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Abstract 

Since the quick entry of the Sweden Democrats in contemporary Swedish politics, 
several studies have been made on the party in order to analyze its different 
aspects. This study seeks to examine the ideological positioning of the nationalist 
political party Sweden Democrats. By textual analysis of its official principle 
programme and complementary qualitative interviews, the study aims to bring to 
the table a perspective from the inside to the field of study in question. 

Since nationalism as a matter of fact is an umbrella term which contains a 
variety of more defined nationalisms, further research ought to be implemented on 
the party to gain greater understanding on the politics of the party. By the use of 
ideological analysis this study attempts to present an even more accurate 
positioning within the nationalist spectra. Ideal types are used for the purpose of 
catching characteristics of the three different following types of nationalism; 
civic, ethnic and cultural. What is made clear is that the nationalism of the 
Sweden Democrats in varying extent carries features from all three ideal types. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

I september år 2009 intervjuades Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas 
partiledare sedan 2005, av tidningen Expressen i samband med en omfattande 
partiledarutfrågning (NE 2017). Åkesson stod svarslös inför frågor kring miljö- 
och socialpolitik, arbetsmarknadsfrågor och försvarsindustri, ja i stort sett alla 
frågor som sträckte sig bortom partiets kärnfråga (Expressen 2009). Partiet tycktes 
helt enkelt inte ha något ideologiskt ramverk att stödja sig på (Ekman & Poohl 
2010:276). En gemensam ideologisk profil hade fram till dagen för intervjun 
heller inte varit ett prioriterat område för partiet som hade resonerat som så att det 
fanns större framgång att hämta genom att fokusera på sakfrågor och realpolitik 
än att filosofera ideologiskt (Ekman & Poohl 2010:299). Visserligen fanns 
inspiration från stora tänkare och diverse ideologiska filosofer men dessa har 
också hämtats från vitt spridda områden i det ideologiska fältet, partiet refererar 
till alltifrån konservatism och socialism till nazism (Ekman & Poohl 2010:277). 
Två år efter tidpunkten för intervjun med Expressen presenterade 
Sverigedemokraterna sitt nya breddade och mer omfattande principprogram med 
ett tydligt ideologiskt klargörande i beteckningen som ett socialkonservativt och 
nationalistiskt parti (DN 2014). 

Sedan Sverigedemokraternas snabba framgång och vida uppmärksammade 
intåg i riksdagen har ett stort antal studier gjorts på partiet. Dess eventuella 
kategoriserande som ett populist radical right party, huruvida det kan kallas för 
ett fascistiskt eller rasistiskt parti samt partiets genuspolitik är bara några exempel. 
Ytterligare ett område som har fått forskningsutrymme är just partiets ideologiska 
tillhörighet. Det råder inga tvivel om Sverigedemokraternas hemvist i gruppen av 
nationalistiska partier, de definieras både i egen mening och av andra som ett 
nationalistiskt parti (SD 2011). I betraktande av det faktum att den nationalistiska 
ideologin i själva verket agerar värd för ett antal olika förgreningar har det även 
gjorts ett fåtal studier med ambitionen att ge en ytterligare närmre definition av 
partiets ideologi inom ett nationalistiskt spektrum. 

Anders Hellström är en av dem som har bidragit mest på området. Med 
hänvisning till bland annat Sverigedemokraternas fokus på medborgerlig 
sammanhållning förefaller Hellströms samlade förståelse för partiets ideologi vara 
att det lutar åt en etniskt nationalistisk hållning (Hellström m.fl. 2012:203ff).  

Den allmänna uppfattningen av Sverigedemokraterna verkar vara att räkna 
partiet som etniskt nationalistiskt, det vill säga som av den ideologiska 
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uppfattningen att medlemskap i nationen ärvs och därmed bestäms på grunder av 
etnisk härkomst. Partiet beskriver i principprogrammet sin nationalism som 
pragmatisk och verklighetsanpassad och att den praktiska politiken därmed 
prioriteras framför följandet av strikta ideologiska principer, vilket även 
framkommer under intervjuer (SD 2011:13; Intervju 3). Med anledning av detta 
finns fog för antagandet att det eventuellt kan finnas drag av ytterligare 
nationalismer utöver den etniska. I förhållande till på vilka grunder medlemskap i 
nationen definieras så framstår olika nationalismer som mer eller mindre 
exkluderande. Den etniska nationalismen beskrivs i det här avseendet som en av 
de mer hårdragna typerna då den exkluderar på basis av etnisk härkomst, något 
som ligger bortom individens påverkan. Detta i kombination med att 
Sverigedemokraterna menar på att verklighetens komplexitet går i polemik mot 
ideologins principfasthet leder till förmodan att partiet även kan bära drag av 
nationalismer som anses vara mer inkluderande än den etniska och baserar 
medlemskapet på aspekter inom räckhåll för individens möjlighet till påverkan. 

Den här uppsatsen argumenterar således för att de studier som hittills har 
genomförts kring Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet inte är 
uttömmande för ämnet. Detta baserat på att fokus för tidigare forskning har legat 
på att analysera Sverigedemokraternas ideologiska positionering med 
utgångspunkt i exempelvis medias rapportering, officiella debatter och övriga 
partiers förhållningssätt till ämnet (Ekman & Poohl 2010; Hellström 2010; 
Hellström & Nilsson 2010; Hellström m.fl. 2012). Den tidigare forskningen 
kommer att beröras ytterligare under teoriavsnittet men gemensamt för tidigare 
ansatser är författarnas ambitioner att delge ett perspektiv utifrån. Vad som 
däremot har ägnats föga uppmärksamhet är hur partiet själv identifierar sig 
ideologiskt. Sverigedemokraterna är som tidigare nämnt ett uttalat nationalistiskt 
parti men det ges inte någon närmre definition än så. Vad tidigare studier saknar 
och denna uppsats följaktligen ämnar bidra med är ett inifrån-perspektiv i frågan 
om partiets egna ideologiska definierande. 

Vad som här åsyftas med ett inifrån-perspektiv är att uteslutande hålla 
analysen till material som partiet själv står bakom och bortse från tolkningar 
genom media. Därigenom finns potential att nå en förståelse kring partiets 
självbild. Genom analys av partiets senast publicerade principprogram i 
kombination med djupgående samtalsintervjuer med företrädare för partiet är 
strävan i denna idéanalytiska studie därmed att tolka och beskriva den 
Sverigedemokratiska identifikationen inom nationalism samt slutligen urskilja 
drag ur denna med hjälp av de tre idealtyperna civic, etnisk och kulturell 
nationalism.  

En problematisk aspekt som följer av ambitionen att bidra till forskningen med 
ett inifrån-perspektiv ligger i det faktum att en som författare, trots viss ambition, 
likväl är utomstående. Kan en utomstående vara säker på att det är ett 
inifrånperspektiv som framställs? Detta är ofrånkomligen en potentiell kritik men 
genom att komplettera textanalys av partiets publicerade dokument med intervjuer 
är förhoppningen att kunna fördjupa analysen och på så vis komma så nära ett 
inifrånperspektiv som möjligt. 
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Relevansen i att närmre precisera ett partis ideologi ligger i det faktum att vi 
både samhällsmässigt och vetenskapligt sett kan nå ökad förståelse för dess 
politik, budskap och argument. Ideologi formar politiska övertygelser och 
strävanden och säger därmed mycket om vilken syn partiet har på samhället och 
vi kan utifrån denna därmed bättre förstå partiets politik och argumentation i 
dagsaktuella frågor (Beckman 2005:9). 

1.2 Frågeställning 

Vilka typer av nationalismer finns i Sverigedemokraternas identifikation inom ett 
nationalistiskt spektrum? 

 
Frågeställningen härstammar i förförståelsen att Sverigedemokraternas 

nationalism inte är en renodlad typ av nationalism utan eventuellt innehåller drag 
av flera typer. Som tidigare nämnt är exempelvis etnisk nationalism att räkna som 
exkluderande i större grad, detta i jämförelse med exempelvis typen av civic 
nationalism, då den anser det nationella medlemskapet vara något som ärvs och 
inte kan bestämmas genom ett aktivt val. Den allmänna definitionen av 
Sverigedemokraternas nationalism är att den lutar åt just det etniska hållet men 
partiet å sin sida tillbakavisar argument på etnisk grund. Genom att öppna för 
möjligheten att partiet bär drag utav flera nationalismer är förhoppningen att fler 
karakteristiska drag kan tas fasta på och därmed kan en större förståelse för partiet 
och dess politik nås. 

Formuleringen ”nationalistiskt spektrum” hyser en uppfattning om att i den 
mån olika typer av nationalismer innehåller ett antal liknande aspekter kan dessa 
tolkas i form av ett spektrum. Det finns ett antal grundbultar inom nationalism i 
stort och nationalismerna lägger i varierande grad fokus på dessa aspekter. 

Att frågeställningen uttrycks i form av ”Sverigedemokraternas identifikation” 
belyser studiens ambition att föra fram ett perspektiv inifrån, baserat uteslutande 
på partiets principprogram och intervjuer med företrädare för partiet, och därmed 
röra sig bortom tidigare forsknings fokus på media och samhällsdebatt. 
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1.3 Avgränsningar 

I och med studiens frågeställning bör återigen tydliggöras att ambitionen inte är 
att bidra med ännu ett perspektiv på Sverigedemokraternas ideologi utifrån analys 
av utomstående källor och medias rapportering eller en samlad allmän 
uppfattning. Det intressanta är hur själva partiet definierar sin ideologi. Den här 
avgränsningen är viktig att göra med tanke på framtida diskussion kring val av 
material för att genomföra studien. I fråga om materialet har även en del 
kvalitativa överväganden gjorts gällande intervjuerna. I bestämmandet av ett 
partis ideologi förespråkar Mudde kvalitativa metoder framför kvantitativa varför 
valet att prioritera ett färre antal samtalsintervjuer, med högre kvalitet, istället för 
ett större antal skriftliga intervjuer gjordes (Mudde 2007:39). Detta kommer att 
diskuteras utförligare under intervjuavsnittet.  

Valet av analysapparat har under arbetets gång diskuterats fram och tillbaka 
och ges följaktligen förhållandevis stor plats i och med att ett helt avsnitt under 
metoddelen tillägnas nämnda diskussion. 
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2 Metod & material 

2.1 Innehållslig idéanalys 

Ideologi kan tydliggöras genom betraktandet av begreppet som ett system av 
tankekonstruktioner rörande samhället och politiken (Bergström & Boréus 
2012:140). I studiet av de politiska idéernas tillhörighet är idéanalysen med fördel 
tillämpbar. Idéanalysen kan utföras i enlighet med ett antal olika inriktningar 
varav den grundläggande indelningen sker mellan innehållslig och funktionell 
sådan. Funktionell idéanalys fokuserar på relationen mellan budskap och motiv 
(Beckman 2005:12f). Denna metod lämpar sig för studier med intresse för hur 
sociala kontexter påverkar de politiska budskap som förs fram (Bergström & 
Boréus 2012:147). En innehållslig idéanalys däremot bistår med att identifiera 
förekommande argument och knyta dem samman i ambitionen att identifiera 
exempelvis olika ideologier (Bergström & Boréus 2012:146). 

Då studiens syfte är att analysera Sverigedemokraternas politiska budskap och 
därefter bestämma dessa som enliga en viss typ av nationalism är det en 
beskrivande idéanalys av den innehållsliga varianten som kommer att bli aktuell. I 
det valda materialet kan det finnas budskap och indikatorer på förhållningssätt 
vilka inte framgår med direkt tydlighet. Den innehållsliga idéanalysen bistår här 
med verktyg för att systematiskt sortera ut dessa eventuella drag av typer av 
ideologier (Beckman 2005:49). 

Den här typen av metod resulterar vidare i valet av analysapparat vilket 
kommer att redogöras för i följande avsnitt.  

2.2 Analysapparat 

En förekommande kritik mot idéanalysen är att den skulle vara teorilös. Så är 
dock inte fallet. För en idéanalytiker ligger det teoretiska arbetet i valet av 
analysapparat, sättet genom vilket problemet angrips. Inom idéanalysen ligger 
detta val mellan dimensioner och idealtyper vilka medför och skiljer sig i fråga 
om ett antal olika förmågor. Dimensioner bryter ner argument för att se vilka 
värden som framkommer genom att fånga in aspekter av för studien intressanta 
påståenden med hjälp av ett antal frågor (Bergström & Boréus 2012:157). 
Idealtyper däremot koncentrerar de viktigaste aspekterna och sammanfogar de 
olika beståndsdelarna till en sammanhållen bild. Detta för att sedan placera in 
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budskapen under idealtyperna (Beckman 2005:28). Eftersom studien avser 
undersöka vilka grenar inom samma ideologi som finns att finna i 
Sverigedemokraternas idésystem är risken med användning av dimensioner att det 
inte går att genomföra med önskad precision. Dimensionerna tolkar intensiteten i 
budskapen vilket hade varit bättre lämpat för en studie som undersöker 
exempelvis i vilken grad ett parti är nationalistiskt. Här bistår idealtyper med en 
mer distinkt typ av instrument vilket möjliggör en tydligare bild av vilka 
nationalismer som förekommer. Denna aspekt kan emellertid även tolkas som 
något problematisk då en i och med användningen av denna analysapparat i viss 
mån på förhand förutsätter att fenomenet går att fånga inom valda idealtyper. 
Risken finns att de valda typerna ligger för nära varandra och överlappar ett antal 
beståndsdelar vilket kan leda till att studiens fall går att placera in under multipla 
idealtyper. Just detta är dock inte ett gällande problem för studien ifråga. I och 
med att frågeställningen intresserar sig för vilka eventuella drag av nationalismer 
som förekommer inom Sverigedemokraternas ideologi finns det en hypotes kring 
att det intressanta med partiets ideologi är just att olika aspekter av den går att 
placera in under mer än en typ av nationalism. Denna problematik är alltså inget 
som underminerar användningen av idealtyper för denna studie. Exempel på detta 
kommer att diskuteras i följande avsnitt då valet av idealtyper görs.  

Likväl kan det finnas problematik åt motsatt håll om idealtyperna är alltför 
snäva och missar viktiga delar som är talande för fallet i fråga (Bergström & 
Boréus 2012:166f). Med stor kunskap om materialet bör dock lämpliga idealtyper 
kunna väljas ut vilket följaktligen förebygger nämnda problematik. 

I beaktning av eventuell problematik som kan följa av ovanstående 
resonemang ska dock påpekas att idealtyper endast är tankekonstruktioner, dessa 
är inte modeller av verkligheten och bör därför heller inte förväntas finnas i 
verkligheten. Detta till trots är det ändock behjälpligt att gestalta 
tankekonstruktioner och utifrån dessa förklara och förstå det empiriska materialet 
i jämförelse med sina extremer i sin mest renodlade teoretiska form (Bergström & 
Boréus 2012:150).  

För att angripa frågan vilka eventuella drag av nationalismer som förekommer 
i Sverigedemokraternas ideologi kommer denna studie således att använda sig av 
idealtyper. 
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2.3 Val av idealtyper 

Det finns en uppsjö av varianter på nationalism och därmed möjliga 
utgångspunkter för idealtyper till denna studie.1 Merparten av litteraturen är 
överens om att den mest fundamentala indelningen, vilken därmed även är den 
indelning som dominerar forskningen kring nationalism, bör göras mellan civic 
och etnisk sådan varför dessa typer också ter sig som en bra utgångspunkt för 
studien (Mudde 2007:17).  

Etnisk nationalism baseras på historia och vikten av gemensamma förfäder är 
genomgående för perspektivets tolkningar (Ignatieff 1993:4). Civic översätts till 
svenska som ”medborgerlig” men studien kommer i det följande använda det 
engelska begreppet när det syftas till typen av nationalism, detta val har gjorts av 
två anledningar. För det första för att undvika förvirring mellan själva typen av 
nationalism och de aspekter den definieras av. Det enda kriteriet för medlemskap i 
nationen enligt civic nationalism är medborgarskap varför denna aspekt är viktig i 
definierandet av typen av nationalism. För att kunna föra en diskussion kring 
begreppen som definierar de olika nationalismerna krävs således en tydlig 
åtskillnad mellan medborgarskap och den nationalism som definieras av 
medborgarskap. För det andra hade detta kunnat leda till att en översättning 
eventuellt tappat i förklaringskraft då begreppet i en svensk kontext skapat större 
konnotationer till ordet medborgarskap än vad som är önskvärt. 

Civic och etnisk nationalism förkroppsligar de mest grundläggande 
skillnaderna i förhållningssätt i fråga om synen på vilken individ som kan ingå en 
nations gemenskap. Medan etnisk nationalism definierar nationsmedlemskap i 
snävare termer av härkomst framstår civic nationalism som mer inkluderande då 
definitionen, som tidigare nämnts, baseras endast på medborgerliga aspekter 
(Nielsen 1999:121f). En utförligare beskrivning av dessa två nationalismer tar 
plats under teoriavsnittet. Med anledning av dessa definitioner talas det ofta om 
civic och etnisk nationalism i termer av god respektive ond nationalism vari civic 
är den enda som anses kompatibel med demokratiska och inkluderande värden 
(Kymlicka 1999:132).2 Detta är värden som Sverigedemokraterna säger sig vara 

                                                                                                                                                   
 
1 Forskningen varierar i sättet att dela in olika typer av nationalismer beroende på dess syfte eller politiska mål. 
Kategorisering görs utifrån bland annat aspekter av historia, geografi och i vilken mån våld används (Kellas 
1991:166f; Özkirimli 2010:32ff). Med anledning av detta faller många nationalismer bort som potentiella 
idealtyper för studien då de naturligt inte är applicerbara på grund av sitt syfte. Exempel på detta är postkoloniala 
nationalismer som Third World nationalism vilken syftar till att beskriva den anti-koloniala nationalism som 
växte fram i Afrika och Asien, eller Diaspora nationalism vilken uppkommer mellan exempelvis judar spridda 
över hela världen (Kellas 1991; Shanes 2012). 
2 Diskussionen kring uttryck av ond respektive god nationalism kan problematiseras med hjälp av Billigs bidrag 
till forskningen i form av banal nationalism. Medan traditionell forskning endast har intresserat sig för mer 
extrema varianter av nationalism fokuserar Billig på den nästintill osynliga, vardagliga formen av nationalistiska 
uttryck som reproducerar den nationella identiteten. Nationalism tillskrivs slentrianmässigt endast 
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för varför det följaktligen blir intressant att diskutera partiets nationalistiska 
identifikation utifrån dessa typer då den generella positioneringen av partiets 
nationalism motsatsvis är etnisk (SD 2011:13). 

Ett potentiellt problem med indelningen mellan civic och etnisk nationalism är 
dock det faktum att de båda typerna, men den etniska i synnerhet, tillämpar även 
en kulturell aspekt (Brubaker 1999:58f). I den här studien åsyftas kultur i det 
följande i bemärkelsen av sociala levnadsmönster och inte i termer av 
konstnärliga yttringar. Grunden i nationalism som tankesystem är att nationens 
medlemmar har vissa gemensamma karakteristika i form av bland annat språk och 
värderingar. Kultur i denna bemärkelse innefattar resultatet av ett folks tankar och 
handlingar vilka också påverkas av de förhållanden som omger folket. Det som 
skiljer de olika synsätten åt är främst hur en menar att kultur uppstår och huruvida 
den är föränderlig. 

Det råder delade meningar om hur den kulturella aspekten inom nationalismer 
ska bemötas. I exempelvis Browns bok Contemporary Nationalism: Civic, 
Ethnoculutral & Multicultural Politics (2000) kringgås problemet genom att 
benämna den etniska nationalismen som etnokulturell. En omdöpning som sitt 
vanliga förekommande inom forskningsfältet till trots, inte står oemotsagd. 
Forskare som motsätter sig en fusion eller ett likställande av kulturell och etnisk 
nationalism menar på att etnisk nationalism, som i princip alla andra 
nationalismer, till viss del visserligen är kulturell men att kulturell nationalism för 
den sakens skull inte behöver vara etnisk (Nielsen 1999:125). Den renodlat 
kulturella nationalismen ser nämligen inte till aspekter av etnicitet och förfäder 
utan baseras på den gemensamma kulturen hos en nations folk oberoende av 
härkomst (Nielsen 1999:125). Även den kulturella idealtypen presenteras mer 
utförligt under teoriavsnittet. 

Under arbetets gång blev det tydligt särskilt i samband med intervjuerna att 
den kulturella aspekten är av stor vikt i den Sverigedemokratiska nationalismen 
och det hänvisas frekvent till den gemensamma kulturen. Frågan är hur dessa drag 
bäst fångas upp. Å ena sidan kan det argumenteras för att många karaktäristiska, 
utpräglat kulturella drag hade riskerat att förminskas genom att baka ihop den 
kulturella delen med den etniska och för att kunna ta fasta på den framkomna 
kulturella betoningen bör därför en av idealtyperna vara renodlat kulturell. Å 
andra sidan är det ett möjligt problem att vid en uppdelning av idealtyper i civic, 
etnisk och kulturell så går en del punkter från främst den etniska typen över till 
den kulturella istället.  

Typerna av nationalismer som sådana är i realiteten mer komplexa och inte 
alltid ömsesidigt uteslutande då de i varierande grad kan kombinera ett antal av 
samma aspekter. I viss mån kan de även gå in i varandra och överlappas. Vad det 
gäller exempelvis den kulturella aspekten förekommer den som sagt såväl i civic 
som etnisk nationalism men på grund av att den vikt Sverigedemokraterna verkar 
lägga vid denna inte står i proportion mot det fokus det kulturella får i de andra 

                                                                                                                                                   
 
invandrarfientliga organisationer och ses därmed som något ont. Billig däremot menar att hela samhället ägnar 
sig åt nationalism genom bl.a. talspråk och symboler i vardagen, vilken benämns banal (Billig 2010). 
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typerna av nationalismer motiverar detta valet av att hålla kulturell nationalism 
som en egen idealtyp. Idealtyperna kommer sammanfattningsvis att utgöras av 
civic, etnisk och kulturell nationalism. Baserat på att dessa i grunden 
karaktäriseras av tre olika aspekter; civic grundar sin syn på medborgarskap, 
etnisk på härkomst och slutligen kulturell nationalism på kultur, argumenterar 
denna studie för att de kan ses som tre distinkta och separata idealtyper. Genom 
att renodla grundläggande aspekter av dessa nationalismer kan materialet vidare 
prövas mot idealtyperna för att se hur det förhåller sig gentemot de olika 
varianterna. 

Idealtyperna bestäms utifrån vilken aspekt som sätts i främsta rummet och 
inom ramen för detta arbete kommer de att renodlas utifrån sina mest 
karaktäristiska drag i syfte att skapa separata idealtyper och tyda 
Sverigedemokraternas ideologi utifrån dessa. 

2.4 Material 

Uppsatsens syfte är som bekant att undersöka vilka drag av nationalismer 
Sverigedemokraterna identifierar sig med genom att härleda deras idésystem och 
politiska budskap i förhållande till nämnda idealtyper. För att nå ett svar kring ett 
partis ideologi är det viktigt att fråga sig hur en finner en bild som är representativ 
för hela partiet. Ideologiskt bestämmande studier kan genomföras utifrån analys 
av en mängd olika typer av material. I fråga om vem eller vad som kan anses vara 
representativt för ett parti kan dels väljarkåren i stort, dels partiets faktiska 
medlemmar eller partiledare studeras. Mudde menar på att studier som enbart 
baserar sin analys på en av dessa tre grupper kan skapa en missvisande bild varför 
han följaktligen argumenterar för ett tillvägagångssätt genom vilket partiet i sig 
tolkas som en aktör. En viktig del för att uppnå detta är att främst ta hänsyn till 
officiell partilitteratur (Mudde 2007:36ff). 

För att nå ett svar kring vilken ideologi Sverigedemokraterna identifierar sig 
med är därmed partiets senast uppdaterade principprogram, från 2011, ett givet 
föremål för analys. Principprogrammet är partiets tillfälle att med gemensam 
hållning profilera sig och sin politik varför detta blir en självklar utgångspunkt för 
uppsatsen. I principprogrammet är det särskilt avsnitten kring nationalism, 
nationen, invandring samt kultur och mångkulturalism som är av intresse för den 
här studien. För att vidare nå ambitionen att bidra med ett inifrånperspektiv, detta 
till skillnad från tidigare genomförda studier vilka har fokuserat på den 
utomstående uppfattningen av partiets ideologi, ställs ytterligare krav på valet av 
material. I den mån tidigare forskning genomgående har använt sig av 
medierapportering och uttalanden från övriga partier, kommer den här uppsatsen 
istället fokusera materialet till endast av Sverigedemokraterna publicerade 
dokument. Utöver detta fördjupas analysen med hjälp av egenproducerat 
primärmaterial från intervjuer vilka bidrar ytterligare till perspektivet från insidan. 
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2.5 Intervjuavsnitt 

Enligt ändamålsenligt urval intervjuades tre företrädare för Sverigedemokraterna i 
form av samtalsintervjuer. Företrädarna, vars yrkesmässiga titlar lyder som 
följande; partiföreträdare, politisk sekreterare och ledamot i kommunfullmäktige 
samt regionråd i Skåne representerar fyra av de större kommunerna i Skåne. 

Inledningsvis var tanken att genomföra utfrågningar över mejl med 
förhoppningen om att därmed få till stånd ett större antal intervjuer. Dessvärre 
tenderade de skriftliga svaren istället hänvisa till principprogrammet vilket inte 
var önskvärt då ambitionen var att komplettera den därigenom presenterade 
bilden. Samtalsintervjuer ger även större möjligheter till uppföljning (Esaiasson 
m.fl. 2012:251). Följaktligen togs beslutet att prioritera kvalitet över kvantitet och 
samtalsintervjuer genomfördes med tre företrädare för det sverigedemokratiska 
partiet. Urvalet skedde med hänsyn till avstånd varför samtliga intervjuobjekt 
representerar kommuner i Skåne i Lunds närområde. 

De intervjuade personerna har inte bett om anonymitet men då deras identitet 
för studien är irrelevant och inte tillför analysen något har valet gjorts att hålla 
dem anonyma ändå. Det är alltså inte individen i sig utan de tankesätt som kan 
blottläggas som är intressant för studien varför samtalsintervjuerna härmed kan 
talas om som av respondentkaraktär (Esaiasson m.fl. 2012:262). 

Frågorna som ligger till grund för intervjun är formulerade med utgångspunkt 
i de karaktäristiska skillnaderna mellan de nationalistiska idealtyperna. 
Ambitionen har varit att ställa så öppna frågor som möjligt med förhoppningen att 
de ska leda till kompletterande svar som inte går att finna i principprogrammet. En 
bilaga över frågorna finns att finna som intervjuguide i slutet av studien. 

Önskvärt hade även varit att få en intervju med Mattias Karlsson som i 
egenskap av huvudsaklig författare av Sverigedemokraternas principprogram är 
att räkna med som en av de mer inflytelserika i fråga om ideologiska ärenden 
(Ekman & Poohl 2010:275). Med anledning av den förhållandevis korta tiden som 
stod till förfogande var det dock inte möjligt. 
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3 Teori 

Inledningsvis kommer tidigare forskning som angränsar till uppsatsens 
område att diskuteras. I avsnittet presenteras sedan huvudsakligen uppsatsens 
teoretiska grund i form av de tre nationalismerna civic, etnisk och kulturell. För 
att vidare genomföra analysen krävs därefter även att idealtyper konstrueras vilket 
kommer att göras löpande i samband med respektive typ av nationalism utifrån 
beskrivningen av dessa. Skapandet av idealtyper sker genom att det i varje typ av 
nationalism författas preciseringar av det som eftersöks. För att kunna använda 
idealtyperna i form av instrument måste så kallade operationella indikatorer 
plockas ut för att skapa punkter gentemot vilka materialet kan mätas. Idealtyperna 
presenteras avslutningsvis i form av ett analysschema i en matris för att ge en 
tydlig överblick inför kommande analyskapitel. 

3.1 Tidigare forskning 

Intresset för Sverigedemokraternas varande inom svensk politik har resulterat i 
otaliga studier på partiets ideologi. Anders Hellström är en utav de flitigare på 
området och har bidragit med ett antal artiklar och böcker. Genom boken Vi Är De 
Goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik (2010) 
och artikeln ‘We Are the Good Guys’ Ideological positioning of the nationalist 
party Sverigedemokraterna in contemporary Swedish politics (2010) skriven 
tillsammans med Tom Nilsson, undersöks partiets ideologiska positionering i 
nutida svensk politik. Hellströms ambition med boken är vidare att undersöka 
rådande föreställningar om Sverigedemokraterna och deras politik vilket görs 
genom analys av medierapporteringen (Hellström 2010:26). Likaså hamnar fokus 
i artikeln på den offentliga debatten då det analyserade materialet till största del 
består utav framförd retorik från partiet i fråga och motståndare till det (Hellström 
& Nilsson 2010:56f). Denna uppsats har för avsikt att bortse från de bilder som 
presenteras i media och endast fokusera på den egna sverigedemokratiska 
beskrivningen. Däremot vill även denna studie positionera Sverigedemokraterna 
rent ideologiskt vilket går i linje med Hellströms ambition. Dock understryker 
Hellström att syftet inte är att blottlägga partiets faktiska ideologi och det är där 
denna uppsats främst skiljer sig från tidigare litteratur på ämnet (Hellström 
2010:15). 

Tillsammans med Tom Nilsson, ännu en gång, och Pauline Stoltz, samförfattar 
Hellström även artikeln Nationalism vs. Nationalism: The Challenge of the 
Sweden Democrats in the Swedish Public Debate (2012) vilken komparerar 
Sverigedemokraternas uttryck för nationalism med övriga svenska 
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riksdagspartiers. Författarna menar på att alla Sveriges riksdagspartier i någon 
mån är nationalistiska även om detta praktiseras på skilda sätt, något som övriga 
partier drar fördel av gentemot Sverigedemokraterna genom att peka ut dess 
uttryck för nationalism som ondsint. Medan författarna hos Sverigedemokraterna 
identifierar en mycket distinkt nationalism, är den hos övriga partier i sitt uttryck 
banal. Med ambitionen att särskilja kontrasterande nationalistiska påståenden 
kring partiet i den offentliga debatten är artikelns material uteslutande hämtat från 
databasen Mediearkivet och därmed även här baserat på hur media har rapporterat 
kring Sverigedemokraterna och dess väljare (Hellström m.fl. 2012:192f). 

Med hänvisning till bland annat Sverigedemokraternas fokus på medborgerlig 
sammanhållning förefaller Hellströms, med medförfattare, samlade förståelse för 
partiets ideologi vara att det lutar åt en etniskt nationalistisk hållning (Hellström 
m.fl. 2012:203ff).  

Denna bild av etnisk nationalism verkar dock inte vara helt i harmoni med den 
uppfattning som presenteras i Mikael Ekman och Daniel Poohls verk. Deras bok 
Ut Ur Skuggan: En kritisk granskning av Sverigedemokraterna (2010) gör upp 
med Sverigedemokraternas förflutna och kopplingar till den nazistiska rörelsen. 
Genom att konstatera att partiet ser det som en möjlighet för “invandrare” att bli 
“svenskar” menar partiet på att de rör sig mot kulturella uttryck istället för etniska 
(Ekman & Poohl 2010:202f). 

Likaså avhandlar Jens Rydgren, i boken Från skattemissnöje till etnisk 
nationalism: högerpopulism och parlamentarisk högerextremism i Sverige, 
förekomsten och den eventuella framgången hos radikala högerpopulistiska 
partier i Sverige varav Sverigedemokraterna tas upp i rollen som efterföljare till 
Sverigepartiet (Rydgren 2005:118). Rydgren bestämmer utifrån partiets 
principprogram från 2003, Sverigedemokraterna som ett etno-pluralistiskt och 
kulturalistiskt parti. Partiets syn på kultur härleds ur den ontologiska 
uppfattningen av kulturen och folket (Rydgren 2005:118). Varje folks kultur är 
enligt det etno-pluralistiska synsättet unik men också ömtålig varför olika 
etniciteter bör hållas åtskilda för att undvika att den nationella identiteten upplöses 
(Rydgren 2005:120).  

Vad som blir tydligt här är att begreppen kring nationalism och 
Sverigedemokraternas ideologi är många varför valda idealtyper i det följande 
kommer att presenteras och preciseras. 

3.2 Civic nationalism 

Civic nationalism bygger på mekanismer i form av medborgarskap för inkludering 
och exkludering. Det gemensamma grundas i förtroendet för ett gemensamt 
statsskick och gemensamma institutioner (Fozdar & Low 2015:524f). Känslan av 
samhörighet baseras i sin tur på tron att genom att leva och bo i samma 
territoriella nation med allt vad det innebär genereras en nationell karaktär och 
kultur som alla individer oavsett förfäder kan ansluta sig till (Brown 2000:52). 
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Enligt civic nationalism komponeras nationen utifrån vilka som befolkar den, 
oavsett ursprungligt kön, språk eller etnicitet. Alla de som skriver under på 
nationens värdesystem och möter dess paket av demokratiska procedurer kan bli 
medlemmar i gemenskapen. En bidragande faktor till att en individ skulle välja att 
ansluta sig till en sådan gemenskap beror enligt civic nationalism på möjligheten 
att förena de individuella rättigheterna med önskan om att tillhöra en gemenskap 
(Ignatieff 1993:3f). Följaktligen ligger fokus därmed inte på det gemensamma 
förflutna. Det som håller ihop samhället är inte gemensamma rötter utan nationens 
överenskomna lagar och det faktum att individerna väljer att ansluta sig till dem. 
Genom att individerna väljer att bli medborgare i nationen väljer de också dess 
institutioner och lagar vilka följaktligen blir den gemensamma punkten för 
nationsmedlemmarna. Med betoning på att individen har möjlighet att välja 
nationstillhörighet pekar civic nationalism mot en mer logiskt grundad 
nationstillhörighet till skillnad från exempelvis den etniska nationalismen 
(Ignatieff 1993:4). Därmed kan sägas att civic nationalism är en form av 
framåtblickande typ av nationalism på så vis att samhället anses vara i en 
pågående process med målet om en gemensam framtid för medborgarna. 
Nationens historia är dock inte helt oviktig då riktningen på nationens utveckling 
förstås mot bakgrund av tidigare idéer som lett fram till dagens allmänna 
institutioner (Brown 2000:52). Grunden för den nationella gemenskapen ligger i 
ordet lojalitet och gemenskapen är öppen för individer av andra etnokulturella 
bakgrunder i den mån de väljer att ansluta sig till nationsstaten ifråga vilket kan 
ske genom till exempel migration (Brown 2000:127). För att omfattas av 
gemenskapen krävs dock att individen är lojal mot värdlandet och de allmänna 
institutionerna. På så vis behöver denna typ av nationalism inte se några problem 
med mångkulturalism så länge medborgarna prioriterar lojalitet mot nationsstaten 
över lojaliteten mot den egna etniska gruppen (Brown 2000:128). 

3.2.1 Idealtyp av civic nationalism 

• Grunden för medlemskap i nationen är medborgarskap 
• Nationen definieras utifrån individerna 
• Mångkulturalism är möjligt i den mån lojaliteten till nationen kan 

prioriteras 
• Institutioner och lagar utgör limmet i gemenskapen 

3.3 Etnisk nationalism 

I den etniska nationalismen ligger absolut främst fokus på det gemensamma 
ursprunget mellan individer med samma etnicitet. Häri spelar historia en viktig 
roll då den gemensamma etniciteten förklaras i termer av gemensam härkomst och 
de som inte delar de attribut som följer av denna härkomst exkluderas från 
medlemskap i nationen (Kellas 1991:51). Attributen i fråga, vilka baseras på 



 

 14 

grundvalar av språk, kultur och historia, men också till viss del fysionomi, 
rättfärdigar tron på myter kring den etniska gruppen (Campbell 2015:486). Som 
tidigare nämnt är kulturen en viktig del inom etnisk nationalism. Kultur ur en 
etnisk nationalistisk synvinkel är direkt nedärvd från nationens förfäder och 
därmed snävare i sin definition av kultur än den som togs upp i och med valet av 
idealtyper. Den etniska nationalismen kan därmed sägas vara primordial i sitt sätt 
att härleda solidaritet landsmän emellan till förutbestämda intrinsikala känslor och 
värden (Fozdar & Low 2015:524). 

Med anledning av den stora betydelse som ges det gemensamma ursprunget 
och att gemenskapen baseras på redan existerande etniska band resulterar det i att 
den etniska nationalismen anser individens djupaste förankring till andra 
människor vara ärvda och inte valda vilket är fallet med exempelvis civic 
nationalism (Ignatieff 1993:4f).  

Ytterligare en väsentlig skillnad från civic nationalism ligger i uppfattningen 
kring vad det är som utgör limmet i gemenskapen, det som medlemmarna samlas 
kring. Medan civic nationalism lutar sig mot överenskommelser kring legala och 
institutionella bestämmelser så ersätter den etniska nationalismen detta med 
nationens sedvana och kultur vilken bestäms av den etniska majoriteten. Det här 
betyder dock inte att den etniska typen helt bortser från att samhälleliga 
institutioner kan spela en viss roll för att förankra en känsla av gemenskap. 
Skillnaden är att de officiella organen inte är den mest framstående anledningen 
till de band som skapas mellan medlemmarna i nationen. Istället är det den redan 
existerande sedvanan och till exempel språkliga band som utgör limmet 
medlemmarna emellan (Smith 1986:137f). 

3.3.1 Idealtyp av etnisk nationalism 

• Grunden för medlemskap i nationen är etnicitet 
• Individerna definieras utifrån nationen 
• Mångkulturalism är inte önskvärt 
• Sedvana och tradition utgör limmet i gemenskapen 

3.4 Kulturell nationalism 

Den kulturella nationalismen definierar nationen ytterst i termer av gemensam 
kultur (Nielsen 1999:125). Ett generellt misstag i definierandet av kulturell 
nationalism är att genom att likställa det enbart med lingvistiska aspekter 
förminska dess vidd (Hutchinson 1999:394). Kultur är ett komplext begrepp som 
kan innefatta ett brett spann av uttryck och tolkas olika i olika sammanhang. 
Språket är, i sällskap av många andra aspekter, endast en av de symboler som 
åberopas av kulturella nationalister. Ytterligare delar som är väsentliga i 
skapandet av en gemensamhetskänsla i en nation sträcker sig mellan alltifrån 
förekomsten av folkvisor och dans som kulturellt uttryck till 



 

 15 

utbildningsinstitutioner. Kultur kommer också att syfta till ovanstående 
beskrivning i det här avseendet, i fråga om nationalistisk idealtyp. Dessa element 
bidrar till själva förkroppsligandet av den gemensamma upplevelsen av ett folk 
(Hutchinson 1999:399). Vad det gäller utbildningsinstitutioner spelar däremot 
språket en särskild roll. Det språk som bör tillämpas i offentliga sammanhang och 
i termer av utbildning är uteslutande värdlandets språk. Med detta sagt finns det 
däremot ingen egentlig invändning gentemot användandet av ytterligare andra 
språk i privata sammanhang. Likaså finns det ingen motsättning mot övriga språk 
vid exempelvis religiösa sammankomster (Nielsen 1999:126). 

Det grundläggande målet för kulturell nationalism är att bevara det som anses 
vara den gemensamma personligheten hos folket. Vid förekomst av minoriteter 
inom nationsstaten tillämpas dock en typ av undantag då även dessas rättigheter 
bör värnas om men själva grunden ligger i att skydda den nationella kulturen 
(Nielsen 1999:125f).  

Stort fokus läggs på gemenskapens historia vilken anses vara orsaken till den 
sociala solidaritet som uppstår som effekt av delade myter och tradition. En 
väsentlig skillnad mellan den kulturella och den etniska nationalismen skapas i 
och med synen på tradition och kultur. De båda nationalismerna hyser stor 
vördnad för traditioner men i den mån etnisk nationalism hänvisar till ett mer 
konstant ideal med starka rötter i förfädernas sedvänja så verkar den kulturella 
nationalismen förespråka en typ av tradition med något mer progressiv ambition. 
Detta baserat på att traditionen måste vara levande och hela tiden återfödas för att 
kunna möta de nya behov som föds med varje ny generation och därmed inte kan 
hållas statisk (Hutchinson 1999:399). Den kulturella nationalismen kan därmed 
tolkas i ett mellanläge mellan civic och etnisk nationalism. Medan typen civic 
menar att de individer som väljer att ansluta sig till nationen skapar den 
gemensamma identiteten anser den etniska typen däremot att nationen i sig bär en 
identitet som medlemmarna måste vara en del av. Kulturell nationalism bygger 
delvis på den gemensamma identitet som i grunden kommer från nationen men 
också på tron att kulturen i och med nya medlemmar förändras i relation till dessa.  

3.4.1 Idealtyp av kulturell nationalism 

• Grunden för medlemskap i nationen ligger i kultur 
• Minoriteter inom nationsstaten bör värnas om 
• En levande tradition i förändring 
• Ett ömsesidigt definierande mellan nation och individ 

3.5 Matris över idealtyper 

Skapandet av idealtyper sker genom att det i varje typ av nationalism författas 
preciseringar av det som eftersöks. För att sedan kunna använda idealtyperna i 
form av instrument har så kallade operationella indikatorer utvecklas för att skapa 
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punkter gentemot vilka materialet kan mätas. De operationella indikatorerna lyder 
som följande; 
 

• Syn på grund för gemenskap i nationen 
• Syn på kultur 
• Syn på betydelsen av historia 
 

Genom dessa punkter ryms svar till de signifikanta skillnader som uppstår mellan 
civic, etnisk och kulturell nationalism. Synen på grund för gemenskap fångar 
exempelvis upp aspekter av hur de olika nationalismerna definierar medlemskap i 
nationen och vilka kriterier som följer därav samt huruvida en individ kan byta 
nation. I synen på kultur ryms idealtypernas olika förhållningssätt gentemot 
minoriteter och vilken roll kultur spelar för den nationella gemenskapen. Slutligen 
i synen på betydelse av historia finns aspekter av olika syner på vikten av det 
historiska ursprunget, hur nationens gemenskap växer fram och i ljuset av detta 
även hur relationen mellan individ och nation tolkas. 

Därefter kan en matris över idealtyperna ställas upp. 
 

 
 

 Syn på grund 
för gemenskap 
i nationen 

Syn på kultur Syn på 
betydelsen av 
historia 

Bedömning 

Civic 
nationalism 

Medborgarskap Öppen. Så länge 
lojalitet mot nationen 
prioriteras finns det 
inga hinder mot 
mångkultur 

Inte oviktig men 
betoningen på 
gemensam 
framtid är 
viktigare 

 

Etnisk 
nationalism 

Etnicitet och 
ursprung 

Statisk. Viktigt med 
gemensam nationell 
kultur 

Väldigt viktig. 
Nationen 
definieras 
utifrån historia 
och därigenom 
dess medlemmar 

 

Kulturell 
nationalism 

Kultur Med undantag för 
minoriteter är det 
viktigt med gemensam 
kultur. Denna är dock 
föränderlig för att 
anpassas efter 
invånarna 

Viktig för 
gemenskapen 
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4 Analys 

I detta avsnitt kommer den innehållsliga textanalysen av Sverigedemokraternas 
principprogram och de transkriberade intervjuerna genomföras. Materialet 
analyseras utifrån idealtyperna civic, etnisk och kulturell nationalism, genom 
vilka utmärkande drag i texterna kan utläsas och passas in under de tre typerna. 

För att bringa ordning i analysen kommer den i det följande systematiskt gå 
igenom de operationella indikatorerna var för sig under respektive avsnittsrubrik. 
Avsikten med att strukturera analysen utifrån de operationella indikatorerna och 
inte utifrån idealtyperna är att på detta vis skapa en mer levande diskussion där de 
olika nationalismerna kan diskuteras och jämföras med varandra. Inledningsvis 
var tanken att istället hålla idealtyperna som rubriker och utgå ifrån dessa men det 
blev tydligt att en jämförande diskussion då inte skulle falla sig lika naturlig.  

Då studien är av textanalytisk art kommer det att förekomma en del längre 
citat. Valet att ta med dessa har gjorts i syfte att låta det empiriska materialet tala 
för sig självt då studiens område kräver nyansrika svar vilka hade kunnat riskera 
att gå förlorade vid eventuell omformulering. 

4.1 Syn på grund för medlemskap i nationen 

I fråga om Sverigedemokraternas syn på vad som ligger till grund för medlemskap 
i den svenska nationen framkommer med tydlighet att den medborgerliga 
aspekten är av föga vikt. Även om alla svenska medborgare erkänns samma 
rättigheter och skyldigheter inför lagen så påpekas vidare att en gör skillnad 
mellan tillhörighet till den svenska nationen och att inneha ett svenskt 
medborgarskap (SD 2011:16). Medborgarskap är det viktigaste kriteriet i civic 
nationalism varför denna typ inte representeras i just det här avseendet. För att 
räknas till den svenska nationen finns det ytterligare krav som måste uppfyllas 
enligt Sverigedemokraterna (Intervju 2). Dessa så kallade krav verkar utifrån sin 
natur kunna kategoriseras som mer abstrakta respektive konkreta. Dels talas det 
om en samlad allmän uppfattning, en slags kollektiv bedömning av vem 
svenskarna anser vara en del av den svenska nationen. Dels mer konkreta faktorer 
som måste vara uppfyllda. 

Det är inte jag eller SD som ska välja vilka kriterier som gäller utan det är den 
allmänna uppfattningen, uppfattar gemene man i Sverige tex IS krigare som 
svenskar även om de har svenskt medborgarskap? Jag är väldigt tveksam till att 
gemene man gör det. Jag är övertygad om att den allra flesta majoriteten av 
svenskar uppfattar till exempel Zlatan som svensk även om Zlatan har utländsk 
bakgrund och allt sånt. Så det handlar om, svenskar är de som anser sig själv vara 
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svenskar och omgivningen också uppfattar som svenskar. Och det spelar ingen 
roll egentligen hur du ser ut och allt sånt. (Intervju 2) 

Här exemplifieras svenska medborgare som åker och krigar för IS respektive 
Zlatan varav Zlatan enligt den här bedömningen anses vara en del av den svenska 
nationen vilket de förstnämnda inte är. Som påpekas bör det inte tas hänsyn till 
fysiska attribut utan det som avgör är hur omgivningen uppfattar individen. Men 
vad är det då som gör att en person som krigar för IS uppfattas annorlunda? 
Skillnaden verkar ligga i en uppfattning om att en individ för att tillhöra den 
svenska nationen inte bör ha ambitioner att påverka nationen i fråga om 
exempelvis religion eller värdegrund (Intervju 3). IS har en vision om att införa en 
extrem form av islam vilket inte är förenligt med de svenska värdena enligt 
Sverigedemokraterna. Istället bör en för att bli medlem ta till sig de redan 
existerande normer och värderingar som finns i samhället (Intervju 3). 

För att återvända till de något mer konkreta kraven så definieras de ”i termer 
av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur” (SD 
2011:15). Här tas de mest grundläggande aspekterna för svensk nationstillhörighet 
upp. Betoningen på lojaliteten, vilket återkommer både i principprogrammet och i 
intervjuerna, är en viktig punkt inom civic nationalism men i och med övriga krav 
tar också likheterna slut där vad gäller typen civic.  

I fråga om de vidare uppräknade punkterna, identitet, språk och kultur, är 
dessa talande både för den etniska och den kulturella nationalismen. Tydligt är 
också att det genomgående temat ligger i ordet ”gemensam” vilket enligt 
Sverigedemokraterna bör genomsyra alla delar av samhället (SD 2011:13). Vad 
som utgör en gemensam kultur är en väldigt komplex fråga som kommer att 
diskuteras under nästkommande avsnitt i analysen. Det gemensamma språket 
däremot är lite lättare att precisera. Givet är att det officiella och enda språket 
enligt Sverigedemokraterna är svenskan och övriga språk får endast användas i 
extremfall då det finns särskilda behov som gör att svenska inte går att tillämpa. 
Så långt bär den språkliga biten drag av etnisk och kulturell nationalism vilka 
båda påbjuder uteslutande användning av värdnationens språk. 

Vad som däremot skiljer sig åt mellan etnisk och kulturell nationalism är 
synen på hur en handskas med språken hos eventuella minoriteter. 
Sverigedemokraterna menar att undantag kan göras för minoriteter och att 
myndigheter i särskilda fall ska kunna ta emot handlingar på dessas språk 
(Intervju 1). Den här förhållningen ligger ännu en gång och väger mellan etnisk 
och kulturell tolkning. Men medan den kulturella typen värnar om minoriteters 
traditioner vilket även innefattar språk har den etniska något mer strikta riktlinjer 
på att endast utgå från den etniska majoriteten i nationen vilket gör att 
Sverigedemokraternas inställning till minoritetsspråk övervägande drar åt det 
kulturella hållet.  

Ytterligare en aspekt av medlemskap i nationen handlar om i vilken mån 
individer av annan etnisk bakgrund kan tas upp i gemenskapen. 
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Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk 
bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i 
enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och 
känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. (SD 
2011:15) 

Med hänvisning till det faktum att en individ aktivt kan välja att uppgå i den 
svenska nationen syns tydliga drag av civic och kulturell nationalism. En renodlat 
etnisk nationalism däremot ser inte detta som en möjlighet. Enligt 
Sverigedemokraterna är det rent principiellt möjligt för en individ av annan 
härkomst att bli svensk, men något som kan vara väldigt svårt att genomföra. 
Huruvida det har förutsättningarna att bli en lyckosam process beror till stor del 
på hur mycket individens ursprungliga kultur skiljer sig ifrån den svenska. Medan 
det för en dansk kan gå smidigt menar en att det för en indier blir en väldigt lång, 
nästintill omöjlig, omställningsprocess. Eftersom att en rent etnisk nationalism i 
praktiken är svår att tillämpa finns det fog för att anta att det härigenom kan tolkas 
som att Sverigedemokraterna bär spår av en mildare variant av den i den här 
frågan. Detta med anledning av hur det under intervjuerna poängterades med 
emfas att en assimileringsprocess i praktiken ofta tar flera år och många gånger 
resulterar i oövervinneliga kulturkrockar (Intervju 1). Utöver detta är de krav som 
ställs för att det ska anses vara en framgångsrik assimilering svåra att uppfylla och 
ännu svårare att göra en bedömning kring ifall de är uppfyllda eller inte. 

4.2 Syn på kultur 

Sverigedemokraternas syn på kultur är brett definierad och begreppet används 
främst när det avser socialt överförda levnadsmönster. Dessa gemensamma 
levnadsmönster resulterar i något som en kallar en gemensam identitet för de 
nationella medlemmarna. 

Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en 
viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, 
beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, 
religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system. 
(SD 2011:18)  

Kulturen är som tidigare nämnt en förekommande aspekt i alla idealtyper av 
nationalism. En är överens om att kultur spelar en viktig roll i syfte att skapa en 
känsla av gemenskap men däremot ses det inte likadant på den utifrån de tre 
perspektiven. En väsentlig skillnad mellan etnisk och kulturell nationalism är i 
vilken mån kultur ses på som ett föränderligt fenomen. Civic nationalism lägger 
inte riktigt lika stor vikt vid den här punkten men utifrån förutsättningen att 
nationen anses definieras av de individer som befolkar den finns det anledning att 
tolka den som av synen att en nations kultur därmed också är något som ombildas 
och utvecklas i paritet med invånarna. En något liknande förhållning, om än mer 
fri, råder inom den kulturella nationalismen. Här ses kultur som ett fenomen i 
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ständig rörelse. Kultur inte bara kan förändras utan måste så göra för att anpassas 
efter medlemmarna i nationen. Motsatsvis till detta ligger slutligen etnisk 
nationalism vilken har en högst statisk bild av kultur och tradition som härrörande 
ur tusentals år av historia.  

Den Sverigedemokratiska tolkningen bär tydliga drag från den etniska typen 
på så vis att den hänvisar till historia och det faktum att nationens folk under 
årtusenden har levt ihop. Därmed faller det sig naturligt att processen för 
skandinaver att eventuellt assimileras till den svenska nationen går mer smärtfritt 
än för individer med större kulturella skillnader (Intervju 1). För att återgå till 
frågan kring kulturens föränderlighet rör sig Sverigedemokraterna däremot en 
smula bort från det etniska förhållningssättet. 

Vi är medvetna om att den nationella kulturen inte är statisk, den förändras över 
tid. Samtidigt sker djupgående förändringar oftast väldigt långsamt och dessutom 
utifrån en redan befintlig nationell och kulturell särart. (SD 2011:18)  

Konstaterandet görs med sådan försiktighet att det ändå bör tolkas som i 
grunden etniskt nationalistiskt men det öppnar likväl upp för möjligheten till en 
lite mer levande tolkning av kultur. Vidare påpekas det även att icke-svenska 
företeelser endast kan bli en del av den svenska kulturen i den mån det sker 
frivilligt och successivt. Det får inte heller ske under påverkan från grupper som 
inte ser sig själva som svenskar (SD 2011:19). I principprogrammet (2011) 
benämns detta endast som kulturimpulser vilka partiet inte anser vara legitima 
delar av svensk kultur. 

I skenet av detta blir det också tydligt att mångkulturalism inte är förenligt 
med Sverigedemokraternas nationalism. 

Ytterligare en aspekt av synen på kulturen är hur minoriteter ska bemötas. Helt 
i enlighet med den kulturella nationalismen anser Sverigedemokraterna att 
minoriteter inom nationens gränser bör ges kulturell autonomi så länge den inte 
hamnar i konflikt med rättsprinciper eller demokratiska och mänskliga rättigheter 
(SD 2011:14). 

4.3 Syn på betydelsen av historia 

Den sverigedemokratiska nationalismen lägger stor vikt vid historiska aspekter. 
Det sägs att en viktig anledning till bevarandet av den svenska kulturtraditionen är 
i syfte att hedra tidigare generationer och dess åstadkommande (SD 2011:19). 
Som har uppenbarat sig tidigare spelar även historia en avgörande roll under 
assimileringsprocessen då en individ vill bli en del av den svenska nationen. 
Kännedom om svensk historia och att individen tar den till sig som sin egen 
värdesätts högt (SD 2011:16). Då historia anses genomsyra hela nationen och vara 
den främsta anledningen till varför Sverige idag ser ut som det gör är den en 
grundläggande del i processen att lära sig om nationens gemenskap. Detta även då 
det anses finnas en poäng i att påminna om vad det är som har gjort Sverige till 
det landet det är och lyfta fram positiva minnen (Intervju 2).  
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Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett 
kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med 
undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers 
kulturer inom den svenska statens område. (SD 2011:21) 

Historia ges även en roll som anskaffare av legitimitet. Med anledning av 
historieanknytning rättfärdigas synen av den svenska kulturen som överordnad i 
Sverige. 

I enlighet med etnisk och kulturell nationalism anser Sverigedemokraterna 
starkt att kulturen är en produkt av nationens historia. Även civic nationalism är i 
viss mån samstämmig med detta då den menar på att resultatet av att under en 
lång period leva tillsammans under samma förhållanden skapar en gemensam 
känsla av kultur. I det här avseendet får det i det snaraste talas om gradskillnader 
de tre nationalismerna emellan. Civic ser historia som enbart en grund till kultur 
vilken var och en av medborgarna sedan påverkar och gemensamt för framåt. 
Kulturell nationalism lägger något större vikt vid historia på så vis att den sägs 
leda till en social solidaritet i form av gemensamma myter och symboler. Däremot 
menar även den att kultur och traditioner påverkas av invånarna. Slutligen är den 
etniska typen den som har den mest statiska synen på detta och som menar att 
kultur och tradition som slutprodukt härleds ur historian. Följden av dessa 
historiesyner blir att även förhållandet mellan individen och nationen skiljer sig 
lite åt. Medan civic och kulturell nationalism snarare ser nationen och dess kultur 
som en produkt av individer så lutar sig den etniska typen och med den även 
Sverigedemokraterna åt motsatt håll och synen på individen som en produkt av 
nationen.  

4.4 Slutsats 

Vad som tydligt framkommer i och med analysen är att Sverigedemokraternas 
nationalism bär drag ifrån olika typer av nationalismer. 

Civic nationalism är i ringa mängd representerad men återfinns i ett par 
aspekter. Lojaliteten, vilken är en grundbult i denna idealtyp, är något som trycks 
på i partiets nationalism. Likaså är möjligheten för en individ av annan, än svensk, 
etnisk bakgrund att aktivt välja att ingå i en ny nations gemenskap ett kännetecken 
ur civic nationalism. Frågan är dock om det kan anses vara ett självständigt val att 
uppgå i en nation när valet villkoras av ett antal kriterier för att det ska ses som en 
fullt genomförd och lyckad assimilering. En del av kriterierna, såsom de språkliga 
exempelvis, är i större utsträckning möjliga för individen själv att påverka och 
likaså verifierbara. Kriterier som att se den svenska historien som sin egen eller att 
känna större lojalitet med den svenska nationen än någon annan är däremot både 
svåra att för individen bevisa och att undersöka i vilken grad de är uppfyllda. 
Därtill kommer även tanken om att den ”allmänna uppfattningen” också spelar en 
avgörande roll i att bestämma vem som är en del av gemenskapen, vilket ligger 
bortom individens kontroll. En i grunden civic nationalism hade sett individen 
som en del av gemenskapen enbart baserat på dennes uppvisande av 
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medborgarskap.  Vad som inledningsvis ses som drag av civic nationalism bör 
kanske följaktligen istället tolkas som eventuellt lättare drag av någon av de andra 
nationalismerna. 

Angående den kulturella idealtypen påträffas ett antal typiska drag hos 
Sverigedemokraternas nationalism. Det tydligaste av dem är det stora fokus som 
läggs på vikten av en gemensam kultur för nationens gemenskap. 
Sverigedemokraterna återkommer gång på gång till detta vilket de anser vara den 
grundläggande aspekten i fråga om kriterier för medlemskap i en nation. I enlighet 
med den kulturella nationalismen verkar det vara det enskilt viktigaste kriteriet att 
leva i enlighet med nationens gemensamma kultur för att uppnå medlemskap. 
Däremot hyser kulturell nationalism en mer föränderlig bild av kulturen och dess 
utveckling än vad Sverigedemokraterna gör. Vidare delar partiet även den 
kulturellt nationalistiska synen av vikten att värna om minoriteter inom landet och 
dessas kulturuttryck. 

Slutligen avseende den etniska nationalismen når denna studie resultatet, i 
likhet med tidigare forskning, att den nationalism som framkommer i 
Sverigedemokraternas principprogram och under intervjuerna ligger i linje med 
många av de resonemang som ryms inom denna. 

Då även den etniska nationalismen stödjer sig delvis på kulturella aspekter för 
medlemskap i nationen leder detta till att Sverigedemokraterna likt förhållandet 
med den kulturella nationalismen överensstämmer även med dessa. Däremot säger 
sig partiet bortse från de, för den etniska typen viktiga aspekterna kring härkomst 
och historisk nationstillhörighet. I likhet med etnisk idealtyp har partiet också en 
statisk bild av kultur och tradition i en nation. Då dessa aspekter anses vara ett 
resultat av historien och något som bör värnas om är en föga öppen för förändring 
på dessa områden. Individen ska anpassas till rådande omständigheter och inte 
tvärtom. Sverigedemokraterna nämner dock att de inte ser på den nationella 
kulturen som tvärt statisk men att eventuella förändringar måste ske väldigt 
långsamt. I mångt och mycket bär därmed den Sverigedemokratiska historiesynen 
tydligast drag av etnisk nationalism. 

Med bakgrund av denna slutdiskussion kan härmed matrisen över idealtyperna 
slutligen fyllas i. 
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5 Slutreflektion 

I och med mitt metodval, att arbeta med idealtyper, blir som tidigare nämnt 
resultatet färgat av vilka typer som väljs ut att förhålla sig till. Därmed kan inte 
uteslutas att det är möjligt att även ytterligare drag av andra nationalismer utöver 
civic, etnisk och kulturell nationalism hade kunnat finnas representerade i drag av 
Sverigedemokraternas nationalistiska ideologi. Likaså låg det ett övervägande i 
valet att hålla kulturell nationalism som en egen idealtyp. Då den kulturella 
aspekten inte uteslutande är tillhörande den kulturella nationalismen ledde min 
tolkning av kulturell respektive etnisk idealtyp möjligen till att fokus flyttades 
något från den etniska idealtypen som med stor sannolikhet annars hade varit 
dominerande. Användandet av idealtyper möjliggjorde dock en strukturerad 
analys i vilken karakteristiska drag kunde urskiljas från de valda nationalismerna 
och därmed förståelsen för Sverigedemokraternas ideologi som en kombination av 
nationalismer. 

Detta resulterade vidare i en tanke kring något som togs upp i Ekman och 
Poohls bok. De beskrev det som ett val av Sverigedemokraterna att röra sig bort 
från etniska uttryck och istället anspela på kulturella aspekter. Något som skulle 
legitimeras av det faktum att partiet ser det som en möjlighet för ”invandrare” att 
bli en del av den svenska nationens gemenskap. Min fundering går kring huruvida 
jag har spelat Sverigedemokraterna i händerna genom att hålla den kulturella 
nationalismen som en egen idealtyp. Är det möjligt att en kulturell nationalism går 
att tolka likt en mildare form av etnisk nationalism? Resonemanget kan härledas 
till diskussionen kring rasism och kulturell rasism. Somliga menar att den 
kulturella rasismen endast är en täckmantel för vad som i grunden egentligen är 
den rena formen av rasism. Kan även den kulturella nationalismen av vissa tolkas 
på ett liknande sätt? Om samma åsikter kommer till uttryck, med skillnaden att de 
här motiveras av kulturella aspekter, förminskar det vidden av vad som i grunden 
är det som åsyftas? Det är möjligt att dessa funderingar kommer fram i och med 
min ambition att bidra med ett inifrån-perspektiv. I egenskap av utomstående 
betraktare kan det alltid uppstå tvivel kring det studerade partiets egentliga 
agenda. Litteraturen kring nationalism är som sagt oense kring hur den kulturella 
aspekten ska hanteras men de som väljer att ta fasta på kulturella uttryck i syfte att 
hålla typen som en egen nationalism definierar då denna utan hänsyn till etniska 
aspekter. Detta är också sättet genom vilket idealtypen har tolkats i denna studie. 

Gällande valet att använda sig av samtalsintervjuer istället för skriftliga 
utfrågningar via mejl visade det sig positivt för studien då denna teknik medför 
möjlighet till uppföljning. Den information som kom att bli användbar från 
intervjuerna var många gånger det som kom fram i och med följdfrågor och i de 
samtal som följde kring de större aspekterna vilket eventuellt hade varit svårt att 
styra in på vid en skriftlig undersökning.  
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Utifrån studiens resultat hade det vidare varit intressant att jämförelsevis 
undersöka Sverigedemokraternas uppfattning av sin ideologi med utomstående 
referenspunkter. Exempelvis hur väl den överensstämmer med den uppfattning 
som kan utläsas i media eller den eventuella uppfattning som går att finna hos 
partiets väljare. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Några inledande ord om syftet med intervjun och dess upplägg. 
 
Vilken roll har du inom Sverigedemokraterna? 
 
Hur ser Sverigedemokraterna på nationens funktion? 
-Vilken funktion har den i nationalismen? 
- (Om inte nationen, vilken är den primära enheten för gemenskap?) 
Hur bestäms medlemskapet i en nation? 
-Kan en nyanländ person bli en del av nationen? 
-Finns det några krav utöver medborgarskap? 
-Finns det några hinder för en individ att byta nation? 
Finns det några hot mot gemenskapen i en nation? 
-Vad finns det för lösningar på dessa eventuella hot? 
Vilken roll spelar kulturen i en nation/gemenskap? 
-Är ett mångkulturellt samhälle möjligt? 
-Hur hanteras minoriteter? 
Vilken roll spelar en nations historia för gemenskapen? 
Hur ser en på användning av språk utöver svenska inom nationen? 
-Undantag? 
-Minoritetsspråk? 
 
Finns det något ytterligare att tillägga som kan komplettera bilden av 

Sverigedemokraternas nationalism? 


