Duelunds artikel ”The Impact of the New Nationalism 

and Identity Politics on Cultural Policy-making in Europe and Beyond”, författad 

för Europarådets organisation Culture watch Europe, är ett undantag från det till-

bakablickande. Där jämförs exempel på nationalistisk kulturpolitik från flera eu-

ropeiska länder, och kulturarv är ett återkommande tema. Mot artikelns slut listas 

olika karaktäristika för kontemporär nationalistisk kulturpolitik, men fynden är 

preliminära och artikeln kort (vi får anledning att återkomma till listan under upp-

satsens gång). Duelund pekar på en brist av kvalitativa och komparativa studier på 

området, och efterfrågar därför fler sådana.4 

Andra undantag kan sägas vara den ganska omfattande produktion inom kul-

turarvsfältet som uppehåller sig vid omstridda kulturarv (inte sällan antika monu-

mentala konstruktioner) i konflikter där nationalistiska förtecken finns. Men dels 

undersöker detta arbete inte enskilda ting, platser eller områden, och dels behand-

lar sådana studier sällan svenska, eller knappt alls västeuropeiska, sammanhang. 

Forskning om modernare nordvästeuropeisk nationalism finns såklart också. 

Många har konstaterat övergången från rastänk till kulturtänk när det kommer till 

nationalistiska idéer om särskiljande, men trots detta, och trots att man vare sig 

bortser från kultur eller från historia inom forskningsfältet (som är av interdisci-

plinär karaktär), finns en klar lucka.5 En lucka kring relationen mellan modern 

nationalism och kulturarv, en lucka detta arbete ger sig i kast med att börja fylla. 

Det finns en del arbeten som behandlar uppsatsens mikrosyfte i ett smalt per-

spektiv, alltså Sverigedemokraternas kulturarvssyn, men dock bara om man vän-

der blicken utom akademin. Dessa arbeten presenteras och analyseras närmare 

under rubriken ”Tidigare skrivet om Sverigedemokraterna och kulturarv”. Någon 

empirisk, systematisk studie om Sverigedemokraterna och kulturarv har mig veter-

                                                 
4 Duelund (2011), s. 7. 
5 T.ex. Mulinari & Neergaard (2010), s. 70; Lundqvist (2010), s. 127 ff; Lööw (2007), s. 84. 
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ligen inte gjorts förr. Jag har hittat ett enda arbete, en C-uppsats i musikvetenskap, 

som berör en del av Sverigedemokraternas kulturarvssyn, mer specifikt deras syn 

på folkmusik. Uppsatsen har dock mer fokus på mottagandet.6 

Utomakademiska inslag återfinns i många publikationer som behandlar mo-

dern nationalism. I ett par antologier som jag tagit del av i samband med arbetet 

med denna uppsats, samsas forskare sida vid sida med journalister och författare. 

Så är exempelvis fallet i publikationer från Det vita fältet, en tvärdisciplinär 

forskningsantologiserie om högerextremism. Så är också fallet i Brunt! Nationa-

listisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden, en 

publikation med mer politisk prägel, där också forskares alster förekommer.7 Inte i 

något av fallen finns en koppling till ABM-fältet och uppblandningen ger en fing-

ervisning om att forskningsfältet inte är så stort inom akademin som helhet heller. 

Trots det skriver sociologerna Diana Mulinari och Anders Neergaard i ”Sverige-

demokraterna och det teoretiska fältet” från Det vita fältet att forskning på Sveri-

gedemokraterna bedrivits länge, bland annat till följd av att partiet länge var det 

största partiet utom riksdagen. Det framstår dock som att ett av de största intresse-

na har varit att kartlägga Sverigedemokraternas framväxt i en europeisk kontext, 

och studera dess relation till, och likheter med, andra liknande partier runt om i 

Europa.8 Medan partiets kulturarvssyn är som sagt i stort helt outforskad. 

Vad uppsatsens makrosyfte anbelangar, finns det gott om forskning som stu-

derar och problematiserar kulturarvsbegreppet som sådant, och användande av det. 

Jag skulle nästan våga påstå att de flesta som håller på med kulturarvsstudier i 

någon mån ägnar sig åt någon slags metadiskussion om fältet. Kanhända ligger det 

i naturen hos ett ungt forskningsområde, att de som verkar inom det gärna vill 

bidra till att definiera det, placera in det i en vidare kontext, och själva få ett grepp 

om det. 

Några som ägnat mer tanke åt metadiskussion om, och problematiserande av 

kulturarvsbegreppet är historieprofessorn Peter Aronsson (i detta arbete bland an-

nat representerad genom ”Ett forskningsfält tar form”) och etnologiprofessorn 

Owe Ronström (vars Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till medeltids-

ikon med exemplet Visby visar hur kulturarvsidén kan påverka ett samhälle). I ett 

internationellt perspektiv kan särskilt kulturarvsvetaren Laurajane Smith och hen-

nes Uses of heritage och historikern David Lowenthals The Heritage Crusade and 

the Spoils of History framhållas som betydelsefulla för detta arbete. Dessa fyra har 

alla tydlig kulturarvsprofil. Men i litteraturlisten återfinns fler som också ägnat 

frågan uppmärksamhet och tanke. 

                                                 
6 Bergel (2012). 
7 Red. Deland & Westin (2007). 
8 Mulinari & Neergaard (2010), s. 45. 
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Det jag förhoppningsvis kan bidra med är en metadiskussion om kulturarv 

som har en tydlig koppling till en empiri som rör modern nationalism, något jag 

till stor del tycker har saknats. 

Tidigare skrivet om Sverigedemokraterna och kulturarv 

Sverigedemokraternas relation till kulturarv har rönt måttlig uppmärksamhet. 

Ämnet har i viss mån behandlats av journalister och forskare, men de som skrivit 

mest om det är kulturarvsvårdare och traditionsbärare. Två representanter för Sve-

riges hembygdsförbund försökte i en debattartikel i Aftonbladet värja sig från att 

hembygdsrörelsen vore att betrakta som ”politisk dynamit”. De ville visa att deras 

kulturarvssyn skiljde sig från Sverigedemokraternas, bland annat genom att skriva 

”Hembygdsrörelsen är öppen för alla oavsett bakgrund” och ”Vår kultur är en le-

vande mångfald som ständigt förnyas, genom möten mellan människor lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt”.9 

Också folkdansare, -musiker, och -slöjdare har upprört sig. Några av dem har, 

samman med andra vurmare för folkkultur, gått ihop och startat nätverket Folkmu-

siker mot främlingsfientlighet. Deras manifestationer har flera gånger synts i me-

dia där deras folkdräkter och virvlande polskor blandats med skyltar och banderol-

ler med antirasistiska budskap. På deras webbsida förklarar de att nätverket be-

hövs för att de inte vill ”att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt paraply, där 

alla utövare och älskare av svensk folkkultur blir ofrivilligt utnämnda till support-

rar av en nationalistisk och främlingsfientlig kultursyn”.10 Liksom hembygdsför-

bundet vänder de sig emot ”att främlingsfientliga krafter utnyttjar den folkliga 

kulturen i sin retorik” och liksom hembygdsförbunden understryker de i en debatt-

artikel sin tro att invandringen ”har berikat, inte förminskat folkkulturen i Sverige”.11 

Nätverket manar till mer aktiv handling än hembygdsförbundet och har på sin 

webbsida publicerat ett manifest, ”Knätofsmanifestet”, med vars tre huvudpunkter 

man hoppas kunna driva igenom den förändring man tror krävs för att frigöra 

folkkulturen från den kidnappare man anser Sverigedemokraterna vara.12 

Om Sverigedemokraterna och kulturarv finns alltså främst politiskt motivera-

de skriverier från aktörer som upplever sig vara i skottlinjen, vilka inte vill låta 

sina rörelser bli galjonsfigurer för en viss ideologi, eller alls gjorda till politiska 

slagträn. De passar också på att påpeka att deras syn på kultur(arv) skiljer sig från 

                                                 
9 Nordwall & Svanström (2010). 
10 Folkmusiker mot främlingsfientlighet, http://folkmf.se/ [2016-04-29]. 
11 Ahlbäck, Sven et al. (2010). 
12 Folkmusiker mot främlingsfientlighet: Knätofsmanifestet, http://folkmf.se/knatofsmanifestet/ [2016-04-29]. 

http://folkmf.se/
http://folkmf.se/knatofsmanifestet/
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Sverigedemokraternas, men ägnar inga rader åt att förklara vad partiets kul-

tur(arvs)syn består i, vilket man kanske heller inte kan begära. 

De få texter jag funnit i ämnet som är skrivna av akademiker är också de poli-

tiskt motiverade, författade av arkeologer vilka, liksom ”folkkulturrörelsen”, kän-

ner att just deras fält är utsatta för den politik Sverigedemokraterna säger sig vilja 

bedriva. Björn Magnusson Staaf, ordförande i svenska arkeologförbundet, skrev 

en artikel i Dagens nyheter i vilken han förordar att kulturarvsbegreppet ska lyftas 

upp till offentlig diskussion, så att det inte kidnappas av någon enskild grupp.13 

Han målar upp kontrollen över kulturarvsbegreppet, vad (och därmed vilka) som 

inkluderas och exkluderas, som ett maktmedel. En uppfattning arkeologen och 

antikvarien Alexander Gill delar, vilket framgår i en av honom författad artikel 

publicerad i Fornvännen.14 Deras uppfattningar går dock något isär. Magnusson 

Staaf menar att Sverigedemokraternas mål med att inneha makten att definiera 

kulturarvsbegreppet, är att kunna definiera vilka ”vi” är, medan Gill snarare verka 

mena att målet är att definiera ”de andra”. De har dock gemensamt att de båda ser 

det hela som en kamp om berättelser, en uppfattning som Folkmusiker mot främ-

lingsfientlighet också verkar dela.15 

Kanhända är det debattartikelns begränsande format som ställer till det, men 

den bild av Sverigedemokraternas kulturarvssyn som både Magnusson Staaf och 

Gill förmedlar är något syntetisk. Gill skriver vilken empiri han utgått ifrån, men 

faktiska exempel lyser med sin frånvaro i båda texterna, och ingenstans framgår 

det hur de nått de resultat som texterna utgår från. Magnusson Staaf skriver att 

”[k]ulturarvsfrågan är en av de viktigaste och mest strategiska angelägenheterna 

för SD och förtjänar en djupare diskussion”, och senare att den ”nationalromantis-

ka historiesyn som ligger till grund för SD:s ideologi är alltför endimensionell för 

att ha trovärdighet i djupare resonemang”, men redogör däremellan egentligen inte 

för vad som faktiskt ingår i historiesynen/det partiet kallar kulturarv.16 Men Mag-

nusson Staaf sätter fokus på en väldigt viktig fråga, att partiet vid sidan av att vara 

främlingsfientligt också är nationalromantiskt, och att man i debatten ofta fokuse-

rar på deras påståenden om invandring, medan de om svenskhet lämnas därhän. 

Gill ger en tänkbar förklaring till den tystnaden. I hans ögon ligger skulden 

hos kulturarvssektorn. Han menar att Sverigedemokraterna spelar enligt de regler 

som museer, etnologer och andra inom fältet upprättat, att det partiet håller på med 

inte kan klassas som missbruk av kulturarv, utan bruk. Enligt Gill finns ett kultu-

rellt särartstänkande hos Sverigedemokraterna som också återfinns i den samtida 

                                                 
13 Magnusson Staaf (2010). 
14 Magnusson Staaf (2010); Gill (2012). 
15 Det är intressant att även akademiker som Magnusson Staaf, verksam vid en ABM-institution väljer att 

publicera sina åsikter i publik dagspress, snarare än i vetenskapliga publikationer. Valet tjänar som ytterligare 

exempel på vad som redan antytts, att det forum diskussioner om kontemporärt nationalistiskt bruk av kultur-

arvsbegreppet är förlagt till är den offentliga debatten. 
16 Magnusson Staaf (2010). 
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bevarandediskursen, en idé om att människan föds in i ett kulturellt arv och ofrån-

komligen är bunden vid det.17 Således kanske debatten aldrig leds in på frågan om 

vilka som inkluderas i ”viet” för att alternativa svar saknas. Gill manar i alla fall 

till en ny berättelse och en förändrad vokabulär när det kommer till synen på det 

förflutna. Han vill riva murar och ha en inkluderande snarare än exkluderande 

svenskhet, där museiföremålen inte presenteras som skapade av och för ”våra för-

fäder” utan av människor ”mycket olika oss”, och skriver att när ingen grupp har 

företräde kan ”arvet” bli värdefullt för ”alla”. Gill menar att detta synsätt, denna 

berättelse, är i linje med aktuell forskning, och att det måste lyftas upp till ytan.18 

Såväl arkeologer som slöjdare vill alltså se ett nytt narrativ om kulturarv ta 

plats i Sverige. Liknande upprop finns också runt om i Europa. Inte bara Sverige 

har sett en ny nationalism födas. Utgångspunkten i sådana upprop är inte sällan att 

europeiska unionen är hotat av nationalistiska rörelser i medlemsländerna. I Euro-

pakommissionens deklaration ”A New Narrative for Europe” hävdas att en ny 

berättelse om Europa behöver skrivas för att ”Populist and nationalist narratives 

must not prevail”. De anser Europa vara någonting större är en samling national-

stater, att det istället är en idé och ett ideal som kräver gemenskap, och att vägen 

till att bemöta nationalistiska narrativ om de enskilda ländernas förträfflighet är att 

skapa ett eget narrativ om EU:s förträfflighet. Och byggstenarna, menar de, står att 

finna i kulturarv.19 

Europe as a political body needs to recognize the value of cultural heritage, both tangible and 
intangible. Looking back, Europe’s heritage was forged not only across generations, but also 
across communities and territories. Cultural heritage reveals what it has meant to be a Europe-
an throughout time. It is a powerful instrument that provides a sense of belonging amongst and 
between European citizens.20 

Modernhistorikern Wolfram Kaiser identifierar det också som en kamp mellan 

EU, som skapar ett europeiskt narrativ, och ”populist right-wing political parties” 

vilka propagerar för ”the resurrection of national master-narratives”.21 Också i 

hans ögon är historia och kultur byggstenar, men han varnar för att sådana europe-

iska narrativ kan vara lika föreställda som de nationalistiska berättelserna under 

1800-talet.22 

Historieprofessorn och östeuropaforskaren Klas-Göran Karlsson förklarar att 

detta sker som en tredje våg av europeisk integration – en kulturell sådan (de för-

sta två var av ekonomisk respektive politisk art).23 Han diskuterar i ”The Uses of 

                                                 
17 Gill (2012). 
18 Gill (2012). 
19 Europakommissionens kulturkommitté (2014). 
20 Europakommissionens kulturkommitté (2014). 
21 Kaiser (2011), s. 1. 
22 Kaiser (2011), s. 2. 
23 Karlsson (2010), s. 38. 
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History and the Third Wave of Europeanization” fenomen som nationell respekti-

ve europeisk kanonisering (av historia), och texten avslutas med ett upprop till 

vetenskaper om att bedriva sin forskning med mer europeiskt perspektiv. 

Gemensamt för de europeiskt inriktade exemplen ovan är att de, liksom de 

svenska, är politiskt motiverade. Med sina europeiska metaperspektiv går de dock 

inte djupare än att konstatera att de nationalistiska partiernas berättelser om de 

enskilda staterna, är just nationalistiska. 

Som framgår ovan finns det en del skrivet om Sverigedemokraterna och kul-

turarv, men vad jag sett finns ingen större vetenskaplig empiriskt grundad syste-

matisk studie gjord, vilket gör behovet av detta arbete desto större. 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I centrum av hela uppsatsen står kulturarv. Men vad menas egentligen med det? 

Finns det ens? Smith inleder sin bok Uses of heritage med att hävda motsatsen. 

”There is, really, no such thing as heritage”, skriver hon.24 Det kan tyckas motsä-

gelsefullt att en forskare valt att författa hundratals sidor om användandet av nå-

gon hon själv inte tror finns, men vad Smith menar är att kulturarv inte finns som 

ett ”thing”, utan snarare är att betrakta som ”a set of values and meanings”.25 Hon 

fortsätter: ”Heritage is therefore ultimately a cultural practice, involved in the con-

struction and refulation of a range of values and understandings”.26 

Även om många inom vetenskapen, jag själv inkluderad, håller med Smith om 

att kulturarv snarare är att betrakta som en praktik, eller process, än ett ”thing”, 

finns ingen egentlig koncensus. När forskare ger sig ut för att dissekera kulturarv 

för att identifiera dess beståndsdelar hittar de olika saker, och när de försöker 

koppla det till samhällsfenomen, eller placera det i tid, blir resultaten varierande. 

Kan man exempelvis, som vissa menar, betrakta kulturarv som ett modernt feno-

men, trots att Sverige redan under stormaktstiden värnade om vad som idag be-

tecknas som kulturarv (både materiellt och immateriellt dito)?27 

Lyckligtvis är flera av dessa spörsmål utom detta arbetes intresseområde, var-

för de kan lämnas därhän. En redogörelse för min syn på vissa begrepp och förete-

elser är dock på sin plats. De första underrubrikerna i detta kapitel ägnas åt att 

närmare undersöka termen kulturarv, och hur jag menar att den kan användas som 

ett teoretiskt analysbegrepp, trots forskares oenighet kring dess innehåll. 

                                                 
24 Smith (2006), s. 11. 
25 Smith (2006), s. 11. 
26 Smith (2006), s. 11. 
27 Smith (2006), s. 17; Beckman (1999), s. 31. 
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Kulturarv och tiden som varit 

Historia och historiebruk är områden som ligger mycket nära kulturarv. Gemen-

samt för dessa är att de utgår ifrån gångna tider. Ibland är de svåra att hålla isär, 

David Lowenthal har ägnat en hel bok åt att utreda distinktionen dem emellan.28 

Jag ska dock försöka hålla mig mer kortfattad. 

Förflutenheten är allt som har skett under gångna tider. Dokumentation av, 

och lämningar från, en del av allt som skett har överlevt i olika former, detta är 

vad vi kallar källor. Källorna kan användas för historieskrivning, för att skapa en 

produkt som i något avseende studerar eller beskriver det förflutna - resultatet blir 

historia.29 Historia, alltså texter som behandlar förflutenheten, kan sedan användas 

av personer i samtiden. Dessa kan utgå ifrån historieskrivning (och för all del ock-

så från källor direkt) för att säga någonting om, eller påverka sin egen tid. Detta 

kallas historiebruk. Men även historieskrivning i sig kan ses som ett slags histo-

riebruk. 

Lowenthal menar att historikern, trots att denna är smärtsamt medveten om att 

det finns en klyfta mellan vad den vill och kan uppnå i det avseendet, strävar efter 

objektivitet, och att ge en av samtiden så obesudlad bild av gångna tider som möj-

ligt.30 Det är en strävan som alltid kommer att vara fåfäng, enär historikern är präg-

lad av sin samtid och sina egna intressen i någon mån. Detta gör alltså att historie-

skrivning, åtminstone på ett teoretiskt plan, är att se som historiebruk. Flera försök 

till att skapa typologier över olika sorters historiebruk har gjorts. Först ut var filo-

sofen Friedrich Nietzsche i sin Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Le-

ben, och många har följt i hans fotspår.31 Jag har aldrig sett någon typologi som 

utpekat kulturarv som ett slags historiebruk, men menar ändå att det måste sägas 

vara det, och stöds i den tanken av att andra vetenskapare, Aronsson för att nämna 

en, också har det perspektivet (även om denne säger så med andra ord).32 

En sak som skiljer kulturarv från andra slags historiebruk är dock att man för-

utom källor, lämningar, och historieskrivning, också lutar sig mot sådant som inte 

hänt. Att man låter förflutenheten uppblandas med myter och populärkultur om 

gångna tider. Fiktion kan alltså bli kulturarv på ett sätt som inte är fallet inom 

andra sorters historiebruk.33 Kulturarv delar dock det med många andra sorters 

historiebruk, att det inte nödvändigtvis tar skada av att luta sig mot historiska orik-

tigheter. Men kanske har kulturarv en något friare relation till sanningen än andra 

historiebruksformer. Lowenthal menar till och med att kulturarv kräver ”historical 

                                                 
28 Lowenthal (1999). 
29 Begreppet historia har dock problematiken i svenskan (och för all del också på en hel del andra språk) att 

både brukas som beteckning på det sätt jag gör här (alltså som produkten av studiet av äldre källor), och som 

beteckningen på det jag här kallar förflutenheten (alltså det som skett förr i tiden). 
30 Lowenthal (1999), s. 116. 
31 Zander (2001), s. 48. 
32 Aronsson (2005), s. 12. 
33 Lowenthal (1999), s. 131. 
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error”, att dess faktiska syfte är att förvränga historien.34 Att hävda att kulturarv 

skulle kräva oriktigheter kan i mina ögon vara att dra resonemanget för långt. Det 

är inte så att sådant som bygger på väl grundade resonemang och historiska källor 

aldrig kan kallas kulturarv. Snarare än att säga att dess syfte är att förvränga histo-

rien skulle jag kanske säga förenkla historien.35 

Vilken roll historia spelar i Sverigedemokraternas definition och användande 

av kulturarvsbegreppet är en av de saker detta arbete ämnar undersöka. 

Kulturarv – substantiv eller verb? 

Låt oss stanna upp och titta på ordet. Det har två led. Efterledet arv implicerar en 

tidsdimension. Något som skapats av någon annan förr, inte av en själv, men som 

räckts vidare över tid. Ofta vinner föremål och företeelser, aspirerande mot att få 

kallas kulturarv, på att vara ålderstigna.36 Men man får inte fastna allt för mycket 

på arvsdelen av ordet. Då finns risken, vilket historieprofessorerna Björn Horgby 

och Dag Lindström också påpekar, att missa de kulturarv som produceras i nuet.37 

Och kulturarv produceras, och reproduceras, i sanning i nuet. Varje generation 

konstruerar nya kulturarv och glömmer gamla sådana. 

Då kvarstår förledet kultur. Inget lätt begrepp att utreda, men med tanke på 

den mycket vida bredd av artefakter och traditioner som kallas kulturarv får man 

anta att kultur i sammanhanget betyder något av människan skapat. Alltså att det 

främst handlar om ett särskiljande från natur(arv). Bohman resonerar såhär kring 

det: ”Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem 

avsätter olika kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturut-

tryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför till kulturarv”.38 Just 

med begreppet symbolvärden tror jag Bohman ringar in vad som skiljer kulturarv 

från andra kulturyttringar. Det och i viss mån tidsdimensionen (även om den är 

vansklig att lägga för mycket vikt vid i analyser). 

Men frågan kvarstår – vad är kulturarv? Vad består det av? Historiska förete-

elser med speciella symbolvärden är ju väldigt abstrakt, hur är det med det konkre-

ta? Är runstenar eller Falu rödfärg kulturarv, och hur är det med schottisdansan-

det? Jovars, det kan vara kulturarv. Men det kan det bara vara i en vidare, mer 

allmän, populär betydelse. Inte som hanterliga analysbegrepp i ett akademiskt arbete. 

Vill någon att tusen år gamla stenbumlingar med inhuggna krumelurer, rest-

produkter i färgform från vad som en gång var världens största kopparproducent, 

och folkdans, ska benämnas ”kulturarv” så kan det absolut betraktas som det. Med 

                                                 
34 Lowenthal (1999), s. 132, 106. 
35 Detta utan att lägga någon värdering i vare sig den ena, eller andra varianten. 
36 Horgby & Lindström (2002), s. 314; Eriksen (1993), s. 18. 
37 Horgby & Lindström (2002), s. 318; Owe Ronströms Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till 

medeltidsikon ger flera tydliga exempel på hur man aktivt arbetat med att skapa kulturarv i samtiden. 
38 Bohman (1997), s. 94. 
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föregående mening i åtanke kan man förledas att tro att kulturarv inte alltid är hi-

storiebruk, för en färgburk, exempelvis, kan ju i sig inte vara historiebruk. Men 

kulturarv är aldrig passivt. Bara när någon agerar i relation till en färgburk som 

kulturarv, blir den det, är den det. I benämnandet av färgburken som kulturarv 

brukar benämnaren historien. Därigenom är kulturarv alltid historiebruk, med be-

toning på bruk. Och det är just det bruket som är den enda vetenskapligt hanterliga 

förståelsen av kulturarv. Det är i bruket det går att använda det som ett analysbe-

grepp (vilket även bland andra Horgby och Lindström konstaterat).39 Här ser vi ett 

vägskäl, här delar sig min teoretiska förståelse för kulturarv som ett slags historie-

bruk, ett verb, och kulturarv som någonting olika aktörer kan besöka/uppleva/måla 

sina hus med, ett substantiv. Inom vetenskapen måste vi hantera kulturarv som 

någonting aktivt. 

Smith är inne på samma spår, hon skriver: ”Heritage, I want to suggest, is a 

cultural process that engages with acts of remembering that work to create ways to 

understand and engage with the present, and the sites themselves are cultural tools 

that can facilitate, but are not necessarily vital for, this process”.40 Arkeologen Jo-

nas Grundberg har en liknande formulering i sin avhandling, och lägger till: ”Kul-

turarvet skrivet som ett substantiv leder därför egentligen tanken fel”.41 Han, 

Smith, och flera med dem, förespråkar istället en mer ”verb-ig” syn. Ronström 

menar att kulturarv kan ses som ”ett alldeles specifikt och nytt sätt att producera, 

distribuera och konsumera historia” (nota bene att det är en serie verb).42 

För Smith, däremot, finns det ingen distinktion mellan produktion och kon-

sumtion när det gäller kulturarv, då hon menar att de som besöker ”ett kulturarv” 

är producenter i lika hög grad som de är konsumenter av det.43 Troligtvis är detta 

det fenomen Horgby och Lindström refererar till när de skriver att man borde upp-

fatta kulturarv som ”en dialog med ett förflutet”, hellre än en definition som inne-

bär ”ett enkelriktat överförande av vissa kulturella element från en generation till 

en annan”.44 Informationen som överförs behöver dock, liksom fallet är med kul-

turarv i stort, enligt kulturarvsvetaren och professorn Svante Beckman, inte vara 

grundad i förflutenheten.45 Den kan vara rykande färsk, och däruti brister Horby 

och Lindström något i sin förståelse av begreppet (fast, i och med att de skriver 

om användandet av kulturarvsbegreppet inom historievetenskapen är fastlåsningen 

vid det förflutna såklart förståelig). 

                                                 
39 Horgby & Lindström (2002), s. 316 ff. 
40 Smith (2006), s. 44. 
41 Grundberg (2004), s. 10. 
42 Ronström (2008), s. 243. 
43 Smith (2006), s. 67. 
44 Horgby & Lindström (2002), s. 320. 
45 Beckman (1999), s. 55. 
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Resultatet av det enkelriktade överförandet är vad som brukar kallas ett kol-

lektivt minne.46 Eftersom jag menar att man inte kan se kulturarv som passivt på 

det sättet, har jag inte valt att inkludera ”kollektivt minne” som ett analysbe-

grepp.47 

Mot bakgrund av detta är det min tro att det mest fruktbara sättet att studera 

kulturarv på, är att studera kulturarvspraktiker av olika slag, till exempel, som är 

fallet med denna uppsats, kulturarvsproduktion och -konstruktion. 

För jag menar alltså att det Sverigedemokraterna håller på med, det alla som 

interagerar eller studerar begreppet håller på med, är att konstruera, rekonstruera, 

eller utmana det. Och, som bland andra etnologiprofessorerna Barbro Klein och 

Anne Eriksen konstaterar var för sig, gäller detta självklart också de inom forsk-

ningsvärlden som sysselsätter sig med begreppet.48 Frågan är bara hur, i detta fall 

Sverigedemokraterna, konstruerar begreppet, vad de fyller det med. 

Klargöranden 

En liten språkvetenskaplig utsvävning: Det är kulturarv som begrepp som står i 

uppsatsens fokus, inte termen. Med begrepp menar jag det abstrakta innehållet i, 

eller den mentala föreställningsvärlden kring, en term.49 Begreppets abstrakta natur 

gör att gränser måste dras mot andra begrepp, och att dess innehåll måste förkla-

ras, vilket görs genom definitioner. Till följd av valet att studera Sverigedemokra-

ternas relation till kulturarvsbegreppet måste jag således vara uppmärksam på att 

de kan tänkas tala om begreppets innehåll och delar även när de inte använder just 

den termen. 

Ett tydliggörande kring mitt användande av kulturarvsbegreppet kan här också 

vara på sin plats. Det vetenskapliga begreppet kulturarv (den verbiga formen) är 

alltså för mig de diskurser och processer som omger det (de föremål och fenomen) 

människor kallar kulturarv (den substantiva formen). När jag ger mig i kast med 

analysen av det empiriska materialet kommer detta vara min utgångspunkt. I mate-

rialet kommer jag dock söka efter Sverigedemokraternas definition av kulturarvs-

begreppet. Kulturarv kommer således, förvirrande och beklagligt nog, i uppsatsen 

figurera som benämning på både en teoretisk utgångspunkt och ett undersöknings-

objekt. 

                                                 
46 Horgby & Lindström (2002), s. 320. 
47 Minne är dock såklart också ett begrepp med många olika definitioner. Pierre Norras minnesbegrepp är 

tillexempel mer aktivt och ”dialogigt”. Dock menar jag att det skiljer sig från det tal om ”kollektivt minne” 

som till största delen förekommer inom de arbeten om kulturarv jag tagit del av. 
48 Eriksen 1993, s. 17; Klein (1997), s. 19. 
49 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Begrepp, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/begrepp [2016-03-05]. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/begrepp
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Värde hos kulturarv 

För att förstå Sverigedemokraternas syn på kulturarv blir det nödvändigt att förstå 

hur de värderar det. Alltså inte om de värderar kulturarv högt eller lågt utan hur de 

värderar det, utifrån vilka kriterier. 

Horgby och Lindström skriver: ”Åtminstone i en vardaglig förståelse är be-

greppet kulturarv värderande. En förutsättning i den vardagliga förståelsen av kul-

turarv är att det i alla fall av någon betydelsefull grupp i samhället anses värt att 

bevara”.50 Lowenthal skriver lite uppgivet att ”[s]o routinely is heritage rated a 

good thing that few ask what it is good for”.51 Kanhända har det, som Lowenthal 

skriver, att göra med någon slags slentrianmässig syn på kulturarv som någonting 

bra, eller så är det faktiskt så att det anses ha ett absolut egenvärde. En värdeskala 

frikopplad från andra. Kulturarv som innehavare av egenvärde verkar vara en rå-

dande syn, så pass att flera forskare menar det ha ett sakralt skimmer över sig. 

Såväl Lowenthal som Aronsson, och Beckman kallar kulturarv heligt, vilande på 

känsla och tro, snarare än rationalitet.52 Beckman visar ett exempel ur kulturutred-

ningen från regeringen Bildt 1995, där man kallar kulturarv ”en bas för demokra-

tin”.53 ”Demokrati” är ju i och för sig inte någonting uttalat heligt, men Beckman 

menar att utredningen kan ha valt ordet för att det är ”det närmaste man i modern 

tid kan komma ett genuint institutionellt, överindividuellt, samhällsbildande och 

heligt värde”.54 

Den mycket positiva, högt värderande, inställning till kulturarv som råder i of-

fentlig debatt kanske är sprungen ur att kulturarv tenderar att premiera positiva 

berättelser.55 Anntingen av någonting gott som varit och lever kvar, eller hinder 

som överkommits. Där historieskrivning kan behandla mörka passager av ett för-

flutet, har samma skeende svårt att accepteras som kulturarv innan man, som det 

brukar heta, ”gjort upp” med det. Kulturarv får således ofta representera allt gott i 

förflutenheten. 

Kulturarvsvokabulären 

En annan nyckel till att förstå någons syn på någonting är att undersöka hur de 

talar om det – med vilka ord. Lowenthal poängterar att kulturarvsvokabulären är 

personlig och familjekopplad till sin karaktär, även när det gäller det kollektiva. 

Han exemplifierar detta med termer som ”birthright”, ”patrimony” och ”roots”, 

vilka är vanligt förekommande i kulturarvsdiskussioner även om kollektiva arv.56 

                                                 
50 Horgby & Lindström (2002), s. 311. 
51 Lowenthal (1999), s. 94. 
52 Beckman (1999), s. 27; Lowenthal (1999), s. 1; Aronsson (2004), s. 58. 
53 Beckman (1999), s. 52. 
54 Beckman (1999), s. 53. 
55 Lowenthal (1999), s. 94. 
56 Lowenthal (1999), s. 57. 
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Men självklart finns möjligheten att tala om kulturarv i vilka ordalag som helst. 

Och identifierandet av valen som görs kan hjälpa till att placera in kulturarv på 

Sverigedemokraternas mentala karta. 

Språket, i en vidare mening än bara ordval, är överhuvudtaget väldigt viktigt 

för detta arbete, enär materialet ska bearbetas genom en diskursanalys (mer om det 

i metoddelen nedan). 

Ordvalen behöver inte bara ses som en spegling av hur någon ser på ett be-

grepp. De kan också representera en strävan att försöka omforma begreppets inne-

håll. Det finns maktaspekter av språkbruket, liksom av det mesta, vilket osökt för 

tankarna till filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults produktion. För honom 

var språket den sfär där makt både var konstituerad och konstituerades (mer om 

makt under nästkommande rubrik), och den tydligaste meningsbäraren i samhäl-

let.57 Foucaults påverkan på den samtida humanvetenskapen, och med det hans 

indirekta inverkan på mig, går knappast att överskatta. Detta trots att jag bara har 

läst flyktiga brottstycken av hans produktion. 

Kulturarv och makt 

En teoretisk utgångspunkt som är mycket viktig för motiverandet av uppsatsens 

relevans är att kontroll över kulturarvsbegreppet är ett uttryck för makt. Och att 

anspråk på definition av begreppet således är ett maktanspråk. Också detta kan 

såklart kopplas till Foucault. Från honom hämtar jag uppfattningen att kontroll 

över ett begrepp, och därmed möjligheten att välja vad och vilka som tillåts ingå i 

det, är makt över tinget i sig.58 Men där Foucault intresserade sig för maktutöv-

ningens praktik och dess effekter på de underkuvade, alltså en kombination av 

sändar- och mottagarperspektiv, väljer jag i detta arbete att bara fokusera på sän-

daren, Sverigedemokraterna.59 

Värt att betänka är att makt över kulturarv bara är verklig makt i sig om man 

tillskriver kulturarv egenvärde. Annars handlar det om vilken övrig makt makten 

över kulturarvsbegreppet kan leda till. Köper man så idén om kulturarv som sär-

skilt viktigt för identitetsskapande (kopplingen kulturarv - identitetsskapande ut-

vecklas under rubriken ”Bakgrund – kulturarv och politik”) framstår makten som 

följer med kontrollen över begreppet som än mer tydlig. Med ord lånade från 

Smith: ”The ability to control your own identity, to define who you are and to es-

tablish a sense of community belonging is emotionally and politically a powerful 

act”.60 Hon menar att ifall man inte kontrollerar kulturarv, kan man kontrolleras av 

det.61 

                                                 
57 Hook (2001), s. 20. 
58 Lindgren (2007), s. 345 ff. 
59 Lindgren (2007), s. 358. 
60 Smith (2006), s. 36. 
61 Smith (2006), s. 297. 
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Det går också att tänka på makt i rent monetära termer. Kulturarv är ”big bu-

siness”, som det brukar kallas.62 Är man en politiker eller tjänsteman med uppdrag 

att distribuera stödpengar till kulturarv, har man såklart makt. Men är man perso-

nen som definierar vad (gott) kulturarv är, kan det sägas att man har än större 

makt, i det att man påverkar personen som distribuerar medlen. 

Oavsett vari makten ligger, är ett av de viktigaste maktuttrycken, enligt Horg-

by och Lindström, förmågan att kunna exkludera idéer eller personer från att ingå i 

”kulturarvet”.63 Foucault kallade detta för ”utestängningsprocedurer”.64 Att inte 

tillåtas ingå är att fråntas varje möjlighet till att själv påverka innehållet. Därför är 

det relevant att undersöka just vad som exkluderas. En annan typ av exkludering 

är upprättandet av motsatser. Kulturarv, liksom mycket annat, definieras ofta just 

genom en beskrivning av vad det inte är.65 Således är också motsatser relevanta att 

eftersöka. 

Alla politiska partier söker både politisk och ideologisk makt. Makten är så att 

säga per automatik den arena där Sverigedemokraterna verkar. Inte i något annat 

sammanhang är kopplingen kulturarv – makt så tydlig som inom politiken. Genom 

politiska ageranden påverkas människors vardag och deras handlingsutrymmen, 

och genom offentliga distributionskanaler strömmar mycket av den politiska reto-

riken ut till massorna, varigenom de också påverkas ideologiskt. Därför är det 

särskilt viktigt att studera kulturarv inom politiken. 

Smith skriver mycket om en hegemonisk diskurs som formar allas vår syn på 

kulturarv. Hon menar att diskursens makt ligger i att den är som en självbekräf-

tande varelse som ständigt växer sig starkare.66 Hon, och flera med henne, menar 

att kontrollen huvudsakligen ligger hos makteliter av olika slag. Lowenthal skriver 

”heritage normally goes with privilege: elites usually own it, control access to it, 

and ordain its public image.”67 Smith kallar den hegemoniska kulturarvsdiskursen 

för ”authorized heritage discourse”, och de eliter hon menar kontrollerar den är 

”experter” av olika slag, inte minst vetenskapare (som jag tolkar det).68 Jag går 

med på att experter spelar en stor roll i formulerandet av begreppet, men jag tror 

att Smith överdriver deras betydelse. Åtminstone i ett svenskt sammanhang är den 

hegemoniska kulturarvsdiskursen, den stora, som alla har att förhålla sig till, nog 

minst lika formulerad av media, politik, och ekonomiska näringar som av veten-

skapen. Men oavsett vilka som, så att säga, styr över diskuren, besitter de en stor 

makt (även om de i lika hög mån själva styrs av den i sin tur). 

                                                 
62 Ronström (2008), s. 213. 
63 Horgby & Lindström (2002), s. 314. 
64 Lindgren (2007), s. 358. 
65Lowenthal (1999), s. 234.  
66 Smith (2006), s. 299. 
67 Lowenthal (1999), s. 90. 
68 Smith (2006), s. 11. 
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Detta för att alla som skapar egna berättelser om vad kulturarv är gör det i re-

lation till den diskursen. Alternativa beskrivningar kan samexistera med den. Men 

även om narrativ till och med kan skapas för att utmana den, menar Smith att de 

trängs undan för att den hegemoniska kulturarvsdiskursen ständigt legitimerar och 

premierar de dominanta narrativen, och tystar andra.69 Med detta i åtanke utgår jag 

från att alla som säger någonting om vad kulturarv är eller vad kulturarv har för 

egenskaper, och hävdar att det är någonting generellt, universalt, egentligen talar 

om vad kulturarv är utifrån den hegemoniska diskursen. Jag kommer därför att 

tolka resonemang och resultat som kulturarvsforskare menar är generellt gällande, 

som att de beskriver den hegemoniska kulturarvsdiskursen. Och den sammantagna 

bilden från sådana forskare ställs sedan mot Sverigedemokraternas officiella poli-

tiska kulturarvsdiskurs, vilket skapar förutsättningen för att kunna uppfylla upp-

satsens makrosyfte. 

För säkert är att partiets egen berättelse om kulturarv måste ha formulerats i 

relation till den hegemoniska, vare sig de menar att utmana den eller ej. 

Nationalistisk kulturpolitik 

Duelund har i sin text en lista med vad han menar vara karaktäristika för europeisk 

nynationalistisk kultur- och identitetspolitik. Han menar att nationalismen manife-

steras genom: 

• Interconnection of national identity politics and immigration policy; 

• Revitalisation of national unity in cultures with clear distinctions between us and 

others; 

• A move from integration to assimilation, despite political rhetoric to the contra-

ry; 

• Improvement of heritage at the expense of contemporary culture and art forms 

open to the world; 

• Primordial transformation of culture and identity and of the narratives of cultural 

institutions, at the expense of the cosmopolitan view of identity formation; 

• A human rights emphasis on individual citizenship and the protection of rights is 

being overshadowed by collective stigmatisation and identity protection; 

• Anthropological concepts of shared traditions, lifestyles and values are receiving 

priority; 

                                                 
69 Smith (2006), s. 11, 299. 
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• Classical liberal republicanism, with individual citizens at the centre of an inclu-

sive democracy, is being replaced by particularism, tribalism and inward-

looking parallel societies; 

• Culturalism is replacing equal social and political rights and opportunities; 

• The human rights-based view that all human beings should be treated equally 

regardless of their differences is being superseded by political multicultura-

lism, i.e. the view that people should be treated differently because of their 

differences.70 

Duelund beskriver ett generellt europeiskt mönster. Genom att jämföra resultaten 

från min empiriska studie med Duelunds modell/teori, eller vad man nu vill kalla 

det, hoppas jag kunna placera in Sverigedemokraterna i ett större sammanhang, 

och se hur deras politik förhåller sig till liknande partiers runt om i Europa. Både 

korrelationer och differenser är intressanta att eftersöka. Ju fler likheter som iden-

tifieras, desto mer ”typisk” för 2010-talets Europa kan den svenska nationalismen 

antas vara. 

Här är också flera texter från Det vita fältet, och Brunt! Nationalistisk och na-

zistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden, till hjälp. För 

också i de antologierna finns studier både om den europeiska situationen, och om 

andra inhemska nationalistiska organisationer. 

Källmaterial och insamlingsmetod 

Uppsatsens empiriska material är offentliga handlingar från Sverigedemokraterna. 

Det är texter och protokollförda riksdagsuttalanden vilka sammantagna ger inblick 

i partiets officiella politiska retorik kring kulturarv. Från deras webbsida hämtas 

partiprogram och liknande texter, och från riksdagens webbsida hämtas motioner, 

interpellationer och anföranden från riksdagsdebatter som berört om kultur(arv). 

Vid urvalet av vilka motioner och debattuttalanden som skulle inkluderas utgick 

jag från en nyhetsprincip. Jag började med det allra nyaste och arbetade mig ge-

nom äldre och äldre material tills en tillräckligt stor mängd material för studiens 

genomförande fanns tillhanda. 

Anledningen till att jag vill ha så nytt material som möjligt är att jag vill stu-

dera Sverigedemokraterna av idag. Som fallet är med många partier, finns det 

aspekter av Sverigedemokraternas förflutna de helst inte identifierar sig med, och 

genom att uppehålla sig vid ett modernare material elimineras förhoppningsvis 

risken för att material inkluderas som inte speglar vad Sverigedemokraterna säger 

                                                 
70 Duelund (2011), s. 7. 
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sig stå för idag. Partiets inträde i svenska riksdagen 2010 markerar således inte 

bara en tidsmässig gräns för vilket material jag har att tillgå, utan också en gräns 

för vilket material som intresserar mig. 

Andra slags offentliga publiceringar, såsom debattartiklar, kan också såklart 

betraktas som speglande officiella ståndpunkter inom partiet, men det är svårt och 

tidskrävande att ta reda på. Och enär Sverigedemokraterna haft en stormig tid se-

dan de kom in i riksdagen, med uteslutningar och avhopp (inte minst till följd av 

ideologiska oenigheter), upplever jag sådant material som för svårhanterligt för att 

inkludera. 

Också ickeverbal kommunikation, som partiledarens ovan nämnda framträ-

danden i folkdräkt, bildsättningar till reklamblad och annat, vore ett mycket intres-

sant och relevant material att inkludera i analysen. Som så ofta är fallet får resur-

serna styra, och i detta fall är tid den stora bristvaran, men också begränsningarna i 

uppsatsens omfång. Jag har inte ansett mig hinna med, eller ha plats för sådant 

material. 

Ett annat tänkbart material att tillföra till studien vore intervjuer med personer 

från partiet, vilka arbetar med kulturarvsfrågor. Intervjuer skulle inte minst vara 

värdefulla för förståelsen av processerna bakom den kulturarvspolitik de säger sig 

vilja föra. Det finns dock en poäng i att inte inkludera intervjuer som en källmate-

rialstyp, för i intervjuer är den intervjuande medskapare, vid sidan av informanten. 

Svaren formas alltid i någon mån av den som ställer frågorna, genom hur dessa är 

formulerade. Därför har jag valt bort att göra egna intervjuer, men också valt bort 

befintliga intervjuer publicerade i tidningar, television, och radio, och istället valt 

att bara ha med av partiet egenformulerat material. Detta för att inte ha någon 

”mellanhand” mellan partiet och mig själv. Kvar blir alltså vad man kan kalla för 

ett ”ofiltrerat” material, fritt från framtvingade svar, fritt från risk för felcitering 

och potentiellt orättvis redigering. 

Det finns en, låt oss säga demokratisk, poäng i att bara analysera material som 

redan finns tillgängligt för allmänheten, det är ytterligare ett skäl till att inte 

genomföra egna intervjuer. Det ökar arbetets transparens, och placerar det närmare 

mottagaren. Jag utgår därmed från material som alla svenskar har tillgång till och 

kan således förhoppningsvis göra en mer rättvis analys av Sverigedemokraternas 

röst i samhället, som dessutom är lättare att ta till sig, och bruka, för mottagaren. 

Alla texter från partiets webbsida som på olika sätt (både explicit och implicit) 

berör kulturarv har inkluderats. Det rör sig om partiets principprogram, deras EU-

valmanifest, en serie inriktningsprogram (för barnpolitik, utrikespolitik, lands-

tingspolitik, kommunpolitik, landsbygdspolitik, arbetsmiljöpolitik), och flertalet 

texter från sektionen ”Vår politik” (dels den sammanfattande texten ”Vår politik 

från A till Ö”, men också mer omfattande och ämnesspecifika texter om äldreom-

sorg, ekonomisk politik, invandringspolitik, jämställdhetspolitik, landsbygdspoli-

tik, och, naturligtvis, kulturpolitik). Texterna från webbsidan har en styrka som 

källmaterial i det att de inte formpressats för att passa in i sammanhang bestämda 
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av andra, Sverigedemokraterna råder helt fritt både över innehåll och format. Men 

den största styrkan ligger i att texterna behandlar mycket ideologi, och att partiet 

tar sig utrymme att resonera kring sin ideologi. 

När det kommer till debatter och motioner har jag i några fall har frångått 

principen om att bara inkludera så nytt material som möjligt. Sökfunktionen på 

riksdagens webbsida låter användaren skriva in ett sökord, i detta fall användes 

”kulturarv”, välja vilket eller vilka partiers företrädare som är av intresse, i detta 

fall Sverigedemokraterna, och sedan filtrera resultaten efter antingen tid eller rele-

vans. Till att börja med utgick jag bara från tid, men eftersom det då räcker att 

någon, oavsett partitillhörighet, nämnt ”kulturarv” en enda gång för att det ska 

hamna i träfflistan, insåg jag efterhand att många av de debatter som dök upp bara 

perifert berörde kulturarv. 

Därför filtrerade jag efter hand efter ”relevans” för att få med fler debatter 

som mer explicit behandlade kulturarv. Slutresultatet blev en blandning som har 

visat sig mycket gynnsam att arbeta med. Hade bara relevansfunktion använts 

hade det troligtvis varit svårt att se vilka områden, vid sidan av kulturpolitiken, 

partiet kopplar samman kulturarv med. Och hade bara tidsfunktionen används 

hade man å andra sidan riskerat missa att få med debatter som mer explicit handlat 

om kulturarv. 

Det finns dock en metodologisk betänksamhet kring relevansfiltreringen och 

det är att det kan anses vara en så kallad ”black box”, eftersom det är en informa-

tionsbehandlingsfunktion där själva proceduren är osynlig för användaren. An-

vändaren vet inte på vilka grunder informationen värderas som relevant av mjuk-

varan. Detta medför dock ingen problematik i detta uppsatsarbete eftersom jag 

fick ut det jag ville ha – ett material att komplettera det tidsmässigt filtrerade jag 

redan fått fram. Det hade varit värre om jag bara använt relevansfiltrering, eller på 

något sätt hävdat att det som där framkom var mer relevant i någon objektiv me-

ning. Icke desto mindre har källkoden till sökfunktionen påverkat materialinsam-

landet på ett sätt som står utom min kontroll, och det är bra att vara medveten om, 

och öppen med. 

Alla motioner från perioden 2013-10-04-2015-10-06 har inkluderats, och des-

sa har kompletterats med en motion som låg utom det kronologiska spannet, näm-

ligen en från 2012-10-05. Totalt rör det sig om 16 motioner. Vad gäller motioner-

na som källmaterial är dess främsta styrka är att det oftast är hos dem man hittar 

ideologiska tankegångar och resonemang där idéer omsätts i mer konkreta förslag. 

Alla debatter från perioden 2014-06-11-2016-02-10 inkluderats, och dessa har 

kompletterats med fyra äldre debatter från 2011-04-06, 2011-12-08, 2012-05-10 

och 2013-06-12. Det rör sig om en partiledardebatt, två frågestunder, tre interpel-

lationsdebatter (där två av interpellationerna också använts), samt 22 övriga debat-

ter i riksdagen. Debatternas styrka som källmaterial ligger mycket i att de bara 

tilldels är förberedda, utrymmet för spontanitet och improvisation ger ett språk 

som delvis skiljer sig från det skrivna, och som därför ger större bredd till materialet. 
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Jag noterar i uppsatsen bara till det material jag explicit refererar till för att 

exemplifiera olika tendenser, men eftersom kvantitativa uträkningar förekommer 

(om än i mycket begränsad mån), och metodiken utgår ifrån analys av det hopsam-

lade materialet som helhet, har jag ändå valt att inkludera allt material jag använt i 

källförteckningen, även sådant som inte har notats till i uppsatsens empiriska av-

delning. Detta, menar vissa, strider mot vetenskaplig praxis, men vid analyserna 

som gjorts och slutsatserna som dragits, har hela det samlade källmaterialet spelat 

en roll, varför det vore att undanhålla information att inte redovisa det i källför-

teckningen. 

Analysmetod 

Jag kommer att studera källmaterialet på två nivåer: dels genom att undersöka det 

som explicit sägs, dels det som framkommer vid en dekonstruerande läsning. 

Textinnehållet ska bearbetas genom en diskursanalys. Jag betraktar (med lånade 

ord) en diskurs som ”en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och 

teorier som sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om någon-

ting”.71 En teoretisk utgångspunkt för metodiken är att språket speglar textprodu-

centens syn på världen, men också att denna i någon mån formar världen genom 

sitt språk.72 Språket är alltså viktigt för detta arbete, och som en följd av detta an-

vänds en generös mängd citat från källorna i uppsatsens empiriska undersökning. 

En diskursanalys är direkt nödvändig om man vill göra anspråk på att kunna 

säga något om helheten, och då annat än det som explicit sägs. Människor, och 

sammanslutningar av människor (i detta fall ett politiskt parti), uttrycker sig ofta 

inkonsekvent och motsägelsefullt. Därför går det inte att fästa allt för stor vikt vid 

enskilda uttalanden i sig, och mena dem vara representativa för helheten. 

Utifrån detta arbetes källmaterial går det inte att säga någonting om Sverige-

demokraternas kulturarvsdiskurs som helhet, för en sådan studie skulle betydligt 

fler källtyper behöva inkluderas. Däremot vågar jag hävda att det går att komma åt 

Sverigedemokraternas mest publikt utåtriktade, och politiskt officiella kulturarvs-

diskurs. Denna säger i sin tur något om den övergripande diskursen i Sverige. För 

även om inte varje svensk skriver under på allt de säger, kan partiet inte helt 

frångå det som i allmänhet betraktas som kulturarv, när de talar om det. Mikroni-

vån säger således någonting om makronivån, och vice versa. Den empiriska studi-

en undersöker bara uppsatsens makrosyfte, men resultaten därifrån kopplas löpan-

de ihop med makroperspektivet. 

                                                 
71 Lindgren (2007), s. 349. 
72 Boréus (2011a), s. 150. 
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Diskursanalysen kan i sin tur sägas ske i fyra nivåer (direkt hämtade från Kris-

tina Boréus kapitel om diskursanalys i Handbok i kvalitativa metoder). I den första 

nivån sker den genom en läsning ”mellan raderna” och en undersökning av vad 

som underförstås i texten, vilka sanningar om kulturarv som textproducenten tyckt 

för uppenbara att explicit skriva ut. I en andra nivå eftersöks de kategorier som 

texten upprättar, och vilka attribut som tillskrivs de olika kategorierna.73 Den tred-

je nivån relaterar till de två föregående och undersöker vad som exkluderas i tex-

ten, det som Foucault kallar utestängningsprocedurer - vad trängs undan, anses 

falskt, eller görs illegitimt genom att framställas i dålig dager? Slutligen skall ock-

så ordvalen kartläggas, och deras betydelser utredas.74 

En följd av den diskursiva metod jag valt är att jag inte på förhand upprättat 

teoretiska analyskategorier att eftersöka i källorna. Detta för att identifierandet av 

de kategorier Sverigedemokraterna upprättar i sig är en så viktig del av studien. 

Den övergripande frågan blir således inte ”hur använder partiet kulturarvsbegrep-

pet för att konstruera X, Y, och Z?”, utan ”vad konstruerar partiet i användandet av 

kulturarvsbegreppet?”. 

Däremot har jag några explicita frågeställningar med vilkas hjälp uppsatsens 

mikrosyfte skall uppfyllas. 

Frågeställningar 

Jag kommer att utgå från tre, huvudsakliga frågeställningar: 

- Vad är kulturarv för Sverigedemokraterna? 

- Vad säger man sig vilja göra med kulturarv, alltså vilken kulturarvspolitik 

vill man bedriva? 

- Hur motiverar man det? 

Dessa har i sin tur flera underfrågor: 

Angående kulturarvsbegreppets innehåll: 

- Vad inkluderas/exkluderas i Sverigedemokraternas kulturarvsbegrepp, vil-

ka beståndsdelar har det? 

- Hur framställs kulturarv i relation till begrepp som historia, kultur, och na-

tion? 

                                                 
73 Med kategorier och attribut menar jag i sammanhanget sådant som uppdelning mellan bra och dålig kultur, 

eller konstruktion av svenskhet, och följaktligen då vilket innehåll man i källorna menar känneteckna bra 

respektive dålig kultur, eller svenskar. 
74 Boréus (2011b), s. 138-140. 
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- Vilka delar av politiken/samhället i stort kopplar partiet ihop kulturarv 

med (kopplar de exempelvis kulturarv till övriga profilfrågor som äldre-

vård och invandring)? 

- Vad presenteras som motsatsen till kulturarv? 

Angående användande av kulturarv: 

- Vad vill partiet förändra, bevara, befrämja, och på vilka sätt? 

- Finns alltid en korrelation mellan vad partiet säger sig vilja göra, och vad 

som avspeglas i faktiska förslag och i budgeteringar? 

Angående anförda anledningar: 

- Vad säger man sig ha för grund för att tycka som man tycker, hur motive-

ras det, alltså - vilken typ av expertis åberopas, och vilken typ av källor an-

förs? 

- Använder man värdeargument? Anser man kulturarv ha ett egenvärde eller 

värde bara i relation till annat? 

Bakgrund – kulturarv och politik 

För att förstå Sverigedemokraternas kulturarvsbruk är det nödvändigt att sätta in 

det i en kontext och förstå vilken position kulturarv haft i Sverige och i politiken.75 

Sina äldsta spårbara rötter har den svenska kulturarvspolitiken i stormaktstiden.76 

1600-talet, med inrättandet av Riksantikvarieämbetet och ett antikvitetskollegium, 

och upprättandet av landets första fornminneslag, ses av många som startpunkten. 

Man talade då inte om ”kulturarv” men desto oftare om ”forn…” eller ”gamble 

götiske kämpavisor” och sådant. (Inhemsk) historia och kultur skulle löpande spe-

la en viktig roll för Sveriges politik in i modern tid (även om vissa, som Beckman, 

pekar på stagnation under 1700-talets första hälft).77 Många forskare utpekar 1800-

talet som en särskilt viktig tid för idén om kulturarv. Förutom att termen ser da-

gens ljus finns också en nationalistisk rörelse som har idén om kulturarv som sitt 

främsta verktyg. 

Den tvivelsutan vikigaste funktionen kulturarv ansågs ha var den identitets-

skapande. Det fanns en idé (vilken är vital än idag) om att när lämningar eller bruk 

från förflutenheten kopplas till en specifik plats kan det skapas en känsla av 

                                                 
75 NB att användningen av termen ”kulturarv” skiljer sig något från min teoretiska definition av begreppet. 

Detta för att forskarna på vilka jag bygger denna sektion i sina studier framförallt utgått från hur deras studie-

objekt hanterat begreppet, liksom också jag kommer göra i detta arbetes empiriska analysdel. 
76 Beckman (1999), s. 31. 
77 Beckman (1999), s. 32. 
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grupptillhörighet, eller till och med en känsla av ett ”jag”, hos mottagaren.78 Det 

”jag” som politikerna på 1800-talet ville att svenskarna skulle känna sig som, var 

”en svensk”, och den grupp de ville att mottagaren skulle känna att den tillhörde, 

var ”svenskarna”. Regionala karaktärsdrag gavs utrymme, men det övergripande 

fokusområdet var svenskheten. 

Smith kritiserar den delen av kulturarvsdiskursen för att vara exkluderande. 

Hon skriver att ”[t]he heritage discourse, in providing a sense of national commu-

nity, must, by definition, ignore a diversity of sub-national cultural and social ex-

periences”.79 Lowenthal, däremot, ser bruket som någonting rätt naturligt, för ett 

lands historia och ”heritage” är ju alltid unikt, något som med rätta kan få dess 

invånare att känna sig speciella.80 Bohman menar att ett sådant strävande, att stärka 

den nationella identiteten i en nationalstat, kan dyka upp både i länder där stat och 

nation sammanfaller, och där spridning finns.81 

Rasidén (den som sa att en människas karaktär främst avgjordes av dess 

blodsband och ”rastillhörighet”) var såklart närvarande inom nationalismen, inte 

minst mot sekelskiftet 1900, men viktigare var idén om arvet – att karaktären be-

ror på, inte så mycket biologi eller uppväxtmiljö, utan arv. Tanken går ut på att 

karaktärsdrag, eller andra spår av forna storartade dåd, från föregångare på en 

plats, på något mystiskt sätt lever kvar hos dess efterträdare många generationer 

senare.82 Gill tycker sig kunna se att samma uppfattning råder idag, vilket kanske 

kan förklara varför kulturarv blivit så omskrivet numera.83 

Till idén om arvet kan också föras de nationalförhärligande aspekterna. Vid 

sidan av att skapa enhet ville man i det nationalistiska projektet också skapa nå-

gonting att vara stolt över. Det kunde vara att hitta någonting landet varit ”bäst” 

på, men ofta var det viktigare att ha varit först. Det kan vara argument som ”vår 

folkgrupp kom först till denna landplätt” och ”vårt land var minsann först med 

allmän och lika rösträtt”, men Lowenthal tillför också ett naturhistoriskt perspek-

tiv, han nämner till exempel att länder tävlar om att hitta det äldsta fossilet inom 

de egna gränserna.84 På något sätt frodades (och frodas än idag) idén om att tid 

leder till äganderätt.85 

Den berättelse med vilken invånarnas hjärtan skulle fångas och en nationell 

identitet skapas, var såklart avgörande för framgången. Eriksen skriver i en artikel 

om kulturarvsproduktion under nationalprojektens era att det fanns skillnader mel-

lan vad olika länder valde att fokusera på, vilka berättelser. Och det är föga över-

                                                 
78 Smith (2006), s. 30. 
79 Smith (2006), s. 30. 
80 Lowenthal (1999), s. 68. 
81 Bohman (1999), s. 97. 
82 Lowenthal (1999), s. 196. 
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84 Lowenthal (1999), s. 173. 
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raskande, för materialet man har att välja från är rikt, och kulturarv är alltid en 

fråga om urval. Eriksen menar att där Norge och Finland skapade berättelser om 

exotisk folklighet, fokuserade Sverige på en mer storvulen berättelse om central-

makten och moder Svea.86 Detta förändrades dock över tid. 

Edquist beskriver de politiska konnotationer som följde med olika berättelser, 

där den dominerande svenska var högerns – den om centralmakten och moder 

Svea, kungar och krig. Efter hand, förklarar Edquist, tog socialisternas och libera-

lernas berättelse allt mer plats, för att slutligen vinna över den borgerliga. Den nya 

berättelsen skulle, liksom i Norge och Finland, fokusera på folket. Edquist skriver 

att ”[b]egreppet folk hade och har en begreppsglidning mellan ’de lägre klasserna’ 

eller ’befolkningsmajoriteten’ å ena sidan, och nationen eller den etniska gruppen 

å den andra. Denna blandning mellan populism och nationalism var kanske inte 

alltid medveten, men polerna förstärkte varandra i folkrörelsernas retorik”; men 

till syvende och sist handlade berättelsen om röda stugor med vita knutar, folkmu-

sik och knätofsar – hembygds- och bondekultursromantik.87 Enligt Beckman inne-

bar det en övergång från bilden av ett stolt kulturarv till ett stackars kulturarv.88 I 

senare tider, efter första världskriget, fick folkberättelsen ny betydelse enligt Ed-

quist, den anammades av högern och kom att ses som antirevolutionär.89 

Man ska dock inte förledas att tro att övergången till folkkulturarv gjorde kul-

turarv mer inkluderande. Det är inte så att det först fanns en diskurs som skapade 

en vördnadsfull undersåte som betraktade glansen av överheten och sedan en om 

en fri inkluderad medborgare. För maktperspektivet är ständigt närvarande. Horg-

by och Lindström kallar den folkliga kulturarvsdiskursen för en ”exkluderande 

maktstrategi” som utestänger ungdoms- och populärkultur och elitistisk avantgar-

dekultur.90 Edquist håller med om den exkluderande funktionen men pekar också 

på en dubbelhet. Han skriver: ”Folklig kultur var i första hand det som inte var 

elitkulturen, men begreppet kom också att beteckna den allmogeorienterade et-

nisk-nationalistiska definitionen av folk”.91 

Nyckelbegreppet folk, i såväl nationalism som kulturarvssyn, var sanktionerat 

från högsta ort. Man inrättade en omfattande infrastruktur för produktion och dis-

tribution av kulturarv, institutioner som gav ifrån sig en officiell bild av kulturarv 

– och därmed svenskhet. Nordiska museet och Skansen torde väl vara de tydligas-

te, och mest välkända, exemplen. Bohman förklarar att viljan att bruka museer i 

nationella syften främst stod att finna hos den borgerliga offentligheten.92 Idéhisto-

rikern Sverker Sörlin menar att de som skapade de stora kulturarvsinstitutionerna, 

                                                 
86 Eriksen (1993), s. 18. 
87 Edquist (2005), s. 148. 
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89 Edquist (2005), s. 185. 
90 Horgby & Lindström (2002), s. 314. 
91 Edquist (2005), s. 184. 
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(Karlin, Hazelius och co.) vilka han kallar ”minnenas eliter”, var en del av ett stör-

re nätverk av eliter, regionala såväl som nationella. Det har, enligt Lowenthal, 

alltid varit så med kulturarv (oavsett hur populistiskt arv kan bli) att eliter äger 

det, kontrollerar åtkomst till det, och sköter om bilden av det.93 

Sörlin pekar också på en viktig koppling, den till akademin, det lärda elitnät-

verket.94 Det politiskt sanktionerade projektet för skapande av nationell identitet 

genom kulturarv var utformat i samförstånd med vetenskapen. Understrykandet är 

viktigt, för de politiska och akademiska kulturarven har sedermera gått skilda vä-

gar. Vad som däremot har kvarstått är en folklig kulturarvsproduktion, vid sidan 

av den institutionella. Edquist visar hur den folkliga kulturarvsproduktionen såg ut 

i Sverige, främst för perioden 1880-1920.95 Det var folkrörelsernas tid, och deras 

inflytande går inte att bortse från. Fastän hembygdsrörelsen dröjer sig kvar finns 

nog de största utominstitutionella kulturarvsaktörerna idag att finna i turistnäring-

en. 

Kulturarv råkar ut för lågkonjunktur i Sverige efter 1800-talet, men i synner-

het efter 1920-talets mitt.96 Termen som sådan var nästan helt frånvarande i såväl 

akademisk, och politisk, som offentlig debatt, och fastän hembygdsrörelsen var 

stor under 1900-talets första decennier, och de stora kulturarvsinstitutionerna lika-

så, skedde en intresseförskjutning. Framtiden blev det nya, viktiga, framförallt då 

inom politiken. Det var inte första gången så skedde. Det historiska intresset har i 

omgångar minskat till förmån för det nya. Ofta hade dock sådana fokusskiften haft 

ikonoklastisk karaktär. Ett välkänt exempel på detta, som Lowenthal tar upp, är 

franska revolutionen, där man helt önskade bryta med gångna tider och, som be-

kant, till och med ersatte den gamla kalendern med en ny, som tog sin början i och 

med revolutionen, vilken fick utgöra startpunkten på år 1.97 

Beckman ägnar 1900-talsskiftet en del intresse. Han förklarar att hela väl-

färdsstatsbygget var en tid då ”[f]ramtidens helgd överglänste historien” och att 

”framsteget” var att betrakta som en överideologi, och vidare att ”[g]enom Fram-

stegets överideologi svalnade statens intresse för att söka legitimitet i sitt ansvar 

för historisk kontinuitet”.98 Inom politiken menar han att Socialdemokraterna för-

visso utnyttjade historien, men då som avskräckande exempel att ställa i kontrast 

mot de egna framstegen.99 Historien ställdes i framtiden och framstegets tjänst, och 

blev till ett bihang snarare än huvudintresse i och med att guldålderstanken, såväl 

den kulturella som den samhälleliga, försvann. 
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Det gick att skönja ett visst återväckt intresse under 1970-talet med dess gräv-

där-du-står-rörelse, intresse för industriminnen, vredesutbrott mot rivningar i stä-

derna, folkmusikvåg etc.100 Det kan dock vara värt att notera att termen kulturarv 

inte gavs allt för mycket utrymme då, man talade i stället om ”folk”, ”tradition” 

och ”kultur”.101 Ett av 1970-talets många slagord ”det personliga är politisk” gör 

förvisso att man med samtida ögon kunnat betrakta intresset för politiskt, men i 

stort handlade det nog framförallt om andra drivkrafter.102 Någon tydlig och direkt 

koppling till nationalistiska intressen går heller inte att se under perioden. 

Det verkligt nytända intresset för kulturarv har egentligen kommit först de se-

naste decennierna, men dess rötter står inte att hitta i 1970-talet, utan i det sena 

1980-talet. Ronström har spårat termen, och sett att den dyker upp i 1987/1988 års 

kulturproposition, och därefter i Bildts regeringsförklaring 1991, läroplanen för 

gymnasiet 1992/1993 och museiutredningen 1994.103 Intresset för kulturarv kom 

alltså först från politiskt håll, och spred sig sedan till akademin.104 

Ett försök till att mer officiellt etablera kulturarv som kulturpolitiskt område, 

menar Beckman skedde i och med 1995 års kulturutredning.105 Kulturarv hanteras i 

utredningen i bestämd form singular, precis som när termen försvann ur bruk näs-

tan 100 år tidigare. Kopplingen identitet - kulturarv ges där utrymme, men man 

pratar inte om nationell identitet, utan istället om lokal identitet eller identitet i 

helt allmänna ordalag. Beckman förklarar detta med att man varit försiktiga, näs-

tan fega, för när man pratar om identiteter i allmänhet behöver man inte ”ange om 

det gäller kollektiva eller individuella, eller om vilka kollektiva identiteter det 

handlar.” och då slipper man ta ställning till äldre kulturarvspolitiks koppling till 

svensk identitet, men kan ändå knyta det till arv.106 

Ronström tycker att begreppet den senaste tiden blivit urvattnat, och skriver 

att ”[p]å bara några få år blir ’kulturarv’ en allmän generisk term för alla möjliga 

slags positiva förflutenheter, i vardagsspråk, i politisk debatt och i akademisk litte-

ratur”.107 

Men vad är det nya intresset sprunget ur? Lowenthal förklarar att vi värderar 

kulturarv högst när det ”seems at risk”, en uppfattning de flesta inom fältet delar.108 

Det finns många exempel på detta från långt tillbaka, ovan nämnda 1600-talsvurm 
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för gamla götiska sånger, 1800-talsintresse för rurala och agrara seder och bruk, 

och 1970-talsuppmärksammande av avindustrialisering är några exempel på detta. 

Intressevågorna kommer ständigt som svar på någonting och grundar sig ofta i en 

rädsla för att något riskerar att försvinna om det inte uppmärksammas och bevaras. 

Hotet upplevs ibland som kommande från andra länder. Bohman menar att det 

inte sällan varit björnen i öster som skrämt, först som ”ryssen” senare som ”bol-

sjeviken”, ett mer kontemporärt tillägg skulle kunna vara ”Putin”. Nu upplever 

många, enligt Bohman, hotet komma från Europeiska unionen och det lite diffusa 

”invandrarna”.109 

Inom ramarna för den rådande kulturarvsdiskursen finns idag en särartssyn 

som lever kvar från begreppets ungdom. De förmodat identitetsskapande funktio-

nerna hos kulturarv fokuserar alltid på en viss grupp. Det kan både vara nationella 

sammanslutningar eller mindre sådana. Det har sedan begreppets stora återintåg 

mot slutet av 1900-talet varit lite tabubelagt att tala om nationalkaraktär och kul-

turarvs nationella särart. 

Kanske har det att göra med den beska bismak associationerna till ett sådant 

tankemönster har. Två exempel på långt dragna nationella särartstänk som lett till 

katastrof är 1940-talets Tyskland och 1990-talets Rwanda. Det kan också ha att 

göra med en relativt spridd förståelse för det ovetenskapliga i tanken om national-

identiteter. Socialantropologen Benedict Andersons grundläggande påstående från 

hans ”Imagined communities” har fått spridning, nämligen det att nationer är soci-

ala konstruktioner, och därmed föreställda gemenskaper, emedan invånarna i en 

nation, hur liten den än är, aldrig kommer höra talas om eller träffa ens en bråkdel 

av de andra invånarna.110 Men ändå frodas idén om kulturell särart ännu när det 

kommer till mindre grupper. 

Till exempel hanterar både den museala institutionen Nordiska museet och de 

politiska institutionerna Sametinget och Jämtlands läns landsting på sina respekti-

ve webbsidor ”det samiska kulturarvet” i bestämd form, som något specifikt och 

avgränsat.111 Sametinget skriver dessutom vidare att ”[k]ulturarvet återspeglar en 

svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande 

samiska kultur”. 

Sofia Johansson undersöker, i sin magisteruppsats i samhälls- och kulturana-

lys, Riksantikvarieämbetets syn på kulturarv i relation till identitet och svenskhet. 

Johansson visar att myndigheten har ett särartsperspektiv på kulturarv, i synnerhet 

vad regionalitet anbelangar. Hon pekar, med en kärnfull formulering, på proble-
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matiken med det. Hon skriver: ”Det jag, med utgångspunkt i mina teoretiska ut-

gångspunkter, oroar mig över i detta sammanhang är att en sådan särartspraktik 

ofta präglas av essentialisering, segregering och hierarkisering”.112 För regionala 

identiteter är också föreställda, simplifierade, precis som i fallet med inhemska 

minoriteter och nyinvandrade grupper. 

Klein menar att den globaliserade tiden, med människor som rör sig över stora 

områden, och flyttar långt från hemlandet, fört med sig ny aktualitet och betydelse 

för kulturarv.113 För att hamna i ett nytt land kan föra med sig att man upplever sitt 

eget kulturarv som hotat, och tänker man sig det vara en viktig identitetsskapare 

blir det såklart än värre. Klein förklarar att invandrargrupper ofta aktivt diskuterar 

hur den egna kulturen ska bevaras och representeras i nya hemland, och att det 

ofta är de folkliga uttrycken som ges betydelser, och därmed blir symboler för 

kulturarv. Hon ser hur seder, mat, med mera, transformeras, och att vad de repre-

senterar i det nya landet är viktigare än att de är precis som de varit i det gamla 

landet.114 Precis som det har varit med kulturarv i stort - symbolvärdet är större än 

delarna. 

Som vi kan se anses det att både äldre och nyare svenska grupper är urskilj-

ningsbara, och att varje grupps egna kulturarv, på ett eller annat sätt, är viktiga för 

gruppernas respektive identiteter. 

Parallellt med detta finns också en bild av kulturarv som något mer allmän-

mänskligt i form av världskulturarv. Men de olika perspektiven sammanblandas 

ständigt i tal om kulturarv, och vid en dissekering av argument kvarstår ofta just 

särartstanken som den centrala. Så framkommer exempelvis i Johanssons under-

sökning att Riksantikvarieämbetet explicit skriver att Sverige berikats av mång-

kultur och att landet är, och har varit, mångkulturellt. Men Johansson visar som 

sagt ändå hur man vid myndigheten till syvende och sist tänker i banor av särart.115 
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Empirisk undersökning 

Vad är kulturarv för Sverigedemokraterna? 

Förekomst av kulturarvsbegreppet 

- Tvärsektoriellt och spritt 

Kulturarv är för Sverigedemokraterna ett begrepp som kan användas i alla möjliga 

politiska sammanhang. I debatter, principprogramstexter och motioner som rör allt 

från landsbygden, vattenbruk, skogsnäringen och allemansrätten, via livsmedels-

produktion, vård och omsorg, energipolitik, bebyggelsepolitik, och frågor om 

rättssamhällets utformning, till familjepolitik, jämställdhet, religion, kultur, och 

idrott, dyker kulturarvsbegreppet upp. Även i frågor som rör skolpolitik, folkbild-

ning, forskning, public service, välfärdspolitik, samhällsutveckling, statsappara-

ten, skatter, ekonomisk politik, utrikespolitik, försvarspolitik, EU, och invand-

ringspolitik, relaterar partiet på ett eller annat sätt till kulturarv. Exempel från em-

pirin på hur relationen ser ut mellan några av dessa olika politiska områden och 

kulturarv, kommer att dyka upp under uppsatsens gång. 

Sverigedemokraterna är medvetna om att de kopplar samman kulturarv med 

ett brett spektrum av frågor. Aron Emilsson, partiets kulturpolitiske talesperson, 

beskrev i en riksdagsdebatt partiets kulturpolitik som gående ”tvärsektoriellt utan-

för det traditionella kulturområdet”.116 Man kan dock inte påstå att kulturarvstan-

ken genomsyrar Sverigedemokraternas politik, för det rör sig inte om en enad tan-

ke. Istället har jag vid läsning och bearbetning av materialet mötts av en uppsjö 

olika idéer om vad kulturarvet är, vad det kan användas till, hur det ska värderas, 

och varför man tycker så. Trots detta finns såklart teman och idéer som framstår 

som starkare än andra, dessa kommer att ägnas mer utrymme i uppsatsen. Min 

förhoppning är att både kunna presentera en samlad bild av partiets mer domi-

nanta användande av begreppet, och inkludera några av de sidospår som är mest 

relevanta. 
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Funktioner hos kulturarv 

- En grundsyn om gemenskapsskapande 

På sin webbsida skriver partiet att den viktigaste funktionen ”kulturarvet” kan ha 

är att fungera ”som ett sammanhållande kitt”. De fortsätter: ”Varje samhälle be-

höver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma 

myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att 

i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den 

svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet 

som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla 

av gemenskap”.117 På ett annat ställe på webbsidan står också att läsa att de särskilt 

vill belysa ”dess betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärds-

samhället vi lever i”.118 

Snarlika formuleringar dyker upp lite varstans, till exempel när Runar Filper i 

ett anförande säger att kulturarvet ”är en gemensam skatt som bidrar till att skapa 

en inre sammanhållning i vårt land och gör det möjligt för enskilda att förstå och 

tolka sin historia”.119 Eller när Adam Marttinen säger ”Vi sverigedemokrater anser 

att vårt gemensamma kulturarv kan bidra till att skapa en nödvändig inre sam-

manhållning i vårt land och lära oss och kommande generationer om vårt gemen-

samma historiska arv”.120 Eller när Stefan Jakobsson med flera, i en motion skri-

ver: ”I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, tradi-

tioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vil-

ka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. 

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma nor-

mer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av 

det svenska samhället”.121 

Vad kulturarvs gemenskapsskapande funktioner anbelangar, åberopar Emils-

son i ett anförande konsthistorikern och museimannen Sten Rentzhogs expertis.122 

Emilsson sa att ”[k]ulturarvet skänker sammanhang och förståelse och är ett rygg-

stöd och en backspegel för en trygg färd framåt. ’Att känna att det finns något spe-

ciellt med ens släkt, arbetsplats, stad, landskap eller land är en viktig del av ens 

jag’, skriver kulturhistorikern Sten Rentzhog i boken Tänk i tid och fortsätter: 

’Ingen grupp och inget samhälle, särskilt ingen demokrati, kan fungera utan någon 

                                                 
117 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
118 Sverigedemokraterna: Vår politik, https://sd.se/var-politik/ > Kulturpolitik [2016-04-24]. 
119 Betänkande 2014/15:KrU10, Debatt och beslut, anf. 132 Runar Filper. 
120 Betänkande 2012/13:KrU9, Debatt och beslut, anf.164 Adam Marttinen. 
121 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl.  
122 Det är för övrigt enda gången jag i mitt material stött på att man söker stärka sina argument med hänvis-

ning till någon kulturarvsvetare, mer om det i avdelningen som behandlar hur partiet motiverar sitt tyckande 

och sina förslag. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
https://sd.se/var-politik/
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form av tankegemenskap, en gemensam föreställningsvärld med rötter i gruppens 

förflutna.’ Att relativisera kulturarvets betydelse ligger därför inte för oss”.123 

Kulturarv är alltså för Sverigedemokraterna en bas för hela samhällsbyggna-

den. Kulturarv ska föra med sig demokrati, trygghet, stabilitet, och inte minst ge-

menskap och sammanhållning. Man hanterar det också i hög grad som någonting 

identitetsskapande. Mot bakgrund av detta, är det inte överraskande att kulturarv 

kopplas samman med så många olika politiska områden. Det är inte heller över-

raskande att man säger saker som: ”Vi sverigedemokrater anser att få uppgifter 

kan vara viktigare för samhällets välmående och harmoniska utveckling än att 

bevara och levandegöra kulturarvet”.124 De vill alltså, med hjälp av kulturarv, ska-

pa/uppnå just det som de (med stöd av Rentzhog) menar behövs för ett välfunge-

rande samhälle. Denna grundsyn på kulturarv som någonting odelat positivt och 

viktigt för gemenskap och i förlängningen ett fungerande samhälle framkommer, 

med få undantag, i alla de sverigedemokratiska uttalanden och skrivelser vilka 

utgör mitt material. 

Att se kulturarv som ett samhällsbildande värde är ingenting Sverigedemokra-

terna är ensamma om. Beckman visar att kulturarv haft de konnotationerna sedan 

begreppets återupplivande mot slutet av 1900-talet.125 De identitets- och gemen-

skapande funktionerna hos kulturarv var också närvarande i 1800-talets tal om 

kulturarvets funktioner, och idén har enligt Smith överlevt de stora nationella pro-

jekten.126 Enligt Duelunds lista, men också enligt andra forskare, som historikern 

Dag Lundqvist, är kopplingen mellan kulturarv och identitet klar inom den Euro-

peiska nationalismen idag.127 Som visas bland annat av europakommissionens ”A 

New Narrative for Europe”, är idén om kulturarv som gemenskapande vital också 

på europeisk nivå.128 

En förståelse för den sverigedemokratiska grundsynen på kulturarv (som va-

rande av avgörande betydelse för samhällets funktion i sig) kan vara till hjälp för 

att förstå den självklarhet med vilken begreppet används av många av partiets fö-

reträdare. I stort sett i alla utsagor presenteras kulturarv inte bara som odelat posi-

tivt, utan också viktigt. Och den vikt man tillskriver arv kan nog ofta relateras till 

grundsynen. Grundsynen säger alltså något om nyttan kulturarv kan ha, eller vik-

ten det bär, men ingenting om dess innehåll. Frågan kring vad kulturarv utgör för 

partiet kvarstår alltså, och skall undersökas i det följande. 

                                                 
123 Betänkande 2014/15:KrU1, Debatt och beslut, anf.99 Aron Emilsson. 
124 Betänkande 2011/12:KrU9, Debatt och beslut, anf.138 Mattias Karlsson. 
125 Beckman (1999), s. 53. 
126 Smith (2006), s. 30. 
127 Duelund (2011), s. 7; Lundqvist (2010), s. 127. 
128 Europakommissionens kulturkommitté (2014). 
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Numerus och innehåll 

- KulturarvET och dess beståndsdelar 

Sverigedemokraterna skriver och talar om ”kulturarvet”. Alltså om kulturarv i 

bestämd form singular. Ibland används också olika varianter av det likaledes be-

stämda ”vårt kulturarv”. Ordvalen antyder att det finns en definition bakom det 

man talar om, på sätt och vis en sanning om vad det är, för självklar för att skriva 

ut.129 På ett par ställen förekommer dock försök från partiets sida att explicit defi-

niera vad som ingår i begreppet. 

Oftast handlar det om att benämna en specifik företeelse som kulturarv. An-

ders Forsbergs uttalande: ”Den unika ålakulturen [...] en flerhundraårig kulturarvs-

tradition med rötter till medeltiden”, är ett exempel på ett sådant utnämnande.130 

Det mångstädes förekommande påståendet: ”De kyrkliga kulturminnena utgör den 

största samlade delen av det materiella svenska kulturarvet”, är ett annat.131 Men 

listan kan göras lång, några andra exempel är: ”Ishockey är en oumbärlig del av 

folksjälen och det levande kulturarvet”.132 ”Allemansrätten är vårt gemensamma 

kulturarv”.133 ”Vårt kulturarv är ett minne från våra förfäder - det är ett faktum”.134 

”En viktig del av vårt kulturarv är de byggnader som bedöms vara av kulturhisto-

riskt värde”.135 ”Ordnar bär på tradition. De bär också på prestige och status, och 

de är en del av vårt historiska kulturarv”.136 ”Det svenska jakt- och målskyttet är 

nämligen en del av vårt kulturarv, och vi behöver vara mycket rädda om det”.137 

”Kulturarvet är ju vårt gemensamma kollektiva minne”.138 ”Vår historiska identitet 

är synonymt med ett aktivt fäbodbruk. […] detta ännu levande kulturarv”.139 ”Det 

måste anses vara av angelägen natur att värna om dialekterna som en viktig del av 

vårt kulturarv och medvetandegöra detta redan från unga år”.140 ”Snus[…] är också 

en levande del av vårt svenska kulturarv. Det har månghundraåriga anor och är 

helt världsunikt”.141 

Som framgår ovan handlar det mycket om olika typer av ageranden. Vissa sätt 

att fiska, vissa sätt att idrotta. Men också om mer materiella ting ges utrymme, 

som olika typer av byggnader, inte minst kristna, även snus och fornminnen be-

                                                 
129 Här ser vi tydligt hur den första nivån av diskursanalys verkar. 
130 Interpellation 2015/16:261, Anders Forsberg. 
131 Betänkande 2014/15:KrU10, Debatt och beslut, anf.132 Runar Filper. 
132 Betänkande 2014/15:KrU11, Debatt och beslut, anf.110 Sara-Lena Bjälkö. 
133 Betänkande 2014/15:MJU12, Debatt och beslut, anf.109 Anders Forsberg. 
134 Betänkande 2014/15:KrU10, Debatt och beslut, anf.125 Angelika Bengtsson. 
135 Betänkande 2014/15:SkU16, Debatt och beslut, anf.165 David Lång. 
136 Betänkande 2014/15:KU8, Debatt och beslut, anf.141 Jonas Millard. 
137 Betänkande 2013/14:JuU36, Debatt och beslut, anf.33 Richard Jomshof. 
138 Betänkande 2011/12:KrU9, Debatt och beslut, anf.138 Mattias Karlsson. 
139 Motion 2015/16:2531, Anders Forsberg m.fl. 
140 Motion 2015/16:2532, Runar Filper & Aron Emilsson. 
141 Motion 2015/16:1791, Johnny Skalin. 
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skrivs som ”varande” kulturarv.142 Uppspaltandet ovan ger ett inte så lite spretigt 

intryck. Det är som sagt inte försök från partiets sida att ge en helhetsbild av vad 

kulturarv är, utan utpekanden av enstaka fenomen som inräknade i det. Från sam-

manställningen kan vi dock sluta oss till, bland annat, att Sverigedemokraterna 

både anser materiellt och immateriellt kulturarv vara värt att inkludera. 

Beckman menar att när man i politiken under 1900-talets sista decennier tala-

de om kulturarv respektive kulturarvet gjordes så medvetet.143 Det var övervägda 

val som syftade till att förmedla en viss världsbild.144 Att Sverigedemokraterna 

säger och skriver ”kulturarvet” skulle kunna vara en följd av ett övervägt val, men 

det kulle också kunna säga någonting annat, djupare, om partiets syn på vad arvet 

är. Det skulle nämligen kunna vara en följd av partiets syn på kulturarv som nå-

gonting givet essentialistiskt, vilken skall undersökas ytterligare här näst. 

Mer om beståndsdelar och urvalsprocess 

- Positiv historia och essentialism 

I materialet finns knappt några egentliga försök att från ett mer övergripande per-

spektiv beskriva kulturarv och dess beståndsdelar. Jag har endast hittat en sådan 

ansats, och den inkluderar bara immateriella aspekter. Ansatsen hittas i en motion, 

författad av bland andra Jakobsson, i vilken de skriver: ”I kulturarvet ingår det 

svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, 

språk och religion”.145 Vad som menas med ”det svenska folket” är något vi får 

anledning att återkomma till senare (för stunden kan det bara vara värt att notera 

att det är ett nationellt kulturarv de talar om). Först vill jag belysa vad partiet sagt 

om det närliggande begreppet kultur. 

I partiets hantering av kultur- respektive kulturarvsbegreppet, framstår de ofta 

som synonymer. Genom att studera hur partiet söker definiera kultur kan man där-

för se hur de implicit definierar kulturarv. Emilsson sade i ett anförande: ”För 

Sverigedemokraterna är kulturen en central del av politiken, det mänskliga livet 

och samhällsbygget. För Sverigedemokraterna är kultur både den humanistiska 

definitionen, de sköna konsterna, och den antropologiska kring vårt sätt att leva 

och vara gentemot varandra”.146 Och på partiets webbsida går man djupare i den 

antropologiska delen, vilken genomgående framstår som den man lägger huvudfo-

kus på: ”Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhäl-

le eller en viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, 

beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, reli-

                                                 
142 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 24 ff. 
143 Alltså i obestämd form kontra bestämd form singular. 
144 Beckman (1999), s. 39, 48. 
145 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
146 Betänkande 2014/15:KrU1, Debatt och beslut, anf. 99 Aron Emilsson. 
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gion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system”.147 

Ingen av dessa utsagor ger egentligen en snävare bild än den vi bar med oss sedan 

innan, men ett annat citat från webbplatsen ger mer substans: 

I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt 
som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska 
nationen. 

Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som vi betraktar som tillhöran-
de kärnan i den svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i första hand sådana företeelser 
som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i 
den svenska historien, har en stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har 
en stark symbolisk betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den 
svenska nationen eller en viss del av den svenska nationen. Det faktum att en viss företeelse är 
att betrakta som svensk är i sig inte nog för att vi skall anse den vara särskilt skyddsvärd, den 
måste också vara förenlig med en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling.148 

Som framgår av citatet är urvalet gjort på basis av sådant man uppfattar som sär-

skilt positivt. Detta synsätt är helt i linje med det Bohman menar vara det gängse 

för hur innehåll i kulturarvsbegreppet fastställs.149 Partiet tillåter bara något att ingå 

och betraktas som ”kärnan i den svenska kulturen” – kulturarv – om det är ”fören-

ligt med en konstruktiv” samhällsutveckling. Det blir således lite av ett cirkelar-

gument, sett i ljuset av vad man menar kulturarv kunna bidra till – gemenskap, 

demokrati och en positiv samhällsutveckling – och vad man menar kulturarvet 

vara – det från förflutenheten som har bidragit till positiv samhällsutveckling. 

Men oavsett tankegångens bärkraft finns den där, och det är det intressanta. Tan-

ken verkar genomgående finnas i Sverigedemokraternas användning av kultur-

arvsbegreppet, det är alltid endast sådant de beskriver som positivt som tillåts ingå. 

Huruvida detta är en produkt av en medveten eller omedveten urvalsprocedur 

är däremot oklart. Stycket ovan antyder förvisso att partiets officiella hållning är 

att det är någonting medvetet, men huruvida uppfattningen delas av alla partiföre-

trädare som uttalar sig går såklart inte att veta. Partiföreträdarnas retorik överlag 

antyder att de ser innehållet som självklart, och således kan det snarare vara 

omedvetenhet som ligger bakom. 

Endast ett fall av att inkludera negativa saker har jag hittat i materialet, och 

det är Karlsson som i en debatt talar om kollektiv minnesförlust, och visar på dess 

faror, för utan kulturarv kan man inte ”minnas sina misstag och därmed inte heller 

[..] dra någon lärdom av dem”.150 I och med att det som sagt rör sig om ett enda 

fall, som dessutom går på tvären emot den absoluta majoriteten av det starkt posi-

tivt värderande användandet av kulturarvsbegreppet, illustrerar exemplet snarare 

                                                 
147 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

 https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
148 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

 https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
149 Bohman (1997), s. 94. 
150 Betänkande 2011/12:KrU9, Debatt och beslut, anf.138 Mattias Karlsson. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
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en kontrast än något som faktiskt är en del av partiets övergripande uppfattning 

om begreppet. 

Sverigedemokraterna upprepar vid ett antal tillfällen i materialet att de är emot 

kulturrelativism.151 Detta är såklart en del i förklaringen till att de talar om kultur-

arv som någonting bestämt och självklart. Det kan tyckas förvånande att partiet, i 

och med att de förespråkar en mer essentialistisk syn, inte lägger mer kraft på att 

definiera innehållet än vad som görs. Å andra sidan kanske den essentialistiska 

grundsynen på kulturarv gör att mycket för dem framstår som för självklart för att 

sätta ord på. Ett par sådana saker är relationen mellan kulturarv och nationen, re-

spektive kulturarv och tiden. 

Nation och medborgare 

- Dominant nationell svenskhet 

Underförstått i Sverigedemokraternas tal om ”kulturarvet” är att det är ett svenskt 

sådant. Och inte svenskt enbart i meningen att det är kulturarv som finns i landet 

som ligger väster om Finland och öster om Norge, utan svenskt som i nationellt 

svenskt. När de inte explicit nämner annat (som när de exempelvis skriver om 

”samiskt kulturarv”) pratar partiet alltid om ett nationellt svenskt kulturarv. Ibland 

säger de ”det svenska kulturarvet”, ibland ”vårt gemensamma kulturarv”, ibland 

bara ”kulturarvet”, men utgångspunkten är alltid det nationella. En nation är för 

Sverigedemokraterna en samling individer med vissa kulturella särdrag som sär-

skiljer dem från andra nationer. Många partiföreträdare verkar anse språket vara 

den främsta markören på nationstillhörighet. 

I partiets principprogram står uttryckligen att partiets idealsamhälle är en na-

tionalstat, alltså ett land där nationens och statens gränser sammanfaller.152 Detta 

motiveras bland annat med att de menar att den moderna demokratin går hand i 

hand med nationalstatens varande.153 

Detta betyder i sin tur att när man skriver om, exempelvis, ålfiske som varan-

de en del av ett svenskt kulturarv, tillskriver man hela landet ålfiske, och inte bara 

regionerna där ålfiske pågår. Oavsett om man kommer från Österlen eller Öster-

sund skall alltså ålfisket betraktas som en del av ens kulturarv. Undantagsvis hän-

der det att partiet belyser det regionala i kulturarv. Det handlar bland annat om att 

man skriver saker som: ”Den viktigaste målsättningen för den regionala kulturpo-

litiken är att värna och levandegöra det regionala och nationella kulturarvet” i sitt 

landstingspolitiska inriktningsprogram.154 Där skriver man också: 

                                                 
151 Bl.a. Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

 https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
152 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 13. 
153 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 6. 
154 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 24. 
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Sverigedemokraterna värnar de lokala identiteterna och den nära kontakten med folket. Vi 
ställer oss skeptiska till bildandet av storregioner och ser riskerna med ett system som centra-
liserar makt och brister i kommunikationen med och förankringen hos medborgarna. 

Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framti-
den är av stor betydelse för Sverigedemokraterna. Bland annat av denna anledning anser vi att 
försiktighet bör iakttas vid planer på att bryta upp kommun- och landstingsgränser som vilar 
på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt förankrad identitet.155 

 

Det finns alltså någon slags idé om särskilt lokala kulturarv, som dyker upp spora-

diskt, både som relateras till konkreta förslag, och i mera abstrakta former i stil 

med ”vi värnar det lokala kulturarvet”. Men det finns regionala arv som hanteras 

mer systematiskt. Det tydligaste, och mest frekvent återkommande, exemplet på 

regionalt kulturarv är dialekter. Man motionerar bland annat om dialektundervis-

ning på skolschemat. Filper och Emilsson skriver: ”Det måste anses vara av ange-

lägen natur att värna om dialekterna som en viktig del av vårt kulturarv och med-

vetandegöra detta redan från unga år. Genom att införa ämnet dialekt på skol-

schemat så ökar man barns- och ungdomars intresse och förmåga att levandegöra 

och traktens folkmål i det vardagliga ord- och språkbruket”.156 I en annan motion, 

signerad Filper med flera, skriver man att ”[d]ialekterna är unika som identitetsbä-

rare och måste således bevaras, användas och säkras för kommande generationer”, 

och förklarar att man oroar sig för att ”den omistliga kulturskatt som dialekterna 

är, kommer att förloras och aldrig någonsin ha möjlighet att bevaras i sina rätta 

former”.157 

Partiet betonar alltså inte explicit regionaliteten när det kommer till kulturarv. 

Kanske är det regionala underordnat det nationella. En mening i motionen illustre-

rar detta tydligt: ”Med detta vill vi att regeringen åter aktualiserar frågan och ser 

över möjligheterna att återkomma med en fortsättning av det avstannande projek-

tet om att ta fram en helomfattande ordbok över Sveriges dialekter”.158 Att man vill 

ha ett nationellt samlingsverk för ett sådant regionalt fenomen som dialekter, visar 

enligt mig just på det att det nationella är viktigast, överordnat det regionala. 

Att partiet vill rikta fokus också mot svensktalande grupper boendes utom sta-

tens gränser är ett annat exempel på detta. Om Institutet för språk och folkminnen 

skriver Filper med flera i en motion att: 

Vi anser att det för en kulturarvsbevarande svensk myndighet borde vara mer prioriterat att 
bevara och levandegöra hela den svenska nationens kulturarv än att samla kunskap om an-
vändningen av invandrarspråk inom den svenska statens gränser. Vi anser också att det borde 
vara lika prioriterat att sprida kunskap om den svenska nationens samtliga språkvarianter som 
det är att sprida kunskap om de nationella minoriteternas språk. […] Vi föreslår därför att för-
ordning (2007:1181) ses över i syfte att ge Institutet för språk och folkminnen ett uttalat upp-

                                                 
155 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 35. 
156 Motion 2015/16:2532, Runar Filper & Aron Emilsson. 
157 Motion 2015/16:2555, Runar Filper m.fl. 
158 Motion 2015/16:2555, Runar Filper m.fl. 
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drag att bevara, levandegöra och samla kunskap om även finlandssvenskarnas och estlands-
svenskarnas dialekter och kulturarv.159 

Här syns nationalstatssträvandena tydligt. Man vill alltså att en statlig språkmyn-

dighet, inte ska fokusera på det som talas inom statens gränser (exempelvis då 

”invandrarspråk”), utan istället anta ett nationellt perspektiv. Detta betyder alltså 

att bara om man enligt Sverigedemokraternas perspektiv ”tillhör den svenska na-

tionen” kan man räkna ”kulturarvet”, det kulturarv Sverigedemokraterna menar att 

staten skall ägna sina resurser åt, det kulturarv de menar är grunden för ett demo-

kratiskt Sverige, som sitt. Andra grupper boende inom rikets gränser trängs undan, 

exempelvis hanteras de nationella minoritetsspråken, och de nationella minoritets-

gruppernas kulturarv som särskiljda, och inte en del av ”kulturarvet”. Det tydligast 

exemplet på detta är samisk kultur. 

Samiskt kulturarv ges ganska mycket utrymme i Sverigedemokraternas skri-

velser och anföranden, men det hanteras alltid som ett separat kulturarv. Exem-

pelvis sa Karlsson i ett anförande: ”Redan i Sverigedemokraternas första partipro-

gram från 1989 slog vi fast att samer, svenskar och tornedalingar utgör Sveriges 

ursprungsbefolkning och att samtliga dessa grupper har en lika självklar rätt att 

bevara och stärka sin kultur och identitet inom den svenska statens ramar. Att ar-

beta för att bevara det samiska kulturarvet är alltså för oss lika viktigt som att be-

vara det svenska kulturarvet”.160 ”Det svenska kulturarvet” identifieras som ett 

särskiljt kulturarv i Sverige, separerat från andra kulturarv. När Sverigedemokra-

terna så talar om ”kulturarvet”, ”det svenska kulturarvet”, eller ”vårt gemensamma 

kulturarv” är det alltså mycket som trängs undan, exkluderas, och görs illegitimt, 

och därmed inte betraktas som svenskt. 

Smith menar, som tidigare nämnts, exkluderandet vara det främsta 

maktuttrycket.161 Och exkluderade personer och grupper saknar möjlighet att på-

verka definitionen av innehållet, vilket gör det svårt för dem att inkluderas, om de 

så skulle önska. Med det i åtanke skall dock sägas att skotten mellan det nationellt 

svenska och det icke nationellt svenska inte nödvändigtvis är vattentäta. För parti-

et menar att en nationalitet är någonting man kan välja. Under rubriken ”Sverige-

demokraterna och nationen” i partiets principprogram skriver man: 

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identi-
tet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt 
vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja 
att uppgå i den. 

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av 
svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. 

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som ta-
lar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kultu-

                                                 
159 Motion 2015/16:1838, Aron Emilsson m.fl. 
160 T.ex. Betänkande 2010/11:KrU9, Debatt och beslut, anf.147 Mattias Karlsson. 
161 Smith (2006), s. 36. 
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ren, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska natio-
nen än med någon annan nation.162 

Idén om att den viktigaste nationella tillhörighetsmarkören går att välja skiljer 

Sverigedemokraternas moderna nationalism delvis från den som var rådande un-

der nationalstatsprojektet. Åtminstone i den mån ras då ansågs vara den främsta 

nationella tillhörighetsmarkören (vilket var en idé som efterhand övergavs).163 

Men att man kan välja en svensk nationalitet innebär inte att andra kulturarv 

räknas till ”kulturarvet”. För den modell för assimilerad svenskhet som visas i 

citatet ovan, eftersträvar något slags slutet system, där ingenting nytt tillkommer. 

Individer får tillkomma, men bara om de anammar ”kulturarvet” (det ”svenska”) 

och överger det kulturarv de bär med sig. Exkluderingen leder alltså i förlängning-

en till ett statiskt kulturarv. 

De säger sig trots detta vara medvetna om att ”den nationella kulturen inte är 

statisk” och att ”den förändras över tid”, och menar alltså att ”[u]tländska företeel-

ser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen”. 164 Så kan dock bara ske om 

”det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt ”, de fortsätter: ”Kulturim-

pulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska sam-

hället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi 

dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kultur-

imperialism. Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från över-

heten”.165 

Karlsson sade i en kulturdebatt att ”[d]et faktum att polskan sannolikt kom 

från Polen för 500 år sedan, att midsommarstången eventuellt har sitt ursprung i 

Tyskland eller att ursprunget till luciafirandet till viss del kan spåras till Italien och 

katolicismen” inte spelade någon roll, de kunde ändå betraktas som svenska kul-

turarv numera.166 Han sade också: ”I vissa fall har man tagit till sig en utländsk 

kulturimpuls i oförändrad form och gjort den till sin egen. I andra fall har man 

förändrat och anpassat den efter de rådande traditionerna i landet. Så kommer det 

att se ut även i framtiden. Det är inget konstigt eller fel med detta, så länge det 

sker naturligt och frivilligt på initiativ av befolkningen själv”.167 Men svar på frå-

gan om hur man ska kombinera en sådan frivillighet med ett system som bara ac-

cepterar redan definierade kulturarv som varande kulturarv, står inte att finna nå-

gonstans i materialet. 

                                                 
162 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 15. 
163 Gill (2012), s. 113. 
164 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet,  

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
165 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

 https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
166 Betänkande 2011/12:KrU1, Debatt och beslut, anf.3 Mattias Karlsson. 
167 Betänkande 2011/12:KrU1, Debatt och beslut, anf.3 Mattias Karlsson. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
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Ta de svenska minoritetsspråken, till exempel. Språk framställs genomgående 

som någonting mycket viktigt för kulturarv. Här och var i materialet kallar partiet 

minoritetsspråken ”viktiga”, ”värda att bevara”, et cetera (nota bene att de aldrig 

kallas för en del av ”det svenska kulturarvet”). Sverigedemokraterna yrkar på en 

ändring i skollagen för att få bort den obligatoriska modersmålsundervisningen. 

Det syns bland annat i en motion av Jakobsson med flera, i vilken de menar att 

den är ett intresse för den enskilda familjen, varför den inte skall finansieras med 

offentliga medel, eller ske på skoltid. Men man gör dock ett undantag för de na-

tionella minoritetsspråken.168 

I partiets kulturpolitiska inriktningsprogram står därtill att läsa att 

”[s]amtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, 

vara på svenska”, men att de nationella minoritetsspråken skall vara undantagna 

den regeln.169 De fördömer dock liknande ageranden i historien, Cassandra Sundin 

och Aron Emilsson skriver i en motion om sydsamiskans bevarande: ”Minoritets-

gruppers språk har genom historien förtryckts, försummats och övergivits över 

hela världen. Dock kan språk återupptas och återfå kraft i nya generationer där det 

finns intresse för sitt kulturarv och sina rötter. Genom att bland annat undervisa, 

synliggöra och forska om språket kan trenderna stimuleras ytterligare. En viktig 

del kan också vara att författa skrifter och böcker inom och på språket för kom-

mande generationers skull”.170 De två skriver också: ”Den röda regeringen lagstif-

tade under 1900-talet om bland annat ett förbud att tala sitt eget modersmål, vilket 

i praktiken innebar till exempel att barnen inte fick prata samiska i skolan. Detta 

bidrog starkt till att talandet av de samiska språken minskade och att den nya ge-

nerationen inte fick möjligheten att lära sig språket ordentligt då det uteblev ge-

nom hela undervisningen”.171 

Indragen modersmålsundervisning motiveras som en assimilationsfrämjande 

åtgärd. Sverigedemokraterna skriver vidare i det kommunpolitiska inriktningspro-

grammet att partiets ”assimileringssträvanden endast är tänkt att omfatta relativt 

sent ankomna invandrargrupper och inte de nationella minoritetsgrupperna. De 

sistnämnda bör även fortsättningsvis kunna erhålla skattefinansierat stöd för beva-

randet av sina språk och kulturer. Detta gäller i särskilt hög utsträckning för den 

samiska ursprungsbefolkningen”.172 

Denna uppmuntran av kulturarv annat än det svenska förklaras i princippro-

grammet med att partiets nationalism är ”pragmatisk och verklighetsanpassad”, att 

”[v]erkligheten är så komplex att nästan varje regel någon gång kräver undan-

                                                 
168 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
169 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 33. 
170 Motion 2015/16:2551, Cassandra Sundin & Aron Emilsson. 
171 Motion 2015/16:2551, Cassandra Sundin & Aron Emilsson. 
172 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 27. 
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tag”.173 De ”inser till exempel att det i vissa fall är nödvändigt att låta en stat om-

fatta flera nationer […] de nationer som befinner sig i minoritet inom den stat som 

de tillhör undantas från allmänna assimileringssträvanden och ges långtgående 

kulturell autonomi”.174 

Värt att notera i sammanhanget är att det enda kriteriet för att ett språk ska 

kunna tillskrivas statusen av ett officiellt minoritetsspråk i Sverige är att det ska ha 

talats i landet av en minoritet i minst tre generationer, eller cirka hundra år.175 Så-

ledes är det inte helt osannolikt att Sverige om inte allt för länge får ett eller flera 

nya minoritetsspråk. Som då, får man förmoda, som genom ett slag med ett troll-

spö, övergår från att vara enskilda familjers angelägenhet till att bli ett skyddsvärt 

kulturarv, som uppmuntras istället för bannlyses från skolan. 

Sverigedemokraterna kallar i sitt principprogram sin nationalism ”universell”, 

och önskar se att alla (national)stater i världen ordnar sig efter samma principer 

som de själva vill se i Sverige.176 Men samtidigt säger de också i principprogram-

met att det finns en hierarki nationer emellan, de anser inte ”att alla världens kul-

turer är precis lika bra”.177 De slår fast att det ”är uppenbart så att vissa kulturer är 

bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa de-

mokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför 

lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill 

eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem”.178 

Den svenska kulturen pekas ut som särskilt bra, i partiets senaste budgetpro-

position står att läsa: ”För oss är det också självklart att Sverige är unikt och att 

den svenska kulturen också är unik och värd att värna, vårda och visa. Den ge-

mensamma svenska kulturen är betydligt äldre än mångkulturen och vi vill särskilt 

belysa dess betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssam-

hälle som formats i landet och vi ännu lever i. Att stärka den nationella identiteten 

och kulturarvets ställning är således en förutsättning för alla som vill befrämja en 

positiv samhällsutveckling”.179 Det finns alltså nationsförhärligande aspekter av 

Sverigedemokraternas kulturarvssyn, precis som hos deras svenska föregångare 

för hundra år sedan (liksom hos deras svenska föregångare i tidigmodern tid).180 

                                                 
173 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 

13 f. 
174 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 

13 f. 
175 Minoritet.se. Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, Vanliga frågor om minoritetsspråk, 

www.minoritet.se/vanliga-fragor-om-minoritetssprak [2016-4-24] 
176 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 13. 
177 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 20. 
178 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 20. 
179 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 137. 
180 Beckman (1999), s. 31. 

http://www.minoritet.se/vanliga-fragor-om-minoritetssprak
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En av punkterna på Duelunds lista är: ”Revitalisation of national unity in cul-

tures with clear distinctions between us and others”.181 Och vid en första anblick 

kan den tyckas stämma överens med vad som beskrivs ovan om Sverigedemokra-

terna, kulturarv och nation. På sätt och vis är det ju inte bara en beskrivning av hur 

europeisk nynationalistisk kulturpolitik ser ut, utan en beskrivning av vad nationa-

lism som idé går ut på. En tänkvärd detalj är dock att Duelund menar att det ska 

finnas en ”clear distinction” mellan enheterna. Och det är ingenting Sverigedemo-

kraterna lyckas förmedla. De säger förvisso att en tydlig åtskillnad finns, men ut-

reder inte vari den består, varför den framstår som otydlig. 

Också Duelunds punkt ”[c]lassical liberal republicanism, with individual citi-

zens at the centre of an inclusive democracy, is being replaced by particularism, 

tribalism and inward-looking parallel societies” kan kopplas till sverigedemokra-

ternas syn på kulturarv och nation.182 I synnerhet när det kommer till idén om pa-

rallella samhällen (i Sverigedemokraternas fall kopplade till nationer), vilken ges 

mycket utrymme i materialet. 

Nordiskt kulturarv 

- Den andra gemenskapen 

Fred, välfärd och solidaritet, just de orden använder partiföreträdare ofta för att 

beskriva en annan kulturarvsgemenskap. På olika håll framkommer det att natio-

nen inte är den enda tänkbara gemenskapen som kulturarvet kan främja. Man 

nämner familjen som en gemenskap, och, som tidigare visats, undantagsvis regio-

nen, men det finns också större enheter. Partiet säger sig i officiella handlingar 

betrakta Sverige ”i fallande ordning som en del av en nordisk, europeisk, väster-

ländsk och global gemenskap”.183 Men det verkar bara vara på pappret, och är inte 

något som ger genklang i den samlade bilden av utsagor, förutom i ett avseende – 

det nordiska. 

Gång på gång utpekas det nordiska som särskilt viktigt för Sverige, medan det 

europeiska och västerländska i stort sätt inte nämns, och det globala inte nämns 

alls. Ibland talar man till och med om nordiskt kulturarv och nordisk identitet 

istället för svenskt dito.184 Emilsson och Julia Kronlid skriver i en motion om ge-

mensamma ”nordiska värden och värderingar”, och menar att dessa bland annat 

skulle vara: ”Välfärd, folkhälsa och gemensamma strävanden för fred och säker-

het, men också kultursamverkan och demokratiska fri- och rättigheter”.185 När par-

tiet försöker definiera det nordiska görs det alltså med väldigt generella, ja nästan 

                                                 
181 Duelund (2011), s. 7. 
182 Duelund (2011), s. 7. 
183 Sverigedemokraterna: EU-valplattform. EU-program Sverigedemokraterna 2013, Utgåva 2 2014-02-

28, s. 3. 
184 T.ex. Betänkande 2014/15:KrU11, Debatt och beslut, anf.110 Sara-Lena Bjälkö. 
185 Motion 2014/15:3060, Aron Emilsson & Julia Kronlid. 
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allmänmänskliga värdeord. Vi får anledning att återkomma till Sverigedemokra-

ternas syn på nordiskt kulturarv, enär det finns en del konkreta politiska förslag 

som kan bjuda djupare förståelse. 

Intressant nog har jag i litteraturen inte hittat något om att andra europeiska 

nationalistiska rörelser framhäver enheter motsvarande Norden som relevanta.186 

Däremot förekom en slags nordisk ”nationalism” i Sverige även under 1800-talet 

och det tidiga 1900-talet, och Lundqvist visar att det i modern tid finns svenska 

utomparlamentariska nationalistiska grupper som framhåller det nordiska som 

viktigt.187 

Begreppets relation till förflutenheten 

- Gamla, levande och döda, ting och traditioner 

En annan viktig beståndsdel i det som Sverigedemokraterna kallar ”kulturarvet” är 

tiden. Värderingar och dylikt tillåts förvisso vara kontemporära, men när det gäller 

det materiella ting, eller mer handgripliga immateriella företeelser, som sagor, 

hantverk och dylikt, framstår det i materialet som att de alltid måste vara ålders-

stigna för att få räknas till ”kulturarvet”. Detsamma gällde under nationalstatspro-

jektet.188 Man säger sig vara medvetna om ”att den nationella kulturen inte är sta-

tisk, den förändras över tid” och Filper sa vid en riksdagsdebatt: ”Någonstans är 

det självklart för oss alla att kultur är något dynamiskt, […] organiskt, ständigt i 

förändring”.189 Men samtidigt exkluderas upplevt nya fenomen till den grad att det 

Sverigedemokraterna kallar kulturarv till stor del är sådant som har funnits att 

beskåda på Skansen och Nordiska museet sedan början av förra seklet. Filper frå-

gade sig också vid samma tillfälle om ”månghundraåriga kyrkobyggnader och det 

kristna kulturarv som är så stort och mäktigt vara under ständig utveckling?”; han 

menar att det dynamiska kanske var gällande för samtidskulturen, men inte för 

kulturarvet, som alltså skulle uppfattas som rigidare.190 

Saker och idéer måste enligt deras perspektiv (med ytterst få undantag) vara 

gamla för att kunna räknas till kulturarv. Angelika Bengtsson inleder ett anförande 

såhär: 

I betänkandet berör vi kulturarvsfrågor. Det är ett område som är en av våra hjärtefrågor inom 
kulturen. Vårt kulturarv är ett minne från våra förfäder - det är ett faktum. Det är ett minne 
som de har bevarat, gjort om och fört vidare till det samhälle och de traditioner som vi har valt 
och väljer att föra vidare till kommande generationer. Detta är, förutom att vara ett traditio-
nellt arv, i högsta grad också ett historiskt arv. Vi måste våga vara stolta över det. 

                                                 
186 Detta betyder såklart inte att sådant inte förekommer. Att jag inte stött på det kan dock tänkas antyda att 

det åtminstone inte är vanligt förekommande. 
187 Lundqvist (2010), s. 133. 
188 Eriksen (1993), s. 18. 
189 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ 

[2016-04-24]. 
190 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.154 Runar Filper. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
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Att inte vilja satsa och belysa hur det var förr har gjort att många inte ens vet om hur det 
var förr, hur vi levde, vår historia och varifrån våra traditioner kommer.191 

Jag uppfattar det som att hon sätter ord på en idé som är utbredd inom partiet, 

nämligen den om kulturarvet som någonting som varit, någonting från förflutenhe-

ten, men också i förflutenheten. Hon gör åtskillnad mellan traditioner (sådant som 

ännu är, men har historiska rötter) och historia (sådant som var – inte längre är), 

och räknar båda delarna till kulturarv. Båda perspektiven går att skönja i utsagor 

och skrivelser från partiet, men det senare är särskilt nämnvärt. För det är ett per-

spektiv som i någon mening anser kulturarv vara någonting dött, någonting som 

inte längre är. 

En i materialet flera gånger förekommande idé är denna: ”Kulturarvet skiljer 

sig på ett avgörande sätt från samtidskulturen genom det faktum att de som en 

gång har skapat och burit de olika kulturyttringarna i de flesta fall är döda. Till 

skillnad från samtidskulturen kan äldre kulturyttringar alltså inte skyddas, spridas 

och levandegöras av sina skapare. Det gör enligt vår mening att samhällets ansvar 

för denna del av kulturen är särskilt viktig”.192 

Idén används för att motivera varför kulturarv är ett särskilt viktigt kulturellt 

uttryck. Partiföreträdare talar också ibland om ”det levande kulturarvet”, till ex-

empel att ”[i]shockey är en oumbärlig del av folksjälen och det levande kulturar-

vet”, som för att separera levande kulturarv från kulturarv (som alltså då implicit 

är dött).193 Egentligen blir kulturarv till något som inte längre är, så fort man talar 

om det som ett ”minne” (vilket Sverigedemokraterna också stundom gör), för det 

antyder att det är något annat än en levande tradition eller ett materiellt ting vars 

värde kommer sig av att det kan brukas i nuet. 

Hotat kulturarv 

- Tiden legitimerar intresse, fara aktualiserar 

Kulturarv hanteras dock inte alltid som dött av partiet, ännu oftare framställs det 

nämligen som någonting hotat, något som riskerar att dö. Jimmie Åkesson förkla-

rade i en partiledardebatt att det var ett synsätt de haft länge. ”Redan för tio år se-

dan” sade han ”lanserade vi en kampanj som vi kallade för Blomsteruppropet, 

eller något sådant. Vi åkte land och rike runt och pratade om hur viktigt det var att 

bevara den traditionen, som redan då var kraftigt hotad på grund av inte minst de 

krafter som tycker att svensk kultur, svenska traditioner och sådant inte är någon-

ting viktigt”.194 

                                                 
191 Betänkande 2014/15:KrU10, Debatt och beslut, anf.125 Angelika Bengtsson. 
192 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 23. 
193 Betänkande 2014/15:KrU11, Debatt och beslut, anf.110 Sara-Lena Bjälkö. 
194 Partiledardebatt 2015-10-14, anf.69 Jimmie Åkesson. 
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Då handlade det om skolavslutning i kyrkor, men även i mycket annat som 

partiet talar om finns en korrelation mellan att kallas kulturarv och att anses vara i 

farozonen. Ålfiske, till exempel: ”All kunskap om hur ålfiske bedrivs, all lokal 

ekologisk kunskap, alla sociala och kulturella värden som en viktig del av ålens 

värdekedja, riskerar att försvinna om vi inte vidtar åtgärder nu”.195 Det kan också 

röra sig om tama djur ”De svenska lantraserna har långa anor i Sverige och är en 

levande kulturbärare av vår historia. […] Sverigedemokraterna vill fortsatt intensi-

fiera insatserna för att bevara de utrotningshotade svenska lantraserna”.196 Här är 

det alltså inte kulturarv för att det är en bruten tradition, utan för att det är en obru-

ten sådan. Slutsatsen är att fenomen och ting bara har en chans att få kallas kultur-

arv av partiet om de är gamla, och att chanserna ökar om de är ”döda”, eller i vart 

fall hotas att dö ut. Tiden är i båda fallen nyckeln. 

Flera forskare har kommit till slutsatsen att människor värderar arv högst när 

de upplever det som hotat, det är en del av den hegemoniska kulturarvsdiskursen.197 

Historiedocenten Heléne Lööw, med extremism och samhällsskydd som spe-

cialområden, skriver i en text om Sverigedemokraternas framväxt om just det hot 

partiet upplever. Hon skriver: ”Rädslan för att den ”svenska” kulturen skall utplå-

nas har sedan 1930-talet varit en central del av antiinvandringsagitationen, oavsett 

om den har kommit från rasideologiska eller extremnationalistiska grupper eller 

för den delen från etablerade politiska grupperingar”.198 Jag tror hon har en god 

poäng, men detta handlar nog inte bara om berättelsen om ”de andra”, alltså in-

vandrarna som urvattnar eller ersätter kulturella uttryck, i lika hög grad tror jag att 

det handlar om det ”vi” partiet vill konstruera. Talet om hotet som sådant kan tol-

kas som en implicit uppmaning: ”vi” ska stå upp för ”vår” kultur, alltså ett försök 

till gemenskapsskapande. 

Skillnaden mellan kulturarv och historia för Sverigedemokraterna 

- Historiens brister 

Men bara för att allt kulturarv är historia betyder det inte att all historia är kultur-

arv. Historia, och anspelningen på gångna tider, används ofta som en slags kvali-

tetsmarkör av Sverigedemokraterna, men det förekommer också i materialet att 

förflutenheten framställs som negativ. Detta förtjänar att utvecklas. 

I en text på webbsidan skriver man exempelvis om en företeelse som ”en rest 

av en historisk ordning”, och menar det inte på ett smickrande sätt.199 Karlsson 

pratar också om medeltida värderingar. 

                                                 
195 Interpellation 2015/16:261, Interpellationsdebatt, anf.22 Anders Forsberg. 
196 Motion 2015/16:2531, Anders Forsberg m.fl. 
197 T.ex. Lowenthal (1999), s. 24; Horgby & Lindström (2002), s. 131. 
198 Lööw (2007), s. 94. 
199 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 37. 
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Men den politik som du företräder innebär ju bland annat att man cementerar medeltida värde-
ringar i Sverige genom att ge stöd till islamistiska organisationer, genom att ha det mångkultu-
rella synsättet som låser fast folk i gamla värderingar, normer och synsätt. Det innebär till ex-
empel en medeltida syn på kvinnor, en medeltida syn på dem som inte har samma religiösa 
uppfattning som en själv, en medeltida syn på judar och så vidare.200 

I det fallet är gamla värderingar alltså inte önskvärt. Medeltida värderingar ställs i 

motsatsförhållande till ”kulturarvet”. Karlsson visar i en debatt om kulturarvsfrå-

gor att historiska epoker inte bara kan användas som skällsord, utan att det också 

finns oönskad historia. Karlsson sade: 

Kulturarvet skapas hela tiden, säger Per Svedberg. Så är det, men det är inte per automatik så 
att vi måste ha ett mångkulturalistiskt samhällssystem bara för att vi har en invandring. Det 
finns en möjlighet att anpassa sig och bli en del av den svenska kulturella gemenskapen. Vad 
den här diskussionen och striden om framtiden kommer att utmynna i återstår att se, men om 
150 år hoppas jag att företeelser som tvångsäktenskap, hedersvåld och andra saker inte är en 
del av kulturarvet och att det inte är någonting som Per Svedberg vill se på svenska museer 
om 150 år.201 

Om man betänker att giftermål på basis av vad familjen tycker har varit norm un-

der delar av Sveriges historia, och att hedersvåld (vilket jag själv ägnat mycket tid 

åt att studera) varit vardag i Sverige, inser man att det finns passager ur historien 

som inte tillåts ingå i kulturarvet. (Alternativet är förstås att Karlsson, medvetet 

eller omedvetet, reviderar historien genom att hävda att de fenomen han nämner är 

utländska, och inte skulle ha kunnat förekomma i Sverige.202) 

Slutsatsen blir att historia kan vara negativt i Sverigedemokraternas idévärld 

på ett sätt som kulturarv inte kan. Men åter till positiv användning av historia, 

eller bilden av historia som positiv. 

Ibland talar partiet om kulturarv som ”majoritetens kultur”, men oftare fram-

står det som historisk kultur. Det yttrar sig bland annat i hur man vill försöka få in 

kulturarv i skolans idrottslektioner. ”I grundskolans gymnastik- och idrottsunder-

visning bör gammeldans premieras i de fall dans förekommer” står det i det kom-

munpolitiska inriktningsprogrammet.203 Gammeldans är en förhållandevis smal 

dansform, och knappast någonting ”majoriteten” sysselsätter sig med. Dansformen 

får här tjäna som exempel på att det i högre grad är det historiska arvet som värde-

sätts när Sverigedemokraterna utnämner kulturarv, än huruvida någonting är en 

del av en majoritetskultur. 

Att partiet valt att premiera just gammeldans är också intressant, då det visar 

att det inte alltid är så att ju äldre dess bättre. Gammeldanserna (såsom schottis 

och hambo) är ju, namnet till trots, den yngsta gruppen av ”folkliga” danser i Sve-

                                                 
200 Betänkande 2011/12:KrU1, Debatt och beslut, anf.29 Mattias Karlsson. 
201 Betänkande 2011/12:KrU9, Debatt och beslut, anf.142 Mattias Karlsson. 
202 Min högst personliga uppfattning är att om släktarrangerade partiäktenskap och hedersrelaterat våld inte 

tas upp på något svenskt kulturhistoriskt museum, borde det bli ändring på det. 
203 Sverigedemokraterna: Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk kommunpolitik – 2014, s. 49. 
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rige. Varför gammeldanserna framhävs som viktigare än äldre danser som polska 

är oklart, men att de alls visas intresse beror nog på en kombination av åldern och 

deras folkliga stämpel. Och just folkligheten förtjänar en närmare genomgång. 

Något om kulturarv och klass 

- Populärkultur, elitkultur och folkkultur 

I sin definition av kulturarvet exkluderar partiet populärkultur, det vill säga vad 

man skulle kunna kalla för fulkultur. Såhär säger Bengtsson om graffiti: ”Det visar 

tydligt skiljelinjerna mellan oss. På ena sidan finns de som vill bevara vårt kultur-

arv och den skatt det är för vår historia - en skatt som format Sverige till det vi är i 

dag - och på andra sidan finns de som hellre vill se att illegalt klotter blir så kallad 

graffiti, vilket vissa vill se som konstform. Det är en konstform som enligt 

polislagen och brottsbalken i vår lagbok inte är tillåten”.204 Värdet av graffiti ställs 

dessutom mot värdet av nyckelharpan och Eric Sahlström institutet, Bengtsson 

målar upp ett antingen-eller-scenario, där man antingen värderar kulturarvet nyck-

elharpa eller skadegörelsen graffiti. Ja, det verkar som att hon inte ens betraktar 

graffiti som en fullvärdig kulturyttring. 

Också det man skulle kunna kalla finkultur, det som många upplever som de 

högre samhällsklassernas kultur, exkluderas, vilket också var fallet under 1800- 

och 1900-talens nationalism, enligt Edquist.205 I partiets landstingspolitiska inrikt-

ningsprogram får ”Scenkonsten och den klassiska kulturen” en egen rubrik, sepa-

rerad från rubriken ”Kulturarvet”. Man ställer krav på att scenkonsten ska ”höja 

sin självfinansieringsgrad” och visar på många sätt att man inte anser scenkonst 

kunna vara kulturarv.206 Man kunde eventuellt tänka sig att exkluderingen beror på 

att man gör åtskillnad mellan samtidskultur och kulturarv – vilket man, som visas 

ovan, gör. Men estradkonsttraditionen i Sverige är många hundra år gammal. Och 

kanske har exkluderingen att göra med den ovan antydda air av överklass många 

verkar anse den bära med sig. I inriktningsprogrammet ställer man den till och 

med explicit mot kulturarvet: ”En satsning på ett antal starka nationella och regio-

nala scenkonstinstitutioner med ett tydligt uppdrag att turnera mer i landet skulle 

kanske kunna frigöra stora resurser till vården och bevarandet av det folkliga kul-

turarvet samtidigt som medborgarnas tillgång till högkvalitativ klassisk kultur inte 

allvarligt skulle försämras”.207 Uppfattningen är tydligen spridd – denna upplevda 

motsättning menar Duelund vara karaktäristisk för nationalistisk kulturpolitik runt 

                                                 
204 Betänkande 2014/15:KrU2, Debatt och beslut, anf.33 Angelika Bengtsson. 
205 Edquist 2005, s. 184. 
206 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 28. 
207 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 28. 
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om i Europa, i hans lista lyder formuleringen: ”Improvement of heritage at the 

expense of contemporary culture and art forms open to the world”.208 

Både det ”fina” och det ”fula” exkluderas alltså, och kvar lämnas ett mellan-

segment av kulturyttringar man skulle kunna kalla folkliga.209 Sverigedemokrater-

na talar inte så ofta om folklig kultur på det sätt som man gjorde inom politiken 

kring sekelskiftet 1900. Termen är inte särdeles levande hos dem, men väl be-

greppet och med termen associerade idéer. Partiet och dess företrädare omnämner 

i och för sig ”folk” nu och då, men ordet ges då en av tre olika betydelser (vid si-

dan av den mer vardagliga betydelsen ”personer”). Vanligast är att Sverigedemo-

kraterna talar om folk som folkslag/folkgrupp. Man gör det i ”EU-valplattformen” 

när man skriver om demokrati: ”Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemo-

kraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folk-

styre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätt-

hålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka 

som ska räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam 

arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk”.210 Man gör det 

också i partiets utrikespolitiska inriktningsprogram när man talar om statlig suve-

ränitet och menar ”att ingen stat eller nation har rätt att kränka eller förslava något 

annat folk”.211 

Sverigedemokraterna omtalar också stundom allmänheten som ”folk”, bland 

annat när man skriver ”Sverigedemokraterna värnar […] den nära kontakten med 

folket”, och ”[m]ånga av de naturmiljöer vi idag finner ursprungliga och vilda 

hyser kulturlämningar av skilda slag från människans tid närmare skog och jord. 

Dessa miljöer har ofta stark folklig förankring, men lockar också turister, vilket 

kan bidra till ett gott näringslivsklimat i kommunen”.212 

Den tredje formen är rätt sällan förekommande, och är den som ligger närmast 

1800-talsnationalismen. Den betraktar folk, men framföralt ”folklig”, som syno-

nymt med allmoge. Ett sådant användande kan skönjas i förslag som: ”Kommunen 

bör […] ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt 

ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil”, och förslag 

som: ”Som ett led i Sverigedemokraternas långsiktiga strävan efter att stärka kär-

nan i den svenska kulturen och återupprätta en gemensam nationell identitet före-

                                                 
208 Duelund (2010), s. 7. 
209 Mina termer, inte partiets. 
210 Sverigedemokraterna: EU-valplattform. EU-program Sverigedemokraterna 2013, Utgåva 2 2014-02-

28, s. 3. 
211 Sverigedemokraterna: Utrikespolitiskt inriktningsprogram 2015, s. 4. 
212 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 35; Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktnings-

program för en Sverigedemokratisk kommunpolitik – 2014, s. 50. 
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slår vi en kraftig utökning av stödet till bevarandet av kulturarvet och levandegö-

randet av den traditionella, folkliga, svenska kulturen”.213 

Hos Sverigedemokraterna förekommer som sagt dessa tre varianter när man 

explicit talar om ”folk”. Men på ett mer implicit plan förekommer också en fjärde 

variant, en slags kontemporär allmogefolklighet. Den som gör att ishockey kan ses 

som kulturarv, fastän opera exkluderas. Det handlar alltså om att rätt samhälls-

grupps kultur kan inkluderas, även om den (i modern mening) inte är så gammal. 

Men det som kan betraktas som äldre ”allmoge-igt” folkigt är det som av partiet 

framstår som mest självklart inkluderat kulturarvsbegreppet. Och i det ges lands-

bygden en särställning hos Sverigedemokraterna, liksom hos nationalistiska poli-

tiska aktörer under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Påfallande många 

debatter om landsbygdsfrågor kom upp i träfflistan på regeringens webbsida vid 

sökord ”kulturarv”. Det är på landsbygden partiet tänker sig att det folkliga kultur-

arvet finns. Såhär säger Filper: 

Jag är själv uppvuxen på landsbygden och anser att kulturen och traditionerna är som mest le-
vande på landsbygden och landsorterna. Det är där som det immateriella kulturarvet bevaras i 
större utsträckning. Där har gångna tiders seder och bruk överlevt bättre än i till exempel stä-
derna. Enligt min mening är kulturen och traditionerna som mest levande på landsbygden och 
landsorterna.214 

Vid sidan av det folkliga allmoge-Sverige, finns det ännu en tidsperiod som för 

Sverigedemokraterna tycks lysa lite klarare än andra, och det är folkhemseran. 

Karlsson sa till och med i en debatt: ”Vi bygger i hög utsträckning vår politik på 

de principer som var rådande under den tidiga folkhemseran i Sverige. Den perio-

den kallar nu Berit Högman för en kall och hård period utan mångfald”.215 Partiet 

skriver också att de vill ”långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken”, och till 

och med att ”[d]et övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett 

folkhem”.216 Och ett steg i ledet mot återskapandet är att anamma den tidens mi-

grationspolitik, de vill ha ett samhälle ”likt till exempel det svenska samhället på 

1960-talet, med en uttalat överordnad majoritetskultur och en aktiv assimilerings-

politik […] där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och 

på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av 

den svenska nationen”.217 

                                                 
213 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 48; Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 140. 
214 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.158 Runar Filper. 
215 Betänkande 2011/12:KrU1, Debatt och beslut, anf.7 Mattias Karlsson. 
216 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 34; 

Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

landstingspolitik – 2014, s. 4. 
217 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 21. 
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Uppmålandet av folkhemmet som särskilt viktigt, myten om det, menar Lööw, 

har ”präglat hela den svenska efterkrigshistorien”.218 Hon menar att idén om folk-

hemmet blivit en del av svenskheten. Vad som skiljer Sverigedemokraternas upp-

fattning från den gängse är att det finns en inbakad tanke om ett svek i berättelsen. 

En myt om ett förrått folkhem, en myt som Lööw också menar finns i ”extremna-

tionalistiska och rasideologiska” gruppers föreställningsvärld. Liknande idéer 

finns också hos liknande partier runt om i Europa, visar Lööw vidare, var och en 

med sin förlorade guldålder, eller sitt förlorade goda ursprungssamhälle. Den finns 

hos Front National i Frankrike, hos Dansk Folkeparti i Danmark, och så vidare.219 

I partiets intresse för folkhemserans integrationspolitik finns för övrigt en 

diskrepans gentemot vad Duelund menar vara gällande ute i Europa. Han skriver 

att det är typiskt med ”[a] move from integration to assimilation, despite political 

rhetoric to the contrary”, men Sverigedemokraterna är uttalade förespråkare för 

assimilationspolitik.220 Själva fokuserandet på assimilation istället för integration, 

är dock det samma. 

Motsatser till kulturarv 

- Hotet från mångkulturen 

Ett sätt att bättre förstå vad kulturarv är för Sverigedemokraterna, är att utröna vad 

de anser vara motsatsen. Alltså, inte bara vad som inte tillåts inkluderas, utan vad 

som framställs och hanteras som dess motpol. Eriksen menar att kultur handlar om 

jämförelser, att först när man möter någonting annat och definierar vad det är, 

definierar man vad det egna är.221 Alltså borde vi kunna lära oss mer om vad kul-

turarv är för Sverigedemokraterna genom att identifiera det de menar vara andra 

kulturer. 

Som vi såg ovan ställs ”kulturarvet” mot den ”klassiska kulturen” i frågan om 

resurser. Emilsson ställer också invandring mot kulturarv. Han sade i en debatt: 

Finansministern har deklarerat att samtliga departement, däribland Kulturdepartementet, mås-
te vända på alla stenar för att få fram resurser till de enda frågor man prioriterar, det vill säga 
migration och integration. 

Vilka garantier finns det för att ens de nuvarande aviserade satsningarna kan komma att 
implementeras? Vad finns det mer än att satsa mångmiljonbelopp på integrationsåtgärder 
inom kultur, idrottspolitiska och folkbildningspolitiska områden? Kultursverige skriker efter 
medel, resurser och verktyg till kulturmiljövården.222 

I det fallet handlar det alltså också om ekonomiska resurser. Och det finns fler 

exempel på områden partiet menar slåss om samma medel som kulturarv. Detta 

                                                 
218 Lööw (2007), s. 93. 
219 Lööw (2007), s. 95. 
220 Duelund (2011), s. 7. 
221 Eriksen (1993), s. 22. 
222 Betänkande 2015/16:KrU1, Debatt och beslut, anf.196 Aron Emilsson. 
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innebär dock inte att de uppfattas av Sverigedemokraterna som direkta motsatser 

till kulturarv på ett mer idémässigt plan. Det gäller istället att detektera fenomen 

som på ett övergripande plan står i motsatsförhållande till den Sverigedemokratis-

ka grundsynen på kulturarv. 

Något som partiet presenterar som motpol kan sägas vara ”kulturimperia-

lism”. På deras webbsida, under fliken ”kulturpolitik” står att läsa: 

”Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om det sker natur-
ligt, frivilligt, organiskt och successivt . Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska för-
hållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig 
som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en 
form av kulturimperialism. Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från 
överheten”.223 

Här presenteras en bild av kulturimperialism som påtvingad av en överhet utan 

folklig förankring, och i något hänseende kulturimperialism som artifici-

ellt/onaturligt. Det betyder att kulturarv för Sverigedemokraterna således är frivil-

ligt, folkligt och naturligt. Men kulturimperialism nämns så pass sällan att jag inte 

tycker att det kan räknas till den stora övergripande idé som ställs mot kulturarv. 

På den platsen finns det ett fenomen som står helt ohotat från konkurrens, och det 

är ”mångkultur”. 

Mångkultur är med Sverigedemokraternas egna ord från principprogrammet 

”synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom 

sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en överordnad majoritetskul-

tur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin ursprungliga kul-

tur och identitet”.224 De beskriver det vidare på sin webbsida som ”ideologin om 

att en stat ska byggas på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det inne-

bär att lagstiftning, seder och bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kom-

promissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer”.225 

Här ser vi återigen den sammanblandning av begreppen ”värderingar” och 

”kultur” som också är rådande när de talar om kulturarv, vilket visar att de rör sig i 

samma idémässiga härad för partiet. I deras tolkning av begreppet är det också ett 

problem att ”[u]tlänningar som flyttar till Sverige” enligt den mångkulturalistiska 

idén inte skall ”uppmuntras att ta seden dit de kommer utan istället ges statligt 

stöd för att bibehålla sin ursprungliga kultur och identitet”.226 De menar också att 

mångkulturalistiska verksamheter ”syftar till att bejaka och förstärka kulturella, 

religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare”.227 

                                                 
223 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-04-24]. 
224 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 23. 
225 Sverigedemokraterna: Vår poltik från A till Ö, https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ [2016-04-24]. 
226 Motion 2013/14:Kr302, Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson & Margareta Larsson. 
227 Betänkande 2013/14:KrU8, Debatt och beslut, anf.103 Margareta Larsson. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
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Mångkulturalism 

- Mångkulturell ideologi, metodologi och innehåll 

Sverigedemokraterna menar i en motion av bland andra Åkesson, att den svenska 

kulturpoltiken länge varit präglad av mångkulturalismen och att ”[e]nligt denna 

ideologi är en gemensam nationell identitet av ondo och den svenska nationens 

kultur skall inte ha någon särställning i förhållande till främmande kulturer från 

andra delar av världen”.228 Med tanke på vad som redan konstaterats om deras syn 

på vad kulturarvet är och vad de vill uppnå med dess hjälp är det inte konstigt att 

partiet beskriver sig som ”starka motståndare till mångkulturalismen som politisk 

idé och samhällssystem”, som det står i principprogrammet.229 Mångkulturen är 

alltså för partiet både en politisk idé/ideologi och ett samhällssystem/politiskt sy-

stem. Partiet fördömer mångkulturalismen både i dess mer idémässiga och mer 

metodologiska form. 

Dessutom bävar de för vad mångkultur för med sig. De oroar sig på webbsi-

dan för att ”ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika 

grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra”.230 Vilket i sin tur, som det står i 

principprogrammet, leder till ”ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, 

segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd”.231 Och att, 

som Margareta Larsson uttryckte det i en debatt: ”Det är då vi får ett vi-och-de-

samhälle […], en sorts klicksamhälle där vissa bor för sig och lever för sig och 

vissa lever på andra ställen”.232 Följande citat från en motion fångar väl hela oron: 

Då förverkligandet av de mångkulturalistiska idéerna har visat sig ha en starkt negativ inver-
kan på samhällsklimatet i form av ökade motsättningar, allvarliga värderingskonflikter, segre-
gation, rotlöshet, ökad kriminalitet och ökade kostnader, så förordar Sverigedemokraterna en 
snabb avveckling av den mångkulturalistiska politiken, inom kulturområdet såväl som andra 
samhällsområden.233 

Partiet menar med anledning av detta att det finns en inneboende motsättning mel-

lan välfärd och mångkulturalism. De skriver i principprogrammet att ifall det inte 

finns en gemensam identitet är ”de som har mer” inte beredda att ”dela med sig till 

dem som har mindre”.234 

Men de menar också att mycket av det redan gäller, att deras mångkulturella 

mardröm slagit in. I en motion om skolan skriver Jakobsson med flera: ”Det är 

uppenbart att många av de problem den svenska skolan i dag brottas med är en 

                                                 
228 Motion 2013/14:Kr302, Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson & Margareta Larsson. 
229 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 21. 
230 Sverigedemokraterna: Vår poltik från A till Ö, https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ [2016-04-24]. 
231 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 21. 
232 Betänkande 2013/14:KrU8, Debatt och beslut, anf.103 Margareta Larsson. 
233 Motion 2013/14:Kr302, Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson & Margareta Larsson. 
234 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 34. 

https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/
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direkt följd av att det en gång trygga och homogena svenska samhället nu ersatts 

av ett hårt, kallt och segregerat mångkulturellt samhälle”.235 

För att motverka den negativa samhällsutveckling de menar att mångkultur för 

med sig, säger Larsson i en debatt att partiet vill ”att statligt stöd till mångkultura-

listiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, ska dras in”.236 I en 

motion av Åkesson med flera förordar de också ”en genomgång och revidering av 

samtliga direktiv och regleringsbrev där skrivelser som befrämjar mångkultura-

lism byts ut mot nya skrivningar som istället lägger fokus på ett stärkande av kul-

turarvet och återupprättandet av den gemensamma nationella identiteten”.237 De 

fortsätter: ”Parallellt med förändringen av direktiven bör också en avveckling av 

stödet ske till mångkulturalistiska verksamheter såsom Världskulturmuséet, 

Mångkulturellt centrum, mångkulturkonsulenterna, litteraturstödet till böcker på 

invandrarspråk och bidraget till etniska organisationer”.238 

Denna sammankoppling menar Duelund sker runt om i Europa. Där kopplas 

också ”national identity politics” och ”immigration policy” ihop i den nationalis-

tiska kulturpolitiken.239 

Motsatsens motsats 

- En monokulturell idealvärld 

Ifall man betraktar mångkultur och kulturarv som direkta antonymer och utgår 

ifrån vad partiet säger om mångkultur, är kulturarvet således: 

Ett system där invandrargrupper överger sin kultur och identitet, där det en-

dast finns en uppsättning värderingar, och en gemensam identitet. Ett samhälle där 

olika grupper inte ställs mot varandra (på ett ogynnsamt sätt) och den svenska 

kulturen har en särställning i förhållande till andra kulturer. Ett tryggt och integre-

rat välfärdssamhälle utan motsättningar eller kriminalitet och med minskade kost-

nader. Kulturarvet skall också leda till ett mjukt, varmt Sverige med en lagstift-

ning där inga kompromisser görs för att tillgodose olika kulturer, och samhällets 

pengar inte läggs på vissa museer, böcker på vissa språk, och vissa organisationer. 

En hel del av detta framkommit tidigare i studien, men kanske inte lika tydligt 

artikulerat som här. Det som framstår som allra tydligast är att man med kulturar-

vet önskar skapa ett monokulturellt samhälle. I vissa utsagor verkar det förvisso 

som att man önskar se en hegemoniskt överordnad kultur bland andra, men det 

mest rådande verkar vara just monotanken. 

                                                 
235 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
236 Betänkande 2013/14:KrU8, Debatt och beslut, anf.103 Margareta Larsson. 
237 Motion 2013/14:Kr302, Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson & Margareta Larsson. 
238 Motion 2013/14:Kr302, Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson & Margareta Larsson. 
239 Duelund (2011), s. 7. 
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Sammanfattning av vad arvet är för Sverigedemokraterna 

Partiet vänder sig mot kulturrelativism och omskriver kulturarv i bestämd form 

singular, vilket antyder en fast och bestämd definition. Trots detta finns inte en 

samlad tanke och definition att finna hos partiet, det finns många idéer, varav vis-

sa emotsäger varandra, men vissa teman framkommer som starkare och mer 

genomgående. 

Kulturarv är för Sverigedemokraterna en grundidé för hela deras politiska 

gärning. Därmed kopplas den med medvetenhet till många delar av deras politik. 

De kallar kulturarv (materiellt, men kanske framförallt immateriellt) en hörnsten 

för demokratin och ser det som någonting odelat positivt som både utgör och ska-

par gemenskap. Trots att enskilda uttalanden finns angående en medvetenhet om 

att kulturarvet skapas genom ett urval, är det inte en tanke som genljuder i diskur-

sen. Grundsynen är istället essentialistisk. 

Partiet vill att kulturarvet ska skapa sammanhållning i Sverige som land och 

den kultur som ska få bidra till arvet är den nationellt svenska kulturen (både som 

i ”de sköna konsterna” och i en mer antropologisk förståelse av begreppet). Alla 

som bor i landet räknas inte hit (de får istället ha sina egna, separata, kulturer), 

men väl svensktalande minoriteter i andra länder. Regionala seder tillåts ingå, men 

hanteras nästan alltid som nationella. På ett teoretiskt plan tillåts influenser ut-

ifrån, men man vill praktiskt begränsa möjligheter till sådana. Näst efter den na-

tionella gemenskapen är den nordiska gemenskapen vad man vill att kulturarvet 

skall skapa och stärka. Det svenska och nordiska kulturarvet värderas särskilt 

högt, även om de säger att alla nationer ska tillåtas ha sina arv. 

Komponenterna till arvet hämtas från den nationellt svenska förflutenheten, 

saker ska vara gamla för att vara kulturarv. Helst döda eller hotade. Såväl brutna 

som obrutna traditioner kan göra föremål och seder skyddsvärda. Till skillnad från 

kulturarv är dock historien inte alltid positiv för partiet. Både historia som kon-

cept, och passager ur den, kan betraktas som negativa. Premieras gör folkkultur, 

både som i den allmoge som 1800-talsnationalisterna intresserade sig för och som 

i medelklass, varför överklassens ”finkultur” och underklassens ”fulkultur” exklu-

deras. Detta gör bland annat att landsbygden får en särställning. Vid sidan av den 

diffusa ”allmogetiden” är också folkhemseran extra viktig för partiet. Den har nå-

got av en guldåldersställning. 

Kulturarvet har för Sverigedemokraterna sin totala motpol i mångkulturen. 

Den är dess fiende som ideologi, som politiskt system och i och med de samhälls-

resultat den för med sig. 

En sammanfattning av sammanfattningen skulle kunna vara: Kulturarvet är 

för partiet entydigt med en självklar svensk, nationell, historisk monokultur, kul-

turarvet är för partiet ett verktyg för att skapa ett svenskt nationalistiskt monokul-

turellt samhälle. Här går jag händelserna något i förväg, och antyder vad man vill 
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använda kulturarvet till, men det skall, vid sidan av hur man vill påverka kulturar-

vet politiskt, studeras i detalj i närmast följande kapitel. 

Slutdiskussion ”kulturarvets” varande 

- ”Det svenska kulturarvet” och den hegemoniska kulturarvsdiskursen 

Sverigedemokraterna har i sin grundsyn på kulturarv som något odelat positivt 

slagit an till en spridd och dominerande kulturarvsuppfattning. Såväl i offentliga 

politiska, och i mer vardagliga användanden av begreppet är den odelat positiva 

bilden genomgående. Bohman och Ronström är två av många forskare som kon-

staterat att kulturarv består av kulturuttryck vilka bedöms ha speciella, och natur-

ligtvis då positiva, symbolvärden.240 Sverigedemokraternas förståelse går här alltså 

i linje med den hegemoniska kulturarvsdiskursen. Den vidare kopplingen partiet 

gör där kulturarv anses vara det främsta verktyget för att skapa nationell identitet 

och gemenskap är däremot inte riktigt lika spridd. Den idén var förvisso, vilket 

nämns i bakgrundsdelen, helt dominerande under 1800-talet och 1900-talets första 

decennier, men med minskat historiskt fokus i det nationella politiska projektet 

verkar idén delvis ha fallit i glömska.241 

Beckman förklarar att när termen kulturarv dök upp på den politiska arenan 

igen, under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet, ansågs funktionen hos arv 

förvisso vara identitetsskapande, men den nationella kopplingen hade fallit bort 

eller ansågs kanske för tabubelagd för att göra.242 Förvisso omskrevs kulturarv som 

”kulturarvet”, i bestämd form singular, men någon direkt koppling till någonting 

”svenskt” gjordes inte. Den linjen har i stort levt kvar i den officiella politiska 

diskursen. I Sofia Johanssons studie av Riksantikvarieämbetets syn på kulturarvs-

begreppet framkommer till exempel att myndigheten inte är ute efter att ska-

pa/stärka/hantera en nationell identitet, men däremot andra sådana. 

Vad man däremot kan se är att kulturarv i politiskt tal anses ha identitetsska-

pande funktioner för andra grupper/sociala enheter än nationella sådana. Som tidi-

gare nämnts vill Europakommissionen skapa en ny berättelse om Europa, en star-

kare gemenskap och identitet med bas i kulturarv.243 Likaså finns en idé om kultur-

arvets betydelser för mindre inhemska gruppers identitet i Sverige. Att sametinget 

talar om ”det samiska kulturarvet” som gemenskaps- och identitetsskapande är ett 

exempel.244 Att det överhuvudtaget finns officiella minoritetsgrupper vars kulturel-

la tillhörighet och/eller identitet anses vara enhetligt urskiljningsbar och skydds-

värd så till den grad att en separat lagstiftning gäller för dem, visar också tydligt 

                                                 
240 Bohman (1997), s. 94; Ronström (2008), s. 221. 
241 Eriksen (1993), s. 18. 
242 Beckman (1999), s. 39 ff. 
243 Europakommissionens kulturkommitté (2014). 
244 Sametinget: Det samiska kulturarvet, https://www.sametinget.se/1967 [2016-04-26]. 

https://www.sametinget.se/1967
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att man anser att kulturarvet kan ha en sådan funktion.245 Beckman tänker sig 

kopplingen kulturarv – identitet som en brygga mellan samtida och traditionellt 

sätt att motivera kulturarvspolitik (oavsett vilken identitet det rör sig om).246 

Jag menar att idéer om europeisk identitet, regional svensk identitet, och mi-

noritetsgrupper knyter an till samma essentialistiska tanke som Sverigedemokra-

terna uppvisar, bara det att grupperna är andra än de nationella. Johansson visar att 

samma idé om kulturell särart som Sverigedemokraterna anlägger på nationell 

nivå, anlägger Riksantikvarieämbetet på regional nivå. Svensk kultur är för riksan-

tikvarieämbetet en blandad och sammansatt kultur. Men sammansatt av urskiljba-

ra kulturella enheter vilka sinsemellan har tydliga karaktärsdrag och mer eller 

mindre definierat innehåll.247 

Just gränserna mellan olika kulturer och ”deras arv” menar Gill vara en del av 

den rådande kulturarvsdiskursen. Han skriver att det utifrån den diskursen blivit ” 

naturligt att tänka och prata om kultur i termer av vårt och deras. Människan föds 

in i ett kulturellt arv och är ofrånkomligen bunden vid det, lyder budskapet. Arvet 

framställs numera som viktigare för människan än miljön, och en partikulär män-

niskosyn utmärker återigen bevarandearbetet”.248 I en stor del av vetenskapliga 

publikationer förkastas idén om ”det nationella arvet”, samtidigt som man vid-

makthåller de identitetsskapande funktionerna hos arv (och framförallt då för 

andra enheter).249 Det råder alltså en diskrepans mellan vilka grupper som kopp-

lingen kulturarv - identitet ”tillåts” göras. 

Detta är en diskrepans som Sverigedemokraterna själva uppmärksammat. I ett 

anförande i riksdagen menar Karlsson att en ”dubbelmoral” finns ”när det gäller 

synen på den samiska respektive den svenska ursprungsbefolkningens kultur och 

identitet. Samtidigt som man förfasar sig över Sverigedemokraternas syn på vilka 

minimikriterier som bör uppfyllas för att någon ska kunna räknas som svensk be-

traktar man sametingslagens betydligt hårdare syn på vilka minimikriterier som 

ska uppfyllas för att någon ska kunna räknas som same som helt oproblematiska”.250 

Och jag är benägen att hålla med. Det råder en dubbelmoral, eller åtminstone 

dubbeltydlighet. Det är allt för motsägelsefullt att fördöma Sverigedemokraternas 

strävanden om att upprätta en nationell gemenskap, med hänvisning till att den är 

föreställd, om man samtidigt vill använda kulturarv för att skapa/bevara identitet 

hos grupper, såväl mindre som större. I mina ögon måste det, rent rationellt, anses 

                                                 
245 Länsstyrelsen Stockholm: Sveriges nationella minoriteter, 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx 

[2016-04-26]; Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-

nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 [2016-04-26]. 
246 Beckman (1999), s. 46. 
247 Johansson (2006), s. 29. 
248 Gill (2012), s. 114. 
249 Smith (2006), s. 30. 
250 Betänkande 2010/11:KrU9, Debatt och beslut Onsdag 06 april 2011, anf.147 Mattias Karlsson. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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vara lika problematiskt eller oproblematiskt att tala om en samisk gemen-

skap/identitet/ett samiskt kulturarv, som det är att tala om en europeisk gemen-

skap/identitet/ett europeiskt kulturarv, som det är att tala om en svensk gemen-

skap/identitet/ett svenskt kulturarv. 

Särartstanken är en förutsättning för att kulturarv skall kunna kopplas till 

grupper och dess identiteter, och jag vill mena att varje gång någon talar eller 

skriver om ”kulturarvet” visar de prov på en uppfattning om kulturell särart. Möj-

ligen undantaget tal om ”världskulturarvet” eller dylikt, som förmedlar en mer 

allmänmänsklig bild. Även i den mån användare av termen ”kulturarvet” har en 

konstruktivistisk syn på kulturarv och, till skillnad från Sverigedemokraterna, vi-

sar medvetenhet för de urvalsprocedurer som begreppets innehåll går igenom, 

förmedlar de en bild av kulturell särart bara genom att använda ordet. 

Sverigedemokraterna kan trots sin essentialistiska, ja nästan positivistiska, syn 

på vad kulturarv är inte erbjuda någon tillfredsställande komplett beskrivning och 

definition av dess innehåll. Men det lyckas heller inte någon annan med, vare sig 

de verkar inom politiken, vetenskapen, eller kulturarvsfältet, så det är inget som 

man bör, eller ens kan, klandra partiet för. Och det partiet säger, både om enskilda 

beståndsdelar, och om kulturarv på en mer övergripande, abstrakt nivå, går i hög 

grad i linje med den gängse beskrivningen, den hegemoniska kulturarvsdiskursen. 

Att Sverigedemokrater talar om ett inneboende egenvärde hos kulturarv bland 

annat till följd av ”de skönhetsvärden och den estetik som det står för” är exem-

pelvis i linje med den hegemoniska kulturarvsdiskursen så som Smith beskriver 

den.251 Hon menar nämligen att den fokuserar på och premierar estetiskt tilltalande 

materiella objekt, platser och landskap och exkluderar sådant som helt enkelt inte 

anses nog fint.252 

Kopplingen mellan tid och kulturarv är hos Sverigedemokraterna tydlig, också 

i det får de stöd av dominerande beskrivningar av arv. De allra flesta forskare som 

refereras till under uppsatsen, kopplar också de samman kulturarv med förfluten-

heten på ett eller annat sätt.253 (Att Sverigedemokraterna menar att historia kan 

vara negativt, men att kulturarv alltid är positivt, är inget undantag från detta.254 

När Karlsson talar om hedersvåld som något osvenskt utifrån perspektivet kultur-

arv, kanske vi i det kan se Lowenthals teori, att syftet hos kulturarv är att för-

vränga historien, i verkan.255) 

                                                 
251 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ [2016-

04-24]. 
252 Smith (2006), s. 29 ff. 
253 Se t.ex. Horgby & Lindström (2002), s. 314; Eriksen (1993), s. 18; Ronström (2008), s. 243. 
254 Det ligger en förvirrande dubbelhet i detta. Partiet säger förvisso att bara en del saker ur historien kan 

väljas ut att bli kulturarv, men oftast framstår deras förståelse för kulturarvsbegreppet som helt essentialistisk, 

med ett självklart, på förhand givet innehåll. 
255 Lowenthal (1999), s. 131. 
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Också inom det mer museala fältet, och inom det politiska, är kopplingen tyd-

lig. Det som urskiljer ett politiskt användande (politiskt i en vidare bemärkelse än 

bara det som sker i plenisalen) av kulturarvsbegreppet kan, med stöd från Lo-

wenthal, sägas vara ett försök att nyttja det som en legitimerande resurs. Det finns 

en idé om att relationen tid – plats ger legitimitet, till exempel till ett folks krav på 

rätten över ett territorium.256 En uppfattning som också var rådande under eran för 

nationalstatsbygge. Det är mot den bakgrunden jag menar att Sverigedemokrater-

nas användande måste ses. 

Partiet menar att gamla ting kan vara värdefulla både i egenskap av levande 

och i egenskap av döda, men framförallt för att de är hotade. Som tidigare nämnts 

menar Lööw det vara typiskt för ”antiinvandringsagitatorer” sedan lång tid tillbaka 

att betrakta ”den ’svenska’ kulturen” som hotad.257 Mulinari och Neergaard menar 

också det vara typiskt för sådana grupper, men tillför en aspekt av naturlighet, de 

menar att de exkluderande projekten motiveras av ”föreställningen om ett hot mot 

det ’rena’ och det ’naturliga’”.258 Partiet uttalar sig aldrig i termer av renhet eller 

naturlighet, men det måste likafullt sägas finnas där implicerat. Värdet ligger i 

särskiljandet, ”det svenska kulturarvet” blir så obesudlat och bevaras naturligt. 

Att partiet framhåller folklig kultur framför elitkultur, och framför svaga 

gruppers kultur, som kulturarv, är inte bara i linje med nationalismen runt förra 

sekelskiftet, utan också hur kulturarv exempelvis presenterats på museer sedan 

dess.259 Även om många museer inkluderat mycket mer i sina samlingar än allmo-

geföremål, och gjort utställningar om allt mellan himmel och jord, dröjer sig bil-

den kvar av att de ultimata kulturarvsinstitutionerna som (kulturhistoriska) museer 

utgör, framförallt sysslar med folkkultur. Att en grupp som Folkmusiker mot 

främlingsfientlighet döper sitt manifest till Knätofsmanifestet, och att hembygds-

rörelsen känner sig särskilt utpekade av Sverigedemokraterna, har naturligtvis att 

göra med folkligheten som präglar de sammanslutningarna. 

Den närmast mytologiska bilden av folkhemmet, menar Lööw, präglar hela 

det moderna Sverige.260 Idén om det som en guldålder är spridd och inbakad i den 

hegemoniska svenska kulturarvsdiskursen. Som sagt urskiljer sig Sverigedemo-

kraterna (och liknande grupper både inom och utom landet) genom att de inte bara 

ser det som en förlorad gulålder, utan också någonting förrått.261 

Det identitetsprojekt som Sverigedemokraterna kopplar samman med kultur-

arvsbegreppet har, liksom idén om det förrådda folkhemmet, kopplingar till utom-

parlamentariska nationalistiska grupper i Sverige. Lundqvist menar att den nya 

högern ofta kallas ”identitär” vilket alltså innebär ”att världsåskådning och ideo-

                                                 
256 Lowenthal (1999), s. 174. 
257 Lööw (2007), s. 94. 
258 Mulinari & Neergaard (2010), s. 56. 
259 Edquist (2005), s. 148; Bohman (2003). 
260 Lööw (2007), s. 93. 
261 Lööw (2007), s. 95. 
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logi tar avstamp i den etniska identiteten”, och att man i nazistiska rörelser ersatt 

biologisk ras med etnisk identitet som ”central tankefigur och ideologiskt funda-

ment”.262 

Också bredare nationalistiska projekt, såsom det svenska var runt sekelskiftet 

1900, hade en rastanke (även om idén om arv var stark redan då), vilken senare 

övergavs.263 Men att säga att det är en direktöversättning är fel, för en ras var bara i 

mycket liten grad någonting som det ansågs att man kunde förändra eller välja. 

Sverigedemokraternas idé om nationell identitet, å sin sida, anses vara någonting 

man kan sträva efter (och lyckas med) att uppnå, även om en person ursprungligen 

haft en annan etnisk grupptillhörighet.264 Detta för att kulturen, inte biologin, fram-

ställs som den främsta identitetsmarkören. Partiet uppvisar alltså ett konsekvent 

resonemang i frågan, och en modernare form av iden om nationalistiska identiteter 

än den som var rådande för hundra år sedan. 

Sverigedemokraternas nationalistiska utgångspunkt gör att de ser det som en 

självklarhet att statens uppgift är att hantera det nationellt svenska, vilket bland 

annat syns i motionen av Filper med flera, som gäller institutet för språk och 

folkminnens uppdrag.265 Till synes på nåder, eller åtminstone som ett undantag, 

låter partiets landets officiella minoritetsgrupper ingå i statens uppgifter. 

Sverigedemokraterna menar sin nationalism vara universell, de säger sig vilja 

se alla nationer ha samma fri-, rättig-, och skyldigheter som de vill att den svenska 

nationen ska ha. Men de har också drag av att vara nationsförhärligande genom att 

lyfta fram Sverige som ett särskilt bra land.266 
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Vad vill Sverigedemokraterna göra med kulturarv? 

Frågan om vad Sverigedemokraterna vill göra med ”kulturarvet” kommer att ut-

tolkas på två sätt. För det första: vad önskar partiet politiskt göra med alla de saker 

de menar ingå i begreppet? Alltså, vilken ålfiskepolitisk linje vill de driva, vad har 

de att säga om dagens fornminnesvård, tycker de att den kyrkoantikvariska ersätt-

ningen håller acceptabla nivåer et cetera? Detta skall utredas utan att gå in alltför 

djupt i sakpolitiska detaljer. För det andra: vad vill partiet göra med hjälp av ”kul-

turarvet”? Denna uttolkning av frågan handlar inte om vad man vill göra med ”ar-

vets” beståndsdelar i sig, utan vad man politiskt vill använda den mer abstrakta 

idén av begreppet till. Men innan dessa två uttolkningar av huvudfrågan skall de-

taljstuderas, måste ett särskilt syfte partiet har med att tala om kulturarv ges ut-

rymme, nämligen att få existensen av kulturarv erkänd. 

Som redan visats omtalar och omskriver Sverigedemokraterna ”kulturarvet” 

med självklarhet och bestämdhet. Med det i åtanke kan man säga att det viktigaste 

partiet vill göra med arvet är att erkänna det, att så att säga konstatera att det finns. 

Samma erkännande avkräver de också andra. I många debatter i riksdagen ber de 

företrädare för andra partier erkänna ”det svenska kulturarvets” existens. 

Filper frågar så Alice Bah Kuhnke i en interpellation:  

Hur ser kultur- och demokratiministern på uttalanden som dessa? Anser ministern att vi 
svenskar saknar en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop oss och att 
svenskt kulturarv över huvud taget inte finns – eller hur ser ministern på kulturen som formats 
just här i Sverige? Särskiljer sig kulturen i vårt land från andra länders kulturer - finns det en 
svensk kultur i ministerns ögon?267 

Jakobsson ställer Vänsterpartiets Daniel Riazat en liknande fråga: 

Fru talman! Jag avser att komma fram till min fråga. Helt plötsligt dyker frågan om kulturar-
vet upp. Hade Daniel Riazat, fru talman, lyssnat på mig hade han hört att jag sa att det gäller 
det svenska språket och de gemensamma värderingarna. Men anser Vänsterpartiet att vi inte 
har något svenskt kulturarv, Daniel Riazat?268  

Det finns fler exempel på liknande frågor från materialet, även från motioner. 

Ibland anses alternativet till erkännande vara ett regelrätt förnekande, och ibland 

anses det vara förakt.269 

Denna strävan efter att få medhåll från annat håll verkar komma sig av en oro 

som finns hos flera partiföreträdare. De förfasas nämligen över att ”[f]lera ledande 

                                                 
267 Interpellation 2014/15:693, Runar Filper. 
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politiker och kulturskribenter” genom åren har ”standardiserat tesen att det inte 

finns någon svensk kultur och att det över huvud taget inte finns någonting som är 

eller kan kallas svenskt”.270 Ibland riktas denna oro mot enskilda politiker, som till 

exempel tidigare nämnda Bah Kuhnke. Filper sa till henne (under samma debatt 

som citerats strax ovan): ”Men det kan ändå inte ha undgått dig, kultur- och de-

mokratiministern, att det pågår ett förnekande av svensk kultur i vårt land, att det 

är tabu att nämna begreppen svenskhet och svensk kultur. Ett sådant förnekande 

kanske inte du är kvinna att göra, men det finns väldigt många som gör det”.271 

Många sverigedemokratiska politiker upplever alltså det svenska kulturarvet 

vara ständigt ifrågasatt. Mycket av det som de upplever som ifrågasättande, eller 

förnekande, skulle dock kanske kunna förklaras som exempel på ett mer relativis-

tiskt användande av kulturarvsbegreppet. Och att hävda motståndarnas förnekande 

är en mer kraftfull linje att föra, än att hävda att man har olika tolkningar. Det par-

tiet implicit säger är: ”Antingen erkänner ni kulturarvet som vi definierat det, eller 

så går ni inte med på att kulturarv finns över huvud taget”. Här ser vi ett tydligt 

exempel på ett försök att forma omvärlden genom språket.272 

Och så åter till frågan om vad Sverigedemokraterna vill göra med kulturarv i 

sig, och vad de vill göra med hjälp av kulturarv. 

Göra med arvet i sig 

- ökade anslag 

En sak partiet ofta säger sig vilja göra med kulturarv, är att på olika sätt skjuta till 

ekonomiska medel. Detta förklaras med att ”[k]ultursverige skriker efter medel, 

resurser och verktyg till kulturmiljövården”.273 Emilsson sa under en riksdagsde-

batt att partiet ”[u]nder utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid” 

har presenterat ett budgetförslag han kallar ”starkt och offensivt”, och vidare att de 

har ”högre ambitioner än såväl regeringen som Alliansen. Som hela Sveriges parti 

vänder vi oss emot regeringens storstadscentrering och anslår i förhållande till 

regeringens budgetproposition ca 400 miljoner kronor mer. Det är medel som gör 

skillnad - på riktigt”.274 Karlsson säger i ett anförande att mängden pengar som 

partiet budgeterar för utgiftsområdet visar att ”vi menar allvar med vår ambition 

att stärka kulturarvets ställning”.275 

Liksom Duelund menar att nationalistiska rörelser runt om i Europa gör, före-

slår Sverigedemokraterna ökade resurser till ”Anthropological concepts of shared 

                                                 
270 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.156 Runar Filper. 
271 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.156 Runar Filper. 
272 Boréus (2011a), s. 150. 
273 Betänkande 2015/16:KrU1, Debatt och beslut, anf.196 Aron Emilsson. 
274 Betänkande 2014/15:KrU1, Debatt och beslut, anf.99 Aron Emilsson. 
275 Betänkande 2011/12:KrU9, Debatt och beslut, anf.138 Mattias Karlsson. 
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traditions, lifestyles and values”.276 Man bör dock lägga till att också materiella 

ting är viktiga för partiet. 

I partiets landstingspolitiska inriktningsprogram förklaras att det framförallt är 

de fasta verksamhetsbidragen man vill att pengarna skall gå till. Detta för att ”[e]n 

tydlig trend gällande de skattefinansierade bidragen till kulturarvsbevarande verk-

samheter har under senare år varit att projektbidragen stadigt har ökat på bekost-

nad av de fasta verksamhetsbidragen”, och att projektbidrag istället för fast verk-

samhetsbidrag både ökar administrationsbörda och leder till detaljstyrning.277 

Partiets förslag på höjd kulturbudget omfattar en rad verksamheter och områ-

den. Emilsson framhåller i ett anförande att höjda anslag ska ges till ”Riksteatern, 

Riksutställningar”, ”kulturarvs-ROT, forskning och utveckling av arkeologisk 

verksamhet, en rejäl förstärkning av den kyrkoantikvariska ersättningen, ökade 

anslag till Institutet för språk- och folkminnen”, men att pengar också skall gå till 

att skapa ”möjligheter för kommunerna att stärka sin antikvarie- och kulturmiljö-

kompetens”; Karlsson talar i en annan debatt om en ”satsning på samisk kultur” 

(med ökade anslag till bland annat Ájtte och Gaaltije); Sundin nämner i samband 

med tal om ”det svenska immateriella kulturarvet relaterat till naturen” ökade an-

slag till friluftsorganisationer, Institutet för språk och folkminnen skall också ges 

större budget, och Söder nämner i en debatt om internationell samverkan att parti-

et vill satsa resurser på ”att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta 

insatser för kulturellt utbyte”.278 

En del av pengarna man vill skjuta till är öronmärkta. Låt oss ta exemplet 

Riksantikvarieämbetet. I 2015 års höstbudgetmotion framkommer till exempel att 

en del av medlen som Sverigedemokraterna vill tilldela Riksantikvarieämbetet är 

riktade medel ”för ett fortsatt och intensifierat arbete med att i olika former verka 

för att kartlägga, förebygga och begränsa skadorna på kulturlämningar i den 

svenska skogen”.279 Myndigheten tilldelas vidare anslag på en miljon ”för en ut-

redning och framtagande av långsiktig strategi för kulturreservaten”.280 Emilsson 

säger också i en debatt att: ”Riksarkivet tillförs i våra anslagsramar ytterligare 2 

miljoner kronor för att kompensera för det större administrativa arbete som följer 

med den nya lagstiftningen om allmänna handlingar”.281 

Men också friare medel ingår i budgeten. Till exempel vänder de sig mot infö-

randet av fri entré vid museer. De föreslår istället att medlen kan användas till en 
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fond, ”Öppna museer”, ur vilken statliga museer, länsmuseer, regionala museer, 

och stiftelser kan söka pengar till de tillgänglighetsgörande projekt institutionerna 

själva upplever ger störst effekt.282 Finansieringen av samiskt kulturarvsarbete är 

också ett exempel på öppnare finansiering. Det förklaras att statens inblandning 

måste minska, och i budgetmotionen står att läsa: ”Förutom att öka stödet bör sta-

ten också ge Sametinget ett ökat inflytande över hur medlen skall fördelas”.283 

Här ser vi dels ett exempel på partiets konsekventa hållning när det kommer 

till nationers fri- och rättigheter. De vill att Sametinget ska ha större inflytande 

över hur medel till den samiska nationen distribueras. Dels ser vi ett exempel på 

hur de menar att den svenska nationen ska ha en dominerande särställning i staten 

Sverige. När det kommer till det nationellt svenska finns ingen särorganisation 

som ska ta hand om pengarna (då är det staten som sköter det), men när det kom-

mer till den samiska nationen gör det det. Det är som att partiet vill att staten skall 

frånsäga sig en del av ansvaret för Sapmi, att det ska ha ett separat styre. 

Bevara 

- Ett genomsyrande tema 

Om man ser till de resurser Sverigedemokraterna utsett slutdestination åt, men 

också andra områden inom kulturarv partiet säger sig vilja satsa på, fokuseras på-

fallande mycket på bevarande. Viljan att bevara arv framkommer både på diskur-

siv nivå, och uttrycks explicit i partitexter och uttalanden av partiföreträdare. Be-

varandetanken genomsyrar verkligen partiets kulturarvspolitik. I en passage från 

partiets principprogram beskriver man sin syn på statens funktion i ett samhälle. 

De uppgifter som de menar vara lämpliga för staten, vilka därmed bör finansieras 

med offentliga medel, är ”rättsväsende, försvar och väsentliga delar av vår infra-

struktur”, ”utbildningen och omhändertagandet av svaga och sjuka”, och just ”be-

varandet av kulturarvet”.284 Partiet ser alltså kulturarvsbevarande som en huvud-

funktion för staten. 

För att det inte ska bli löjligt repetitivt kommer här inte en lång lista med citat 

och exempel från källmaterialet på gånger partiet talat eller skrivit om att bevara 

kulturarv. Att orden bevara/bevarande förekommer 131 gånger i materialet kan 

dock ge en fingervisning om vikten partiet lägger vid det. Också många andra sa-

ker partiet säger sig vilja göra med kulturarv handlar i förlängningen om bevaran-

de. Till exempel budgeterar och propagerar partiet i sin budgetproposition för fler 

kulturreservat. De skriver förvisso om ”skyddsvärda” miljöer, men skriver ingen-

ting aktivt om just bevarande.285 Riksantikvarieämbetet, den ansvariga myndighe-

ten, förklarar på sin hemsida att syftet med kulturreservat är ”att möjliggöra vård 
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och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap”.286 Därmed kan kulturreser-

vatsvurmen anses vara en del av partiets bevarandevilja. 

Man kan också säga att delar av partiets kriminalpolitik är kopplad till beva-

rande. En linje partiet driver med intensitet är höjda straff för kulturarvsbrottslig-

het. I partiets landstingspolitiska program menar man att det är en brottslighet som 

förekommer i ”oacceptabelt höga nivåer”.287 Exempel på ”allvarliga brott mot vårt 

kulturarv” är, enligt Filper, ”[s]tölder av kulturföremål från kyrkor och museer, 

olaglig utförsel av föremål med exportförbud, plundring av fornminnen, illegal 

handel med arkeologiska föremål och vrakplundringar”.288 Han säger också att 

brottens ekonomiska värden är jämförbara med handel med narkotika, illegala 

vapen, och människor, men att ”[d]et som skiljer brottskategorierna åt är straff-

värdena, där de för kulturarvsbrott i jämförelse framstår som mycket lindriga. Det-

ta gör kulturarvsbrott till en av de mest lukrativa branscherna inom den kriminella 

världen i dag. Denna typ av brottslighet hamnar tyvärr långt ned på polisens och 

åklagarnas prioriteringslista, och alltför många brott klaras aldrig upp”.289 

I ett försök att tillse att kulturarvsbrott får högre prioritet hos myndigheterna, 

föreslår partiet höjda straff. Det framkommer i en motion att partiet vill att både 

straffen på medveten plundring och omedveten förstörelse (till exempel av skogs-

bolag eller byggnadsföretag som i sin verksamhet förstör kulturlämningar som 

fornminnen) ska höjas.290 Dessutom vill man höja preskriptionstiden på kultur-

arvsbrott för att verka avskräckande. Och att ”köp, försäljning, och innehav av 

metallsökare, när giltigt tillstånd för användning saknas, kriminaliseras”, för att 

försvåra för de som aktivt ger sig ut i naturen på plundringståg.291 

En annan metod partiet vill använda i sin strävan efter att försvåra för plundra-

re är att begränsa den information som tillgängliggörs i tjänster som Fornsök. Par-

tiet frågar sig ”om fler uppgifter inte kan döljas än vad som är fallet idag. Behöver 

allmänheten t.ex. verkligen veta om ett fornminne är nyregistretat eller känt sedan 

länge och om det är utgrävt av arkeologer eller ej?”.292 Man motionerar också om 

relaterade åtgärder som registreringsbevis på legala fornfynd på marknaden och 

tillfällig amnesti ”för inlämning av föremål av viss ålder härrörande ifrån forn-

minnesbrott och andra s.k. kulturarvsbrott”.293 

Alla dessa förslag till åtgärder kring kulturarvsbrottslighet syftar i förläng-

ningen bara till en sak – bevarande. Idén om det hotade kulturarvet, vilken be-
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handlades i föregående kapitel, spelar naturligtvis en roll här. Det som togs upp 

där gällde framförallt hot på ett mer abstrakt, idémässigt plan, riktat mot immate-

riellt kulturarv, men det torde finnas ett samband mellan den tanken och detta mer 

fysiskt upplevda hot mot materiellt kulturarv. Och den starka bevarandetanken är 

därför inte förvånande – upplever man något som skört och hotat måste man tillse 

att det bevaras innan man kan göra något annat med det. 

Flera forskare har påpekat att hottanken är stark hos samtida nationalistiska 

grupperingar, det verkar dock nästan bara gälla idémässiga, immateriella delar av 

kulturen.294 Hos Sverigedemokraterna, däremot, är tanken om hot mot det materi-

ella också stark. Kanhända knyter detta dem närmare de politiska krafter som ver-

kade under nationalstatsbygget i Sverige för hundra år sedan, än samtida nationa-

listiska grupperingar, i detta avseende. Och därmed närmare den hegemoniska 

kulturarvsdiskursen, där bevarande av materiella ting har en framstående position, 

inte minst genom den starka kopplingen till museivärlden.295 

Viljan att bevara syns också i partiets förslag att införa ett särskilt ROT-

avdrag ”för renoveringsarbete på byggnader av kulturhistoriskt värde”, som det 

står i motionen som presenterar förslaget.296 Förslaget är tänkt att gälla för K-

märkta byggnader, och nämns lite varstans i materialet. Termen renovering bety-

der i sin ursprungliga form förvisso förnyelse, men har skiftande användning idag. 

I budgetpropositionen antyds dock att det är renovering i betydelsen bevaran-

de/vårdande som åsyftas. Under rubriken ”ROT OCH FOND – FÖR 

BEVARANDET AV SVENSKT KULTURARV” står följande att läsa: ”Vi stär-

ker även medlen för att bevara, vårda, levandegöra och sprida kunskap om forn-

lämningar, kulturlandskap och bebyggelse, det här bland annat genom ett ROT-

avdrag öronmärkt för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer”.297 Så man får anta att 

förslaget gäller arbeten som återställer byggnader till äldre utseenden, eller brom-

sar upp förfall och nedbrytning. 

Just återställande, eller återskapande är såklart inte bevarande per se, men på 

ett idémässigt plan faller det ändå in under ”bevarande”. Detta för att återställan-

det syftar till att gå tillbaka i tiden och fixera en byggnad vid det utseende man 

bedömer vara dess mest värdefulla/riktiga/vackra eller motsvarande. Återställande 

är alltså en form av bevarande som tar en omväg, men jag vill lika fullt mena att 

det kan falla in under bevarandeidén. 

Partiets önskade satsning på en ”kulturarvsfond” visar också bevarandevilja. 

Man säger sig ha inspirerats av norska förebilder, och den ska vara tillgänglig för 

”privatpersoner, organisationer, föreningar och i särskilda fall även kommuner” att 
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äska pengar från.298 I partiets kommunpolitiska inriktningsprogram framkommer 

också att ”[v]arje kommun bör ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, 

föreningar och myndigheter ska kunna vända sig för att begära medel till verk-

samheter med kulturarvsfrämjande inriktning”.299 Kulturarvsfrämjande är såklart 

något diffust, och för fonden på riksnivå nämns att medlen reserveras för verk-

samheter som bevarar, men också ”levandegör det traditionella svenska kulturar-

vet”.300 Att fonden presenteras under rubriken ”16.6 ROT OCH FOND – FÖR 

BEVARANDET AV SVENSKT KULTURARV” kan ju dock ge en fingervisning 

om vilken verksamhet partiet värderar högst.301 

Levandegöra – utveckla - tillgängliggöra 

- Önskemål med få reella förslag 

Partiets vilja att premiera levandegörandet av kulturarv dyker bara upp på ett par 

ställen i källmaterialet. Ännu ovanligare (men ändå förekommande) är viljan att 

utveckla kulturarv. Desto vanligare är viljan att tillgängliggöra kulturarv. I mångt 

och mycket är det osagt just hur partiet tänker sig att man ska levandegöra, till-

gängliggöra, och/eller utveckla kulturarv. Detta till skillnad från ”bevarande”, som 

både verkar vara ett slags mantra, och en strävan som avspeglas i faktiska förslag 

och satsningar. Talet om att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla framstår 

mer som enbart mantran (om än långt mer sparsamt yttrade), men kan också kopp-

las till några politiska förslag. I skärpunkten kulturarvspolitik/skolpolitik finns 

exempel på både tillgängliggörande och levandegörande. 

Å ena sidan motionerar Jacobsson om det något diffusa målet ”att skolan ska 

förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv”, vil-

ket kopplas till ”traditionella skolavslutningar”.302 Å andra sidan finns mer konkre-

ta förslag, som exempelvis ”Dialekt på skolschemat”, som en motion av Filper 

och Emilsson heter. De skriver där att: 

Det måste anses vara av angelägen natur att värna om dialekterna som en viktig del av vårt 
kulturarv och medvetandegöra detta redan från unga år. Genom att införa ämnet dialekt på 
skolschemat så ökar man barns- och ungdomars intresse och förmåga att levandegöra och 
traktens folkmål i det vardagliga ord- och språkbruket. Flera språkforskare har sagt att det är 
bra för barns språkutveckling att få bevara sin dialekt och att barn borde få tala dialekt i sko-
lan.303 

Och just kopplingen mellan dialektundervisning och levandegörande av kulturarv 

ligger nära till hands, om man klassar dialekter som kulturarv. 

                                                 
298 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 140. 
299 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 48. 
300 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 140. 
301 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 140. 
302 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
303 Motion 2015/16:2532, Runar Filper & Aron Emilsson. 
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Förslaget om dialektundervisning på lektionstid dyker upp på flera håll i käll-

materialet, bland annat i partiets kommunpolitiska inriktningsprogram. Där står: 

”Språkets roll som kulturbärare och länk mellan generationerna kan knappast 

överskattas” och vid sidan av dialekter vill partiet se mer undervisning i nordiska 

språk, för de menar att skolan har ”ett viktigt ansvar för att främja nordisk språk-

förståelse”.304 

Men där framkommer också att partiet vill att modersmålsundervisning (de 

nationella minoritetsspråken undantagna) inte ska få skattemedel eller ske under 

lektionstid, och att samtalsspråket under skoltid alltid skall vara svenska (språk-

lektioner undantagna).305 Man kan alltså säga att när partiet talar om levandegöran-

de av kulturarv i skolan (genom dialektundervisning) försöker de också definiera 

det samma; av inriktningsprogrammet framgår att de anser att nordiska dialekter 

och språkvariationer är kulturarv, medan övriga modersmål (med undantag för 

minoritetsspråket) inte omfattas av begreppet. 

Ytterligare ett exempel på detta går att se i det slöjförbud i skolan Sverigede-

mokraterna vill driva igenom, detta för att ”[d]et är Sverigedemokraternas be-

stämda åsikt att skolan bör vara en fristad från den typ av hedersrelaterade normer 

som heltäckande slöjor är ett utryck för”.306 Genom en sådan formulering skapar 

partiet en definition av slöjbärande som en ”hedersrelaterad norm”, snarare än en 

kulturell norm, eller ett kulturarv. 

Ett annat exempel på levandegörande av kulturarv från skolans värld återfinns 

i partiets kommunpolitiska inriktningsprogram, där står: ”I grundskolans gymnas-

tik- och idrottsundervisning bör gammeldans premieras i de fall dans förekom-

mer”, och i samma stycke gammeldans för en del av ”det immateriella kulturar-

vet”.307 De vill också att kommunala musikskolor för att ”levande- och tillgänglig-

göra” och ”synliggöra” kulturarv ska erbjuda undervisning i folkmusik och 

”gammeldans”.308 

Som sagt finns också ett exempel på tillgängliggörande av kulturarv från 

skolpolitiken. Det rör sig om ett förslag partiet kallar ”adoptera ett fornminne” 

eller ”bli fadder för ett fornminne”. Filper förklarar i ett anförande att ökad finan-

siering till fornminnesvården inte är tillräckligt, att ideella krafter behövs. Han 

förklarar fadderskapet såhär: ”Som fornminnesfadder får man genomgå en kortare 

utbildning, ofta i länsstyrelsens eller länsmuseets regi, i vård och skötsel och åtar 

                                                 
304 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 32. 
305 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 32. 
306 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 34. 
307 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 49. 
308 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 49. 



 71 

sig sedan att göra fornminnet tillgängligt genom att röja bort sly, kontrollera in-

formationsskyltar samt regelbundet kontrollera och rapportera eventuella skador 

på fornlämningen”.309 Inspirationen kommer från befintliga projekt, och faddrar 

kan vara enskilda medborgare, skolklasser, företag eller föreningar.310 Här tänker 

man sig alltså att skolklasser, eller andra aktörer, handgripligen skapar tillgänglig-

het till kulturarv genom att tillse att fornminnen är fysiskt åtkomliga och inte 

igenvuxna. Och vad partiets tillgänglighetssträvan anbelangar, dyker den upp på 

ett par andra ställen. Till exempel i det som berörts ovan om kulturarvsbrottslig-

het, att partiet vill begränsa utbudet av information om fornminnen tillgänglig via 

nätet. Ett annat exempel är att partiet på sin webbsida skriver sig vilja digitalisera 

filmarkivet.311 

Utav de övergripande saker partiet säger sig vilja göra med kulturarvet, är ut-

veckla det minst vanligt förekommande. I källmaterialet nämner partiet utveck-

ling/utveckla et cetera, många gånger relaterat till kulturarv, men oftast gäller det 

utvecklingar som redan skett och skapat något som är, eller konstateranden om att 

kulturarv är bra för samhällsutveckling. Endast tolv gånger presenteras utveckling 

av kulturarvet som något partiet vill ägna sig åt (att jämföra med bevarande, där 

motsvarande siffra är 131), och ganska sällan förklaras vari den utvecklingen ska 

bestå. Emilsson sade i en debatt att partiet har ”skarpa förslag […] för kulturmil-

jövården med eftersatta behov, för kulturmiljökompetens i landets kommuner och 

för forskning och utveckling på kulturarvsområdet”, men de ”skarpa förslagen” 

kring just utveckling konkretiseras sällan, till skillnad från de som berör bevarande.312 

Man kan förvisso argumentera för att mycket av de ökade anslag till kultur-

arvsrelaterade verksamheter, som partiet inte ”öronmärkt”, skulle kunna användas 

till utveckling. När det kommer till kulturarvsutvecklande verksamheter som par-

tiet konkretiserar, är det ”utveckling av arkeologisk verksamhet” som återkommer 

vid ett par tillfällen.313 Även forskning nämns vid något enstaka tillfälle, men var-

ken i motioner, texter på webbsidan eller i debatter preciseras ytterligare hur sats-

ningarna är tänkta att se ut. Dessutom verkar det alltid handla om utveckling av 

kulturarvsrelaterade verksamheter. Utveckling av ”kulturarvet” i sig verkar för 

Sverigedemokraterna vara något av en omöjlighet, vilket illustreras väl av Filper i 

ett riksdagsdebattinlägg riktat mot Bah Khunke: 

Ministern pratar om kulturen som dynamisk, utmanande och obunden. Det gäller såklart sam-
tidskulturen, men det var inte det som min frågeställning rörde vid. Hon berör inte kulturar-
vet[…]. Skulle månghundraåriga kyrkobyggnader och det kristna kulturarv som är så stort och 

                                                 
309 Betänkande 2014/15:KrU10, Debatt och beslut, anf.132 Runar Filper. 
310 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 25. 
311 Sverigedemokraterna: Kulturpolitik. Partiet för kulturarvet, https://sd.se/var-politik/ > kulturpolitik [2016-

04-24]. 
312 Betänkande 2015/16:KrU1, Debatt och beslut, anf.162 Aron Emilsson. 
313 Betänkande 2014/15:KrU1, Debatt och beslut, anf.99 Aron Emilsson. 
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mäktigt vara under ständig utveckling? […] Hur menar du att detta ska beskrivas som en dy-
namisk kraft?.314 

Samtidigt både säger och skriver sverigedemokrater att kultur utvecklas, men om-

talar det då oftast i imperfekt, alltså som en utveckling som redan skett och lett 

fram till det som finns idag. Den sammantagna bilden som förmedlas är den av 

kulturarv som någonting statiskt, och det är onekligen svårt att utveckla någonting 

som är helt fast. 

Definiera och begränsa 

- Outtalat, men allestädes närvarande 

Någonting som Sverigedemokraterna däremot verkligen verkar vilja göra, trots att 

de inte explicit säger det, är att definiera kulturarv. Detta har antytts ovan, men 

skall här utvecklas mer i detalj. Det tangerar också såklart det som redan behand-

lats i första kapitlet, men här kommer det att relateras ytterligare till konkreta för-

slag, satsningar och reformer. Relaterat till att definiera arv är att begränsa det. För 

genom att definiera det, säga vad som tillåts ingå, säger man implicit att en mängd 

saker inte får ingå. På så sätt är begränsande alltså en viktig komponent. Defini-

tion och begränsande kan sägas genomsyra allting partiet säger eller skriver om 

arv, men det finns några exempel som illustrerar det tydligare än andra. 

Framhållandet av kristendomen, dess historia i Sverige, och den roll den spe-

lat i kulturen, som en särskilt viktig komponent i ”kulturarvet”, är ett tydligt ex-

empel på hur partiet söker definiera kulturarv. En vanligt återkommande formule-

ring i såväl partitexter och motioner som debatter, är ”Sverige har varit ett kristet 

land i tusen år. Ingen annan idé och institution har varit lika betydelsefull för for-

mandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan”.315 

Larsson sa därtill att ”[d]e kyrkliga kulturminnena utgör också den största samlade 

delen av det materiella svenska kulturarvet”.316 I partiets principprogram förklarar 

man att ”[b]evarandet av detta kulturarv” således är ”en angelägenhet för alla 

svenskar, troende såväl som icke-troende” och att staten av den anledningen var-

ken kan eller bör vara religiöst neutral.317 

Karlsson förklarar med en liknelse från konditorivärlden att ”det i många fall 

är lika svårt att separera det kristna från det svenska som det är att separera äggen 

från sockerkakan”.318 Han fortsatte sitt anförande med att omtala det kristna arvet 

som hotat, han sa: ”De senaste decennierna har det, i intim symbios med de 

mångkulturella idéernas framväxt, pågått en process som syftar till att fjärma kris-

tendomen, kristna symboler, kristna seder och bruk och därmed också en del av 

                                                 
314 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.154 Runar Filper. 
315 T.ex. Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 141. 
316 Betänkande 2013/14:KrU10, Debatt och beslut, anf.93 Margareta Larsson. 
317 Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas principprogram 2011, Tryckversion 2.0 - 2014-02-24, s. 27. 
318 Betänkande 2010/11:KrU9, Debatt och beslut, anf.147 Mattias Karlsson. 
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det svenska kulturarvet från det offentliga rummet”, och förklarar att det både är 

ett materiellt och immateriellt arv partiet åsyftar när de talar om ”[e]tt kristet kul-

turarv”.319 Larsson talade också i riksdagen om hot mot kristet kulturarv, hon sa ”i 

våra dagar, när den svenska kyrkan förvandlats till en blandning av plantskola för 

utomparlamentariska aktivister och rödgrönrosa tankesmedja, känns det allt vikti-

gare att bevara det kristna kulturarvet inför framtiden”. 

För att, så att säga, rädda kyrkligt materiellt kulturarv, föreslås dels ”höjd och 

breddad kyrkoantikvarisk ersättning”, och dels inrättandet av ett nationellt 

kyrkohistoriskt museum, där, enligt Karlsson, ”kyrkans främsta kulturskatter kun-

na samlas och det kristna kulturarvet skyddas, vårdas och tillgängliggöras för all-

mänheten”.320 

Partiets strävan efter att främja immateriellt kristet kulturarv tar sig olika ut-

tryck. Larsson sade i ett anförande, att trots att många inte är medvetna om det, är 

en del av ”det svenska kynnet”, ”[h]årt arbete, flit och att göra rätt för sig”, 

sprunget ur Sveriges kristna historia, och hon vill därför medvetandegöra folk om 

detta för att ”vi” inte ska ”stå helt kulturlösa”.321 Karlsson varnar å sin sida för ”ett 

sluttande plan” och säger att ”fler och fler skolor avskaffar sina i vissa fall fler-

hundraåriga traditioner med att fira skolavslutningar i kyrkan. Färre och färre för-

skolor tillåter att barnen går till kyrkan för att titta på julkrubban vid advent. Vissa 

skolor har till och med gått så långt att de förbjudit barnen att göra pappersänglar 

och annat julpyssel med kristen anknytning” och för att råda bot på det säger han 

att partiet vill ”sätta ned foten och slå fast att det kristna kulturarvet är en omistlig 

del av den svenska kulturen och att kristendomen i kraft av sin historia måste tillå-

tas en särställning i det svenska samhället”.322 

Han menar vidare att tiden att agera är kommen, för görs inget snart befarar 

Karlsson att ”vi om några år kommer att stå här och diskutera ett förbud mot lucia-

tåg inom offentliga verksamheter eller en strykning av det gula korset i den svens-

ka flaggan”.323 Partiet vill alltså genom en riksdagsbeslutad särställning för den 

kristna tron säkerställa att vissa former av skolpyssel och dylikt ska leva vidare. 

Men vad de på samma gång gör är alltså att definiera en del av vad de menar 

är ”kulturarvet”. De uttalade syftena för de olika anförandena och motionerna har 

såklart varierat, men det de tillsammans gör, är att skapa innehållet i Sverigede-

mokraternas kulturarvsbegrepp. 

Sverigedemokraternas planer för Institutet för språk och folkminnen visar hur 

man aktivt arbetar för begränsning, eller kanske snarast avgränsning av kulturarv. 

Som tidigare nämnts vill partiet inte att institutet skall ägna sig åt arbete med 

                                                 
319 Betänkande 2010/11:KrU9, Debatt och beslut, anf.147 Mattias Karlsson och anf.155 Mattias Karlsson. 
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andra språk än svenskan och landets minoritetsspråk, men gärna med svenskan i 

andra länder. Följande formulering återkommer ofta i argumentationen (och har 

också förekommit tidigare i uppsatsen): 

Vi anser att det för en kulturarvsbevarande svensk myndighet borde vara mer prioriterat att 
bevara och levandegöra hela den svenska nationens kulturarv än att samla kunskap om an-
vändningen av invandrarspråk inom den svenska statens gränser till exempel. Vi anser också 
att det borde vara lika prioriterat att sprida kunskap om den svenska nationens samtliga språk-
varianter som det är att sprida kunskap om de nationella minoriteternas språk. Till den svens-
ka nationen räknar vi de finlandssvenska och estlandssvenska minoriteterna. 

Vi föreslår därför att Institutet för språk och folkminnens uppdrag ses över i syfte att ge 
myndigheten ett uttalat uppdrag att bevara, levandegöra och samla kunskap om även finlands-
svenskarnas och estlandssvenskarnas dialekter och kulturarv.324 

Att det som föreslås verkar begränsande behöver knappast kommenteras ytterligare. 

Men det allra tydligaste exemplet på väldigt handgripligt definierande och be-

gränsande av kulturarv är Sverigedemokraternas strävan att låta upprätta en tydligt 

avgränsat kulturkanon. Skapandet av en (eller egentligen flera) kulturkanon är ett 

förslag som dyker upp på många ställen i källmaterialet. Att inspirationen kommer 

från Danmark är man också tydlig med.325 I den danska förlagan ingick totalt 108 

verk, tolv verk vardera från nio kulturområden, vilka var ”arkitektur, bildkonst, 

design och konsthantverk, film, litteratur, konstmusik, populärmusik, scenkonst 

och barnkultur”.326 I budgetpropositionen förklarar man att syftet med en nationell 

kulturkanon är att den kan tjäna som ”introduktion till det svenska kulturarvet och 

blåsa liv i den svenska kulturdebatten och flytta fokus ifrån ifrågasättande av den 

svenska kulturens existens och från rotlöshet och istället uppmuntra till ökad re-

flektion kring kultur och kulturarv och dess betydelse för vårt samhälle”.327 Partiet 

vill att i Sverige, till skillnad från i Danmark, ska ”de svenska medborgarna bere-

das möjlighet att vara delaktiga” vid ”urvalet av de verk som ska ingå”.328 

Ifall man har partiets definition av nationen i åtanke, och betänker att det är en 

”nationell” kanon det gäller, och inte en ”svensk”, ger det någon slags bild, inte så 

mycket av vad som kan tänkas ingå, men väl vad som kan tänkas uteslutas. Att 

skapa en kanon är att explicit definiera innehåll, och även om en kanon aldrig är 

tänkt att representera en kultur i dess helhet, finns de begränsande dragen tydligt där. 

Men det rör sig inte bara om en nationell kanon. Partiet vill ha flera, och på 

olika nivåer. Det finns redan en nordisk litteraturkanon, vars syfte är att ”öka 

språkförståelsen mellan länderna och värna om det gemensamma kulturarvet”, och 

Sverigedemokraterna önskar se att den kompletteras med samma områden som 
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man tänkt sig för den svenska kanon.329 I partiets landstingspolitiska inriktnings-

program presenteras också förslaget att regionspecifika kulturkanoner kan tas 

fram. Också på regionnivå önskar partiet se att allmänheten tillåts påverka inne-

hållet.330 Även dessa två kanontyper/-nivåer har sina definierande och begränsande, 

eller avgränsande, sidor. Och även ifall inte partiet själva säger sig vilja göra urva-

let till någon av de tre nivåerna, har de påverkat mycket bara genom att utse ur-

valskriterierna. Att tillexempel efterfråga ”en svensk nationell” kanon resulterar i 

ett annat innehåll än att efterfråga något i stil med ”en kanon för Sverige”. Nu sä-

ger förvisso inte partiet vad som åsyftas med region, men att efterfråga skånska 

respektive halländska och blekingska kulturkanoner, ger och skapar en helt annan 

bild av världen än att efterfråga en kanon för sydligaste Sverige, och så vidare. 

Annan politik att påverka med hänvisning till kulturarv 

- Ett rike, en nation, en kultur 

Men frågan om vilken kulturarvspolitik Sverigedemokraterna vill bedriva går som 

sagt också att studera från ett annat håll. Det handlar inte bara om med vilken poli-

tik partiet vill påverka det som ingår i deras definition av ”kulturarvet”, utan kan 

också handla om annan politik, vilken de kopplar till, och motiverar med hänvis-

ning till, kulturarv. Alltså de gånger kulturarv tjänar som politiskt slagträ. Egentli-

gen går det mesta som behandlats under föregående sektion också att studera här. 

Man skulle exempelvis kunna argumentera för att höjd kyrkoantikvarisk ersättning 

eller höjda straff på fornminnesbrottslighet motiveras med hänvisning till att det 

rör sig om kulturarv. Således är det lite av en hönan-och-äggetsituation. 

Samtidigt går mycket att koppla till det som behandlats i analysdelens första 

kapitel. Där konstaterades exempelvis att Sverigedemokraterna menar att kultur-

arv kan vara identitetsskapande, och därför är det knappast överraskande att partiet 

vill använda kulturarv, och sin kulturarvspolitik, till att skapa identiteter. Likaså 

konstaterades där att kulturarv i första hand var någonting nationellt för partiet, 

därför är det knappast heller överraskande att partiet vill använda kulturarv för att 

skapa bilden av nationen. 

De nationella minoriteterna ges en undanträngd roll i de förslag Sverigedemo-

kraterna framför. De nämns förvisso löpande, men alltid som undantag och inte 

som del av det, så att säga, faktiskt svenska (alltså det nationellt svenska). Den 

enda minoritet som partiet verkar vilja bedriva aktiv politik kring är den samiska. 

Och samisk kultur är något de verkar vilja främja, även om det samiska inte fram-

ställs som varande en faktisk del av det svenska, utan som någonting separat. Bil-

den som ges ser ut något i stil med: Det finns ”det svenska kulturarvet” och så 

                                                 
329 Motion 2014/15:3060, Aron Emilsson & Julia Kronlid. 
330 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 26. 



 76 

finns det ”det samiska kulturarvet”. Sedan finns det inom landets gränser erkända 

minoriteter som inte får diskrimineras, men som heller inte verkar behöva främjas. 

Och partiet vill löpande minska, eller helt stryka, stöd till kulturella uttryck 

som inte anses vara en del av ett svenskt nationellt, eller ett samiskt, kulturarv. 

Det artikuleras till och med på sina ställen, som i budgetpropositionen, där partiet 

skriver: ”Av principiella skäl och i tider av snävt reformutrymme sänker vi där-

emot anslag som inriktar sig på mångkultur och delvis samtidskultur”.331 Hur detta 

tar sig uttryck i praktiken speglas bland annat i partiets syn på språk och dialekter i 

skolan. 

Partiet vill dra in stöd till modersmålsundervisning, bland annat för att ”forsk-

ningsläget kring dess effekter för inlärning av svenska och andra ämnen är 

oklart”.332 Samtidigt kallar man dialekter för kulturarv, och vill se dialektundervis-

ning på skolschemat, bland annat med hänvisning till att ”[f]lera språkforskare har 

sagt att det är bra för barns språkutveckling att få bevara sin dialekt och att barn 

borde få tala dialekt i skolan”.333 Partiet stärker sina argument med hänvisning till 

vetenskapen, men det går ändå att ana att de principiella argumenten väger tyngre 

för dem i sammanhanget. Inte minst med tanke på att gränsen mellan dialekter och 

språk är en fråga om både vetenskaplig och politisk klassificering och således 

komplicerad, och i många fall hårfin. I en motion skriver Jakobsson därtill: ”I hu-

vudsak anser vi att modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda fa-

miljen, som då också ska stå för kostnaderna samtidigt som undervisningen alltid 

ska ligga utanför ordinarie skoltid”.334 

Även vilka språk som talas på skolan utom lektionstid intresserar partiet, vil-

ket tidigare nämnts.335 Det står att läsa i partiets kommunpolitiska inriktningspro-

gram: ”För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället och delta i det 

demokratiska samtalet krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att 

samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är svenska”.336 

Sverigedemokraterna ser alltså dialekter som varande av godo för att de räk-

nas till kulturarv, och därmed är de av nationellt intresse, medan andra modersmål 

inte är kulturarv, varför de är den enskildes intresse. Detta bruk, att behandla indi-

vider olika utifrån uppfattningen att de är olika, menar Duelund vara typisk för 

nationalistisk politik runt om i Europa. En av punkterna på hans lista är: ”The hu-

man rights-based view that all human beings should be treated equally regardless 

                                                 
331 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 137. 
332 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 32. 
333 Motion 2015/16:2532, Runar Filper & Aron Emilsson. 
334 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
335 Motsägelsefullt nog så fördömer Emilsson och Sundin i en motion om sydsamiskans bevarande ”Den röda 

regeringen” för att under 1900-talet ha förbjudit barn ”att tala sitt eget modersmål” i skolan. (Motion 

2015/16:2551, Cassandra Sundin & Aron Emilsson.) 
336 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 32. 



 77 

of their differences is being superseded by political multiculturalism, i.e. the view 

that people should be treated differently because of their differences”.337 

Således går det inte dra andra slutsatser än att Sverigedemokraternas ideal-

Sverige är ett land där alla talar svenska (eller samiska och eventuellt något av de 

andra minoritetsspråken); där invånarna delar kulturella referensramar, för att de 

alla konsumerat det som ingår i en officiell kanon; där museer och andra kulturin-

stitutioner med statligt stöd är ålagda att bara behandla svensk, nationell, äldre 

kultur av positiv art (de huvudsakliga beståndsdelarna i ”kulturarvet”), medan 

institutioner som Världskulturmuseerna och Mångkulturellt centrum ska få sin 

statliga finansiering indragen – vilket såklart ytterligare bidrar till att sprida bilden 

av just det önskade, och därigenom till att stärka den nationella identitet kulturpo-

litik till så stor del handlar om för Sverigedemokraterna. 

Vad blir resultatet av Sverigedemokraternas kulturarvspolitiska projekt, vilket 

mål i fjärran vill de nå? Jag tror ett ord beskriver det koncist och tydligt, nämligen 

monokultur. Både det innehåll de fyller begreppet med och de politiska föränd-

ringar de önskar driva igenom med hänvisning till kulturarv (med kulturarv som 

slagträ) syftar till att skapa en enhetlig dominerande kultur i Sverige. En monokul-

tur med vilken de kan ersätta den mångkultur de skyr. 

Sammanfattning av vad partiet vill göra med kulturarv 

Kulturarv kan för Sverigedemokraterna både vara ett politiskt slagträ, och någon-

ting man vill hantera i sig. Det Sverigedemokraterna i huvudsak vill med kulturarv 

är att bevara det. Och inte då bara bevara dess enskilda beståndsdelar, det som 

tillåts ingå och kallas kulturarv, (genom ökade anslag, höjda straff mot kulturarvs-

brott, och rotavdragsgillt återskapande arbete) utan också bevara den upplevda 

helhet ”kulturarvet” utgör. Partiet vill bevara bilden av arvet som sådant, vill att 

arvet framgent ska ha kvar just de gränser partiet upplever att det har nu, och så 

vidare. 

Sverigedemokraterna vill, trots att de inte uttalar det, definiera innehållet, 

kunna påverka, ja, råda över, vad som med självklarhet betraktas som kulturarv. 

De vill också begränsa det, och begränsa möjligheten att låta nya saker ingå i det. 

Detta görs bland annat genom ordval. Sättet på vilket partiet talar om kulturella 

företeelser som av dem betraktas som oönskade, konstruerar en verklighet i vilken 

dessa företeelser absolut inte kan betraktas som kulturarv. Utestängningsprocedu-

rerna finns till stor del i språket och i kategoriseringarna man gör. Genom att han-

tera vissa företeelser som varande en del av en ”samtidskultur” eller ny/inflyttad 

kultur/mångkultur, gör man dem illegitima utifrån den världssyn som från partiet 

och dess företrädare framkommer i materialet. Också vissa konkreta politiska för-

                                                 
337 Duelund (2011), s. 7. 
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slag kan i förlängningen leda till begränsningar. Hur partiet förhåller sig till så 

kallade modersmål i skolan är ett exempel på detta. 

Partiet vill skjuta till pengar till kulturarvsverksamheter. Både i form av an-

slag som verksamheterna får disponera efter behag, och öronmärkta sådana. De 

riktade medlen är mest tänkta att gå till ”bevarande”, men också ”tillgängliggö-

rande” omnämns. Av de saker partiet säger sig vilja göra med kulturarv är till-

gängliggöra förhållandevis vanligt, och ger faktiskt avspegling i vissa konkreta 

förslag. Desto ovanligare är förslag som har med utvecklande av kulturarv att 

göra, trots att det är något man på ett par ställen säger sig vilja ägna sig åt. Värt att 

notera är att det inte verkar handla om att utveckla innehållet, utan om att utveckla 

olika kulturarvsverksamheter. 

Det är också viktigt för Sverigedemokraterna att erkänna kulturarvet och att få 

kulturarvet, erkänt av andra politiska aktörer. Partiet menar att de som inte erkän-

ner det, antingen föraktar eller förnekar svensk kultur. Det är dock lite oklart vad 

dessa personer förväntas erkänna. Trots ett tydligt och uttalat särartstänkt och en 

idé om kulturell essentialism från partiets sida, ges ingen fullgod definition av 

kulturarv. Definitionen blir så diffus för att partiet antingen talar om kulturarv på 

detaljnivå – om specifika kulturella uttryck som tillåts ingå – eller på en abstrakt, 

och framförallt generell, metanivå. Var de exakta gränserna ska dras mellan kul-

turarv och annan kultur, mellan det svenska och det ickesvenska, är något partiet 

inte erbjuder svar kring. 

Det är tydligt att partiet önskar skapa ett Sverige där monokultur råder (istället 

för den mångkultur man menar råder idag), även om monokulturens beståndsdelar 

och gränser inte är helt definierade. Den nationalistiska grundidén partiets politik 

bygger på, stödjer tanken om en monokultur, för den menar att samhället blir som 

mest välmående av en sådan likriktning. Och det är just nationellt svenskt kultur-

arv partiet alls verkar vilja bedriva politik kring. I viss mån även samiskt kultur-

arv, men övriga kulturarv, däribland de nationella minoriteternas, ges knappt alls 

utrymme. 

En sammanfattning av sammanfattningen skulle kunna vara att bevarande av 

kulturarv är det huvudsakliga syftet med Sverigedemokraternas kulturarvspolitik. 

Det är både så att partiet säger sig vilja bevara arv, och att viljan avspeglar sig i 

konkreta förslag, något som inte kan sägas lika väl om alla partiets strävanden. 

Sverigedemokraterna vill också definiera, begränsa och göra kulturarv till något 

statiskt, med målet att skapa en monokultur i Sverige, där svenskt nationellt kul-

turarv (så som partiet definierar det) utgör innehållet. 

Slutdiskussion kulturarvspolitik 

- Sverigedemokratisk kulturarvspolitik och den hegemoniska kulturarvsdiskursen 

I och med att det första kapitlet fokuserade så pass mycket på nationellt identitets-

bygge, gavs det mindre utrymme i detta kapitel. Som tidigare visats vill partiet 
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använda kulturarv i huvudsak till att skapa just svensk nationell gemenskap och 

identitet. Man kan säga att allt det partiet säger sig vilja göra med kulturarv på 

olika sätt relaterar till just det. 

Ett väldigt uttalat syfte Sverigedemokraterna har med sin kulturarvspolitik, 

vilket också ger återspegling i reella förslag, är att bevara ”kulturarvet”. Bevaran-

dediskursen är en mycket dominerande beståndsdel i den hegemoniska kulturarvs-

diskursen, Horgby och Lindström verkar mena att det är den allra viktigaste. De 

menar att det är genom den som ”begreppet kulturarv fick en tillbakablickande 

karaktär”.338 Förmodligen är detta också förklaringen till att tal och förslag om ut-

vecklande förekommer i så låg grad i materialet. Genom att förbise nuets roll i 

kulturarv stagnerar potentiell förändring. Och det är i mångt och mycket det kul-

turarv kommit att handla om i professionell, museal, och politisk kontext – gamla 

grejer som av olika anledningar ska bevaras till framtida generationer.339 

Bevarandediskursen är en så stark del av den hegemoniska kulturarvsdiskur-

sen att många vetenskapare som studerar kulturarv själva är påtagligt påverkade 

av den. I arbetet med denna uppsats har jag sett sådana tendenser hos bland andra 

Bohman och Edquist.340 Jag menar inte att kritisera dessa forskare för det (troligen 

lägger de bara större vikt vid arv-delen av ordet kulturarv än jag) utan vill bara 

konstatera att perspektivet dyker upp hos akademiker, vilket torde säga något om 

hur spritt, och vedertaget, det är. 

En vilja att bevara vissa utvalda ting eller fenomen för bevarandets skull (eller 

i alla fall för kommande generationer skull) är spridd i kulturarvsvärlden, men i 

Sverigedemokraternas fall kan bevarande i förlängningen kopplas till viljan att 

skapa en nationell, svensk identitet.341 Genom att bevara saker menar de sig ha 

byggstenarna som behövs för att driva igenom sitt projekt. 

Sverigedemokraterna verkar inte anse att kulturarv kan utvecklas, inte i sitt 

innehåll, och inte kopplat till vad det kan bidra med. I den mån de talar om ut-

veckling handlar mycket om utveckling av bevarande, eller av kulturarvsinstitu-

tioner, inte av kulturarv per se. Detta är i linje med den hegemoniska kulturarvs-

diskursen, såsom Horgby och Linström identifierat den.342 Partiet medger att kul-

turarv har utvecklats, men verkar anse utvecklingen vara avstannad idag.343 

Partiets framhävande av ett kristet, kyrkligt kulturarv är ett tydligt exempel på 

detta. De förklarar vid flera tillfällen att kyrkan har spelat en viktig roll för Sveri-

ges utveckling, och att den därför förtjänar en särställning. De säger dock ingen-

ting om någon mer kontemporär roll för kyrkan. I och med att de primärt menar 

                                                 
338 Horgby & Lindström (2002), s. 313. 
339 Bohman (1997), s. 94. 
340 Bohman (1997); Edquist (2005). 
341 Bohman (1997), s. 94 f; Beckman skulle nog snarast mena att bevarandeviljan kommer sig av att man 

anser kulturarv vara heligt. 
342 Horgby & Lindström (2002), s. 314. 
343 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.154 Runar Filper. 
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kulturarv vara döda ting, blir kyrkan och kristenheten någonting dött i partiets 

ögon när de betraktar det som kulturarv. Och den roll den har att spela i samtiden 

är kulturarvsrollen.344 

På sätt och vis kan man tänka att partiet är fånge i sin egen diskurs. Genom att 

ha en så tydligt bakåtblickande syn på innehållet i kulturarv, och en så tydlig vilja 

att bevara, får de svårigheter att se det kontemporära. 

Något som partiet inte säger sig vilja göra, men som de ändå verkar sträva ef-

ter att göra med arv, är att definiera det. Detta sker, vilket bland andra Smith på-

pekar, såklart automatiskt närhelst någon talar om eller interagerar med kulturarv. 

Talet om, och konstruktionen av, arv är intimt sammanbundna.345 Men i Sverige-

demokraternas fall sker det mer aktivt än så, och det tydligaste exemplet på det 

kan sägas vara viljan att upprätta en kanonlista. Detta är ingenting unikt. Förutom 

den uppenbara kopplingen till alla de kanonprojekt som genomförts på många 

håll, finns också samma mekanismer representerade i annat: Kanonisering är, me-

nar jag, en inbakad del i hur människor handskas med den hegemoniska kultur-

arvsdiskursen. Exempel på detta är K-märkning av byggnader, eller upprättandet 

av olika listor, som till exempel UNESCO:s världsarvslista. Det är samma meka-

nism enär de syftar till att upphöja något, att ge det särskild status inom kultur-

arvsfältet. (En koppling till bevarandediskursen ligger, förövrigt, också här nära 

till hands att göra.) 

Duelund skriver om kanonprojekt i andra länder. Flera länder har politiskt 

sanktionerade officiella kanoner. Duelund menar att skillnader finns mellan vad de 

syftar till. Tillexempel har kanonen i Nederländerna ersatt ett multikulturellt para-

digm, och innehållet framförallt fungerat som underlag till publik debatt. Där 

handlar det mycket om kreativa processer, och att placera in Nederländerna i ett 

europeiskt och globalt sammanhang.346 

I Danmark, å andra sidan, fungerar kanonen, enligt Duelund, mer som rätte-

snöre och pekpinne, där budskapet är någonting i stil med ”det här är det som är 

bra, det här är det som är danskt – var dansk, var bra!”. Duelund fortsätter: ”the 

Danish canon is limited to the aim of rooting national identity firmly among ethnic 

Danes and assimilating new Danes into a single national culture conceptualised in 

static term”.347 I Danmark använder man alltså kanonen som en del i en monokul-

turell strävan. En strävan liknande den man kan se hos Sverigedemokraterna i 

stort, även om de i kanonfrågan både vill ha publik delaktighet i skapandet, och 

hoppas kunna skapa debatt, precis som i Nederländerna. 

                                                 
344 T.ex. Betänkande 2010/11:KrU9, Debatt och beslut,anf.147 Mattias Karlsson och anf.155 Mattias Karls-

son; Betänkande 2013/14:KrU10, Debatt och beslut, anf.93 Margareta Larsson.  
345 Smith (2006) s. 13. 
346 Duelund (2011), s. 4. 
347 Duelund (2011), s. 4. 
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Beckman understryker att det är en principiell fråga, och som sådan utan givet 

svar, om staten alls ska lägga sig i identitetsbildning (oavsett vilken nivå av identi-

tet som man ämnar bilda).348 Det är en fråga som Sverigedemokraterna (och många 

med dem) inte ägnar någon tid åt att besvara, vilket i sig kan tyda på att det upp-

fattas som så pass självklart, och som en så tydlig del av en större, ja kanske den 

hegemoniska, kulturarvsdiskurs(en), att förklaring inte är nödvändig. 

                                                 
348 Beckman (1999), s. 46. 
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Hur motiverar Sverigedemokraterna sina åsikter och förslag? 

Expertis 

- En odefinierad vetenskap 

Mycket av det som Sverigedemokraterna säger och skriver presenteras som själv-

klart. De ägnar alltså inte allt för mycket tid åt att förklara ursprunget till de tanke-

gångar och idéer som presenteras. Men för att motivera grunden till vissa uppfatt-

ningar och förslag stödjer sig Sverigedemokraterna stundom mot experter eller 

andra typer av källor, vilka bidrar till att ge tyngd åt diskussioner. Oftast är politi-

ken på olika sätt självmotiverande och/eller motiverad med hänvisning till partiets 

ideologi, men ibland dyker alltså också externa röster upp. 

I den mån man alls hänvisar till expertis, är det inte sällan till den ospecifice-

rade ”forskningen” eller ”vetenskapen”. Ett exempel på detta ger Jakobsson i en 

debatt när han säger: ”Sedan tog du upp detta med egna erfarenheter. Nej, jag ba-

serar inte allting på egna erfarenheter. Jag tycker bara att det är ganska roligt att 

kunna berätta anekdoter som stämmer överens med vad forskningen och utred-

ningar har kommit fram till”.349 I Sverigedemokraternas landstingspolitiska inrikt-

ningsprogram finns ytterligare ett exempel, där står att läsa: ”Att den primära för-

klaringen till försämrad läsförståelse bland barn och unga stavas oansvarig invand-

ringspolitik och segregerande mångkulturalism finns det gott om vetenskapliga 

och empiriska belägg för”.350 

I det landstingspolitiska inriktningsprogrammet står också formuleringarna: 

”Modern forskning såväl som den historiska erfarenheten visar att den gemen-

samma identiteten och det starka sociala kapital som följer med denna är en helt 

central byggsten i formandet av ett välmående, harmoniskt och demokratiskt sam-

hälle”, och: ”Den moderna forskningen har visat att kulturkonsumtion och kultur-

utövning kan ha en stor inverkan på människors välmående och hälsa. Kulturen 

har därför en viktig roll att spela både i det förebyggande folkhälsoarbetet och 

inom ramen för sjukvården”.351 I det senare exemplet syns också tydligt vilken typ 

av politik man önskar bedriva med hänvisning till forskningen i fråga. Ett annat 

konkret exempel som redan givits mycket utrymme i uppsatsen, är det ”forsk-

ningsläge” man hänvisar till angående modersmålsundervisningens ”effekter för 

inlärning av svenska och andra ämnen”, vilket anses vara ”oklart” och därför bi-

                                                 
349 Betänkande 2014/15:UbU9, Debatt och beslut, anf.108 Stefan Jakobsson. 
350 Sverigedemokraterna: Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk landstingspolitik – 2014, s 29. 
351 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk landstingspolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokra-

tisk landstingspolitik – 2014, s. 24, 29. 
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drar till att partiet vill avskaffa skattefinansierad modersmålsundervisning.352 Rela-

terat till det är såklart forskningen om dialekter, om vilken Filper och Emilsson i 

en motion skriver: ”Flera språkforskare har sagt att det är bra för barns språkut-

veckling att få bevara sin dialekt och att barn borde få tala dialekt i skolan”.353 

Att en diffus ”forskning”, och ickenamngivna ”språkforskare”, och ett oarti-

kulerat ”forskningsfält” anförs i så hög grad, kan naturligtvis till största delen för-

klaras med vad som är gängse inom den genre i vilken texterna och inläggen är 

producerade. Partipolitiska debattinlägg, motioner och programförklaringar har 

andra genrespecifika krav på, och praxis kring, tydlighet med källhänvisningar, än 

exempelvis akademiska produkter. Men Sverigedemokraterna namnger likafullt 

de experter de tar argumentatoriskt stöd mot ibland. I en motion av Jakobsson 

framkommer för första och enda gången vilken forskning Sverigedemokraterna 

syftar på när de argumenterat för avskaffandet av modersmålsundervisningen. 

Jakobsson skriver: ”Vi vill i sammanhanget lyfta fram en undersökning från Dan-

mark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns 

några statistiska bevis för att elever som fått modersmålsundervisning visar bättre 

resultat i läsning, matematik eller naturvetenskap än de elever som inte fått mo-

dersmålsundervisning” och förklarar vidare hur det påverkade den danska polti-

ken: ”Resultatet fick politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsunder-

visningen för att i stället satsa mer pengar på specialundervisning och på det dans-

ka språket”, varefter han föreslår samma förändring i Sverige.354 

När det gäller kultur i sjukvård bjuder budgetpropositionen på en mer specifi-

cerad källa än det ”den moderna forskningen” som erbjuds läsaren av deras lands-

tingspolitiska inriktningsprogram. I budgetpropositionen skriver man: 

Modern forskning visar till exempel att kulturkonsumtion och kulturellt utövande har stor in-
verkan på människors välmående och hälsa, och inte minst betydelse för rehabilitering av vis-
sa sjukdomar. Svensk forskning på området bedrivs idag vid Karolinska institutet och Cent-
rum för kultur och hälsa, ett tvärdisciplinärt forskningscentrum vid Göteborgs universitet.355 

En namngiven person Filper använder för att ge tyngd åt ett resonemang, är jour-

nalisten och författaren Herman Lindqvist, vilken Filper av någon anledning kallar 

”Sveriges mest kände historiker”.356 En som däremot hänvisar till en akademiskt 

utbildad person, vilken både varit aktiv inom, och alltjämt betraktar kulturarvsfäl-

tet, är den själv kulturarvsutbildade Emilsson. Han hänvisar till några citat från 

Sten Rentzhogs Tänk i tid, och förklarar partiets essentialistiska kulturarvssyn, och 

deras uppfattning om den roll kulturarvet lär spela för identitetsskapande, med 

                                                 
352 Sverigedemokraterna: Sverigedemokratisk kommunpolitik. Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk 

kommunpolitik – 2014, s. 32. 
353 Motion 2015/16:2532, Runar Filper & Aron Emilsson. 
354 Motion 2015/16:1847, Stefan Jakobsson m.fl. 
355 Motion 2015/16:761, Jimmie Åkesson m.fl. s. 138. 
356 Interpellation 2014/15:693, Interpellationsdebatt, anf.156 Runar Filper. 
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dem. En särskild roll verkar Rentzhogcitatet ”Ingen grupp och inget samhälle, 

särskilt ingen demokrati, kan fungera utan någon form av tankegemenskap, en 

gemensam föreställningsvärld med rötter i gruppens förflutna” spela.357 Emilsson 

använder samma citat i ett anförande under en debatt där han bakar in det i ett 

större sammanhang. Han sade: ”Jag brukar när jag är ute och föreläser, liksom 

även delar av professionen, tala om att ingen grupp och inget samhälle, särskilt 

ingen demokrati, kan fungera utan en gemensam föreställningsvärld med rötter i 

gruppens förflutna”.358 Man kan säga att han i det lät det gå från att vara tillskrivet 

en viss kulturhistoriker till att bli mer allmängiltigt för kulturarvsprofessionen, 

ungefär på samma sätt som när hans partikamrater talar om ”forskningen” eller 

dylikt. 

I samma riksdagsanförande motiverar Emilsson på sätt och vis partiets hela 

vilja att satsa på kulturarv med statistik. Först med besöksstatistik: ”Betänk kul-

turarvets värde! 17,5 miljoner besökare kan inte ha fel, hette ett seminarium under 

Almedalsveckan tidigare i år, utifrån det faktum att så många gästar landets muse-

er varje år”. Sedan med statistik från en opinionsundersökning: ”Enligt en opini-

onsmätning som tankesmedjan Timbro presenterade tidigare i år är kulturarvet den 

kulturform som svenskarna anser vara bland de viktigaste från det offentligas sida 

att satsa på”.359 

Emilssons hänvisning till Rentzhog är för övrigt ett av bara två exempel från 

källmaterialet där namngivna fältverksamma används som experter. Det andra är 

Sveriges hembygdsförbund, och också där är det Emilsson som står för talandet. 

Han sa i en debatt att ”[i] oktober i år påpekade Sveriges hembygdsförbund att 

anslaget till kulturmiljövård inte har räknats upp på tio år och nu nått en bottenni-

vå, samtidigt som behoven ökar ute i landet”, och han tillade ”[d]et är inte håll-

bart”, varför hans parti ”budgeterat för förstärkningar”.360 

Inspiration/förlagor 

- De långt komna danskarna 

Oftare än att hänvisa till särskilda källor eller särskild expertis, talar man i partiet 

om inspiration eller förlagor varifrån man hämtar sina förslag. När det gäller för-

slaget om att ta fram nationell respektive regional kanon, kommer inspirationen 

från Danmark, vilket bland annat framgår i partiets landstingspolitiska inrikt-

ningsprogram. Där visas också hur man vill göra det bättre än det man inspirerats 

av. Det står: ”Ett sätt att synliggöra och skapa diskussion kring det regionala kul-

turarvet är att, med det framgångsrika kanonprojektet i Danmark som förebild, ta 

fram en regional kulturkanon. Till skillnad från det danska exemplet bör dock 
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allmänheten ges ett betydande inflytande över den urvalsprocess som föregår det 

slutgiltiga fastställandet av kanonen”.361 I Danmark hittas också inspirationen till 

partiets förslag att public servicemedia skall fokusera mer på kulturarv genom att 

”det i framtida sändningstillstånd skrivs in att bolagen skall verka för att bevara 

och levandegöra det nationella kulturarvet”, vilket framkommer i motionen som 

rör frågan.362 

Partiet hämtar även inspiration från Norge. Sverigedemokraternas förslag om 

inrättandet av en kulturarvsfond har en norsk förlaga. Ibland skriver partiföreträda-

re till och med om ”en kulturarvsfond av norsk modell”.363 Man talar i liknande 

anda om ”Hallandsmodellen”, vilken beskrivs som ”ett arbetsmarknadsprojekt där 

arbetslösa byggnadsarbetare kontrakteras för att rusta upp förfallna äldre byggna-

der”.364 Partiet vill införa det på riksnivå, men inspirationen kommer alltså från en 

halländsk förlaga. 

Det partiet implicit säger när de lägger förslag vilka har förlagor på andra håll 

är någonting i stil med ”det har fungerat bra på andra platser och borde således 

fungera bra här”. Mycket av inspirationen kommer från Danmark och känslan som 

förmedlas i texter och debattinlägg är att Danmark är något av ett föregångsland, 

att de kommit längre än Sverige i sin kulturarvspolitik. Därigenom blir hänvis-

ningar till politik som bedrivs i Danmark på sätt och vis hänvisningar till menad 

expertkunskap. 

Källor i relation till vad kulturarv är 

- För självklart för att behöva artikuleras 

Men hur motiveras vad arvet ”är” för partiet, hur förklarar man dess definition, 

och synen på dess innehåll? Vilken expertkunskap åberopas där? Det korta svaret 

är egentligen ”ingen alls”. Återigen – det faktum att partiet har en så medgivet 

essentialistisk, ja, låt oss till och med kalla det positivistisk syn på kulturarv, gör 

att det torde vara främmande för dem att tänka att någonting annat än det som de 

hävdar ingår, alls skulle kunna ingå. Och på samma sätt vore det främmande för 

dem att tänka att en urvalsprocess alls företas när de talar om innehållet. I en de-

batt mot Bah Kuhnke ber Filper henne förklara vad ”svensk kultur” är, han tycker 

dock att hon misslyckas och säger så själv såhär: 

Ministern beskriver kulturers framväxt och livscykel mer än att sätta fingret på svensk kultur - 
den kultur som odlats och vuxit fram inom vår nations gränser. Någonstans är det självklart 
för oss alla att kultur är något dynamiskt, som ministern säger - organiskt, ständigt i föränd-
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ring. Jag förstår att det är svårt att definiera svensk kultur. För oss som har vuxit upp här är 
det intuitivt - en känsla som kanske inte ens kan eller behöver beskrivas.365 

Just detta, idén om att den känsla som är definitionen av svensk kultur inte ens 

behöver beskrivas, kan tänkas vara förklaringen till att partiföreträdare i källmate-

rialet alls inte motiverar vad kulturarv ”är”. Det är för dem helt enkelt för själv-

klart för att ges utrymme. Detta är en av de få mer eller mindre gemensamma 

nämnare för partitexter och partiföreträdares uttalanden och skrivelser som kunnat 

detekteras i arbetet med detta material. 

Hur arv värderas 

- Dubbelt värdefullt 

Också frågan om hur kulturarv värderas av Sverigedemokraterna skall här behand-

las. Kulturarv värderas alltid högt av partiet, men utifrån materialet går det att se 

två sätt på vilka det värderas. Det ena är i sig själv, alltså att man tillskriver kul-

turarv egenvärde. Det andra är i relation till annat, alltså att man säger att kulturar-

vet skall värderas högt för vad det tillför andra, viktigare saker. Dessa sätt att vär-

dera kulturarv på kan både vara uttalade och framkomma implicit på diskursiv 

nivå, och kombinationer av de två förekommer. 

Ett uttalat egenvärde hos kulturarv beskrivs i partiets kulturpolitiska princip-

program, där det står att läsa: ”Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de 

skönhetsvärden och den estetik som det står för”.366 Men strax därefter framkom-

mer dock att egenvärdet är sekundärt, för man skriver: ”Den absolut viktigaste 

aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje sam-

hälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemen-

samma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och 

bruk för att i förlängningen kunna hålla samman”.367 Denna balans mellan egen-

värde och värde i relation till annat syns också i partiets budgetsproposition: ”Kul-

tur har idag en potential och roll inom fler samhällsområden än de traditionellt 

kulturpolitiska, och jämte kulturens inneboende egenvärde, kan dess former i sam-

spel med andra verksamheter skapa goda instrumentella värden”.368 Sedan finns 

inte fler exempel på när man explicit talar om det inneboende egenvärdet hos kul-

turarv, men desto fler där det implicit berörs. Flera gånger, precis som ovan, i 

kombination med att kulturarv också värderas i relation till annat. 

Jag tolkar det som att värdet i kulturarv implicit motiveras av sig självt när 

kulturarv presenteras av partiet som ett slutgiltigt mål. Alltså, när det inte hanteras 
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som ett delmål vilket kan leda till annat. När till exempel Forsberg i en debatt ta-

lade om skogsbruk i Sverige sa han att ”[v]i ska bevara skogens kulturella värden, 

och vissa områden ska av olika skäl fredas från avverkning” men han sa ingenting 

om vad dessa kulturella värden skulle vara bra för, eller ens vari de bestod. De var 

således självmotiverande/självvärderande.369 På samma sätt går det att se ett lik-

nande självvärderande i ett långt anförande av Karlsson om kyrkligt och kristet 

kulturarv. Karlsson förklarar partiets syn på kristendomens roll i Sveriges historia, 

och varför den enligt dem växt fram som någonting viktigt. Han konstaterar att 

”[b]evarandet av det kristna kulturarvet är således en angelägenhet för alla svens-

kar, troende såväl som icke-troende” och vill, som tidigare nämnts ”sätta ned foten 

och slå fast att det kristna kulturarvet är en omistlig del av den svenska kulturen 

och att kristendomen i kraft av sin historia måste tillåtas en särställning i det 

svenska samhället”.370 

I den ständigt återkommande viljan att bevara kulturarv, som framkommer i 

materialet, går det också att se ett självvärderande. För varje gång partiet säger att 

en viss kulturarvskomponent bör bevaras, men inte förklarar varför så bör ske, vad 

det ska vara bra för, kan man tolka det som att ett egenvärde är implicerat. 

Men något vanligare än att enkom ett egenvärde finns implicerat, är att det 

dessutom kopplas till någonting vidare och ges ytterligare värde i relation till an-

nat. I en interpellation av Forsberg om ålfiskets framtid, verkar den ”kulturarvs-

tradition” ålfisket är både ha ett egenvärde, och ett värde i relation till annat, i det 

att han skriver: ”Den unika ålakulturen ger viktiga inkomster bland annat till tu-

ristnäringen”.371 Det är ett exempel på ett sådant dubbelt värderande. Just kombi-

nationen egenvärde och värde för turistnäringen återkommer flera gånger i materi-

alet. En motion av Roger Hedlund och Mårten Eskilandersson om bostadspolitik 

inleds med påståendet ”Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att be-

varas”.372 Det är ett konstaterande där arvet (byggnadstraditionen) framställs som 

värd att bevara i sig. Man lägger dock till att ”[h]istoriskt förankrade byggnads-

miljöer” är bra av andra skäl, bland annat för att de ”har en positiv inverkan på 

turistnäringen”.373 

Andra ekonomiska värden dyker också upp på sina håll. Förutom att det på 

partiets hemsida står att kulturarv är ett ”viktigt samhällsvärde”, kopplas det också 

samman med samhällsekonomin. Resonemanget leder till en implicit värdering av 

kulturarv i relation till annat. Resonemanget går ut på att ”[e]konomin bärs inte 

upp av likriktade, anonyma produktionsenheter utan av tänkande, kännande och 

kulturellt präglade människor” och att ekonomin påverkas av dessa genom deras 
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”[v]anor, seder, normer och värderingar” vilka skiftar från ”kultur till kultur och 

från nation till nation”.374 Texten forstätter: ”Stora kulturella och befolkningsmäs-

siga förändringar inom en stat påverkar således alla aspekter av ekonomin och 

förmågan att skapa tillväxt” – alltså impliceras att kulturarv har ett värde i att kun-

na främja ekonomisk stabilitet och tillväxt. 

Dessutom finns exempel från materialet på gånger när arv presenteras som 

värdefullt bara i relation till annat, utan att något egenvärde framställs. Således 

kan konstateras att en stor variation finns. Och personer som i ett anförande eller 

en motion hanterat arv som helt egenvärderande kan i ett annat sammanhang bara 

värdera det i relation till annat. Å andra sidan är egenvärde och värde i relation till 

annat inte ömsesidigt uteslutande, så det kan hända att det mer handlar om att par-

tiföreträdare anpassar retoriken till sammanhang och den poäng man vill göra, 

snarare än att de ändrar uppfattning. Många kan nog anse kulturarv både ha egen-

värde och värde i relation till annat. 

Sammanfattning av hur partiet motiverar sina utsagor 

Det mesta av det Sverigedemokraterna skriver och säger om kulturarv motiveras 

inte. Påståenden och förslag får i hög grad stå för sig själva. I synnerhet i frågan 

om vad kulturarv ”är” lyser förklaringar och/eller källor med sin frånvaro. En par-

tiföreträdare beskriver kulturarvets varande som en känsla för självklar att förkla-

ra, men fler verkar instämma med resonemanget, som går i linje med partiets es-

sentialistiska kulturarvssyn. Problemet när man säger någonting vara så självklart 

att det inte behöver förklaras, är att många olika tolkningar ges utrymme, och i 

Sverigedemokraternas fall har det lett till en ganska spretig bild (vilken studerades 

närmare i analysdelens första avdelning). 

Frånsett denna enda partiföreträdares uttalande i en debatt, finns inga exempel 

från källorna på gånger då Sverigedemokraterna resonerar kring vad kulturarv 

”är”. Värt att notera är att resonemang däremot förekommer kring frågan om vad 

man ska/kan/bör och vill göra med kulturarv. Det är som att görandet är mindre 

självklart än varandet för partiet. 

Även här tycks mycket för självklart för att förklara, och många förslag moti-

veras ideologiskt, alltså med en inåtvänd blick. I vissa fall kopplas förslagen dock 

till något externt. Ibland rör det sig om att en föreslagen förändring har genomförts 

regionalt eller utomlands, och att partiet nu vill se den på riksnivå i Sverige. I de 

fallen visar man alltså konkret på något som förment fungerat bra på andra håll för 

att visa att det är en ”säker” förändring att göra i Sverige. Danmark framträder 

som ett land Sverigedemokraterna gärna inspireras av. Ibland rör det sig om att 
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hänvisa till olika typer av expertis, inte sällan en diffus ”forskning” eller ”veten-

skap”, men stundom till namngivna personer eller sammanslutningar. 

Att så pass lite namnges kan ha att göra med att det i den politiska genre parti-

et verkar, inte är praxis med källhänvisningar och dylikt. Det gör det rätt svårstu-

derat. 

Som sagt motiveras en del och en del inte. Partiet får stöd i sin grundsyn på 

kulturarvets funktion, och därmed även i sin förklaring till varför det är viktigt, 

från Sten Rentzhog. Det handlar alltså om partiets och Rentzhogs delade syn på att 

sammanslutningar behöver gemensamma föreställningsvärldar med rötter i förflu-

tenheten (här i form av kulturarv) för att vara välfungerande. Från Sveriges hem-

bygdsförbund hämtar man uppgifter om att kulturmiljövården är underfinansierad. 

Men någon expert hänvisas inte till när partiet tillexempel talar om ett hotat kul-

turarv, eller om kulturarv som något självklart nationellt. Motiverande dyker alltså 

upp ibland och ibland inte. Således kan man konstatera att själva motiveran-

det/käll-/experthänvisandet troligtvis inte anses vara så viktigt för partiets politis-

ka retorik. 

Kulturarv värderas högt av Sverigedemokraterna. Det tillskrivs dels egenvär-

de, och dels värde i relation till annat. Tillskrivandet skrer både implicit och expli-

cit. Ibland är de två typerna fristående, och ibland kombineras de. Partiföreträdare 

kan använda det växlande så att kulturarv i en motion eller ett anförande bara till-

skrivs egenvärde och att det i ett annat sammanhang bara tillskrivs värde i relation 

till annat. Troligtvis handlar detta växlande mer om ett retoriskt grepp för att få 

fram olika politiska poänger, än om att de faktiskt hyser motsägelsefulla uppfatt-

ningar. Det som går att konstatera utifrån genomgången – det som är värt att bära 

med sig – är att den sammantagna bilden inte pekar entydigt åt ett håll. Kulturarv 

har varken bara egenvärde eller bara värde i relation till annat för partiet, utan en 

kombination och omväxling finns. Kulturarv är för partiet både ett medel för att 

motivera annan politik, och ett mål i sig. 

En sammanfattning av sammanfattningen skulle kunna vara: Sverigedemokra-

terna hämtar gärna inspiration till förslag och förändringsarbeten externt, och 

ibland hänvisas även till forskning på olika sätt, oftast utan att forskningen preci-

seras närmare. Detta är dels en produkt av den genre materialet är producerat för, 

men visar också att sådana hänvisanden inte är så viktiga för partiet. Några källor 

eller någon expertis till vad kulturarv ”är” för partiet anförs inte, förmodligen för 

att det anses vara för uppenbart. Kulturarv värderas högt av partiet och framställs 

både som ägande inneboende egenvärde och funktionellt värde i relation till annat. 

Någon övervikt åt ena eller andra hållet kan inte skönjas utifrån materialet. 
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Slutdiskussion motiverande 

- Expertis, värderande, och den hegemoniska kulturarvsdiskursen 

Det dubbla värderandet av kulturarv leder till dubbel makt för Sverigedemokrater-

na, två sorters makt. Smith påstår att kontroll över kulturarv innebär tre saker: 

möjligheten att skapa gruppidentitet, möjligheten att skapa politisk identitet, och 

förmågan att kunna uppvisa kontroll över en politisk resurs. Jag kan tycka att upp-

delningen känns forcerad och märklig.375 Vad det till syvende och sist handlar om 

är bara det sistnämnda – kontroll över en politisk resurs. Och det är den ena sor-

tens makt. Det är den makt kontroll över kulturarvet för med sig om man menar 

att den har värde i relation till annat. Den andra sorten är den makt kontroll över 

kulturarvet för med sig om man anser det ha egenvärde är självförklarande. 

Både Aronsson och Beckman menar att kulturarv ofta hanteras som något 

med egenvärde, ja, de båda kallar det till och med heligt.376 Aronsson framställer 

detta som något beklagligt, för han menar att den diffusa heligheten gör att det är 

svårt att i ord översätta ett eventuellt egenvärde till ”operativa hjälpmedel för prio-

riteringar”.377 Ett sätt att komma runt detta kan sägas vara det Sverigedemokraterna 

gjort, nämligen att både tala om ett egenvärde och om arvets värde i relation till 

annat. Johansson visar samma tendens hos Riksantikvarieämbetet, men där dyker 

den ”värdeobjektivistiska” synen upp klart mer sällan, och kulturarv motiveras i 

regel i relation till annat.378 Också här har partiet alltså slagit in på en redan upp-

trampad stig, och resonerar i linje med den hegemoniska kulturarvsdiskursen. 

När det kommer till hur partiet söker motivera vad kulturarv är, är det förvå-

nande att de inte hämtar mer stöd än de gör från andra håll. Som visats går Sveri-

gedemokraternas tankar om vad kulturarv är, men också i viss mån om vad man 

ska göra med det, ofta i linje med den hegemoniska kulturarvsdiskursen, varför 

det borde finnas gott om namn för dem att hänvisa till. 

När partiet så talar om olika kulturers ”unika” karaktärsdrag, vilka påstås kun-

na verka identitetsskapande, skulle de kunna ta stöd av Riksantikvarieämbetet.379 

När de talar om egenvärde i kulturarv genom dess skönhetsvärden, skulle partiet 

säkerligen också hitta någon att stödja sig emot, enär Smith, och flera med henne, 

menar det vara en central del av den hegemoniska kulturarvsdiskursen.380 Det 

samma gäller det starka betonandet på bevarande, vilket bland andra Horgby och 

Lindström identifierat som en huvudingrediens i den hegemoniska kulturarvsdis-

kursen.381 
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Kanske skulle en anledning till att hänvisningar inte förekommer mer än de 

gör, kunna vara att partiet vill framstå som frikopplade från etablissemanget, stå-

ende på egna ben. Lööw menar nämligen att nationalistiska grupper runt om i Eu-

ropa, Sverigedemokraterna inkluderade, ser sig som bärare av en stigmatiserad 

sanning, att de säger sådant de korrupta etablissemangen förtiger, att de är uttolka-

re av den sanna folkviljan.382 I media kallas detta ibland för att partiet vill ha en 

under dog-image. Och att säga samma saker som andra redan säger kanske skulle 

kunna rasera en sådan självbild. 

Vad som talar emot det är att partiet ändå refererar till en del experter, och pe-

kar mot en del förlagor varifrån de hämtat inspiration, och att dessa alltid är eta-

blerade i någon mån. Det skulle kunna vara så att partiet inte bemödar sig med att 

hänvisa till experter för att det de säger har en så stark koppling till den hegemo-

niska diskursen, det kanske uppfattas som så självklart att det inte behöver styrkas. 

Oaktat diskussionen här ovan vill jag dock än en gång poängtera betydelsen 

av genren texterna och talen är producerade i. Den politiska officiella retoriken 

kräver inte allt för mycket av hänvisningar som stärker argument och reder ut åsik-

ter. Det ideologiska budskapet är istället den fasta kärnan allt utgår från. 

                                                 
382 Lööw (2007), s. 95. 
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Avslutande, sammanfattande diskussion 

Uppsatsen syftar till att nå ökade insikter i modern svensk nationalism (represente-

rad av Sverigedemokraterna) och dess relation till, och syn på, kulturarvsbegrep-

pet. Frågor om vad kulturarv är för partiet, vilket innehåll de tillskriver begreppet, 

vilken kulturarvspolitik de säger sig vill bedriva, hur de värderar kulturarv och hur 

de motiverar sina åsikter och förslag, har besvarats genom en diskursanalys av 

publikt, officiellt, politiskt material från partiet. Resultaten från den empiriska 

undersökningen har sedan jämförts med tidigare kulturarvsforskning. På så sätt 

kan man se hur partiets offentliga politiska kulturarvsdiskurs relaterar till den he-

gemoniska kulturarvsdiskursen. 

Ett mål med uppsatsen är att fylla en kunskapslucka. Någon systematisk empi-

risk undersökning av Sverigedemokraternas kulturarvssyn har, mig veterligen, 

aldrig tidigare gjorts. Det var hög tid för en kulturarvsvetare att ta sig an frågan. 

Det som hittills skrivits om Sverigedemokraterna och kulturarvsbegreppet har 

framförallt publicerats i offentlig media, och det finns förstås ett värde i att frågan 

diskuteras där, men den måste också behandlas inom akademin. Diskussioner om 

kulturarvsbegreppet brukar dessutom ofta vara väldigt teoretiskt upplagda, men 

genom detta arbete vill jag visa att det är möjligt att diskutera kulturarvet på en 

metanivå och ändå ha en tydlig empirisk förankring. 

I materialet framkommer en spretig bild. Endast på några punkter verkar alla 

sverigedemokrater som uttalar sig vara eniga. Enigheten handlar bland annat om 

att man genomgående talar utifrån en nationell utgångspunkt. Staten Sveriges 

främsta ansvar är för dem den svenska nationen, dess sekundära ansvar är de delar 

av Sapmi som faller inom landets gränser (även om de önskar se ökad autonomi 

för Sametinget), och övriga kulturarvsfrågor lämnas i stort sett därhän. 

Partiet och dess företrädare omtalar kulturarv i singular, bestämd form. De 

verkar anse det självklart att det finns ett svenskt kulturarv, med ett självklart in-

nehåll. Ett innehåll för självklart för att behöva förklaras. De anför sällan expertis 

eller källor till stöd för åsikter och förslag, och när så görs är det oftast namnlös 

expertis. 

De vill få politiska motståndare att gå med på att ”kulturarvet” finns, men ef-

terfrågar ett erkännande utan att ha definierat termens egentliga innehåll, varav 

motståndarna har att välja på att antingen säga att kulturarv inte finns, eller säga 

att det finns och därmed skriva under på partiets dolda definition. 
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”Kulturarvets” beståndsdelar hittar partiet framförallt i förflutenheten.383 Till 

skillnad från det bredare ”historia” är dock ”kulturarv” för Sverigedemokraterna 

endast positivt laddade ting och passager från gångna tider. Detta är helt i linje 

med den hegemoniska kulturarvsdiskursen. Beståndsdelarna tjänar på att vara 

gamla, och i många utsagor från partiet och dess företrädare verkar kulturyttringar 

och artefakter nästan behöva vara ”döda” på ett eller annat sätt för att få räknas 

som kulturarv. För vissa verkar kulturarv vara synonymt med någonting dött, men 

oftast är det sådant partiet upplever som hotat, på väg att dö. I stort är kulturarv för 

partiet någonting statiskt och oföränderligt. I den mån de medger att innehållet kan 

förändrats menar de att så skett förr, men inte längre.  

Vid sidan av en vag ”allmogetid”, framträder folkhemseran som den tid partiet 

bedömer vara mest värdefull. Den har något av en guldåldersställning hos partiet. 

Just folkhemseran anses vara en guldålder av många i Sverige, det är en del av det 

gängse narrativet om vad som gjort landet till vad det är. Sverigedemokraterna 

särskiljer sig dock genom att tala om ett förrått och/eller förlorat folkhem. Liknan-

de tendenser kan man se hos nationalistiska rörelser i andra länder. 

Termerna (svensk) kultur och kulturarv verkar ofta vara i stort sett utbytbara 

för partiet, med den skillnaden att kulturarv alltid är någonting gott, medan ordet 

kultur försett med vissa förled inte anses gott, och därmed inte jämställs med kul-

turarv. Det gäller bland annat ”den klassiska kulturen”. Partiet vill ta pengar från 

den klassiska kulturen, och i stället lägga dem på ”kulturarvet”, ett mönster som 

återfinns hos andra nationalistiska rörelser ute i Europa. 

Den sammantagna bilden (även om utsagor går isär) är att partiet menar kul-

turarv ha både egenvärde och värde i relation till annat. Det Sverigedemokraterna 

vill använda ”kulturarvet” till är att skapa en svensk gemenskap och identitet, en 

monokultur som ska ersätta den mångkultur de menar råder i Sverige idag. För att 

säkerställa möjligheterna till detta vill de stärka finansiering till kulturarvssektorn, 

och framförallt då till kulturarvsbevarande. Idén om kulturarv som identitets- och 

gemenskapsskapande är väletablerad i den hegemoniska diskursen, men Sverige-

demokraterna kopplar den tydligare till nationalism, vilket förvisso gjordes i Sve-

rige för hundra år sedan, men knappt har gjorts sedan dess. 

Något partiet inte säger sig vilja göra med kulturarv, men som de i praktiken 

ändå hela tiden gör, är att definiera och begränsa dess innehåll. Det verkar ingå i 

en strävan efter att skapa en nationell monokultur, med begränsade möjligheter till 

påverkan utifrån. Exkluderande metoder är här lika viktiga som, om inte viktigare 

än, inkluderande. När det kommer till inkluderande metoder, handlar det mest om 

att partiet vill att vissa företeelser ska få en ”särställning” i landet, och andra typer 

                                                 
383 En avvikelse från detta är ”värderingar”, vilket kallas kulturarv vid ett par tillfällen i materialet. Värde-

ringar som kulturarv dyker dock bara upp undantagsvis, är inget dominerande tema, och dyker inte upp som 

en beståndsdel på diskursiv nivå. 
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av kanoniseringar. Kanoniserande är en inbyggd del i vad kulturarv är och hur det 

brukas. Det är en ständig process av urval och upphöjningar. 

Överhuvudtaget är det mesta Sverigedemokraterna säger om, och vill göra 

med, kulturarv, på ett eller annat sätt i linje med den hegemoniska kulturarvsdis-

kursen. Detta bland annat för att den hegemoniska kulturarvsdiskursen varken har 

en tydlig definition eller ett tydligt innehåll. Den hegemoniska kulturarvsdiskur-

sen, i dess nuvarande skepnad, är en förutsättning för att partiet ska kunna säga 

som de gör om kulturarv, och i förlängningen kunna lyckas med sitt politiska projekt. 

Mulinari och Neergard förklarar att ”extremhögerpartier” måste kunna luta sig 

mot en diskurs som tillåter det de säger, ”en nod av teorier och idéer som verkar 

tillåtande, och som reproduceras genom deltagande i talet om ’de andra’”.384 De 

menar att de flesta värderingar partier som Sverigedemokraterna lyfter fram i sin 

politiska agenda, redan är introducerade i politiska samtal från andra håll (de 

framhåller särskilt normer [kristen etik och västerländsk humanism i skolan], an-

taganden [om migranter i media], praktiker [etnisk diskriminering samt institutio-

nella och socialpolitiska aktiviteter], och utspel [språktest, misstänkliggörandet av 

flyktingar et cetera]). Det är alltså etablerade hierarkier partiet reproducerar och 

förstärker.385 

Mulinari och Neergaard menar också att nationalistiska partier måste anpassa 

sig efter lokala förhållanden i landet de verkar i, och hitta just den balans av nyli-

beralism, auktoritarianism och xenofobi som fungerar för att tilltala landets mas-

sor och nå popularitet.386 Att de måste hitta frågor som ”fångar och samtidigt pro-

ducerar det specifikt ’nationella’”.387 

Om vi vänder tillbaka blicken till Sverigedemokraterna skulle jag vilja påstå 

att de i kulturarv funnit en fråga som fungerar väl för deras syften. Planen är be-

redd för Sverigedemokraternas politik, det finns en diskurs inom vilken partiet 

hittat sin plats. Gill skriver summariskt och insiktsfullt såhär om diskursen (kopp-

lat specifikt till materiellt [arkeologiskt] bevarandearbete): 

En hel kulturarvsdiskurs har etablerats framför våra ögon som sorterar gamla föremål i kultu-
rella fack genom att stämpla dem med en etnisk tillhörighet. Det som hävdas vara ’vårt’ arv 
särskiljs från det som är ’deras’ arv. Den mängd av betydelser ett föremål kan tillskrivas redu-
ceras i detta ögonblick till en enda innebörd: det är vårt och tillhör oss. 

Kulturarvsdiskursens framväxt gör det naturligt att tänka och prata om kultur i termer av 
vårt och deras. Människan föds in i ett kulturellt arv och är ofrånkomligen bunden vid det, ly-
der budskapet.388 

                                                 
384 Mulinari & Neergaard (2010), s. 67. 
385 Mulinari & Neergaard (2010), s. 67 f. 
386 Mulinari & Neergaard (2010), s. 48. 
387 Mulinari & Neergaard (2010), s. 49. 
388 Gill (2012), s. 114. 
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Sverigedemokraterna missbrukar inte kulturarv, vilket en del kritiker antytt, utan 

brukar det enligt de spelregler som målats upp av andra som talar om, arbetar 

med, och studerar, kulturarv. Genom den övergripande kulturarvsdiskursen har 

Sverigedemokraternas kulturarvsdiskurs kunnat skapas.  

Detta gör för övrigt också att partiet, åtminstone i detta avseende, inte borde 

kunna upprätthålla bilden av sig själva som ett antietablissemangsparti och uttol-

kare av sann folkvilja. För partiet är i maktposition och säger samma sak om kul-

turarv som de flesta andra, om än draget till sin spets. Sverigedemokraternas kul-

turarvsdiskurs kommer alltså inifrån den hegemoniska kulturarvsdiskursen, inifrån 

Sverige (även om den, som visats, också har mycket gemensamt med andra euro-

peiska nationalistiska rörelsers). Den har formats i dialog med vedertagna uppfatt-

ningar om sådant som kulturell särart och identitet, och på det hela taget lagt sig 

nära dessa. Sverigedemokraternas kulturarvsdiskurs är en produkt av, och del av, 

den hegemoniska. 

Det viktigaste att bära med sig från studien är att kulturarv skapas i nuet, och 

att alla påverkar den processen, inte minst kulturarvsvetare. De som inte håller 

med Sverigedemokraterna om vad kulturarv ”är” eller vad det kan användas till, 

bör därför lyfta blicken och inse att partiets syn är en produkt av den stora kultur-

arvsdiskurs vi alla är med och skapar. Den svenska nationalismen är inte ett histo-

riskt fenomen, den är vital, och har (åtminstone som det nu är) mycket stöd i ryg-

gen i sitt tal om 

 

vårt svenska kulturarv. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens första syfte är att nå ökade insikter i modern svensk nationalism (re-

presenterad av Sverigedemokraterna) och dess relation till, och syn på, kulturarvs-

begreppet. Partiet har gjort kulturarv till sin främsta kulturpolitiska fråga, men 

frågan är vad kulturarv är för partiet, vilket innehåll de tillskriver det, vilken kul-

turarvspolitik de säger sig vilja bedriva, hur de värderar kulturarv, och motiverar 

sina åsikter och förslag. Detta skall utredas genom en diskursanalys av Sverige-

demokratiska motioner, riksdagsdebattinlägg, och texter från partiets webbsida. 

En teoretisk utgångspunkt som är mycket viktig för motiverandet av uppsatsens 

relevans är att kontroll över kulturarvsbegreppet är kontroll över tinget i sig, och 

att detta är ett maktuttryck, i synnerhet när det är ett riksdagsparti som söker kon-

troll över begreppet. 

Uppsatsens andra syfte är att problematisera och diskutera kulturarvsbegrep-

pet på en metanivå, genom att jämföra resultaten från den empiriska studien med 

tidigare forskning om den hegemoniska kulturarvsdiskursen. 

De huvudsakliga fynden är att Sverigedemokraterna, likt många nationalistis-

ka rörelser ute i Europa, vill använda kulturarv för att skapa gemenskap och en 

gemensam nationell identitet – en monokultur som kan ersätta det multikulturella 

paradigm de menar är rådande i landet idag. Partiet har en essentialistisk, till och 

med positivistisk, syn på kulturarv, men definierar det trots det aldrig på djupet. 

Studien visar att partiets tankar om kulturarvet ofta går i linje med den hege-

moniska kulturarvsdiskursen. Somliga har hävdat att Sverigedemokraterna miss-

brukar ”kulturarvet”, men jag vill snarare säga att de brukar det på ett sätt som 

korresponderar med kulturarvsbegreppet med stort K, såsom det kommit att tolkas 

efter år av användande av journalister, författare, akademiker, politiker, museiper-

sonal, och genom publik debatt i pressen. Exemplet Sverigedemokraterna visar 

vad kulturarvsbegreppet av idag kan vara när det dras till sin spets. 
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Wirten, Per, 2010: ”Kulturarvet och Sverigedemokraterna”, i Arena 2010 #5 – 

Vänsterns bakläxa. 

Primärkällor 

Material från riksdagens webbsida 

Betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor, Debatt och beslut Onsdag 06 

april 2011, talare Mattias Karlsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU9 [2016-04-20]. 

Betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid, Debatt och beslut Torsdag 08 december 2011, talare Mattias Karlsson. 

Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KrU1[2016-04-20]. 

Betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor, Debatt och beslut Torsdag 10 maj 

2012, talare Mattias Karlsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KrU9[2016-04-20]. 

Betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald, Debatt och beslut Onsdag 

12 juni 2013, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001KrU9 [2016-04-20]. 

Betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, Debatt och be-

slut Onsdag 25 juni 2014, talare Richard Jomshof. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H101JuU36 [2016-04-20]. 

Betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor, Debatt och beslut Tisdag 24 

juni 2014, talare Margareta Larsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H101KrU8 [2016-04-20]. 

Betänkande 2013/14:KrU10 Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvs-

frågor, Debatt och beslut Tisdag 17 juni 2014, talare Margareta Larsson. 

Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101KrU10 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid, Debatt och beslut Torsdag 18 december 2014, talare Aron Emilsson. 

Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU1 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU2 Vissa kulturfrågor, Debatt och beslut Torsdag 12 

februari 2015, talare Angelika Bengtsson. Tillgänglig på 
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU2 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU7 Kultur för alla, Debatt och beslut Onsdag 15 april 

2015, talare Aron Emilsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU7 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KU8Allmänna helgdagar m.m., Debatt och beslut Onsdag 

11 mars 2015, talare Fredrik Eriksson och Jonas Millard. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201KU8 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU9 Litteratur, läsande och språk, Debatt och be-

slut Torsdag 11 juni 2015, talare Aron Emilsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU9 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU10 Kulturarvsfrågor, Debatt och beslut Torsdag 26 

mars 2015, talare Angelika Bengtsson och Runar Filper. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU10 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och 

trossamfund, Debatt och beslut Torsdag 11 juni 2015, talare Sara-Lena Bjäl-

kö. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201KrU11 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald, Debatt och be-

slut Onsdag 29 april 2015, talare Anders Forsberg. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201MJU12 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:SkU16 Inkomstskatt, Debatt och beslut Onsdag 11 mars 

2015, talare David Lång. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201SkU16 

[2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:UbU9 Grundskolan, Debatt och beslut Torsdag 12 mars 

2015, talare Stefan Jakobsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201UbU9 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:UbU11 Skolväsendet, Debatt och beslut Onsdag 20 maj 

2015, talare Stefan Jakobsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201UbU11 [2016-04-20]. 

Betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för 

perioden 2016-2020, Debatt och beslut Måndag 15 juni 2015, talare Roger 

Richtoff. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-

och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201UF%C3%B6U5 [2016-04-20]. 
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Betänkande 2015/16:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid, Debatt och beslut Måndag 07 december 2015, talare Aron Emilsson 

och Cassandra Sundin. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301KrU1 

[2016-04-20]. 

Betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel, Debatt och beslut Onsdag 16 december 2015, talare Anders Fors-

berg. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-

och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301MJU2 [2016-04-20]. 

Betänkande 2015/16:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, Debatt och 

beslut Torsdag 03 december 2015, talare Björn Söder. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H301UU1 [2016-04-20]. 

Frågestund Torsdag 27 november 2014, talare Aron Emilsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H2C120141127fs [2016-04-20]. 

Frågestund Torsdag 25 oktober, talare Aron Emilsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H3C120151015fs [2016-04-20]. 

Interpellation 2014/15:119 Hot mot småskalig vattenkraft, Interpellationsde-

batt Torsdag 27 november 2014, talare Mattias Bäckström Johansson. Till-

gänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210119 [2016-04-20]. 

Interpellation 2014/15:693 Svensk kultur, av Runar Filper (SD) till Kultur- och 

demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210693 [2016-04-20]. 

Interpellation 2014/15:693 Svensk kultur, Interpellationsdebatt Torsdag 03 sep-

tember 2015, talare Runar Filper. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210693 [2016-04-20]. 

Interpellation 2015/16:261 Ålfiskets framtid, av Anders Forsberg (SD) till Statsrå-

det Sven-Erik Bucht (S). Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310261 [2016-04-20]. 

Interpellation 2015/16:261 Ålfiskets framtid, Interpellationsdebatt Torsdag 21 

januari 2016, talare Anders Forsberg. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310261 [2016-04-20]. 

Motion 2012/13:Kr335 Åtgärder mot fornminnesbrott, Motion till riksdagen av 

Kent Ekeroth och Mattias Karlsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/tgarder-mot-

fornminnesbrott_H002Kr335/?text=true [2016-04-20]. 
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Motion 2013/14:Kr302 Kulturpolitik, Motion till riksdagen av Mattias Karlsson, 

Margareta Larsson, Björn Söder och Jimmie Åkesson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Kulturpolitik_H102Kr302/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2014/15:3001 Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgäng-

lighet till kulturarvet, Motion till riksdagen av Aron Emilsson m.fl. Tillgäng-

lig på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Insatser-for-okad-

fornminnesva_H2023001/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2014/15:3060 Motion med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samar-

bete 2014, Motion till riksdagen av Aron Emilsson och Julia Kronlid. Till-

gänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-skr-201415_H2023060/?text=true 

[2016-04-20]. 

Motion 2015/16:761 Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget – 2016, Motion 

till riksdagen av Jimmie Åkesson m.fl. Tillgänglig på 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bygg-

Sverige-En-Sverigedemokr_H302761/ [2016-04-20]. 

Motion 2015/16:1644 Forskning och högre utbildning, Motion till riksdagen av 

Stefan Jakobsson m.fl. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Forskning-och-hogre-

utbildning_H3021644/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2015/16:1791 Svenskt självbestämmande gällande regler för snus, Motion 

till riksdagen av Johnny Skalin. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Svenskt-

sjalvbestammande-galla_H3021791/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2015/16:1838 Bevarandet av de svenska minoriteternas språk och folk-

minnen, Motion till riksdagen av Aron Emilsson m.fl. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bevarandet-

av-de-svenska-minor_H3021838/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2015/16:1847 En skola i världsklass, Motion till riksdagen av Stefan Ja-

kobsson m.fl. Tillgänglig på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/En-skola-i-varldsklass_H3021847/?text=true [2016-

04-20]. 

Motion 2015/16:2039 Sverigedemokraternas bostadspolitik, Motion till riksdagen 

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Sverigedemokraternas-

bostadspo_H3022039/?text=true [2016-04-20]. 

Motion 2015/16:2551 Sydsamiskans bevarande, Motion till riksdagen av Cassand-

ra Sundin och Aron Emilsson. Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
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