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Förord 
Att skriva denna avhandling har onekligen varit en mycket ansträngande 
process. Skrivprocessen kan minsann liknas vid att åka bergochdalbana: all-
ting går upp och ner, och alltid nu och då får man helt plötsligt och oväntat en 
obehaglig känsla i magen. Men man ska väl inte överdriva. En avhandling är 
trots allt bara en avhandling, och en titel gör mig inte till en annan människa, 
och definitivt inte till en bättre människa. Okej, det här kanske ändå är det 
största jag gjort i mitt liv… det här året. Och nu ska det förstås tackas till 
höger och vänster. 

Jag vill börja detta tacktal med att tacka de instanser som ekonomiskt 
möjliggjort mitt arbete under doktorandtiden. Stora tack riktas härmed åt föl-
jande håll: Den riksomfattande forskarskolan i teologi, Åbo Akademis Jubi-
leumsfond och Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. 

Jag hade inte kunnat skriva denna bok utan stora hjälpinsatser från olika 
personer i både Finland och Sverige. Jag vill först och främst rikta ett gigan-
tiskt tack till min handledare professor Nils G. Holm som väglett mig under 
mina år som doktorand. Utan hans personliga stöd hade avhandlingen aldrig 
blivit klar. Ett nästan lika stort tack går till docent Liselotte Frisk som på 
ovanligt kort varsel kunde ställa upp som opponent. Likaså vill jag på det 
ödmjukaste sätt tacka dr Siv Illman vid Åbo Akademi som osjälviskt har offrat 
sin dyrbara tid till att kommentera mitt manuskript, både vad gäller 
språkdräkten och innehållet. Vidare vill jag tacka följande personer verk-
samma vid Åbo Akademi: professor Lauri Karvonen, dr Mikael Lindfelt, dr 
Maria Leppäkari och dr Jan Svanberg. Alla dessa människor har med sina 
knivskarpa kom-mentarer och förbättringsförslag hjälpt mig att nå mitt mål. 
Ett extra tack i detta sammanhang bör skänkas till professorerna Jørgen 
Straarup i Umeå och Tage Kurtén i Åbo som förgranskat mitt avhandlings-
manuskript och bidragit med värdefulla åsikter. 

Jag står också i en stor tacksamhetsskuld till följande människor och 
instanser i Uppsala: professor Valerie Demarinis och religionspsykologiska 
forskarseminariet, professorerna Carl Reinhold Bråkenhielm och Thorleif 
Pettersson samt övrig personal på Teologiska institutionen. Jag vill även tacka 
hela personalen på Centrum för multietnisk forskning, särskilt professorerna 
Masoud Kamali och Harald Runblom samt dr Dag Blanck. Ytterligare tack 
riktas till professor Tom R. Burns och docent Jens Rydgren som jag jobbat 
tillsammans med, och som dessutom gett mig sitt stöd i avhandlingsarbetet. 
Ett extra tack måste skänkas till Tom som språkgranskat den engelska 
sammanfattningen. Jag vill inte heller glömma att tacka docent Mattias 
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Gardell vid CEIFO i Stockholm som både kommenterat manuskriptet och 
inspirerat mig i mitt arbete.   

I detta sammanhang vill jag också rikta ett tack till alla de sex nyckel-
personer som ställt upp för samtal med mig och låtit mig spela in samtalen. De 
här samtalen förmedlade synpunkter som har belyst neonationalismen som 
ideologi och politisk rörelse. Trots att våra åsikter inte sammanfaller bemöttes 
jag med vänlighet av mina informanter. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina släktingar och närmaste. Det 
första och största tacket riktar jag naturligtvis till min familj därhemma i 
världens bästa småstad, Enköping: tack Silja och Sisko. Tack också mamma, 
pappa, mormor och hela den övriga tjocka släkten i och utanför den magnifika 
staden Åbo. Likaså tackar jag mina svärföräldrar i Östra Finland samt min 
svåger och svägerska och deras familjer. Dessutom vill jag tacka alla mina 
polare i Åbo, Uppsala och Enköping som hjälpt mig att palla med denna 
mödosamma process. Ett extra tack går till Christian, Hasse, Henkka, Jakob, 
Johan, Maja Torsten och många andra som osjälviskt har offrat sin dyrbara tid 
och kommenterat mitt manus och gett synpunkter och förslag. Tack även för 
mycket stimulerande pratstunder. Alla de ovannämnda personerna har, mer 
eller mindre, utsatts för psykiskt lidande p.g.a. det för mig säregna gnället. Jag 
ber om ursäkt.

Nu har jag säkert slarvat bort något namn, men jag hoppas och ber att ni 
som inte nämns här inte blir alltför hämndlystna. Det är ju trots allt bara en 
doktorsavhandling det handlar om…  

Jag har förstått att man brukar tillägna sin avhandling någon eller några 
som man särskilt uppskattar. Detta vill jag dock inte göra. Dels för att det 
finns så många som jag uppskattar och dels för att det finns så många saker i 
livet som är viktigare än en doktorsavhandling. Faktiskt. 

Uppsala i november 2004 
Sami Lipponen 
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Del 1: Inledning 

Avhandlingens uppgift 

Föreliggande avhandling är en studie av den svenska neonationalismens 
samhällssyn och livstolkning. Att det i dagens Norden finns ett fenomen som 
neonationalism är ingen självklarhet, varför jag vill återkomma till att närmare 
bestämma det och definiera vad avhandlingen syftar till. Jag kommer att 
fokusera på hur detta fenomen gestaltar sig i Sverige men aktualiserar också 
motsvarande företeelser i det övriga Norden. Därför vill jag erbjuda läsaren en 
kortare överblick av den nordiska neonationalismen i inledningskapitlet, innan 
jag tar upp det egentliga undersökningsobjektet. 

Ämnet berör särskilt det svenska nationalistpartiet Sverigedemokra-
ternas symbolspråk och syn på religiositet i dagens Sverige. Jag kommer att 
undersöka ett insamlat material om partiet Sverigedemokraterna ur ett reli-
gionsvetenskapligt perspektiv. Särskilt kommer jag att närmare analysera och 
beskriva Sverigedemokraternas ideologi på ett språkligt-begreppsligt-
symboliskt plan. Min teoretiska utgångspunkt är att neonationalisterna i sin 
ideologi refererar till en symbolisk referensram som för dem representerar den 
nationella verkligheten. Den här referensramen inbegriper olika nationella 
symboler som ur mitt forskningsperspektiv kan uppfattas som manifestationer 
av nationen. Religion och religiositet spelar också en central roll i detta 
sammanhang. Man kan inledningsvis göra ett antagande att den lutherska 
konfessionen ofta uppfattas som en del av den nationella kulturen såväl i 
Sverige som i de övriga nordiska samhällena. Jag kommer att förklara detta 
och mina andra teoretiska antaganden mera ingående senare i framställningen.  

Under senare år har man i de nationalistiska kretsarna alltmer börjat tala 
om religion och om lutherdomens samhälleliga och kulturella roll i Norden. 
Särskilt har nationalisterna visat oro för den ökade invandringen och den 
moraliska spänningen mellan nordisk lutherdom och en del invandrarreli-
gioner. Jag anser att kritiken av vissa invandrarreligioner, såsom islam, fram-
förallt har med den senare tidens samhälleliga utveckling att göra.  

Avhandlingens titel ”Nationens sista försvarare” syftar till det symbol-
språk som är karakteristiskt för den neonationalistiska retoriken, dvs. att man 
gör anspråk på att försvara vissa värden som man anser vara hotade, och som 
man vill försvara inom ramen för det politiska systemet. Ordet ”försvarare” 
syftar således inte till någon fysisk form av försvar där anhängarna till en 
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ideologi skulle vara beredda att ta till vapen i sin vilja att försvara sina ideolo-
giska värden. 

Min avsikt är inte att ge en heltäckande beskrivning av alla neonationa-
listiska rörelser i Norden. Jag kommer, såsom konstaterat, att koncentrera mig 
på det svenska fallet och partiet Sverigedemokraterna. Vidare kommer jag att 
lyfta fram det ideologiska elementet i Sverigedemokraternas politiska bud-
skap, och hur partiet argumenterar för sina ståndpunkter. Det är därför möjligt 
att särskilt fokusera på religionens, i detta fall lutherdomens, roll i det här 
sammanhanget och göra en religionsvetenskaplig undersökning av forsknings-
objektet. Den här avhandlingen är således inte en sociologisk undersökning av 
Sverigedemokraterna. 

Ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet har alltid gynnat nationalistiska 
och invandrarkritiska stämningar, så även i Norden. Rädslan för främmande 
traditioner blev allt vanligare när den trygga tillvaron i välfärdssamhället rub-
bades under depressionen i början av 1990-talet. Eftersom neonationalism som 
samhällsföreteelse hör till den senare tidens samhälleliga utveckling vill jag 
inledningsvis belysa situationen under 1990-talet ur min personliga synvinkel. 
Genom att ge en kort inblick i min närmiljö under den nämnda perioden vill 
jag också motivera forskningsämnet och visa på dess aktualitet och relevans 
mera allmänt. 
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Bakgrund

1900-talets sista decennium var en spännande tid. Som en synnerligen 
sportintresserad åbobo fick jag framförallt glädjas åt ishockeylaget TPS 
storhetstid med flera FM-guld.1 För övrigt betydde denna tidsperiod för min 
egen del en övergång från ungdomen till vuxenlivet med alla dess finur-
ligheter. Allt detta påverkade givetvis mycket mitt liv och mina personliga 
synsätt och de uppfattningar jag har om mig själv, min närkrets och samhället 
i stort.

Denna tid var intressant också i flera andra bemärkelser. I synnerhet var 
1990-talet en tid av stora förändringar både i min närmaste omgivning och i 
det finska samhället i stort. I början av årtiondet började gatubilden i min 
hemstad Åbo förändras. Det var första gången som myndigheterna i Finland 
gav uppehållstillstånd till större grupper flyktingar. De flesta av dem som fick 
stanna i landet slog sig ner i de större städerna, bland dem Åbo. Många 
finländare kände sig på något vis förvånade. Det tidigare så gott som helt 
homogena samhället började ändra utseende.2 Många var rädda. I folkdjupet 
hystes en stark misstro mot de nyinvandrade människorna med annorlunda 
utseende och främmande vanor. Man hade tidigare litet skämtsamt framfört 
åsikten att den öppna flyktingpolitiken i grannlandet Sverige skulle leda till 
den svenska välfärdsstatens fördärv. Även jag kände mig förvirrad. Jag hade 
ju inte tidigare sett mörkhyade människor på nära håll, annat än under mina 
sporadiska besök i Stockholm.  

Det tidiga 1990-talet var en orolig tid också av en speciell storpolitisk 
anledning. I det östra grannlandet Ryssland ruinerades det sovjetiska kommu-
nistimperiet, och den finska ekonomin fick stora problem. Den tidigare så 
viktiga handeln med Sovjetstaten kollapsade, vilket resulterade i massarbets-
löshet. De rika åren tycktes vara över. Även i Sverige hamnade man i liknande 
svårigheter. Den här situationen utgjorde en grogrund för främlingsfientlighet. 
Högerextrema organisationer bildades och de första skinnskallarna började 
marschera och härja på gatorna runtom i staden Åbo. Många utpekade in-
vandrarna och flyktingarna som syndabockar och tillskrev dem skulden för 
den försvårade ekonomiska situationen. ”De tar våra arbeten och utnyttjar den 

1 Ishockeylaget HC TPS Turku (Turun Palloseura, sv. Åbo Bollklubb) 
2 Visserligen är allting relativt. T.ex. i Åbo har det sedan lång tid tillbaka bott en del små minoritetsgrupper, 

såsom muslimer (tatarer) och judar. För en som bott i ett mera homogent samhälle kan Åbo således ha 

framstått som en tämligen mångkulturell stad redan före den senaste tidens invandring.  
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finska statens socialskyddssystem”, tyckte många. Samtidigt reste en del 
svenska högerextremister från Stockholm till Åbo och andra större städer i 
Finland och började sprida sitt budskap framförallt till ungdomar. Anhängarna 
blev kanske inte så många till antalet men de var högljudda, aggressiva och 
ofta även våldsamma.

Jag, gymnasiekillen från Åbos östra förstad S:t Karins, förundrades över 
allt detta. Liksom de flesta finländare hade jag fått växa upp i en stabil, 
homogen och trygg miljö. Tanken på Finland som Europas motsvarighet till 
det japanska ekonomiska undret hade präntats in i våra hjärnor under den 
stabila tillväxtens 1980-tal. Man brukade på den tiden säga att det är som en 
lottovinst att få vara finländare. Dessutom har Finland alltid varit präglat av en 
stark patriotism. De äldre generationerna som upplevt andra världskriget hyste 
inte speciellt positiva känslor för den östra grannen och gamla fienden 
Ryssland. De här attityderna förmedlades sedan ofta till oss yngre. I Finland 
hade man alltid stått ensam och skött sig själv, sades det. Vi hade klarat det 
bra så. Man ville inte ha några invandrare i landet. Man behövde inte dem, och 
lika lite ville man dela med sig av den numera bräckliga välfärden till 
främmande. De här attityderna inpräntades mer eller mindre även i de kretsar 
där jag växte upp, och blev således bekanta också för mig.  

Det är dock inte på något sätt unikt att man älskar sitt land och sin 
nation. Alla världens samhällen är säkert mer eller mindre nationalistiska, eller 
åtminstone i något avseende fosterländska eller nationella i en mera neutral 
bemärkelse. Men jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför man måste tycka 
mera om människor som bara råkar vara födda i samma land som man själv, 
än om dem som av en slump råkar ha en annan härkomst. Kan det inte finnas 
trevligt folk också utanför Finlands gränser, har jag undrat.

Att nationalistiskt tänkande förekommer i andra samhällen, åtminstone i 
någon utsträckning, fick jag också uppleva när jag flyttade till Sverige. Stora 
grupper utomnordiska invandrare som bor i segregerade förorter till svenska 
storstäder såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, har hamnat utanför sam-
hället och har ofta få kontakter med infödda svenskar. Det tycks också spela 
en roll varifrån man kommer. Som finländare har jag aldrig blivit på något sätt 
illa behandlad i det svenska samhället, snarare tvärtom. Min försiktiga giss-
ning är att detta kan bero på att det existerar en sorts samnordisk national-
känsla, och att den omfattar folk som ser ”nordiska” ut.3 Finländare i Sverige 
betraktas nu inte längre som invandrare mycket tack vare att de inte 
utseendemässigt skiljer sig från infödda svenskar och att de kulturella skillna-

3 Detta är givetvis min subjektiva uppfattning och jag kan inte säga att alla har samma slags erfarenheter. 
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derna mellan finländare och svenskar är mycket små. En likadan syn verkar 
gälla även för andra nordiska invandrare. Däremot uppfattas invandrare med 
”icke-nordiskt” utseende och annan kulturtradition allmänt – och ofta auto-
matiskt – som främlingar.4 Man kan således med fog förmoda att även utseen-
det påverkar hur väl invandrarna lyckas integrera sig i samhället och hur de 
accepteras. 

De nordiska samhällena är i många avseenden lika varandra tack vare 
likartade samhällssystem och en lång gemensam historia. Norden har länge 
varit kulturellt tämligen homogent. Den lutherska tron har dominerat troslivet 
och samhällets liv ända sedan reformationen. Trots att Norden numera kan 
betraktas som ett av världens mest sekulariserade områden präglas våra 
samhällen fortfarande av den lutherska traditionen som utgör en del av ”den 
nordiska kulturen”. Invandrare från muslimska länder upplevs ofta som ett 
problem, eller t.o.m. som ett hot mot den nordiska kulturella enheten. Detta är 
givetvis inte den lutherska kyrkans fel. Kyrkorna i Norden har redan länge 
framstått som liberala och öppna vad gäller invandringen. Trots detta vill stora 
delar av den infödda nordiska befolkningen ogärna ha andra religioner i 
Norden. Även många invandrarkritiska partier har fångat upp den här attityden 
och börjat använda den i sina strävanden att fiska röster. Etablerade partier 
såsom Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti gör gärna anspråk på att 
försvara den nationella enheten och den lutherska traditionen. Liknande 
rörelser har på senare tid börjat uppträda även i Finland och Norge, om än i 
mindre skala.5

Min uppgift är att beskriva fenomenet neonationalism vetenskapligt. Jag 
tar således inte ställning till fenomenet personligen, utan min strävan är att 
vara så objektiv som möjligt i min analys och beskrivning. Mina sympatier 
ligger inte hos Sverigedemokraterna eller den nationalistiska ideologin över-
huvudtaget, men jag vill skapa mig en välgrundad förståelse av neo-
nationalismen och förmedla en så rättvisande bild som möjligt av centrala 
sidor hos detta sammansatta fenomen.

Jag har alltid hyst ett stort intresse för religioner, ideologier och andra 
tankesystem. Mitt intresse för den nationalistiska ideologin hör samman med 
denna allmänna vilja att undersöka och försöka förstå sådana här större idé-
komplex. Jag har tidigare studerat förhållandet mellan religion och fascism i 

4 Samuelson 1999: 80. 
5 I Finland uppvisar det nationalistiskt sinnade småpartiet Suomen Kansan Sinivalkoiset – Finlands Folkets 

[sic] Blåvita flera drag som ideologiskt liknar SD och DF. Det norska Fremskrittspartiet har likaså en del 

ideologiska likheter med de ovannämnda partierna. 
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Tyskland, Finland och Norge under mellankrigstiden.6 Att jag nu valt att 
studera relationen mellan nationalism och religion i dagens nordiska kontext 
hänger på många sätt samman med min härkomst. Jag är finländare och bosatt 
i Sverige, vilket kanske gör att jag känner mig aningen mera hemma i den 
utvidgade nordiska miljön än enbart i Finland. Jag är också väl medveten om 
att jag som person är präglad av min uppväxtmiljö i staden Åbo, som fort-
farande är mycket viktig för mig. Man skulle således gott kunna säga att min 
identitet mer eller mindre är förknippad med Åbo. Inte desto mindre strävar 
jag efter att vara så värderingsfri som möjligt i mitt vetenskapliga arbete. 
Mycket i denna framställning handlar om neonationalism och religion i det 
svenska samhället idag. Jag tror att jag med min bakgrund kanske har lättare 
att studera det här fenomenet just i Sverige i och med att jag har ett utifrån-, 
eller åtminstone ett slags mittemellanperspektiv på det svenska samhället, som 
jag inte har på samma sätt i förhållande till Finland.   

Forskningstemat berör saker som för en stor del människor kan förefalla 
känsliga. Det är onekligen så, att så gott som alla av oss har format någon upp-
fattning om vad som menas med begreppet nationalism. I de allra flesta fall 
tycks synen på detta begrepp vara tämligen negativ. En allmän tendens i 
dagens värld är att nationalismen anses vara en föråldrad ideologi. Detta 
synsätt innebär, åtminstone enligt min uppfattning, att det i vår tid existerar en 
grundläggande spänning mellan vad som kunde betecknas som ett tidigare sätt 
att tänka där nationalism var en viktig referensram och det som vanligen kallas 
för ett globalt tänkande.7

Nationalismen som idésystem har dock ingalunda försvunnit och även i 
dagens i många avseenden gränslösa värld finns det många människor som 
vill ansluta sig till grupperingar som man kunde beteckna som mer eller 
mindre nationalistiska. De här nationalisterna är av varierande slag. Ofta 
kallas de för fascister eller t.o.m. nazister, vilket enligt min tolkning inte är 
helt korrekt, eftersom alla nationalister inte är extremister. Min förmodan är 
att man med mycket vida paraplybenämningar tillskriver den underjordiska 
6 Lipponen 2000. 
7 Jag skiljer mellan begreppen nationell och nationalistisk, de nationalistiska kallar sig själva nationella och 

talar om nationella symboler, medan jag väljer att omväxlande tala om ”de nationella” och ”nationalister” 

samt om nationella och nationalistiska symboler. I avhandlingens del 2 använder jag objektspråkets term 

nationell när jag presenterar deras utsagor. I del 3 används i regel begreppet nationalistisk (analysspråk). Ett 

undantag i detta avseende är termerna nationell identitet och nationell kultur som jag använder även i 

avhandlingens del 3.  



16

                                                          

radikala subkulturen som inte följer samhällets normer och lagar mera spelrum 
än vad den i verkligheten har. Detta argument hör till det som jag genom-
gående diskuterar i framställningen. Dagens nationalism är ett mångfasetterat 
fenomen. Jag vill här skilja mellan två olika former av modern nationalistisk 
aktivism. Man skulle kunna säga att det i dagens värld finns både 1) en löst 
organiserad nationalistisk subkultur som inte tror på demokratiska påverkans-
möjligheter, och som verkar underjordiskt, och 2) en partipolitiskt inriktad 
nationalism som omfattas av grupper som ämnar försvara och upprätthålla 
den nationalistiska ideologin genom att följa de demokratiska spelreglerna.8

Jag koncentrerar mig i denna framställning på den sistnämnda, parti-
politiskt inriktade nationalismen. Jag finner det viktigt att de nya nationalis-
tiska partiernas ideologiska budskap analyseras och utreds närmare ur ett reli-
gionsvetenskapligt perspektiv.  

Som vi kommer att se kan ibland en viss konfession och en bestämd syn 
på vad religion står för direkt förknippas med en viss nationell kultur. I 
synnerhet när det gäller den samhälleligt orienterade nationalismen kan man 
se att religionen spelar en roll. I de här kretsarna ser man ofta religionen som 
en grundläggande del av den nationella kultur som man vill förverkliga. Så är 
fallet också vad gäller de nordiska nationalistiska kretsarna. Exempelvis ett 
parti som Sverigedemokraterna profilerar sig gärna som lutheraner. Detta har 
enligt min bedömning att göra framförallt med att man i Norden traditionellt 
har förknippat uppbyggandet av nationalstaten med att de nordiska länderna 
blev protestantiska under 1500-talet då den lutherska tron infördes och befäste 
sin ställning. Den lutherska kyrkan uppfattas av de moderna nationalisterna 
som en nationalistisk symbol med kulturbärande och moralupprätthållande
funktioner. Man skulle i detta sammanhang kunna tala om en sorts nordisk 
civilreligion som är förankrad i och motiverad av vad som uppfattas som 
förbindelsen mellan den lutherska traditionen och den nationella kulturen i de 
nordiska länderna. 

Jag kallar här dagens samhälleligt orienterade och politiserade 
nationalism för neonationalism.9 Jag vill i min framställning visa på vissa 
karakteristiska drag och hur de får uttrycksformer i partiliv och personliga 
tolkningar. Begreppet neonationalism avser den form av nationalism som har 
en nostalgisk vision av den numera uppspjälkta nationella enheten. Neo-
nationalismen tenderar att idealisera tiden strax efter andra världskriget och 
strävar efter att forma samhället så att den idealiserade nationalstaten kan 

8 Se härtill t.ex. Rydgren 2002a: 13. 
9 För neonationalism se även Mattias Gardell 2003: 4. 
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återskapas. I en nordisk kontext, särskilt svensk, har det homogena nations-
samhället på nationalistiskt håll ofta förknippats med begreppet folkhemmet.
Jag definierar begreppet neonationalism och andra centrala begrepp närmare i 
avsnittet ”Termer och begrepp”. 

Trots globaliseringstendenser, invandring och mångkulturella influenser 
upprätthålls diverse nationella symboler av dagens nationalstater. Därför har 
nationalistpartier vanligen en relativ potentialitet när det gäller att vinna 
anhängare. I extrema fall, när partierna uppfattar att deras intressen hotas kan 
dessa partiers budskap radikaliseras. För att förstå neonationalismen som 
sådan och de neonationalistiska partierna och de strävanden de avser att 
förverkliga i dagens samhällen, är det mycket viktigt att kunskapen om de 
nationalistiska strömningarna byggs ut. Det är också väsentligt att man ur 
olika vetenskapsdiscipliners perspektiv börjar studera den samtida nationa-
lismen mera ingående.  

Genom samtal som jag haft med aktiva medlemmar i det nationalistiska 
partiet Sverigedemokraterna har jag samlat in ett empiriskt material. Det här 
materialet utgör en viktig diskussionskomponent i hela min avhandling. Det 
empiriska materialet tolkas och analyseras med hjälp av metoder som har 
använts inom religionsvetenskapen och som jag anser lämpar sig bäst för min 
forskningsinriktning.
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Material och metod 

Avhandlingens material består av dokument av olika slag. Det insamlade 
intervjumaterialet om det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna utgör 
givetvis en viktig källa. Även annat material som direkt knyter an till partiet 
har varit till stor hjälp. Särskilt har de olika partiernas styrdokument varit 
nyttiga källor. En stor del av undersökningsmaterialet om de nordiska nationa-
listpartierna har jag hämtat från partiers hemsidor på webben. Jag har även 
använt mig av både vetenskapliga och icke-vetenskapliga monografier samt 
artiklar som behandlar nordiska nationalistpartier. 

Jag har även begagnat mig av rent vetenskapliga verk som har inspirerat 
mig till att teoretiskt analysera det empiriska materialet. Vilken typ av 
vetenskapligt material det här handlar om beskrivs närmare i avsnittet 
”Forskningsproblem, syfte och teorier”.  

Man skulle kunna säga att jag i detta avhandlingsarbete använder två 
slags metoder. Vad gäller det empiriska materialet som presenteras i del 1 kan 
sägas att jag i mina samtal med sex partimedlemmar i Sverigedemokraterna 
har använt en öppen intervjuteknik. Det finns en rad olika intervjumetoder 
som lämpar sig för olika slags forskningssyften. Mitt val av intervjumetod 
styrdes likaså av vad jag ville ha för kunskap om Sverigedemokraterna, 
nämligen en uppfattning om deras syn på den nationalistiska ideologin och 
religion. Jag bestämde mig för att låta informanterna själva berätta om partiets 
ideologi. Vi hade ett tema, nationalism och religion, som informanterna 
berättade om utgående från partiets officiella linje. Man skulle således kunna 
kalla min metod för halvstrukturerad temaintervju.10

Vad gäller mitt val att använda just intervjuer beror det på att jag ville 
komma i kontakt med ”levande” personer. Dessutom får informanterna i en 
samtalssituation större möjlighet att uttrycka sina åsikter och berätta om sin 
ideologi än vad de skulle få i en enkätundersökning. Jag är dock medveten om 
att både de intervjuade och intervjuaren påverkas av intervjusituationen11, men 
anser ändå att jag via dessa samtal fått in den information som jag behöver för 
denna studie. För att göra intervjusituationerna så avspända och öppna som 
möjligt bestämde jag mig för att träffa mina informanter på ”opartisk mark”, 
vilket i detta fall betyder caféer och restauranger.  

10 Marander-Eklund 2004: 95f. 
11 Se t.ex. Marander-Eklund 2004: 94. 
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Mitt val av informanter föll sig naturligt efter att jag kontaktat Sverige-
demokraternas kontaktperson per e-post. Den här kontaktpersonen gav mig 
sedan namn och e-postadresser till de partimedlemmar som jag, enligt dennes 
bedömning, skulle få den bästa informationen av. Adressen till partiets 
kontaktperson fick jag från partiets hemsida på Internet.  

Under hösten 2001 träffade jag sammanlagt sex representanter för det 
nationalistiska partiet Sverigedemokraterna. Vid tiden för våra samtalsträffar 
förberedde partiet sig inför 2001 års kyrkoval. Samtliga sex personer kandi-
derade i kyrkovalet och hyste således ett visst intresse för frågor som berör 
religionens och kyrkans roll i samhället.  

Våra träffar ägde rum i Lund och i Stockholm. Jag hade redan på 
förhand bestämt mig för att försöka träffa mina informanter under så infor-
mella former som möjligt. Vi satt, som redan nämnt, på allmänna platser och 
diskuterade dels partiets ideologi och dels religion. Samtalen spelade jag in 
med min minibandspelare i samråd med informanterna.12

Jag lät informanterna själva bestämma var och hur vi skulle träffas. De 
valde att träffa mig två personer i gången. Jag var således ensam med två 
partirepresentanter under dessa träffar. Detta upplevde jag som ett väl-
fungerande sätt att genomföra intervjuundersökningen.

Själva samtalssituationerna var, som redan konstaterat, mycket öppna 
vad stämningen beträffar. Jag talade om för informanterna vem jag var och att 
jag skulle använda detta material i min doktorsavhandling. På samma vis 
berättade informanterna för mig vilka de var och varför de var medlemmar i 
Sverigedemokraterna.13 Detta bidrog till att atmosfären blev ledig. Jag 
upplevde situationerna som öppna och informella och enligt min bedömning 
var detta också vad informanterna uppfattade. Min avsikt var att inte styra 
samtalen alltför mycket. Jag lät istället informanterna själva berätta om 
partiets nationalistiska ideologi och synen på den religiösa sfären, men deltog 
samtidigt själv i samtalet för att hålla det i gång.14

Man kan således säga att jag använde mig av en tämligen öppen 
intervjuteknik. Jag ställde några övergripande frågor som jag ville få svar på, 
men höll fast vid principen att låta informanterna tala och själva bestämma 
vilka ämnen de ville yttra sig om, hur de framförde sin sak och i vilken 
ordning de tog upp saker och ting. Denna intervjuteknik fungerade enligt min 
bedömning på ett bra sätt i mitt forskningssammanhang. Informanterna kunde 

12 De inspelade samtalen förvaras i folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi. 
13 De som intervjuas har alltid rätt att veta vad materialet används till (Marander-Eklund 2004: 98). 
14 Sådana här intervjuer brukar kallas för öppna samtalsintervjuer (Klein 1990: 44). 
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relativt öppet och opåverkat berätta om hur de såg på samhället, om partiets 
ideal och om partiets syn på religion. Visserligen kan de här sex personernas 
synpunkter inte betraktas som ett genomsnitt av partiets hela medlemskår. 
Dessa sex personer kan dock anses representativa i den bemärkelsen att de alla 
vid intervjutillfällena innehade förtroendeposter i partiet. Jag anser således att 
dessa samtal utgör ett bra material för min undersökning då mitt intresse gäller 
just förhållandet mellan nationalism och religion. Det viktigaste i det här 
sammanhanget är att samtliga informanter var/är aktiva i partiets kyrkliga 
falang ”Fädernas kyrka”. Jag kan således vara någorlunda säker på att deras 
utsagor och idéer beträffande religion och religiositet både belyser deras egna 
åsikter och har anknytning till partiets officiella linje. Detta antagande stöder 
jag på det faktum att samtliga sex nyckelpersoner var/är aktiva i partiarbetet. 
Dessutom innehar fem av dessa sex personer en betydande position i partiet. 
Ett ytterligare stöd för mitt argument att utsagorna väsentligen överens-
stämmer med Sverigedemokraternas officiella linje är att jag bad infor-
manterna att tala om för mig vilken inställning just partiet har till nationalism 
och religion. Man kan således se samtalen som ett illustrerande exempel på 
partibudskapet.

Jag har valt att använda mig av fingerade namn för att garantera 
informanternas anonymitet. Att lämna ut informanternas riktiga namn skulle 
enligt min bedömning inte ha någon större relevans i detta sammanhang. Det 
här empiriska materialet är avsett att i första hand fungera som en illustration. 
Då informanterna inte var fler än sex kan jag inte bygga resonemanget på 
intervjumaterialet enbart. Jag anser att detta stoff i alla fall ger informativ 
tilläggsbelysning. Inom ramen för min strävan att studera partiets syn på 
nationalism och inställning till religion ur ett vidare religionsvetenskapligt 
perspektiv är det viktigt att visa hur enskilda partimedlemmar i ledande 
positioner ser på dessa saker och hur de motiverar partiets ideologi. Den 
empiriska delen ger perspektiv som belyser de slutsatser jag gör angående 
(neo)nationalism och religiositet i Sverige.    

För att kunna analysera ett insamlat material måste man ha en metod, ett 
tillvägagångssätt. Valet av metod styrs givetvis av forskningsfrågan som 
forskaren ställt sig. Jag upprepar här min forskningsfråga: Vad är det som 
motiverar den nationalistiska ideologin i dagens pluralistiska situation och 
varför vinner ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna anhängare i 
dagens Sverige. För att kunna svara på dessa frågor har jag använt en metod 
som kallas symbolanalys. Jag har uppmärksammat att dagens nordiska 
nationalister har sin egen syn på verkligheten och samhället, och att de använ-
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der sig av ett gemensamt symbolspråk. För att på ett meningsfullt sätt kunna 
studera dessa frågor är symbolanalysen en lämplig metod.  

Inom religionsvetenskapen har symbolanalys tidigare använts bl.a. av 
Leonard E. Barrett15 (religionsantropologi), Valerie DeMarinis16 (religions-
psykologi), Mary Douglas17 (religionsantropologi), Nils G. Holm18 (religions-
psykologi), Ruth Illman19 (religionsantropologi, filosofi) och Maria Leppä-
kari20 (religionsantropologi). 

Man brukar i vanliga fall skilja mellan teori och metod, men vad gäller 
symbolanalysen blir detta svårt. Symbolanalysen är nämligen ”inget välav-
gränsat fält”. Symbolanalysen lämpar sig bra för forskning där materialet, som 
i mitt fall, är en kombination av intervjuer och litteratur.21 Man skulle kunna 
säga att symbolanalysen är både en teori och en metod.22 Trots det faktum att 
man i det här fallet inte kan göra någon klar distinktion mellan teori och metod 
försöker jag i det följande kort förklara vad symbolanalysen metodologiskt går 
ut på. 

Vad gäller begreppet symbol väljer jag att hänvisa till följande 
förklaring av Nils G. Holm: ”När något pekar utöver det omedelbart givna 
kallar vi det symbol (grek. symbolon, föra samman).23 Symboler hjälper oss att 
tolka den verklighet vi lever i. Man brukar i forskningssammanhang tala om 
ett symboliskt universum. Begreppet symboliskt universum har använts bl.a. 
av Peter Berger och Thomas Luckmann (1966). Jag ser detta symboliska 
universum som ”en tolkningsram för verkligheten som vilar på sociala 
grundvalar”.24

15 Barrett 1998. 
16 DeMarinis 1998. 
17 Douglas 1966. 
18 Holm 1996. 
19 Illman 2000 och 2003. 
20 Leppäkari 1999 och 2001. 
21 Illman & Leppäkari 2004: 276. 
22 Illman & Leppäkari 2004: 274. 
23 Holm 1997: 18. 
24 Illman & Leppäkari 2004: 282. 
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Ett centralt begrepp i denna framställning är nationalistiska symboler. 
Med nationalistiska symboler avser jag den stora symbolen nationen som 
huvudsakligen är av abstrakt karaktär. Nationssymbolen har också en rad 
konkreta manifestationer i den yttre verkligheten. Jag skiljer således i linje 
med Holm mellan ett inre och ett yttre existensrum i vilka det kan finnas olika 
symboler. Nationssymbolen skulle kunna ses som en inre symbol i det att den 
inte är konkret i samma bemärkelse som yttre symboler som får sin mening 
via de olika manifestationerna som är delar av den sociala verkligheten i ett 
nationalsamhälle. Man kan exempelvis tänka på en symbol som flaggan. En 
nations flagga är onekligen ett konkret föremål, men den pekar samtidigt 
utöver det omedelbart givna. När vi hänvisar till flaggan ”säger vi också något 
om det beskrivnas betydelse, plats i tillvaron och våra känslor inför det”.25 En 
flagga är således inte bara ett föremål utan den representerar en tänkt enhet, 
nationen, som vi hyser känslor för. Jag utvecklar denna diskussion om natio-
nalistiska symboler i avhandlingens sista del. 

Man kan inom symbolanalysen välja mellan olika närmandesätt. Jag 
använder mig i detta avhandlingsarbete av både en mera psykologisk symbol-
syn som innebär att symbolen ses som en mental storhet (nationssymbolen), 
och en syn som kallas symbolantropologi där intresset ligger vid materiella 
ting och konkreta manifestationer (nationalistiska symboler, t.ex. nationens 
flagga).26 Jag har redan förklarat att det i fråga om symbolanalys är svårt att 
skilja mellan teori och metod. Mitt teoretiska närmandesätt kan ses som en 
kombination av olika teorier men hänger samtidigt ihop med den ovan 
beskrivna synen på symboler. De olika teorierna förklaras närmare i avsnittet 
”Forskningsproblem, syfte och teorier”.  

Man skulle kunna säga att mitt sätt att använda symbolanalys är av 
kvalitativ natur. Min metod är anpassad till att skapa förståelse för ett forsk-
ningsämne vars empiriska material är tämligen litet.27

25 Se Illman & Leppäkari 2004: 275. 
26 Illman & Leppäkari 2004: 273f. 
27 Illman; Henriksson & Marander-Eklund 2004: 296. 
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Tidigare forskning kring begreppet nationalism 

Nationalism har varit forskningsobjekt inom flera vetenskapsdiscipliner. Vad 
gäller forskningen om nationalism som ideologi har historiker och sociologer 
varit särskilt verksamma. De stora namnen inom nationalismforskningen med 
ett idéhistoriskt/samhälleligt perspektiv är framförallt Benedict Anderson, 
Ernest Gellner och Eric Hobsbawm. Andersons bok ”Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism” (1983) betraktas 
fortfarande av många som banbrytande inom nationalismforskningen. Likaså 
har Gellners böcker ”Nations and nationalism” (1983) och ”Nationalism”
(1997) och Hobsbawms ”Nations and Nationalism since 1780” (1990) 
fungerat som inspirationskällor för flera forskningsprojekt. Även tidigare 
forskare så som Karl Deutsch, Elie Kedourie och Anthony D. Smith har haft 
stort inflytande inom området. Jag ger nedan en översikt av några centrala 
nationalismteorier som jag anser har relevans i detta forskningssammanhang. 

Nationalismen i den form som vi känner den idag är en relativt ung 
företeelse. Nationalismen kan kallas för en europeisk uppfinning men den 
förekommer i hela världen.28 De flesta forskare placerar nationalismens 
födelse som ideologi någonstans i slutet av 1700-talet medan andra ser refor-
mationen som en vattendelare. Den moderna användningen av termen nation 
härstammar från det sena 1700-talet.29 Den nationalistiska ideologin växte sig 
stark och nådde praktiskt taget jordens alla kontinenter någon gång under 
1800-talet, mycket tack vare en mängd historiker och konstnärer som 
uppfattade den som normerande.30 De flesta forskare är eniga om att det rör 
sig om ett fenomen av tämligen sen härkomst. Det är många som har 
förknippat nationalismen med boktryckarkonsten och det tryckta ordets 
spridning till breda folkmassor. De skrivna folkspråken kan således anses ha 
spelat en central roll i nationalismens och det nationella medvetandets utveck-
ling. Med hjälp av de nyskapade folkspråken kunde samhällen homo-
geniseras.31

Ännu under 1500-talet syftade begreppet nation närmast till språkliga 
kulturområden. Den tyske filosofen Johann Gottfried Herder (1744-1803) var 
sannolikt den första som förknippade begreppen språk och nation med ett visst 

28 Kedourie 1960: 1; Hettne, Sörlin & Østergård 1998: 8. 
29 Thorkildsen 1998: 27. 
30 Hutchinson 1987: 14 
31 Kedourie 1960: 60; Smith 1983: 236ff. 
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territorium. Enligt Herder var språket det absolut viktigaste nationalism-
attributet. Herder var emellertid en tämligen demokratisk och moderat natio-
nalist som hyste intresse även för andra språk än sitt eget tyska modersmål. 
Dock var det just Herders kamp mot språkblandning som blev den idé som 
allra tydligast kom att prägla det ideologiska arv som han lämnade till den 
europeiska nationalismen.32

Benedict Anderson är en av dem som bestämt har understrukit bok-
tryckarkonstens betydelse. Han uppfattar nationalismen framförallt som en 
litterär produkt och hävdar att det främst var de administrativa folkspråken 
vilka initierats i och med reformationen som gav upphov till ett nationellt 
medvetande.33 Anderson finner också en tydlig koppling mellan det indust-
riella samhället och nationalism. Han menar att den nationalistiska ideologin 
hör ihop med moderniteten och kallar nationer för föreställda gemenskaper.34

Han menar vidare att det i första hand var tryckeriindustrins uppkomst och 
framväxten av det kapitalistiska samhällsskicket som gjorde att nations-
medvetenheten utvecklades. I övrigt är Andersons resonemang tämligen opoli-
tiskt och tyngden av hans teoribildning ligger främst på den nationalistiska 
ideologins skapandeprocess. Ett fenomen som hör nära samman med de 
officiella folkspråkens utveckling är den nationella historieskrivningen och det 
allmänna intresset för folktraditioner som började blomstra i flera europeiska 
länder under 1800-talet.35

En liknande ståndpunkt som Andersons har hävdats av den kände 
nationalismforskaren Ernest Gellner som ser nationalismen som en produkt av 
industrisamhället. Gellner tar dock avstånd från Anderson när det gäller synen 
på det tryckta språkets inflytande och spinner istället vidare på tanken om 
industrialismens och byråkratins betydelse för nationalismens uppkomst. Den 
kapitalistiska nationalstaten är, hävdar Gellner, nationalismens egentliga 
hemvist. Reformationen på trons område och folkspråkets utveckling är 
givetvis viktiga även ur Gellners perspektiv men än viktigare var, enligt hans 
mening, den nya högre kultur som blev dominerande i det industriella 
samhället. En sådan enhetskultur kunde uppstå först i ett samhälle med fasta 
samhällsstrukturer. Sådana förhållanden rådde i industristaten. Gellner 
placerar således nationalismens begynnelse ett par hundra år senare på 
tidsaxeln än vad Anderson gör. Visserligen kan en sådan statsstyrd enhets-

32 Mosse 1978: 37f.; se även Arvidsson 2000: 37–39. 
33 Anderson 1983: 39. 
34 Anderson 1983: 24f. 
35 Hettne, Sörlin & Østergård 1998: 266. 
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kultur som Gellner avser inte ensam leda till nationalism. Enligt honom är det 
kombinationen av kultur och organisation som ger upphov till en levande 
nationalism. Man skulle kunna säga att Gellners förståelse av nation och 
nationalism i högre grad är av politisk natur än t.ex. Andersons.36

Enligt Gellners uppfattning var det således de nya fasta samhälls-
strukturerna som möjliggjorde den nya nationella kulturens spridning inom det 
industriella samhället. På den här punkten i Gellners resonemang får 
begreppet stat en central betydelse. Staten i betydelsen politisk enhet utgör 
grunden till den nationella kulturens skapande. Gellners definition av 
begreppet stat lyder enligt följande: ”Staten existerar när specialiserade ord-
ningsupprätthållande instanser, såsom polis och domstolar, har lösgjort sig 
från det övriga samhälleliga livet.”37

Det industriella samhället och den organisatoriska enhet som kallas 
staten spelar således centrala roller i Gellners teori. Det är strävan efter ratio-
nalitet, framförallt inom arbets- och finanslivet, men även på andra 
samhälleliga plan, som kännetecknar det industriella samhället. Även rörlig-
heten när det gäller arbetslivets områden är något som skiljer industriella 
stater från feodala samhällen. I det industriella samhället blev det allt ovan-
ligare att yrken gick i arv från far till son. De stora industriernas ökade behov 
av arbetskraft tvingade en stor del av landsbygdsbefolkningen till städerna, 
vilket många gånger innebar dödsstöten för de gamla levnadssätten. Ett sådant 
miljöbyte innebar ofta också ett slags kulturbyte. I den nya miljön dominerade 
den av staten styrda masskulturen. Staten kunde således relativt lätt styra 
människornas beteende och tänkande i önskad riktning. Den tilltagande ano-
nymiteten i kulturen gjorde att människornas vardag blev alltmer likformig. 
Den bokliga kultur som förmedlades av framförallt skolan och massmedierna 
förstärkte samhörighetskänslan bland folket. Ökad läskunnighet, en likartad 
grundutbildning, rörlighet och strävan efter effektivitet i arbetslivet samt ano-
nymitet är enligt Gellners sätt att se viktiga faktorer som underbygger den 
nationalistiska ideologin. Staten är den instans som ytterst ombesörjer att den 
nationella kulturen förmedlas till kommande generationer.38

En del forskare, bl.a. Eric Hobsbawm, har vidareutvecklat tanken på 
nationalstaten som en maktinstans. Nationalismen ses då främst som en 
skapelse av den bildade överklassen. Fenomenet nationalism beskrivs som en 
ideologisk konstruktion vars egentliga uppgift är att bryta ned de gamla 

36 Gellner 1999: 23; Sjögren 2001: 33. 
37 Gellner 1997: 15. 
38 Gellner 1997: 32–54; Gellner 1999: 47; Hettne, Sörlin & Østergård 1998: 14. 
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maktstrukturerna och bygga upp en kulturellt homogen nationalstat.39 Hobs-
bawm menar vidare att nation och nationellt medvetande är resultat av att en 
politiskt styrd stat har skapats. Nationalismen är enligt Hobsbawm statens sätt 
att fostra fram medborgare som blir lyhörda sådana.40

Vissa forskare har velat göra en distinktion mellan nationalism som 
teori och praxis. Adrian Hastings utgår i sin tolkning från den här tudelningen 
och hävdar att nationalism som politisk teori härstammar från 1800-talet. Han 
närmar sig således tidsmässigt Gellners syn på nationalismens framväxt och 
spridning. Hastings anser vidare att religion ofta har spelat en nyckelroll i de 
olika nationella kulturernas utveckling.41 Jag återkommer till detta antagande 
senare i framställningen. 

Miroslav Hroch anser att nationalism och nationalstat kan ses som 
produkter av en lång och invecklad process av historisk utveckling i Europa. 
Hroch ser således nationalismen inte enbart som en politisk, litterär eller 
kulturell företeelse, utan menar istället att alla dessa faktorer har spelat en 
viktig roll i sammanhanget.42

En intressant syn på nationalismen har utvecklats av Sten Dahlstedt och 
Sven-Eric Liedman. Även de anser att nationalismen är en modern företeelse 
men de utgår, till skillnad från t.ex. Gellner, från en idéhistorisk syn på 
fenomenet. De ser nationalismen främst som en avgränsande ideologi. Det 
handlar särskilt om människans behov att kunna identifiera sig med en viss 
gemenskap. Dahlstedt och Liedman menar liksom Gellner att folkskolan och 
den allmänna värnplikten bidragit till den nationella kulturens effektiva sprid-
ning.43 Den instans som bär det yttersta ansvaret för den nationalistiska sym-
bolikens upprätthållande är naturligtvis staten som politisk enhet. Staten ser 
till att medborgarna lär sig den nationella kulturen och dess symbolsystem. 
Många gånger leder detta till att människors kärlek väcks till det egna landet 
och dess kultur. Genom att ha ett eget land blir man en del av den stora familj 
som kallas folket. Tanken på att människan tillhör ett större kollektiv är  domi-
nerande inom nationalismen. Ibland kan denna tanke hos människan få 
negativa konsekvenser i form av bl.a. etnocentrism och rasism. Enligt min 
uppfattning är det typiskt för nationalismen att man ser den egna nationen som 

39 Den här tanken är central i Hobsbawm 1990. 
40 Hobsbawm 1990: 80ff. 
41 Hastings 1997: 2–5. 
42 Hroch 1996: 79. 
43 Dahlstedt & Liedman 1996: 20. 
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den bästa bland alla världens nationer. En utpräglad nationalistisk grund-
hållning kan därför ofta innebära att man ser ned på ”de andra”.44

Tendensen att dra upp gränslinjer mellan den egna nationen och ”de 
andra” kan ibland förstärkas vilket ofta leder till att man i högre grad börjar 
betona skillnader av olika slag, kulturella såväl som konstruerade rasskill-
nader.45 Exempel på denna typ av extrem nationalism med rasistiska inslag 
kan benämnas blodsrättsnationalism eller biologisk nationalism. Vissa politi-
serade ytterlighetsföreteelser så som fascism och nationalsocialism är konkreta 
exempel på detta.46 Det är även möjligt att upptäcka ett samband mellan 
fenomen som rasism, nationalism och etnocentrism. Nationalismen kan i vissa 
fall ses som en speciell variant av etnocentrism som inte sällan lyfter fram 
rasistiska aspekter.47 Det är även möjligt att göra en tredelning mellan etno-
nationalism, religiös nationalism och rasnationalism.48 Rasnationalismen asso-
cieras ofta till den nationalistiska ideologin. Den rasistiskt präglade nationa-
lismen var som starkast i Europa från slutet av 1800-talet fram till andra 
världskrigets slut.49

Den form av nationalism som kallas religiös nationalism skulle kunna 
ses som en rival till den sekulära nationalismen. Rivaliteten beror på likheten 
mellan religion och nationalism som fenomen: båda söker appellera till stora 
människoskaror som sedan, med ordets makt, förenas till tätare kollektiva 
enheter med lika tradition, kultur och strävanden. Den religiösa nationa-
lismens vision är ett moraliskt enat folk, varför nationalstaten ses som den 
enda möjliga statsbildningsformen.50 Förhållandet mellan nationalism och 
religion kommer ingående att behandlas senare i texten. Givetvis är alla 
nationalismbeteckningar mer eller mindre suddiga i konturerna. Enligt min 
uppfattning kan det även förekomma olika slags mellanformer som egentligen 
tillhör flera kategorier samtidigt. 

Självklart har tendenser till nationellt, eller patriotiskt, tänkande 
troligtvis funnits lika lång tid som det har funnits politiskt styrda mänskliga 
sammanhang. En del forskare, bland dem Karl Deutsch har valt att göra en 
44 Jag återkommer till att närmare förklara vad jag menar med nationalistisk grundhållning i avhandlingens 

del 3. 
45 Wigerfelt B &A 2001: 50. 
46 Hettne, Sörlin & Østergård 1998: 312, 322. 
47 Lange 1994: 48. 
48 Gardell 2001: 157. 
49 Griffin 1998: 272ff; se även Berggren 1999: 41ff. 
50 Juergensmeyer 1994: 33f, 40. 
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distinktion mellan patriotism och nationalism, vilket dock enligt min mening 
inte är helt egentligt.51 Ernest Gellner menar att det är möjligt att finna spår av 
en tidig nationalism redan i det gamla Israel.52 Som regel hade de historiska 
staterna dock en alltför svag statlig administration för att nationalismen skulle 
kunna slå igenom hos de breda folklagren. Gellner menar i anknytning till 
detta att det krävs en hög grad av social differentiering för att nationalismen 
ska kunna uppstå. De antika imperierna lyckades t.ex. aldrig skapa den 
gemenskapskänsla bland medborgarna som är typisk för den senare tidens 
nationalstater. Orsaken var främst att klyftan mellan de olika folkgrupperna 
var alltför stor. Det fanns ingen bärande och fast nationell kultur som kunde 
skänka de stora folkmassorna en nationell identitet. Som redan sagts var det 
boktryckarkonsten och den ökade läskunnigheten som framförallt gav natio-
nalismen vind i seglen. Senare har skolväsendet på sitt sätt deltagit i förmed-
lingen av nationalismens målsättningar till de nya generationerna. Den natio-
nella kulturen kunde uppstå först när statsmakten med dess instanser fått 
tillräckligt fasta former. Nationalismens ideologi har sedan gått i arv från en 
generation till en annan. Tanken på nationalstaten som en naturlig samhälls-
ordning blev till en framtidsvision för den traditionella nationalismen. Den här 
utopiska samhällssynen handlade således om en kommande tid. För nationa-
listerna t.ex. under 1800-talet var den fulländade kulturellt homogena natio-
nalstaten en eftersträvansvärd framtidsdröm. 

Det bör dock understrykas att nationalismen ingalunda ser likadan ut 
eller har samma innehåll och mål överallt i världen. Hur den formas beror på 
en mängd faktorer, inte minst historiska, politiska, kulturella och ekonomiska 
sådana. Man brukar göra en åtskillnad mellan en östlig och en västlig variant. 
Denna syn finner vi exempelvis hos Gellner. Den östliga varianten, som 
uppstått i Central- och Östeuropa, är både yngre och aktivare. Den västliga, 
mer passiva nationalismen har varit typisk för äldre imperier så som 
Storbritannien, Spanien och Frankrike.53 Det är även möjligt att skilja mellan 
kulturnationalism och medborgarnationalism. Dessa termer förespråkas av 
Dahlstedt och Liedman. Enligt dem är medborgarnationalismen typiskt för 

51 Karl Deutsch (1953) menar att nationalismen ersatte patriotismen när den sociala och ekonomiska rörlig-

heten började öka. Enligt honom utgår patriotism till skillnad från nationalism från landet, inte etniciteten. 

Enligt min uppfattning inrymmer dock även nationalismen en etnisk dimension. 
52 Gellner 1999: 42. 
53 Gellner 1999: 72f. 
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länder som USA och Storbritannien medan kulturnationalismen vanligen 
förekommer i Centraleuropa.54

Hos engelsmannen Hugh Seton-Watson möter vi ytterligare en syn: han 
gör en distinktion mellan gamla och nya nationer. De gamla nationernas 
identitet, hävdar Seton-Watson, växte fram så småningom i takt med att den 
politiska staten utvecklades. De nya nationernas nationella identitet däremot 
formades samtidigt som staten byggdes upp, vilket gjorde att det varken fanns 
tid eller möjligheter för ett sakta mognande av ett nationellt medvetande.55

Jag har själv tidigare i en artikel behandlat den nutida nationalismen, 
och gjort ett antagande att man kan skilja mellan två former av nationalism, 
traditionell nationalism och neonationalism.56 Med termen neonationalism 
avser jag den ideologi och samhällssyn som en del nationalistiska gruppe-
ringar praktiserar främst i dagens europeiska samhällen. Dagens uttalade 
nationalister kallas vanligen, åtminstone i politiska sammanhang, höger-
populister.57 Det är dock viktigt att understryka att inte alla neonationalister 
intresserar sig för samma frågor som populister.58 Neonationalismen bygger 
enligt min mening egentligen helt på den äldre nationalismen men det finns 
ändå skäl att göra en viss boskillnad mellan den nya och den gamla 
nationalismen särskilt när det gäller den tidsideologiska synen på den full-
ändade nationalstaten. Till saken hör också kritiken mot invandring och miss-
tro mot annorlunda sätt att se på verkligheten. 

De nationalistiska rörelsernas budskap bygger vanligen på slagord om 
folkgemenskap och nationell familjekänsla. Ofta dröjer det dock ett bra tag 
innan sådana missnöjessamlingar utvecklas till politiska rörelser eller partier.59

Det är inte heller alla gånger som nationella rörelser blir politiska. De flesta 
nya nationalistiska samlingarna saknar fortfarande en politisk ideologi, de har 
inte heller någon klar syn på hur exempelvis den nationella ekonomin skulle 

54 Dahlstedt & Liedman 1996: 14. 
55 Seton-Watson 1977: 6f. 
56 Lipponen 2003: 267–286. 
57 På sociologiskt-statsvetenskapligt håll talar man vanligtvis om ERP (Extreme Right Wing Parties). Detta 

begrepp kan användas av ett relativt brett fenomen; ett ERP-parti kan t.ex. vara tydligt högerorienterat socio-

kulturellt, men vänsterorienterat vad gäller ekonomisyn. (Se t.ex. Rydgren 2002a: 12f.). 
58 Se t.ex. Kaplan & Weinberg 1998: 45ff. 
59 Enligt Susanne Jungerstam-Mulders (2003: 21) kan man skilja mellan två slags nationalistiska partier: de 

som har varit nationalistiska från början och de som har genomgått en ideologisk förändring och blivit mera 

nationalistiska under 1980-talet.   
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handhas. En sådan här nationalistisk missnöjessamling har ofta klart för sig 
vad den står mot men har sällan formulerat riktigt klart vad den står för rent 
politiskt. Det är först när en sådan här grupp mejslar ut en politisk linje och ett 
program som ett nationalistiskt parti föds. Alla nationalistiska rörelser blir 
heller inte partier. För att kunna appellera till stora grupper måste de natio-
nalistiska grupperna utveckla ett politiskt program och en välfungerande 
organisation.60 Många nationalistiska partier är från början lokala samman-
slutningar som först efter att ha etablerat sig lokalt börjar vinna gehör på 
nationell nivå.61 Eftersom dagens nationalistiska partier i regel har en icke-
politisk bakgrund kan de också ha en mycket varierande syn på t.ex. eko-
nomin. I vissa fall kan de nationalistiska idéerna färga av sig på en redan exis-
terande politisk rörelses budskap.

Den moderna världen präglas av sekularisering och av internationali-
sering. Tack vare den avancerade informationstekniken och datateknologin 
har världen i många avseenden blivit mindre. Vardagens liv har idag många 
gemensamma drag i de flesta västerländska samhällen. I samband med den här 
utvecklingen har den nationella kulturen blivit mindre påtaglig. Nationalismen 
har på sätt och vis gått samma öde till mötes som den kristna kyrkan i väster-
landet: båda fortsätter att leva men deras direkta inflytande på människan via 
traditionella institutioner och auktoriteter har minskat. Det är möjligt att tala 
om en ”sekularisering” vad beträffar nationen och det nationellas betydelse. 

Neonationalismen kan ses som en motreaktion mot internationali-
seringen, så som bl.a. Gellner antar. Det är framförallt rädslan för att den 
nationella kulturen ska gå förlorad som ger upphov till ett ökat missnöje. Det 
nedrustade välfärdssamhället ses som en skapelse av den gränslösa inter-natio-
nella storkapitalismen. Eftersom välfärden enligt den neonationalistiska reto-
riken tycks hänga ihop med nationalstaten, ses internationaliseringen och in-
vandringen som verkliga hot mot folkets välmående. Allt detta skulle kunna 
ses som typiska exempel på faktorer som bidrar till att  nationella rörelser upp-
står.62

Neonationalismen skulle således också kunna ses som en reaktion mot 
det som allmänt kallas globalisering. Med termen globalisering syftar jag här 
till den utveckling som enligt Roland Robertson har gjort att världen förvand-
lats till ”a single place”.63 Jag kommer dock inte att diskutera begreppet globa-

60 Kühnel 1998: 159. 
61 Jungerstam-Mulders 2003: 240. 
62 Gellner 1997: 11. 
63 Robertson 1987: 43. 
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lisering desto mera ingående. De neonationalistiska partier som jag har 
studerat tar inte ställning till globaliseringstendenser som sådana, utan nämner 
invandring och mångkultur som de största hotbilderna mot den nationalistiska 
principen. Trots att man ofta förknippar invandring och mångkultur med 
globalisering är de båda två företeelser som åtminstone i någon form har 
funnits under alla tider. 

I dagens samhälle finns också krafter som motsätter sig det globala 
systemet, som också innebär en förminskning av de gamla nationalstats-
strukturerna. Enligt min mening kan neonationalismen ses som en kraft som 
vill bevara det gamla systemet som byggde på nationalismens idé om national-
stater.64

Dagens nationalister förordar en utopi som på de flesta punkter liknar 
den som nationalister hade förr. Men där den tidigare nationalismens dröm-
samhälle rörde sig om något kommande, handlar den moderna nationalismens 
utopi egentligen om att i samhället återskapa ett tillstånd som redan funnits. 
Först och främst kan neonationalismens mål således definieras som ett etniskt 
och kulturellt homogent samhälle vilket anses ha existerat förr. I det här av-
seendet kan den moderna nationalismen, som jag benämner neonationalism, 
sägas representera en regressiv ideologi.65

Ett påfallande synligt inslag i den neonationalistiska hållningen är 
rädslan för mångkultur. Den tar sig många gånger uttryck i kommentarer eller 
uttalanden som kan tolkas som främlingsfientliga. Kritiken av invandring och 
mångkultur har att göra med att man i likhet med den traditionella natio-
nalismen hävdar att den politiska och nationella enheten i ett land bör 
överensstämma med varandra. Detta är typiskt för såväl anhängarna av den 
gamla nationalismen som neonationalisterna och det är just denna betoning på 
nationen som en helhet med en gemensam samhällssyn som skiljer dem från 
alla övriga politiska riktningar, också från de mer extrema grupperingarna. På 
den vänstra ytterkanten finner vi kommunismen vars utopi om det klasslösa 
samhället alldeles tydligt handlar om något kommande, något framtida. Det-
samma gäller även, inte helt men i stora drag, fascismen och national-
socialismen där utopin om det nationellt enhetliga och expanderande sam-
hället likaså berör en kommande tid. Detta hindrade dock inte nazisterna från 
att vurma för gångna tider, inte minst för de antika imperiernas elitistiskt 
uppbyggda samhällsstruktur. Den nationalsocialistiska nostalgiska synen på 

64 Beyer 1994: 2. 
65 En liknande tankegång förespråkas av Jens Rydgren (Se Rydgren 2002a: 16f.). 
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det förgångna handlade även mycket om rasism – om en sorts längtan till det 
rasrena samhället som gått förlorat.66

Även neonationalisterna menar, som sagt, att det ideala samhället redan 
har funnits. Nu gäller det bara att åstadkomma en nationell pånyttfödelse i 
samhället, vilken sedan kan leda till en återuppbyggnad av den sant nationella 
staten. Allra oftast får tiden strax efter andra världskriget, inte minst 1950-
talet, stå för detta ideal. Det är det ”rena och trygga efterkrigstida nybyggar-
samhället” som ses som den bästa möjliga levnadsmiljön för folket.67 Den här 
sortens nostalgi handlar mycket om missnöjet med samtiden och rädslan för 
framtiden. Man skulle här kunna citera Karin Johannisson som menar att 
”nostalgin bygger på en djupt romantisk föreställning om historien: det för-
gångna som det goda förflutna.”68 Neonationalisterna tenderar att förgylla 
bilden av historien – de svenska neonationalisternas vurm för folkhemmet 
bygger egentligen på en romantiserad bild av en tidsperiod i historien. I del 2 
presenteras och diskuteras folkhemsnostalgin hos Sverigedemokraterna. En 
närmare granskning av den här romantiserade bilden av folkhemssamhället 
visar på möjliga orsaker till nostalgin. Denna tycks uttrycka bl.a. fruktan för 
människans separation från den nationella gemenskapen.  

Hur sann är då den neonationalistiska bilden av folkhemmet? Jag anser 
att denna nostalgiska tanke främst bygger på en konstruerad bild av en fluten 
tid. Genom att skapa en romantiserad bild av folkhemmet vill neonationa-
listerna s.a.s. visa hur bra allting var före de stora förvandlingarna och föränd-
ringarna i samhället.69 Att fokusera på folkhemmet, och en viss tidsperiod, är 
således ett sätt för neonationalisterna att hantera sitt missnöje med samtiden. 
Nostalgin behöver således inte ha någon koppling till objektivt sett verkliga 
historiska förhållanden.70 I verkligheten var 50-talet en långtifrån idealisk tid i 
Europa. Kontinenten led fortfarande av följderna av andra världskriget och det 
rådde en omfattande fattigdom och osäkerhet bland den stora medelklassen. 
Givetvis var situationen något bättre i de länder som lyckades hålla sig 
neutrala och utanför kriget, men knappast idealisk.  

Den nationalistiska ideologin bygger alltid på kollektivism. Därför är 
den neonationalistiska nostalgin att betrakta som en kollektiv nostalgi. Neo-

66 Johannisson 2001: 138. 
67 Se t.ex. www.sverigedemokraterna.se; www.danskfolkeparti.dk;   

www.kolumbus.fi/sinivalkoiset. 
68 Johannisson 2001: 138. 
69 Se Johannisson 2001: 145. 
70 Johannisson 2001: 147f. 
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nationalisterna som grupp har en gemensam romantiserad bild av ett bättre 
förr. Det är ingen tillfällighet att denna nostalgiska syn på den förlorade natio-
nella enheten har uppstått under en tid av internationalisering och massinvand-
ring. Den kollektiva nostalgin växer sig stark i tidsperioder av olika slags för-
ändringar och uppbrott och den är konservativ till sin natur.71

Den nostalgiska samhällsutopin är något som skiljer neonationalismen 
från den traditionella. Den gamla nationalismen hade likaså en dröm om det 
nationellt och etniskt enhetliga, homogena samhället. Det var denna utopi om 
den fulländade nationalstaten som fungerade som den yttersta drivkraften 
bakom de nationella rörelserna på 1800-talet och under första hälften av 1900-
talet. Den traditionella nationalismens utopi handlade om ett samhälle som 
skulle förverkligas i framtiden. Neonationalister däremot har en nostalgisk syn 
på ett samhällstillstånd som de uppfattar som den fulländade nationalstaten. 
Det här ideala samhället vill neonationalisterna återskapa i framtiden. Skill-
naden mellan den gamla och moderna nationalismen har således framför-allt 
med den tidsmässiga placeringen av samhällsidealet att göra. Vad beträffar 
den ideologiska basen för övrigt är idéerna dock fortfarande i stort sett de-
samma.

Till skillnad från den traditionella nationalismens samhällsvision som 
placerade utopin i framtiden strävar neonationalismen efter att nå tillbaka till 
det nationellt homogena samhällstillståndet som enligt dem fanns under 
efterkrigstiden. Denna nostalgiska samhällsvision är framträdande i deras 
ideologiska budskap. Till skillnad från den äldre europeiska nationalismen, 
vars ideologi hade en betoning på den etniska enheten, vill neonationalismen 
istället lyfta fram den kulturella stabilitetens betydelse för tryggheten och 
välfärden.72 Neonationalismen undviker begrepp som ras eller etnicitet. 
Däremot använder man flitigt termer som kulturell enhet och nationell 
samhörighet. För neonationalisterna handlar nationalstaten alltså om ett 
samhällsstadium som redan funnits. Det ideologiska målet är att med  demok-
ratiska medel åstadkomma en nationell pånyttfödelse hos folket och att sedan 
återuppbygga den sanna enhetliga nationalstaten.73 Min definition av termen 
neonationalism är: en nutida politiskt orienterad nationalistisk aktivism, vars 
mål är att skapa en förnyad nationalstat genom att återuppliva ett 
samhällstillstånd som har existerat tidigare och som de engagerade uppfattar 
som etniskt och kulturellt homogent.

71 Johannisson 2001: 148. 
72 Eriksen 2000: 303–309. 
73 Om nostalgi se t.ex. Pickering & Kehde 1997; Ljungström 1999; Johannisson 2001. 



Genom att fokusera på tidsperspektivet kan man särskilja två typer av 
nationalism: den traditionella nationalismen med en framtidsförankrad sam-
hällsvision och den moderna neonationalismen med en nostalgisk samhälls-
vision som idealiserar det förgångna. Man kan således tala om en förskjutning
inom ramen för nationalismens ideologi från progressiv tidsuppfattning till
regressiv tidsuppfattning som innehåller tendensen att söka sig framåt i tiden 
(se Figur 1 nedan). 

Figur 1 

Utopisk (gammal)nationalism och nostalgisk (neo)nationalism:

Pilen visar var på tidsaxeln det ideala samhällstillståndet uppfattas ligga. Enligt 
traditionell nationalism handlar nationalstaten om något framtida. Neonatio-
nalismen däremot anser att den fulländade nationalstaten redan har funnits; nu gäller 
det att på sikt återskapa detta ideala samhällstillstånd.

Utopisk nationalism Framtid

Förfluten tid

                              Den fulländade
                                                                                                                        nationalstaten

Framtid
Nostalgisk nationalism
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Förfluten tid
Den fulländade nationalstaten Den
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                                                                                                                         nationalstaten
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Förhållandet mellan nationalism och religion har likaså studerats av 
flera forskare. Jag bör i det här sammanhanget hänvisa till bl.a. Emilie Gentilo 
som har behandlat religiositet inom ramen för italiensk fascism i sin bok ”The
Sacralization of Politics i Fascist Italy” (1996). På nordiskt håll har bl.a. Lauri 
Karvonen och Eino Murtorinne skrivit om förhållandet mellan fascism och 
den lutherska kyrkan i Finland före och under andra världskriget. Materialet 
från Finland är väsentligt även för förståelsen av relationen mellan nationalism 
och religion i de övriga nordiska länderna som också de traditionellt varit 
genomgående lutherska. 

Nationalistpartiet Sverigedemokraterna har varit objekt för flera tidigare 
forskningar. Utgångspunkten i de här undersökningarna har inte alltid varit 
helt fri från tendenser åt något håll. Partiet har i de flesta arbeten beskrivits 
som ett hot mot det demokratiska systemet. Stieg Larsson och Mikael Ekman, 
båda verksamma vid organisationen Expo som bekämpar främlingsfientliga 
fenomen, utgick i sin bok ”Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen”
(2001) från antagandet att partiet utgör en sorts fasad för den rasistiska 
subkulturen i Sverige. Likaså har partiet i några andra arbeten, som gjorts av 
bl.a. ett antal forskare vid Centrum för invandrarforskning (CEIFO) vid 
Stockholms universitet, oftast beskrivits som en del av den högerextrema 
sfären. Jag kommer emellertid inte att ta ställning till eventuella kopplingar 
mellan Sverigedemokraterna och extrema ideologier.  

Nationalismens kringfenomen så som fascism och nationalsocialism har 
varit studieobjekt för många forskare. Extrema ideologier som vilar på 
nationalistisk grund har i själva verket kanske intresserat vetenskapsidkare i 
större utsträckning än vad de mera moderata formerna av nationalismen gjort. 
Jag har i denna avhandling använt litteratur också av några forskare vilkas 
fokus ligger i antingen fascismen eller högerextremismen. Framförallt har 
skrifter av Roger Griffin, Roger Eatwell, Jeffrey Kaplan och Leonard 
Weinberg varit viktiga för mitt avhandlingsarbete. Av de nordiska forskare 
som jag använt som referenser bör åtminstone Lauri Karvonen, Heléne Lööw 
och Mattias Gardell nämnas. 

 Det perspektiv på nationalismen och i synnerhet på neonationalismen 
som jag i den här avhandlingen presenterar är religionsvetenskapligt. Nationa-
listiska partier och deras ideologi har mig veterligen inte tidigare studerats ur 
den här synvinkeln. Jag vill speciellt uppmärksamma läsaren på det nära 
sambandet mellan nationalistisk livsåskådning och civilreligiositet i Norden. 
Denna synpunkt har inte tidigare beaktats på samma sätt. Jag hoppas att 
föreliggande religionsvetenskapliga studie av den svenska neonationalismens 
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samhällssyn- och livstolkning inklusive synen på religion kan erbjuda något 
nytt för forskningen inom flera vetenskapsdiscipliner om likartade fenomen. 
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Forskningsproblem, syfte och teorier 

Forskningsproblemen i föreliggande avhandling berör neonationalismen i 
dagens Sverige. Mitt syfte är att undersöka den svenska neonationalismens 
symbolspråk särskilt med beaktande av Sverigedemokraternas samhällssyn 
och livstolkning. Vidare vill jag ringa in (den svenska) neonationalismens 1) 
föreställningsinnehåll, 2) förutsättningar och 3) tillämpningar med användande 
av tre religionsvetenskapliga teorier. I denna uppgift ingår även att kritiskt 
reflektera kring vissa för (neo)nationalismen centrala grundtankar. Forsk-
ningsfrågan består av två underfrågor. Jag söker svar på frågorna 1) vad är det 
som motiverar den nationalistiska ideologin i dagens pluralistiska situation 
och 2) varför vinner ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna an-
hängare i dagens Sverige. Jag sammanfattar syftet nedan. 

Först och främst undersöker jag hur ett svenskt neonationalistiskt parti 
(Sverigedemokraterna) använder sig av ett symbolspråk. Vidare vill jag belysa 
relationen mellan Sverigedemokraternas språkliga framställning och den 
verklighetssyn som för dem är relevant genom att närmare presentera och 
analysera sex nyckelpersoners utsagor. Det empiriska materialet används 
främst som ett exempel för att beskriva ett fenomen. Det språkligt-
begreppsliga är alltid någonting privat, men i detta fall bör det även under-
strykas att de privata åsikterna också har en stark koppling till partiets 
officiella linje. Jag är dock medveten om att det inte går att dra alltför 
långtgående slutsatser på basis av de sex nyckelpersonernas utsagor. Jag är 
emellertid inte ute efter det sverigedemokratiska ”fotfolkets” åsikter, utan vill 
istället komma åt ledarskiktets ideologi. Därför har jag uttryckligen bett mina 
informanter att i sina utsagor hålla sig så nära partiets officiella linje som 
möjligt. Det faktum att nyckelpersonerna representerar partiets huvud-
ideologer minskar också risken för att deras utsagor skulle strida mot partiets 
ideologi. Då Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som har en ambition att 
etablera sig på ett samhälleligt plan, är det viktigt att komma åt det ideologiska 
budskap som det officiella partiet representerar. 

Man kan inledningsvis konstatera att neonationalistiska partier är en del 
av ett bredare politiskt fenomen i dagens Norden med en konservativ syn på 
samhället. Neonationalismen har sin kritiska udd riktad mot dagens öppna 
mångkulturella samhälle och mot invandring. Exempelpartiet Sverige-
demokraterna blickar i sin ideologi tillbaka på en tid som det uppfattar som 
den fulländade nationalstaten. Deras politiska mål är att på sikt återskapa detta 
samhällstillstånd. Mitt syfte är inte att göra en politisk studie av nationalistiskt 



38

                                                          

sinnade partier. De olika partierna studeras således inte i sin sociala och histo-
riska miljö. 

Föreliggande avhandling är en religionsvetenskaplig studie av det 
nämnda forskningsobjektet. Jag anser att en komplex företeelse som neo-
nationalism bör studeras ur flera vetenskapliga synvinklar. Som religions-
vetare vill jag främst lyfta fram den spänning beträffande religion och etik 
som framträder i förhållandet mellan neonationalister och invandrare i dagens 
pluralistiska nordiska samhällen. Jag vill studera neonationalismens ideologi 
som symbolspråk och hur det här symbolspråket används och tolkas.  Det 
fenomen som jag har valt att kalla för neonationalism blir i den här 
avhandlingen ett illustrerande exempel från en konkret verklighet på hur det 
nationalistiska symbolspråket används idag.  

För att nå mitt mål, att beskriva neonationalismens symbolspråk, 
speciellt hur språket ger uttryck för neonationalisternas grundläggande upp-
fattningar och strävanden, använder jag mig av metoder och teorier som 
används inom religionsvetenskapen. Detta innebär att den teoretiska analysen 
av forskningsämnet sker ur ett religionsvetenskapligt perspektiv.

Om livsåskådningsforskning 

För att kunna förstå och skapa en bild av neonationalismens ideologi utgår jag 
från perspektiv inom livsåskådningsforskningen.74 Enligt min mening kan man 
med hjälp av sådana teorier som hör hemma i livsåskådningsforskningen
belysa dynamiken hos den neonationalistiska ideologin. Livsåskådningsforsk-
ningen är en relativt ny vetenskapsdisciplin. Innan den vetenskapliga livs-
åskådningsforskningen påbörjades hade termen framförallt använts i kultur-
debattsammanhang. Begreppet livsåskådning fick sin vetenskapliga innebörd 
främst tack vare filosofiprofessorn Ingemar Hedenius på 1940- och 50-talen. 
Den akademiska disciplinen tros- och livsåskådningskunskap fick sin början 
vid Uppsala universitet. Den främsta företrädaren för ämnet under dess tidiga 
år var professor Anders Jeffner.75 Under senare år har livsåskådningsforsk-
ningen etablerat sig även utanför Sverige och fått ett starkt fotfäste i Norden. I 

74 Med ordvalet förstå och skapa en bild av nationalismens ideologi avser jag att jag i denna framställning 

ämnar se på den nationalistiska tankevärlden med en viss förståelse, dvs. jag analyserar och tolkar språkliga 

uttryck och iakttagbart beteende med hjälp av bestämda teoriresonemang. (Om att förstå i forsknings-

sammanhang se närmare t.ex. Hertzberg 2002: 39). 
75 Kurtén 1990: 27f.; se även Jeffner 1978, 1988. 
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Finland bedrivs forskning i ämnet bl.a. vid Åbo Akademi.76 Där har 
livsåskådningsforskningen bedrivits på två håll: inom religionsvetenskapen av 
Nils G. Holm, och inom teologin av Tage Kurtén och senare även av Mikael 
Lindfelt. Både Jeffners tolkning av livsåskådningar som bestående av tre 
komponenter och Kurténs centrala hypotes om tillitsfunktionens betydelse i 
samband med livsåskådningar har hjälpt mig att forma min egen tolkning av 
den nationalistiska livsåskådningen. 

Utanför Norden brukar termen livsåskådning översättas på olika sätt. 
Tyskans Weltanschauung och engelskans world view (eller belief system) har 
något vidare innebörd än det svenska begreppet men fungerar ändå tämligen 
bra som översättningar.77

Livsåskådningar kan vara både religiösa och icke-religiösa. En livs-
åskådning som nationalismen behöver inte förklara något om världsalltets 
begynnelse eller om övernaturliga ting. Som begrepp inbegriper livsåskådning 
dock både religion och sådana livsåskådningar som saknar en syn på den 
transcendenta dimensionen.78 Nationalismen saknar allt som oftast förkla-
ringar angående det övernaturliga och om hur världsalltet är skapat. Den natio-
nalistiska världsordningen är inte knuten till hela universum, utan hör hemma i 
mänskliga sammanhang. Nationalismen söker förklara hur nationer har blivit 
till och ser nationalstaten som en naturlig samhällsform från vilken allting som 
berör människan utgår. 

Livsåskådningar och religioner är båda övergripande och grundläg-
gande tankemönster hos människan. De utgör färdiga modeller för hennes 
tänkande och handlande. Jag antar, i linje med Holm, att alla människor har en 
mer eller mindre utvecklad livsåskådning som påverkar beslutsfattandet i de 
viktiga livssituationerna.79

Det finns ett antal olika sätt att definiera begreppet livsåskådning på, 
precis som det finns flera olika religionsdefinitioner. Jag vill särskilt hänvisa 
till två sådana bestämningar som har relevans för min tolkning av 
nationalismen. Den första av dem är den nämnda definitionen av Jeffner som 
grundar sig på en tredelning. Enligt Jeffner består en livsåskådning av tre 
komponenter, som dock alla är sammanvävda med varandra.

”En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som utgör 
eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen 

76 Kurtén 1997: 12f. 
77 Kurtén 1997: 11. 
78 Holm 1990: 8. 
79 Holm 1996: 1. 
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och (2) som bildar ett centralt värderingssystem och (3) som ger uttryck åt en 
grundhållning.”80

En annan livsåskådningsdefinition som enligt min uppfattning på ett för 
detta arbete relevant sätt kompletterar Jeffners bestämning har konstruerats av 
Kurtén. Hans relativt breda definition inrymmer förhållandevis mycket av det 
väsentliga som ingår i det nationalistiska tankesystemet. Kurténs livsåskåd-
ningsdefinition är framförallt funktionell och passar bra som verktyg när man 
avser att studera ett tankesystem som nationalism.81 Man kan dock, enligt 
Mikael Lindfelt, säga att Kurtén accepterar Jeffners tredelning, även om han 
mera betonar det omedvetnas och självklaras roll i en livsåskådning. Denna 
aspekt har en direkt anknytning till den funktion som Kurtén kallar den 
självklara tilliten.82

”Med livsåskådning avser jag det verbala uttrycket för (den vuxne) individens 
grundläggande sätt att orientera sig i tillvaron. Livsåskådningen berör därför 
föreställningar, attityder, värderingar och handlingssätt förknippade med denna 
grundläggande orientering.”83

Det viktigaste här ur min resonemangssynpunkt är att nationalismens sätt att 
ge riktlinjer för människors moraliska tänkande och handlande går att fånga 
upp med dessa två definitioner.84 Annorlunda uttryckt kan nationalismen nu 
uppfattas som en övergripande helhetstolkning av den samhälleliga verklig-
heten som även innehåller varierande etiska föreställningar och kunskaps-
teorier.85 Ett centralt begrepp hos Kurtén som jag kommer att behandla är 
tillit. Jag förmodar att nationalismen i många fall aktiverar och underhåller en 
sorts oreflekterad tillit till kollektivet nationen.  

Varje livsåskådning inbegriper en uppfattning om hur verkligheten är 
konstruerad.86 Enligt min uppfattning har även nationalismen en sådan verk-
lighetsförklarande funktion. Likaså bör det understrykas att denna verklig-
hetsförklarande funktion har med tolkningen av den nationalistiska symbo-

80 Jeffner 1988: 7. 
81 Lindfelt 2003: 241; se också Sjödin 1987: 5f. 
82 Lindfelt 2003: 242, 245. 
83 Kurtén 1997: 13f.; även Holms definition (1996: 3) kommer nära Kurténs. 
84 Enligt Jeffner måste en livsåskådning alltid innehålla ett moraliskt moment (Lindfelt 2003: 55). Kurtén å 

sin sida betonar att en livsåskådning särskilt kommer till uttryck i en människas språkbruk och handlande 

(Lindfelt 2003: 253).  
85 Bråkenhielm 1992: 87. 
86 Kurtén 1997: 161. 
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liken att göra. En förutsättning för att en nationalistisk världsåskådning kan 
skapas och hållas vid makt är att individen har tillgång till aktivt fungerande 
uttryckssätt som bygger på bruket av nationalistiska symboler i samhället. Jag 
vill i detta sammanhang framhålla att livsåskådningar inte uppstår ur intet87

och att de alltid är ett resultat av både omgivningen och personligheten.88 En 
individ behöver m.a.o. känna till det nationalistiska symbolsystemet för att 
kunna utveckla en nationalistisk livsåskådning. Därmed kan man konstatera 
att den nationalistiska livsåskådningen är en konstruktion av det sociala 
samspelet i ett samhälle.89

En människas nationella identitet är heller inte något som helt 
självständigt växer fram hos människan.90 Enligt min mening bör den 
nationella identiteten främst betraktas som en legitimerande identitet som 
införs av de dominerande institutionerna i nationssamhället.91 Man skulle 
således kunna säga att det finns ett samband mellan den nationella identiteten 
och den livsåskådning som en människan med en given nationell identitet har.

Jeffners definition lämnar utrymme för tolkning av livsåskådningar hos 
grupper. Eftersom nationalismen är en kollektiv livsåskådning är det i det här 
sammanhanget naturligt att hänvisa till en definition som omfattar gruppers-
pektivet. Kurténs definition däremot skulle kunna ses som mera individ-
inriktad. Den aspekten är också viktig eftersom grupper består av individer.92

Den här aspekten kommer jag även att närmare lyfta fram med hjälp av Holms 
integrerade rollteori.

De enskilda gruppmedlemmarnas nationalistiska livsåskådning förstärks 
genom samspelet med likatänkande. Det är därför väsentligt att båda sidorna, 
individen och gruppen, uppmärksammas, även om gruppen (nationen) är den 
viktigaste enheten enligt den nationalistiska livsåskådningen. Dessutom är 
tillitsaspekten värd att diskutera när man studerar en livsåskådning som natio-
nalismen. Det är således motiverat att referera till båda de ovannämnda defini-
tionerna för att få en tillräckligt omfattande helhetsbild av nationalismen som 
livsåskådning.

87 Se t.ex. Leppäkari 2002: 61. 
88 Björkqvist, Bergbom & Holm 1996: 14. 
89 McGuire 2002: 27, 30. Se också Lindfelt 2003: 41. 
90 Se t.ex. Lindfelt 1999: 108f. 
91 Castells 1998: 21. 
92 Det för mig aktuella förhållandet mellan individ och grupp beskrivs även hos Kurtén som betonar tillhörig-

hets aspekten i en livsåskådning (Se Lindfelt 2003: 247).  
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Eftersom neonationalismen är en komplex ideologi bör man få insyn i 
hur individer resonerar då de ansluter sig till neonationalistiska partier. Forsk-
ningshypotesen bygger på antagandet att människors symbolskapande funk-
tion och tolkning av den symboliska verkligheten spelar en avgörande roll i 
detta sammanhang. Jag aktualiserar i denna avhandling nationalistiska symbo-
ler och har i åtanke att det finns olika symboluppfattningar. Vad gäller symbo-
len nation anser jag att den är en tankemässig och i viss mån emotionell konst-
ruktion som inom ramen för den nationalistiska ideologin framstår som ett 
slags ideal. Nationssymbolen i sig är således inte konkret, men har i den yttre 
omgivningen konkreta manifestationer i form av en nationell heraldik och 
olika nationalstatliga institutioner som allmänt uppfattas som nationella. Den 
symboliska verklighetstolkande funktionen hos neonationalister behand-lar jag 
framförallt utgående från Holms teoriimplikationer, men hänvisar även till 
annan liknande forskning. Jag vill här kortfattat presentera Holms teori, och 
förklara hur jag använder den för att belysa dynamiken i det neonationalistiska 
symbolspråket.  

Om symboliskt verklighetsbygge 

Eftersom neonationalismens ideologi tydligt handlar om hur människan 
bearbetar olika slags kollektiva och personliga minnesbilder och symboler 
som representerar nationen, är det på sin plats ett belysa detta närmare. 
Neonationalismens nostalgiska kärna är nämligen tydligt kopplad till minnes-
funktionen men också till fantasi (De yngre neonationalisterna kan ju inte på 
riktigt minnas 1950-talet samhälle. De kan minnas vad andra har berättat, vad 
de har läst och sett på film, och göra sig egna tankar om saken). Min 
beskrivning av förhållandet mellan individen och den samhälleligt uppbyggda 
nationalistiska symbolvärlden bygger tolkande på Holms integrerade rollteori, 
men innehåller även tankar hämtade från andra likartade teorier. Holms 
antaganden har inspirerats av Hjalmar Sundéns rollteori men har inslag även 
från många andra håll. Som inspirationskällor för Holms teoretiska tänkande 
bör åtminstone Peter Bergers och Thomas Luckmanns kunskapssociologiska 
teori och den bredare religionsvetenskapliga disciplinen som kallas för Ritual 
Studies nämnas. Det finns även drag som mer eller mindre påminner om C. G. 
Jungs analytiska psykologi och läran om arketyperna.93 Minnet och dess 
funktioner är ett centralt tema i Holms teori som utgår från att människan är en 
på samma gång både kännande och tänkande varelse, både en individ och en 

93 Se Sundén 1959; Berger & Luckmann 1969; Jung 1992. 
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social varelse. Att vi varseblir saker i vår omgivning, erfar, kommer ihåg, 
hyser förväntningar och strävanden och tolkar saker och ting är således inget 
oväntat.

Hur fungerar då minnet egentligen? Varför har man starkare minnes-
bilder i fråga om vissa saker medan andra tycks falla i glömska? Det är ett 
välbekant psykologiskt faktum att barn samlar på minnesbilder från den 
närmaste omgivningen. Redan under de första levnadsdagarna gör människan 
både positiva och negativa erfarenheter av olika slag. Positiva minnen handlar 
oftast om kontakten med modern och senare även om kontakten med fadern 
och andra människor i närkretsen. Dessa olika minnesbilder lagras och i någon 
mån kommer man ihåg dem senare. Processen är automatisk men styrs av 
olika faktorer. Holm menar att denna lagringsprocess inte alls upphör efter 
barndomen utan fortsätter aktivt livet ut. Hur minnena lagras i det som Holm 
kallar för det inre existensrummet bestäms av två komponenter: det kognitiva 
som ”fångar upp” minnena och det emotionella som styr dem i olika riktningar 
så att minnen, men också aktuella farhågor och förhoppningar, med den 
starkaste känsloladdningen på sätt och vis smälts ihop. 

Minnesfunktionen, menar Holm, består egentligen av ”olika funktioner 
som sorterar det vi varit med om, för samman likartade erfarenheter, förstorar 
vissa, förminskar – glömmer – andra”.94  Denna företeelse kallas vanligen för 
fantasi. När minnesstoffet bearbetas och likartat material förs samman föds 
symboler som är särdeles viktiga för var och en under det senare livet. 
Barndomen är alltså en viktig period, för det är då man bildar sig en uppfatt-
ning om vad som är gott och ont. 

Även tidigare psykologi, inte minst djuppsykologin med Sigmund 
Freud i spetsen, har understrukit de första människokontakternas betydelse. 
Freuds projektionsteori har senare vidareutvecklats av bl.a. Melanie Klein och 
Donald Winnicott som vardera kallar sitt teoretiska tänkande objektrelations-
teori.95 Man kan även se vissa likheter mellan Holms teori och Paul Pruysers 
tolkning av den inre och den yttre verkligheten. Det finns en likhet mellan vad 
Holm benämner det inre existensrummet och det som Pruyser i sin teori kallar 
den illusionistiska världen.96

94 Holm 1997a: 34; Holm 2000: 51f. 
95 Holm 1997a: 29, 31. 
96 Pruyser talar om tre världar – den autistiska världen (individen), den realistiska världen (samhället) och den 

s.k. illusionistiska världen som ligger mellan dem. Enligt Pruyser bildar den illusionistiska världen en brygga 

mellan individen och den yttre verkligheten. Den illusionistiska världen tänks hjälpa människan att skilja 

mellan vad som är verkligt och overkligt. Pruysers illusionistiska värld har tydliga likheter med det som 
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Enligt Holm finns det i det inre existensrummet ett slags inre 
symboliskt universum som byggts upp av olika minnesbilder. Sådana symbo-
liska storheter kan det givetvis finnas en stor mängd av. Vad gäller natio-
nalism och det symbolsystem som fångar upp det nationalistiska är vars och 
ens uppväxt och kulturella omgivning de viktigaste påverkansfaktorerna. De 
symboler som här är väsentliga framom andra är sådana symboler som bärs 
upp av enhetskulturen i den nationalstat man lever i. Men t.ex. dagens unga 
nordiska neonationalister har ju inte vuxit upp i en enhetskultur. De kan i 
stället ha fått sina intryck av den homogena nationalstaten förmedlade indirekt 
via diverse kontakter och erfarenheter. 

Redan under barndomen, men särskilt under ungdomen och skolgången 
lär vi människor oss också i dagens värld olika saker om vårt hemland. Våra 
första minnen av nationen berör kanske en symbol som flaggan. Ett barn som 
ser en fotbollsmatch på teve tillsammans med sina föräldrar kan se det egna 
landslaget besegra en annan nations landslag. Spelarna bär flaggans färger på 
sina tröjor och representerar nationen. Vid en seger bildas en positiv minnes-
bild som lagras i det inre existensrummet. På motsvarande sätt kan en förlust 
mot en annan nations landslag ge upphov till en negativ minnesbild som likaså 
lagras. När barnet senare under skolans historielektion får lära sig saker om 
nationens fornstora dagar skapas ytterligare positiva minnesbilder som smälter 
samman med de tidigare lagrade positiva minnesbilderna med nationell 
anknytning. Läraren kanske berättar om förlorade krig och främmande natio-
ners plundringståg mot den egna nationen. Sådana berättelser om negativa 
erfarenheter lagras också och vävs samman med likartade minnesbilder. På så 
vis skapas både positiva och negativa mentala inre nationssymboler. Dessa 
symboler kompletteras under uppväxten med nya minnesbilder som förstärker 
bilden av en värld bestående av olika nationer. Tanken på ”vi” och ”de andra” 
kan i vissa sammanhang bli allt starkare.  

Den verklighet som skapas av den nationalistiska kulturen bildar ett 
fristående yttre existensrum.97 Den nationalistiska kulturen eller det yttre 
existensrum som en persons omvärld med sina symboler utgör, är en grund-
läggande faktor när det gäller att tillhandahålla inspiration och idéer som gör 
att den nationalistiska ideologin får fäste i människors minnen och blir viktig 
för deras verklighetstolkning. De socialt givna nationalistiska symbolerna 
lagras i människans inre existensrum där de vävs samman med jagets egna 

Winnicott beskriver som det mellanliggande upplevelsefältet. Se t.ex. Winnicott 1953; Pruyser 1983, 

Bergstrand 1984: 94f. och Wulff 1993: 135–141. 
97 Se t.ex. Holm 1997a: 37. 
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symboler. Sedan kan dessa symboler bli meningsfulla då de kopplas ihop med 
något konkret som finns i den yttre verkligheten.98

Neonationalism är, liksom all nationalistisk ideologi, att betrakta som 
kollektivism. Gruppbildningsprocessen och den kollektiva ideologins dynamik 
avser jag här att studera med hjälp av Neil J. Smelsers teori om det kollektiva 
beteendet. Naturligtvis refererar jag också till andra forskare som berört temat. 

Om civilreligion 

Robert N. Bellah har utvecklat teoretiska synpunkter på begreppet civil-
religion. Han har ägnat mycken tid åt att utforska det amerikanska samhället 
och kom redan tidigt underfund med att det finns något allmänreligiöst i 
miljön i USA. Jag ger att börja med en kort inblick i den amerikanska kontex-
ten. Genom den får man också en bättre bild av hur den nationella verklig-
heten kan vara beskaffad i andra samhällen, t.ex. i dagens Sverige som ju 
också är ett utpräglat mångkulturellt samhälle liksom USA. Enligt min 
förståelse är civilreligion och den typ av nationell verklighet där denna reli-
gionsform är inflytelserik i många avseenden nära sammankopplade. 

Enligt Bellah genomsyrar den så kallade civilreligionen hela det 
amerikanska samhället och den tycks vila på en politisk grund. Denna religio-
sitet berör det politiska livet, lagstiftningen och synen på federationen. Den 
amerikanska civilreligionen fick sin början redan under kolonialtiden och blev 
därför influerad av den brittiska politiska traditionen, vilket fick uttryck i den 
koloniala levnadsstilen. Redan mycket tidigt började man dock ta avstånd från 
det europeiska moderlandet Storbritannien. Efter självständighets-förklaringen 
började man likna den nybildade republiken vid det antika Rom. Den 
romerska friheten fungerade som förebild för den fria amerikanska män-
niskan.99

När det gäller religionen i det unga Amerika är frihetstänkandet mycket 
påtagligt. Det är t.o.m. möjligt att tala om en reformation i amerikansk 
tappning. Den av filosoferna John Locke och Thomas Hobbes framförda tan-
ken på de amerikanska kolonierna som ett slags paradis dominerade synsättet 
ifråga om den amerikanska religionen. Enligt Bellah förekommer det i USA 
även något som han kallar för ”the American myth of origin”. Ett centralt tema 
i denna myt är John Winthorps syn på Massachusetts Bay Colony som det nya 
Jerusalem. Att byta ut det gamla europeiska livet och den religiösa traditionen 

98 Jfr med Johannissons (2000:25) tolkning av Holm. 
99 Bellah 1992: 21. 
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mot en amerikansk protestantisk livsstil ansågs lika med att bli förnyad och 
renad som människa.100

Den amerikanska teologin och det religiösa livet var tydligt influerade 
av kalvinism och den tidigt importerade evangeliska traditionen gav de nya 
amerikanernas nationella medvetande betydelsefull näring.101 Invånarna i 
kolonin Massachusetts Bay kom således närmare Gud, menade man, än folk i 
den gamla världen. Den nya kontinenten upplevdes som jungfrulig mark, ett 
land med möjligheter. Detta har även lett till tanken på USA som det nya 
Israel, Guds nya förbundsfolk. Synen på amerikanerna som Guds nya för-
bundsfolk blev allt tydligare efter inbördeskriget i medlet av 1800-talet. Till 
och med den amerikanska självständighetsförklaringen uppger som sitt syfte 
att låta Gud stå över nationen.102

Ett religiöst splittrat land som USA är i hög grad beroende av ett 
nationalistiskt tankesystem som svetsar samman folket. Civilreligion är dock 
inte något unikt amerikanskt fenomen och kan mycket väl förekomma även i 
religiöst homogena samhällen. Redan under franska revolutionen blev man 
medveten om hur oerhört viktigt det skulle vara för statsmakten att kunna 
skapa gemenskapskänsla hos folket. En av de mest centrala gestalterna under 
den franska revolutionen var Jean-Jacques Rousseau. Han kan betraktas som 
den franska civilreligionens fader. Rousseau ansåg att civilreligionens vikti-
gaste uppgift var att skapa harmoni mellan politik och religion.103 En sådan 
harmoni ansåg man viktig för den nya franska republiken, inte minst mot 
bakgrunden av att kristendomen traditionellt har förordat monarki som den 
teologiskt sett mest fullkomliga samhällsordningen.104

Republiker som är tämligen sena skapelser är dock till skillnad från 
Rousseaus Frankrike i regel speciellt beroende av någon sorts religiös legiti-
mering av statskicket. I dagens kontext är detta mindre viktigt, men detta 
speciella förhållande mellan stat och religion präglar även dagens republiker 
på sina håll. Givetvis har det alltid funnits tvister mellan regenter och repre-
sentanter för religionen, såväl på kristet som på annat håll. Som exempel på 
det kan man ta den stormiga relationen mellan påvar och kejsare i det 
medeltida Europa, eller förhållandet mellan mullaher och politiska ledare i 
dagens islamiska värld. Den politiska ledningen i samhället kan alltså med 

100 Bellah 1992: 7, 13f, 19. 
101 Bellah 1992: 25. 
102 Bellah & Hammond 1980: 11–14. 
103 Bellah & Hammond 1980: 42. 
104 Bellah & Hammond 1980: 4. 
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visst berättigande anses vara beroende av ett accepterande från religionens 
sida. Men vad man menar med religion varierar och karakteriseras idag av 
andra tillskrivanden än vad som tidigare gällde i skilda kultursammanhang. 

Givetvis kan civilreligiositeten te sig olika och ha skiftande ställning 
från samhälle till samhälle. Är ett allmänt accepterande av samhällsordningen 
från religionens sida inte möjligt, t.ex. på grund av religiös splittring eller 
beroende på mångfalden av religionsformer i samhället, eller på grund av 
avsaknaden av religionsformer, är staten mer eller mindre tvungen att skapa 
någon sorts civilreligion. I religiöst homogena samhällen kan den allmänt 
omfattade religionen fungera som en del av den nationella civilreligionen. Den 
dominerande konfessionen kan användas som ett sätt att uttrycka enheten i 
samhället. Om religionen allmänt uppfattas som en del av den nationella 
kulturen behöver man inte fråga om den kan påverka samhället, utan man 
frågar snarare hur den påverkar.105

Tanken på nationalstaten som uttryck för en fulländad samhälls-
konstruktion framkommer också när de sex nyckelpersonerna i mitt material 
uttalar sig om religion, vilket jag presenterar närmare i avhandlingens del 2.  

Bellahs teori om civilreligion är egentligen skapad för att beskriva 
amerikanska förhållanden. Jag anser dock att det även i Norden finns en 
företeelse som har många liknande drag och funktioner som den amerikanska 
civilreligionen. På nordiskt håll har fenomenet civilreligion behandlats av bl.a. 
religionssociologerna Susan Sundback (Åbo), Thorleif Pettersson (Uppsala) 
och Ole Riis (Ålborg). Även Lutherska Världsförbundet har gjort en relativt 
omfattande studie om kyrkan och civilreligion i Norden i början av 1980-talet. 
Arbetsgruppen, som leddes av dr. Béla Harmati, bestod av flera framstående 
vetenskapsmän från de olika nordiska länderna. Slutrapporten som utgavs i 
form av en samlingsvolym år 1984 bjöd på en del tankegångar som är av 
intresse i mitt forskningssammanhang.

Mitt antagande är att lutherdomen, särskilt i de nationalistiska kretsarna, 
ofta uppfattas som en central och självklar del av de nationella kulturerna i 
Norden. Enligt en tanke som förespråkas av många av de nordiska neo-
nationalistiska partierna bör den lutherska konfessionen helst omfatta hela 
befolkningen, eller åtminstone en klar majoritet av befolkningen, och ha en 
funktion som kultur- och moralupprätthållare. De här tankegångarna, som 
även är av central betydelse för det svenska nationalistpartiet Sverige-
demokraterna, presenteras närmare i avhandlingens del 2. 

105 McGuire 2002: 214, 247. 
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I nordisk neonationalistisk tolkning av vad som är ”äkta svensk, dansk, 
finländsk eller norsk kultur” får begrepp som folkkyrkan och folkhemmet en
sorts civilreligiös funktion. Man skulle således med fog kunna konstatera att 
teorin om civilreligion har en nära koppling till den neonationalistiska synen 
på lutherdomen och dess kulturbärande roll i de nordiska samhällena.106 När 
de nationella symboler som exempelpartiet Sverigedemokraterna lyfter fram 
görs gällande, får de en civilreligiös funktion. 

106 Min förståelse av det neonationalistiska symbolspråket och synen på lutherdomen kommer tämligen nära 

följande arbetsdefinition av civilreligion som är formulerad av arbetsgruppen kring Lutherska Världsför-

bundets projekt om civilreligion: ”Civil religion consists of a pattern of symbols, ideas and practices that 

legitimate the authority of civil institutions in a society. It provides a fundamental value orientation that binds 

a people together in common action within the public realm. It is religious in so far as it evokes commitment 

and, within an overall worldview, expresses a people’s ultimate sense of worth, identity and destiny. It is civil 

in so far as it deals with the public institutions exercising power in a society, nation or other political unite.  A 

civil religion can be known through its ritual observance, holidays, sacred places, documents, stories, heroes 

and other behavior in or analogous to recognized historical religions. Civil religion may also contain a theory 

which may emerge as an ideology. Individual members of a society may have varying degrees of awareness 

of their civil religion. It may have an extensive or limited acceptance by the population as long as it serves its 

central function of legitimating the civil institutions.” (Harmati ed. 1984: 8f.)  
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Termer och begrepp 

I avhandlingen används termer och begrepp som kräver definitioner så att det 
klart framgår vad de står för i denna kontext. Här görs en kort genomgång av 
terminologin och vidare förklaras hur de olika begreppen används. Detta 
måste göras inte minst därför att flera termer och begrepp används på olika 
sätt i skiftande sammanhang. Också för läsbarhetens skull kan det behövas en 
precisering.

Ett mycket omdiskuterat begrepp är religion. I detta sammanhang vill 
jag definiera religion på följande sätt: De föreställningar, beteenden och 
upplevelser hos människan eller en grupp av människor som föreställs 
referera till någon form av översinnlig eller metafysisk verklighet, och som 
ofta kommer till uttryck i symboler och manifestationer.107

Nationalism är ett komplext begrepp som kan definieras på flera sätt. 
Det är vanligt att man inom de olika vetenskapsdisciplinerna ser något varie-
rande på fenomenet. Jag vill för egen del utgå från en enkel definition och 
kallar nationalism för en samhälleligt konstruerad och föränderlig ideologi 
som avser 1) att binda samman en tänkt storhet, nationen, och 2) att få dess 
medlemmar att tro att det finns en del karakteristika som är unika för den egna 
nationen och att skilda nationer i grunden är olika. 

Kultur är likaså ett svårdefinierbart begrepp som jag ofta använder i den 
här avhandlingen. Jag utgår dock inte från någon bestämd kulturdefinition 
utan avser med termen kultur närmast ett ”system av värderingar, symboler 
och tolkningsmönster”.108

Begreppen globalisering och internationalisering används här syno-
nymt. Med dessa begrepp avser jag ett avtagande intresse för nationalism och 
en försvagad nationell enhetskänsla hos folkgrupper i en stat. Det bör dock un-
derstrykas att denna enkla användning främst är anpassad till den här forsk-
ningskontexten. Jag är således medveten om att båda begreppen i andra forsk-
ningssammanhang har en långt mer sammansatt innebörd. 

Termen politik förekommer också flera gånger på de följande sidorna. 
Även politik är ett tämligen svårdefinierbart begrepp som kan tolkas på olika 
vis. Jag väljer att för egen del hänvisa till NE:

Politik = ”[S]tatskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga 
sammanhang. - - - På svenska har ordet politik två grundbetydelser: dels de 

107 Denna religionsdefinition är en vidareutveckling av en definition av Holm (Holm 1993: 9f.). 
108 Kamali 2002: 19. 
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processer genom vilka makt utövas och politiska beslut fattas (eng. politics), dels 
den förda politikens principer och faktiska sakinnehåll (eng. policy).109

En term som jag likaså använder och som vanligen förekommer i 
politiska sammanhang är populism. Populism syftar i de flesta sammanhang 
där termen används till en missnöjesaktivism som uppstår när småborgerlig-
heten kommer i kläm mellan storkapitalismen och socialismen.110 I NE 
beskrivs populismen som en ”rörelse eller en ideologi som vädjar till ’folket’ 
som grupp oberoende av någon social klass. ’Folket’ är enligt populisterna 
nedtryckt av en elit som har monopol på makten i samhället”.111

Vad jag avser med begreppet neonationalism har jag redan förklarat i 
avsnittet ”Tidigare forskning”. Jag upprepar här min definition av begreppet: 
en nutida politiskt orienterad nationalistisk aktivism, vars mål är att skapa en 
förnyad nationalstat genom att återuppliva ett samhällstillstånd som har 
existerat tidigare och som de engagerade uppfattar som etniskt och kulturellt 
homogent. Jag använder termen neonationalism för att beskriva den form av 
nationalism som kännetecknar många av dagens nationalistpartier.  Jag ser 
neonationalismen som en modern variant av den mera traditionella natio-
nalism som var en erkänd ideologi bl.a. i de nordiska länderna i synnerhet 
under 1900-talets första hälft. Ett av neonationalismens tydligaste kännetecken 
är ett avståndstagande från den militanta och rasistiska nationalistiskt inriktade 
subkulturen. Genom att ta avstånd från våldet som medel kan neonatio-
nalismen således beskrivas som ett politiskt fenomen: de neonationalistiska 
partierna följer de demokratiska spelreglerna inom politikens område.  

Termerna folkhemmet och folkkyrka är specifikt nordiska begrepp. 
Folkhemmet är ett politiskt begrepp som fick sin nuvarande innebörd under 
1930-talet i Sverige. Den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hans-
son syftade med begreppet på ett slags samhällsideal som ”skulle åstad-
kommas genom ’nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor, som 
nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och 
beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade och plundra-
re”.112 Under senare tid har termen dock fått en bredare innebörd. Med folk-
hemmet avser man numera vanligen den nordiska välfärdsstatsmodellen med 
ett långt utvecklat socialskyddssystem och jämställdhet i samhället.  

109 Nationalencyklopedin 14: e bandet 
110 Fryklund & Peterson 1981: 11. 
111 Nationalencyklopedin 14: e bandet. 
112 Nationalencyklopedin 14: e bandet. 
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Folkkyrka är likaså ett nordiskt begrepp som åsyftar de lutherska 
kyrkorna i de nordiska länderna.113 Termen började användas under 1800-talet 
av den danske prästen Nikolai Severin Grundtvig. Begreppet folkkyrka är nära 
förknippat med det nationalstatliga idealet. I NE beskrivs termen på följande 
sätt:

Folkkyrka = ”[E]n öppen kyrkoform som teologiskt utgår från föreställningen att 
det kristna evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta omfattar flertalet 
invånare i ett land - - - En nationell motivering av folkkyrkan har åberopat historia, 
tradition, folkgemenskap och kultur.”114

I detta sammanhang blir den ovannämnda nationella motiveringen av 
begreppet folkkyrkan väsentlig. Jag syftar därmed främst till tendensen hos 
nordiska neonationalister att beskriva lutherdomen som en ”nordisk” 
konfession. 

113 Den ortodoxa kyrkan i Finland har enligt lagen en likställd status med den stora evangelisk-lutherska 

kyrkan. De ortodoxa utgör en minoritet på ca 1% av hela Finlands befolkning. 
114 Nationalencyklopedin 14: e bandet. 
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Avhandlingens uppläggning 

Den egentliga avhandlingstexten är uppdelad i tre större partier. Den första 
delen, som vi just avslutar, är en inledning till den egentliga undersökningen. I 
del 1 introduceras och preciseras avhandlingens syfte. Vidare innehåller 
avhandlingens första del ett bakgrundsavsnitt vars avsikt är att motivera 
undersökningsämnets aktualitet. Därefter följer avsnitt som belyser undersök-
ningens material och metod, tidigare forskning samt en beskrivning av de tre 
teorierna som används i avhandlingens del 3. Slutligen förklaras och defi-
nieras en del för undersökningen centrala termer och begrepp.

Avhandlingens del 2 består av en beskrivning av materialet kring 
Sverigedemokraterna. Jag koncentrerar mig här på olika synvinklar i det 
empiriska materialet. I det första avsnittet av del 2 finns en kort beskrivning av 
neonationalism i Norden på basis av Internetmaterial. Därefter ger jag en 
presentation av vad mitt analysmaterial erbjuder för inblickar i partiet Sve-
rigedemokraterna och hur de olika synpunkterna belyser partiets utveck-ling 
och dess politiska ideologi. Avhandlingens andra del avslutas med ett sam-
mandrag.

I del 3 genomför jag en teoretisk religionsvetenskaplig analys av feno-
menet neonationalism och intervjumaterialet. Vi har så här långt tagit del av 
hur det svenska nationalistpartiet Sverigedemokraterna, och särskilt de sex 
nyckelpersonerna, använder sig av ett symbolspråk. I avhandlingens sista del 
vill jag ytterligare fördjupa analysen med hjälp av tre teoretiska infallsvinklar. 
I det första av dessa avsnitt diskuterar jag det symboliska samspelet mellan 
nationalism och religion så som det framträder i bl.a. Sverigedemokraternas 
ideologi, samt mytologins roll i den nationalistiska ideologin. I det andra av-
snittet laborerar jag med begreppet nationalistisk livsåskådning. Det tredje 
avsnittet berör temat nationalistiska symboler på individ-, grupp-, och 
samhällsplan. Jag behandlar särskilt fenomenet civilreligion i nordisk och 
svensk kontext och ger synpunkter på hur detta hänger ihop med den 
nationalistiska livsåskådningen. Del 3 avslutas, liksom del 2, med ett 
sammandrag.

Det sista avsnittet i avhandlingen är en sammanfattande diskussion där 
jag också diskuterar hur jag lyckats med min målsättning. 

Sammanfattningsvis kan nu konstateras att min uppgift i denna avhandling är 
att beskriva den neonationalistiska ideologins symbolspråk och dess relation 
till religion i nordisk och särskilt i svensk kontext. Jag fokuserar på det svens-



53

ka nationalistpartiet Sverigedemokraterna och beskriver hur de motiverar och 
omsätter sin ideologi, livsåskådning och symboliska verklighetstolkning i 
politiska strävanden. I uppgiften ingår också att redogöra för Sverigedemok-
raternas föreställningar om att religiositeten – karaktäriserad av civilreligiösa 
bestämningar – har betydelse för den nationella enheten. Mitt teoretiska 
perspektiv är religionsvetenskapligt. Jag använder mig av tre olika teorier som 
allmänt används inom religionsvetenskapen för att belysa och i någon mån 
förklara föreställningsinnehållet och dynamiken i en form av dagens nationa-
listiska aktivism. 

Avhandlingen kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse av 
relationen mellan nationalism och religion, i synnerhet i svensk och nordisk 
miljö, men också mera allmänt. 
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DEL 2: Nationalism i dagens Sverige 

Introduktion

Jag vill nu särskilt fokusera på det svenska nationalistpartiet Sverigedemok-
raterna. Min avsikt är att studera partiets ideologi, i synnerhet vad gäller synen 
på nationalism och religion. Avsnittet baserar sig på två slags dokument, dels 
på 1) partiets principprogram, och dels på 2) inspelade samtal som jag haft 
med sex partimedlemmar. Det rör sig om både Internetmaterial och intervju-
material. Därtill hänvisar jag också till partiets egna skrifter och böcker. Inter-
vjumaterialet bör främst ses som ett exempel på informanternas uppfattningar 
om partiideologin och som en illustration av den nationalistiska tankevärlden. 
Intresset riktas på relationen mellan nationalism och religion så som 
Sverigedemokraterna uppfattar den. Min avsikt är att särskilt se på vilken 
relation nyckelpersonerna har till partiets ideologi, särskilt ifråga om  natio-
nalism. Individerna bör i detta fall främst ses som gruppmedlemmar: enligt 
nationalismens centrala tanke, som även Sverigedemokraterna förespråkar, 
blir individen betydelsefull genom sin tillhörighet till en viss nation.115

Man skulle kunna säga att neonationalisterna uppfattar sig själva främst 
som delar av det nationella kollektivet, vilket innebär att de ser sig själva som 
individer i främsta rummet i den bemärkelsen att de är medlemmar av 
kollektivet nationen. Den här grundläggande attityden genomsyrar de enskilda 
neonationalisternas tänkande. Som jag kommer att diskutera längre fram i 
avsnittet kan man upptäcka en sorts etnocentrisk tankemodell hos Sverige-
demokraterna. Partiet ser också olika på invandrare från olika delar av 
världen. Varifrån man kommer spelar således en viktig roll. De nordiska 
invandrarna som ligger kulturellt nära invånarna i Sverige och som dessutom 
har en ”luthersk” bakgrund, anses bättre kunna anpassa sig i det svenska 
samhället. Syn på etnicitet och religionstillhörighet är således viktiga faktorer 
i det här sammanhanget, vilket fortsättningsvis demonstreras i samband med 
presentationen av nyckelpersonernas utsagor som berör nationell- och religiös 
tillhörighet. Min utgångspunkt är att den syn på nationalism och religiositet 
som Sverigedemokraterna representerar framförallt bör uppfattas som ett 
gruppens perspektiv, som dessutom har en tydlig anknytning till en viss 
nationell kultur och tradition. Även om jag främst fokuserar på gruppen och 

115 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/3. Människan (2003-11-10). 
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partiideologin, anser jag dock att den individuella tolkningen av den natio-
nalistiska ideologin spelar en viktig roll. 

Avsnittet inleds med en översiktlig framställning av neonationalismen i 
Danmark, Finland och Norge. Därefter följer en redogörelse för partiet Sveri-
gedemokraternas historia och utveckling. Vidare ges en kort inblick i partiets 
samhällssyn. Därefter behandlas partiets syn på religion och den kristna 
kyrkans plats i det svenska samhället. Det därefter följande avsnittet, där jag 
presenterar de sex nyckelpersonernas åsikter, följer samma mönster. Jag tar 
först upp samhällssynen och Sverigedemokraternas tolkning av nationalis-
mens  ideologi för att sedan övergå till att behandla partiets syn på religion 
och religiositet.

Under senare år har en ny sorts politisk medvetenhet vuxit fram i de 
nationalistiska kretsarna i Norden. Jag har i del 1 redan kortfattat förklarat att 
man kan se en viss skillnad mellan den mer extrema nationalistiska sub-
kulturen och den nationalistiska strävan som har ett uttalat politiskt engage-
mang och gör anspråk på att följa demokratins regler. Dessa sistnämnda som 
jag kallar för neonationalistiska partier är politiskt organiserade nationa-
listiska krafter som inom ramen för de existerande politiska spelreglerna vill 
åstadkomma en kursändring i dagspolitiken. I Sverige har ett parti som Sveri-
gedemokraterna riktat sin kritik mot statens invandringspolitik och den 
avtagande nationella medvetenheten bland svenskarna.

Sverigedemokraterna är självfallet inte det enda neonationalistiska
partiet i Norden. Likartade partier finns även i Danmark, Finland och Norge. 
Jag har här koncentrerat mig på det nordiska ”fastlandet”, vilket innebär att 
Island inte behandlas. Anledningen till detta är att Island saknar en direkt 
motsvarighet till den sorts invandrarkritiska nationalistiska ”motståndspolitik” 
som förekommer i de övriga nordiska länderna.  

Jag vill härnäst ge en kortfattad inblick i hur situationen ser ut i de tre 
länderna, och särskilt lyfta fram vissa ideologiska element som är av intresse i 
jämförelse med Sverigedemokraterna. Fallet Sverigedemokraterna, som är det 
egentliga forskningsobjektet, presenteras mera genomgående senare i 
avsnittet.
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Översiktlig framställning av neonationalismen i Norden 

Danmark

Danmark har under de senaste åren fått uppleva ett uppsving av nationalism 
och främlingsfientlighet. Inom politiken har framförallt ett parti, Dansk 
Folkeparti, flaggat både för nationalism och för en strängare invandrings-
politik. Partiet har en tydligt nationalistisk profil och har ett principprogram 
som på många punkter påminner om Sverigedemokraternas. Som jag kommer 
att visa kan man även finna en hel del likheter mellan Sverigedemokraterna 
och Dansk Folkeparti vad gäller synen på religion och religiositet.  

Utanför Danmark har partiledaren Pia Kjærsgaard blivit uppmärk-
sammad för sin kritiska syn på multikulturalism och invandring. Trots den 
omfattande kritiken från utlandet har partiet lyckats etablera sig som ett 
verkligt politiskt alternativ. 

Dansk Folkeparti är en tämligen ung företeelse inom dansk politik. 
Partiet bildades först 1995 men har efter det snabbt vunnit en trogen 
anhängarskara bland de röstberättigade i Danmark. Vid sitt första val fick 
partiet ett väljarunderstöd på 7,4 %, vilket gav dem 13 mandat i folketinget. 
Det stora genombrottet hade således redan gjorts men 2001 års val gav Dansk 
Folkeparti en än större framgång: 12 % av rösterna och 22 mandat gjorde 
partiet till det tredje största i folketinget.116 Något av partiets inflytande 
förklarar deras representation i folketingets finansutskott som de för första 
gången erhöll år 2002.117

Vad gäller invandringspolitiken påminner Dansk Folkepartis budskap 
om Sverigedemokraternas, såsom vi kommer att se senare i framställningen. 
Danmark tillhör enligt partiet det danska folket. Invandrarna ses som ett främ-
mande element i denna gemenskap. Visserligen tillåter partiet en begränsad 
invandring men ett större antal utlänningar anses splittra den nationella 
enheten.

Danmark är danskarnas land, och medborgarna ska kunna leva i ett tryggt rätts-
samhälle som utvecklas i enlighet med dansk kultur. 

Utlänningar ska kunna upptas i det danska samhället, men endast under förut-
sättning att detta inte sätter trygghet och folkstyre på spel. 

116 www.danskfolkeparti.dk - Om os selv/ Historie (2003-11-10). 
117 www.danskfolkeparti.dk - Om os selv/ Historie/ Forlig (2003-11-10). 
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Utländska medborgare ska, i begränsat antal samt i enlighet med särskilda regler 
och i överensstämmelse med grundlagens bestämmelser, kunna erhålla danskt med-
borgarskap.118

Dansk Folkeparti är också ett parti som ser den nationella kulturen som något 
viktigt. Dansk kultur med dess tillhörande nationella instanser med stort 
symboliskt värde bör enligt partiet bevaras. Man vill t.ex. att Danmark förblir 
en monarki. Danskarnas historia och tradition ses som grundläggande för 
dansk kultur och behöver därför förmedlas till de kommande generationerna. 

Kulturen har sitt ursprung i det danska folkets historia, erfarenheter, tro, språk och 
sedvänjor. För att vårt land ska förbli ett fritt och upplyst samhälle krävs det att vi 
skyddar och vidareutvecklar vår kultur. 

Vi eftersträvar därför en bred insats för att stärka danskheten överallt. Danska mino-
riteter utanför Danmarks gränser bör få ekonomiskt, politiskt och moraliskt stöd.119

Även religion uppfattas som en viktig kulturell faktor. Man anser att kristen-
domen är danskarnas religion. Däremot säger principprogrammet inget speci-
fikt om den lutherska kristendomen, men vikten av det lutherska arvet torde 
vara underförstådd när man talar om folkkyrkan. Likaså är den lutherska 
tanken på skillnaden mellan det andliga och det världsliga regementet 
väsentlig för Dansk Folkepartis tolkning av kristendomen. Av allt att döma 
upplever man folkkyrkan som en nationell symbol, som i synnerhet har en 
viktig uppgift som kultur- och moralupprätthållare.  

Kristendomen har under många århundraden varit förhärskande i Danmark och den 
utgör en integrerad del av det danska samhället. Den betydelse som kristendomen 
har och har haft är ovärderlig och den har satt sin prägel på danskarnas livsstil. 
Genom tiderna har den utgjort ett rättesnöre och en vägvisare för det danska folket. 

Kristendomen gör en distinkt åtskillnad mellan det världsliga och trons värld. 
Denna skillnad är avgörande för ett lands utveckling, för frihet, öppenhet och 
folkstyre.

Dansk Folkeparti anser att staten ska stödja folkkyrkan. Detta påverkar inte den 
allmänna trosfrihet som vi är anhängare – och beskyddare – av.120

118 www.danskfolkeparti.dk - Svensk/ Dansk folkepartis principprogram från oktober 2002/ Danmark är inte 

ett invandrarland… (2003-11-10). 
119 www.danskfolkeparti.dk - Svensk/ Dansk folkepartis principprogram från oktober 2002/ Landet bygger på 

det danska kulturarvet… (2003-11-10). 
120 www.danskfolkeparti.dk - Svensk/ Dansk Folkepartis principprogram från oktober 2002/ Folkkyrkan är det 

danska folkets kyrka (2003-11-10). 
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Dansk Folkeparti gör också gärna anspråk på att vara en beskyddare av 
den lutherska traditionen. Man vill att kyrkan också i framtiden kommer att 
inneha samma rättsliga status som den haft i flera århundraden. Lutherdomen 
uppfattas som en del av den danska kulturen. Intressant är även synen på 
monarkin som en i grunden religiös institution. Dansk Folkeparti hänvisar till 
statens grundlag där det står att monarken bör vara medlem i den lutherska 
kyrkan.

I grundlovens § 4 hedder det: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske 
folkekirke og understøttes som sådan af staten." I grundlovens § 6 hedder det: 
"Kongen skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke."

Dansk Folkeparti vil værne om folkekirkens grundlovssikrede rettigheder. 
Folkekirken, den evangelisk-lutherske kirke, er og skal fortsat være det danske folks 
kirke, hvor præsterne har forkyndelses-frihed.

Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er uadskillelig fra 
befolkningens liv. Den betydning, kristendommen har haft og har, er umådelig. 
Dette gælder selv om det danske samfund i dag er verdsliggjort. 

Mange deltagere i den offentlige debat har igennem de seneste årtier argumenteret 
for, at kulturelle forskelle skyldes fortidens fejltagelser, at fordi alle mennesker er 
lige, er ingen holdninger bedre end andre og, at alle religioner derfor må være 
lige.121

Partiet vill dock, som det står ovan, profilera sig som öppet i religiösa frågor 
såtillvida att man förespråkar religionsfrihet. Antagligen är det dock fråga om 
en mer eller mindre begränsad religionsfrihet, eftersom lutherdomen ändå ges 
en specialstatus. Kristendomen beskrivs som en religion som partiet i många 
avseenden uppfattar som överlägsen. Den kultur som har sin grund i kristen-
domen anses vara mer civiliserad än kulturer med icke-kristen bakgrund. Man 
säger inget direkt om t.ex. islam men det framgår dock tydligt att islam inte 
anses vara en passande religion för danskar. 

For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, værdinormer, 
traditioner, sædvaner og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling. 
Det er kun i den kristne, vesterlandske kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op 
med middelalderens verdens-syn. Det er kun i den kristne kulturkreds, det er 
lykkedes at skabe den frihed og tolerance, som er grundlaget for demokratiet, og det 
er kun her respekten for menneskets rettigheder er grundfæstet.122

121 www.danskfolkeparti.dk - Om os selv/ Arbejdsprogram/ Kristendommen, folket og etikken (2003-11-10). 
122 www.danskfolkeparti.dk - Om os selv/ Arbejdsprogram/ Kristendommen, folket og etikken (2003-11-10). 
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Dansk Folkepartis uppfattning om religionsfriheten måste ses i för-
hållande till anhängarnas syn på den lutherska kristendomen som en integrerad 
del av den danska kulturen. Enligt partiet har den danska staten ingen 
förpliktelse att ge understöd till andra religioner. Man hävdar att det behövs en 
kristen bakgrund för att kunna förstå danskhet och dansk kultur med allt vad 
det innebär. Därför vill man ogärna ta emot invandrare från icke-kristna 
områden. 

Vi ønsker religions-, tanke-, tros- og ytringsfrihed for alle grupper i Danmark, men 
vores forpligtelse som nation angår først og fremmest den danske kultur og dens 
kristne idégrundlag. Denne forpligtelse kan kun varetages i Danmark. Vi har 
derimod ingen pligt til at fremme andre landes religioner, kulturer eller sprog. Vi 
har heller ingen forpligtelse til at afstå fra at beskytte vores kulturelt bestemte tro, 
normer, traditioner og holdninger. 

Kendskabet til den jødisk-kristne tankeverden, som har præget udviklingen i de 
seneste 2000 år, er forudsætningen for at forstå den danske og europæiske kultur og 
for at forstå idéerne bag det moderne samfund og de institutioner, der for os er en 
selvfølgelig del af hverdagen.123

Den lutherska traditionen ses således inte bara som en del av den danska 
kulturen utan rentav som en självklar del av den danska vardagen. Denna syn 
som Dansk Folkeparti förespråkar påminner tydligt om Sverigedemokraternas 
uppfattning om lutherdomens plats i det svenska samhället. Man kan även anta 
att Dansk Folkeparti liksom sitt svenska systerparti i bestämd bemärkelse är 
negativt inställt till sekulariseringen. Även om inget av partierna vill profilera 
sig som religiösa anses lutherdomen utgöra en grund för den nationella 
kulturen i de bägge länderna.

123 www.danskfolkeparti.dk - Om os selv/ Arbejdsprogram/ Kristendommen, folket og etikken (2003-11-10). 
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Finland och Norge 

Vad gäller nationalistiska partier skiljer sig situationen i Finland och Norge 
något från både Sverige och Danmark. För det första bör konstateras att 
Finland och Norge är unga nationalstater som blivit självständiga 1917 
respektive 1905. Dessutom är antalet invandrare fortfarande mycket lågt jäm-
fört med Sverige och Danmark. Man skulle således kunna förmoda att det 
kanske inte finns någon liknande grogrund för en invandrarkritisk nationalism 
på den politiska arenan i de här länderna. På sätt och vis är denna förmodan 
riktig. Någon direkt motsvarighet till Sverigedemokraterna eller Dansk Folke-
parti finns knappast vare sig i Finland eller i Norge, men detta betyder inte att 
dessa länder saknar nationalistiska partier. Jag ger nedan en kort presentation 
av två nationalistiskt profilerade partier i Finland och Norge: Suomen Kansan 
Sinivalkoiset – Finlands Folkets [sic!] Blåvita124 och Fremskrittspartiet. 

I Finland har nationalistiska partier inte haft någon större framgång 
sedan andra världskriget. Mindre rörelser har visserligen bildats men ingen av 
dessa har lyckats växa till något allvarligt politiskt alternativ. För tillfället 
finns det i Finland ett par stycken registrerade partier med tydlig nationalistisk 
profil. Det mest framgångsrika av dem är Suomen Kansan Sinivalkoiset – 
Finlands Folks Blåvita.

Finlands Folks Blåvita grundades ursprungligen som en nationalistisk 
proteströrelse år 1993, då med namnet Sitoutumaton Kansanrintama (Obunden 
Folkfront). Med knappa fyra år på nacken byttes rörelsens namn till Kansal-
linen Rintama (Nationella Fronten) år 1997. Nationella Fronten hämtade sina 
ideologiska influenser framförallt från Frankrike där ett parti med samma 
namn vunnit stora framgångar. Det senaste namnbytet ägde rum år 2001 efter 
en insamling av 5000 namn som resulterade i att partiet kunde antas i 
partiregistret.125 Finlands Folks Blåvita lyckades dock inte att ta sig in i den 
finska riksdagen vid 2002 års val. 

Finlands Folks Blåvita har alltid präglats av en lokal anknytning och har 
aldrig lyckats etablera sig utanför Åboregionen. Partiets galjonsfigur, Olavi 
Mäenpää, har innehaft ledarposten sedan rörelsens början. Mäenpää sitter i 
Åbo stadsfullmäktige och fick i kommunalvalet i oktober 2004 ökat stöd.126

124 I fortsättningen Finlands Folks Blåvita. 
125 www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/puolue.htm (2003-12-29). 
126 Mäenpää fick flest personröster vid 2004 års kommunalval i Åbo; 2214 åbobor röstade på honom. (Åbo 

Underrättelser 24 oktober och 25 oktober 2004). 



61

                                                          

Han har främst blivit känd för sina kritiska uttalanden beträffande invandring. 
Den 9 juni 2003 blev Mäenpää dömd till 40 dagars fängelsestraff för hets mot 
folkgrupp i Åbo tingsrätt p.g.a. sina rasistiskt präglade uttalanden om mus-
limska invandrare.127

I principprogrammet beskrivs Finlands Folks Blåvita som en finsk-
nationell politisk organisation som åberopar en stark språklig och nationell 
identitet i det finska samhället. Partiet är mot mångkultur och arbetar mot 
invandring. Likaså vill man stoppa Finlands direkta ekonomiska hjälp åt u-
länder. Samtiden och särskilt den internationella utveckling som leder till 
avtagande nationalism beskrivs som en hotbild med tanke på idealet om den 
homogena nationalstaten. Enligt Finlands Folks Blåvita kan social och 
ekonomisk välfärd enbart bygga på nationell enhet och gemenskapskänsla.128

Det norska Fremskrittspartiet är till skillnad från Finlands Folks Blåvita 
inget småparti utan ett etablerat parti med anor från 1970-talet. Partiet 
grundades år 1973 som ett protestparti mot höga skatter och döptes efter 
partiledaren Anders Lange till Anders Langes Parti. Bara ett år efter 
grundandet (1974) byttes namnet till Reformpartiet. Det nuvarande namnet 
Fremskrittspartiet togs i bruk år 1977 och året därefter utsågs partiets kanske 
mest kände representant genom tiderna, Carl I. Hagen, för första gången till 
partiledare.

Fremskrittspartiet vann sina första stora framgångar i slutet på 1980-
talet. Vid 1987 års kommun- och fylkestingsval fick partiet 12,3 % av alla 
givna röster och två år efter, vid stortingsvalet 1989 var väljarstödet 13 %. 
Under första hälften av 1990-talet minskade stödet för Fremskrittspartiet stort, 
men redan vid år 1995 års kommun- och fylkestingsval var man tillbaka på 12 
%. Stortingsvalet 1997 var en stor framgång för Fremskrittspartiet som med 
sina 15,3 % och 25 stortingsledamöter blev Norges näst största parti. En 
liknande framgång nåddes också vid 2001 års stortingsval: under ledning av 
den nyvalde partiledaren Carl I. Hagen vann Fremskrittspartiet ett väljarstöd 
på 14,6 % vilket gav dem 26 mandat i Stortinget.129

Fremskrittspartiet har tidigare i flera sammanhang beskrivits som ett 
nationalistiskt och invandrarkritiskt parti. I partiets principprogram finns dock 
inga särskilda punkter som skulle behandla invandringstemat. Likaså har den 
nationalistiska principen tonats ned. Fremskrittspartiet beskrivs som ett 
liberalt parti vars ideologi ”bygger på Norges grunnlov, norsk och vestlig 

127 www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/uutiset.htm (2003-12-29). 
128 www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/periaatteet.htm (2003-12-29). 
129 www.frp.no/article/?id=270 (2003-12-29). 
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tradisjon och kulturarv med basis i det kristne livssyn”.130 Av denna formu-
lering att döma vill partiet således bevara och försvara det i den lutherska kris-
tendomen baserade kulturarvet i Norge. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att både Finlands Folks Blåvita 
och Fremskrittspartiet skiljer sig från Sverigedemokraterna och Dansk Folke-
parti vad gäller den ideologiska tonvikten. Varken det finska eller det norska 
fallet vittnar om ett liknande intresse för religion som kännetecknar Sverige-
demokraterna och Dansk Folkeparti. Per definition kan Finlands Folks Blåvita 
och Fremskrittspartiet beskrivas som neonationalistiska partier, även om man 
kan finna en del ideologiska olikheter mellan dem och de svenska och danska 
exempelpartierna särskilt när det gäller betoningen av religion och dess 
betydelse i nationella sammanhang.

130 www.frp.no/article/?id=167 (2003-12-29). 
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Sverigedemokraterna: partiet och partiprogrammet 

Historia 

Det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna är egentligen en del av en 
nationalistisk aktivism som har långa rötter i Sverige. Skillnaden mellan de 
olika nationalistiska grupperna har dock inte alltid varit så tydlig. Under 1930-
talet kunde t.o.m. fascister, nazister och rasideologer medräknas i den ”natio-
nella rörelsen”. På den tiden var nationalismen en verkligt bred företeelse som 
dessutom var mycket suddig i konturerna. Den tidens nationalister, vare sig de 
kallade sig så eller exempelvis nationalsocialister, var i regel skeptiska till det 
demokratiska styrelseskicket. En sorts elitism var mycket tydlig i den dåtida 
”nationella rörelsens” ideologiska budskap.131

Från och med andra världskrigets slut har man kunnat se en linje gå 
mellan den demokratiskt inriktade nationalismen och den rasistiska extre-
mismen.132 I dagens läge måste således en åtskillnad göras mellan den demok-
rativänliga nationalismen och den extrema subkulturen som ofta litet miss-
visande kallas nationalistisk. Man kan förmoda att den stora majoriteten av 
dagens nationalistiska missnöjespartier erkänner demokratin och därför gärna 
kallar sig demokrater.133

Som parti är Sverigedemokraterna en tämligen ny företeelse. Historiskt 
kan partiets början placeras i slutet av 1970-talet då den patriotiska och mer 
eller mindre tydligt invandrarfientliga rörelsen Bevara Sverige Svenskt (BSS) 
bildades. BSS var framförallt en lös sammanslutning av olika slags nationalis-
tiska krafter som förenades bakom en gemensam kritik av statens invandrings-
politik. År 1986 slogs BSS samman med det likasinnade Framstegspartiet. 
Sammanslagningen resulterade i bildandet av ett nytt parti, Sverigepartiet.134

Det nybildade partiet misslyckades emellertid med att mobilisera de nationa-
listiska krafterna politiskt. Dessutom var kopplingarna mellan Sverigepartiet 
och den extrema subkulturen ännu alltför tydliga. Sverigepartiet upplöstes och 
på ruinerna kunde ett nytt parti grundas, nämligen Sverigedemokraterna.  

131 Berggren 1999: 72f; Larsson & Ekman 2001: 31–51. 
132 Lööw 1998: 78. 
133 Clinell 1999: 9. 
134 Clinell 1999: 22; Lööw 2000: 69; Larsson & Ekman 2001: 60, 94f. 
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Sverigedemokraterna grundades officiellt den 6 februari 1988 och det 
nybildade partiets politiska verksamhet satte i gång 1989.135 Sedan dess har 
partiet representerat den största uppslutningen kring specifika nationalistiska 
värderingar i Sverige. Sverigedemokraterna anklagades länge för att vara 
nazistiskt – en stämpel som tilldelats partiet av många samhällsdebattörer och 
forskare.136 Denna negativa syn hänger sannolikt ihop med de kopplingar 
mellan några medlemmar i Sverigedemokraterna och nazistiska organisationer 
som olika forskare och journalister upptäckt. Särskilt var det under den första 
partiledaren Anders Klarströms (som numera lämnat partiet) tid som kontak-
terna till extrema organisationer var mer eller mindre uppenbara.137

Under senare år har Sverigedemokraternas ledning emellertid strävat 
efter att rensa ut de nazistkopplade krafterna ur partiet. Vare sig detta har 
lyckats eller ej kan man visa att Sverigedemokraterna efter 2002 års allmänna 
val är det största utomparlamentariska partiet i Sverige med ett väljarunder-
stöd på 1,4 %, vilket motsvarar 74 000 röster. Detta trots att utbrytarpartiet 
Nationaldemokraterna, som bildades 2001 efter en lång intern konflikt i Sveri-
gedemokraterna, nu tävlar om samma nationalistiskt sinnade väljare.138 De 
svenska mediernas syn på Sverigedemokraterna har dock inte förändrats 
nämnvärt på senare år. Partiet beskrivs fortfarande i regel som rasistiskt eller 
t.o.m. fascistiskt. Vid upprepade tillfällen har Sverigedemokraterna fått nega-
tiv publicitet bl.a. i landets större kvällstidningar. 

På Sverigedemokraternas hemsida på Internet beskrivs partiet som ett 
nationalistiskt mittenparti som för samman vänster- och högerideologi. De gör 
också anspråk på att försvara det demokratiska samhällsskicket. Man anklagar 
dock samtidigt de etablerade partierna för att stå för en antidemokratisk politik 
som helt saknar linje. I stort sett är Sverigedemokraterna alltså ett typiskt 
missnöjesparti med åsikter som i viss mån påminner om populism. Det bör 
dock noteras att Sverigedemokraterna inte är något traditionellt populistparti. 
Medan populisterna vanligen lyckas utveckla ett långtgående samarbete med 
åtminstone något av de etablerade partierna står Sverigedemokraterna dock 
fortfarande helt utanför. De populistiska missnöjespartierna brukar vanligen 
hävda att de är ointresserade av ideologi och att de istället ställer sakfrågorna i 
fokus. I verkligheten handlar populisternas budskap dock oftast om hur 
politiken egentligen borde skötas och hur de korrumperade krafterna ska 

135 Larsson & Ekman 2001: 125. 
136 Se t.ex. Westin 2002: 3. 
137 Larsson 2004: 24–26 
138 Larsson & Ekman 2001: 183; se även www.nationaldemokraterna.se. 
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rensas ut. Sverigedemokraterna däremot tar framförallt ställning till invand-
rings- och flyktingfrågor samt samhälleliga problem som anses höra ihop med 
mångkulturen. Denna specifika fokusering på invandringsfrågor gör att Sveri-
gedemokraterna inte kan betraktas som enbart populistiska.139

Trots att Sverigedemokraterna alltid varit ett isolerat parti har man 
lyckats locka till sig en del missnöjda avhoppare från de etablerade partierna. 
Bland de mera kända avhopparna bör åtminstone partiledaren Mikael Jansson 
(tidigare Centerpartiet) och Sten Andersson, f.d. riksdagsledamot (tidigare 
Moderaterna) nämnas.140

Partiet driver också ett internationellt samarbete med andra likartade 
nationalistpartier runtom i Europa. En speciellt nära relation har man haft med 
det franska Front National som tidigare t.o.m. bekostade Sverigedemokra-
ternas valrörelser.141 Likaså har ett nordiskt samarbete fördjupats nationalis-
terna emellan.142 Det bör också nämnas att ett liknande samarbete har bedrivits 
i Norden även mellan de mer extrema rasistiska subgrupperna.143

139 www.sverigedemokraterna.se; Clinell 1999: 159ff. 
140 Larsson & Ekman 2001: 148.; Denne Sten Andersson är dock inte att förväxla med det f.d. social-

demokratiska statsrådet med samma namn.  

Vid partiets riksårsmöte 2004 fick partistyrelsen en rad nya ledamöter med bakgrund i etablerade partier: 

Jonas Åkerlund (tidigare Moderaterna), Jan Mild (tidigare Socialdemokraterna, Miljöpartiet etc.) och Tony 

Wiklander (tidigare Socialdemokraterna) www. Sverigedemokraterna.se – vårt parti/Arrangemang/Riksmöte 

(2004-10-20). 
141 Rydgren 2002a: 2. 
142 Larsson & Ekman 2001: 316f; Clinell 1999: 177, 207f 
143 Lööw 2000: 59. 
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Ideologi

Sverigedemokraterna kan på många vis sägas representera det slags 
neonationalism som jag närmare definierade i avsnittet ”Tidigare forskning” i 
del 1. Partiets budskap är framförallt präglat av en nostalgisk syn på natio-
nalstaten, vilket innebär att man strävar efter att återskapa ett samhälls-
tillstånd som man anser redan har funnits. Ideologiskt befinner sig partiet 
varken till höger eller vänster. Budskapet uppges vara inspirerat av ”såväl 
sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemok-
ratiska folkhemstanken”.144 I partiprogrammet beskrivs Sverigedemokraterna 
som ett nationalistiskt mittenparti. Den ideologiska linjen kallas national-
demokrati. Partiets demokratisyn beskrivs i principprogrammet på följande 
vis:

Sverigedemokraterna förespråkar en klassisk demokratimodell, med inslag av 
brukar- och direktdemokrati, där ett minimum av värderingar läggs in i demokrati-
begreppet och där samtliga medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. All 
makt ska utgå från folket. Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att 
tillsammans påverka sin situation. Utan demokratiska fri- och rättigheter, som gäller 
för alla, finns ingen demokrati.145

Partiets ekonomisyn är föga preciserad, men enligt partiprogrammet 
förespråkar Sverigedemokraterna en blandekonomi som är färgad av de gröna 
värden man gör anspråk på att försvara. Enligt principprogrammet ska 
”landets resurser hanteras varsamt, så att vi med gott samvete kan lämna över 
till kommande generationer”.146 Partiets ekonomisyn präglas av en princip 
som man kallar reglerad marknadsekonomi.147 Man vill också betona att 
Sverigedemokraterna tar avstånd från extrema ideologier så som marxism och 

144 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/1.Inledning (2003-11-10). 
145 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/4.En fri, öppen och demokratisk stat (2003-11-10). 
146 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/3.Fäderneslandet (2003-11-10). 
147 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/4.En hållbar ekonomisk politik); (partiprogram 1999 med 

justeringar 2002/”Ekonomi”(2003-11-10). Vid partiets riksårsmöte 2004 antogs ett nytt mera specificerat 

ekonomiskt program för Sverigedemokraterna. (www.sverigedemokraterna.se – vårt parti/Arrange-

mang/Riksmöte 2004-10-20) 
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nationalsocialism, men också från den politik som praktiseras av dagens etab-
lerade partier.148

Partiets ideologi skulle kunna beskrivas som både etnocentrisk och 
invandrarkritisk. Ett tydligt drag i Sverigedemokraternas ideologi är beto-
nandet av centrala nationalistiska principer. Sverigedemokraterna strävar efter 
att återskapa den homogena nationalstaten. Det finns således anledning att 
kalla dem neonationalister efter den definition som jag gjort av fenomenet.  

Den tillbakablickande synen på det ideala samhällstillståndet, som jag 
beskriver som ett av de tydligaste kännetecknen för neonationalism, är tydligt 
framträdande i Sverigedemokraternas ideologi. Man blickar tillbaka till det 
samhälle som av partiets ideologi beskrivs som etniskt och kulturellt homo-
gent. Detta ideala samhälle anser Sverigedemokraterna är det s.k. ”folk-
hemmet” som fanns före de stora invandringsströmmarna från 1960-talet 
framåt. Sverigedemokraternas ideologiska mål är att ”på sikt återskapa 
Sverige som en svensk nation”.149 I det nyjusterade principprogrammet har 
denna formulering emellertid slopats. Man skulle emellertid kunna säga att 
just begreppet folkhemmet intar en central plats i partiets ideologi. Även i 
partiets nya principprogram framkommer den nostalgiska tanken på det 
svenska folkhemmet mycket tydligt:  

Ett viktigt mål för Sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet; det fria, 
öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har 
möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. 
Förutsättningar för återupprättandet av det svenska folkhemmet, präglat av social 
rättvisa och nationell solidaritet...150

Den nationalistiska principen genomsyrar helt partiets ideologiska budskap. 
Nationen beskrivs som ett genom naturlig utveckling skapat kollektiv som bör 
bevaras. I principprogrammet kan man läsa följande om nationalism och 
svenskhet:

Nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två 
människor samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt är förhållandet mer 
komplext än så, beroende på vad man väljer att tolka in i kulturbegreppet. Ovan har 
kultur definierats så som ”den omgivning av självklarheter, minnen och före-
ställningar som vi lever i och som vi är med om att forma”. För att vi ska få en mer 

148 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Sverigedemokraterna” (2003-11-

10). 
149www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Befolkningspolitik” (2003-11-

10). 
150 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/4. Folkhemmet (2003-11-10). 
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fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och 
ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra så som till-
hörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.

För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och 
som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen 
svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den 
svenska nationen. Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. 
Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap 
kunna erhållas även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig 
kränkning av den nationalistiska principen. I huvudsak ska dock svenskt medbor-
garskap vara ett privilegium avsett för svenskar.151

Av intresse är även partiets önskan om att bevara det monarkiska statsskicket. 
Så som jag kommer att visa senare i framställningen, uppfattas kungahuset 
som en värdefull nationell symbol, ett slags förmedlare mellan det förgångna 
och nuet: 

Så länge Sverige har varit en stat i politisk mening har vi också haft monarkin som 
statsskick. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att den svenska statsbildningen 
gynnas av att Sverige även fortsättningsvis är en konstitutionell monarki, där 
regenten representerar kontinuiteten och stabiliteten i statsmakten.152

Partiet vänder sig således till alla svenskar (eller i en vidare mening: till dem 
som upplever sig vara svenskar) och strävar efter att förstärka den nationella 
identiteten och samhörighetskänslan hos folket. Familjen beskrivs i partipro-
grammet som den kollektiva nationens grundenhet: 

Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har familjen 
varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Förhållandet mellan man 
och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska sam-
hällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen 
för den mänskliga fortplantningen, vilken överallt utgör grunden för respektive 
nations fortlevnad. Familjens funktion som bas för samhället är en förutsättning för 
ett fungerande samhälle. Familjen är kulturförmedlande och fostrande.  

Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta 
olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor komplet-
terar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig 
betydelse. Centralt för Sverigedemokraterna är att alla människor, oavsett könstill-
hörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter.153

151 www.sverigedemokraterna.se - principrogram/2. Den nationalistiska principen (2003-11-10). 
152 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/4.En fri, öppen och demokratisk stat  

(2003-11-10). 
153 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/3.Familjen (2003-11-10). 
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Sverigedemokraterna gör således anspråk på att vilja satsa på barnfamiljer och 
utbildning. Barnen ska enligt den här tanken lära sig mera om viktiga händel-
ser i nationens historia särskilt i skolundervisningen.154

Dessutom ämnar Sverigedemokraterna genom bl.a. reformer inom 
utbildningen ”blåsa liv i den svenska folksjälen”.155 Därför vänder sig partiet 
mot den öppna invandrings- och flyktingpolitik som praktiserats i Sverige 
sedan 1960-talet. Gårdagens Sverige, som fanns innan dessa felaktiga beslut 
började fattas, beskrivs som det egentliga folkhemmet. Detta Sverige bör 
enligt Sverigedemokraterna uppfattas som ett föredöme för alla världens 
nationalstater. Så som partiet ser på saken var det just det etniskt och kulturellt 
homogena folkhemmet som gav samhället de färdigheter som möjliggjorde 
den svenska ekonomins snabba utveckling under efterkrigstiden.156

Även de gröna värdena ges mycket utrymme i partiprogrammet. Sve-
rigedemokraterna strävar efter att bromsa centraliseringen av makten och den 
ökade urbaniseringen. Landsbygden ska hållas levande, menar man. Miljö-
frågor upplevs som mycket viktiga.157 Det är dock ingen självklarhet att natio-
nalistiska partier profilerar sig som gröna. I själva verket är det snarare 
tvärtom: miljörörelsen har alltid präglats av en antinationalistisk ideologi.158

Sverigedemokraternas gröna tänkande däremot utgår från den egna nationen. 
Partiet efterlyser en ökad miljömedvetenhet hos svenskarna. Att bevara natu-
ren uppfattas framförallt som en nationell angelägenhet:

Vikten av att förvalta arvet har redan påtalats. Kontinuitetens betydelse för stabilitet 
och identitet kan inte nog betonas. Förvaltarskapet omfattar mer än det kulturella 
arvet. Det är lika viktigt att värna landet, dess resurser och miljö. Naturen får inte 
betraktas som en outsinlig källa, där kortsiktiga vinstsyften leder till överex-
ploatering. Landets resurser ska hanteras varsamt, så att vi med gott samvete kan 
lämna över till kommande generationer.  

154 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Familj” och ”Skola och 

undervisning” (2003-11-10). 
155 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Kultur”  

(2003-11-10). 
156 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Bakgrund”  

(2003-11-10). 
157 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Miljö”  

(2003-11-10). 
158 Castells 1998: 126, 135. 
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Lika angeläget är att försvara landet från yttre hot. Ett starkt försvar ska garantera 
att hela Sverige kan försvaras.159

Det är den svenska invandrings- och flyktingpolitiken som utgör den 
stora utmaningen för Sverigedemokraterna. Det är på det här området som 
partiet vill genomföra de största reformerna. De flesta samhälleliga problemen 
upplevs vara följder av en alltför öppen flyktingpolitik. Invandringen uppfattas 
av Sverigedemokraterna som det största samhälleliga problemet. Mass-
invandringen i synnerhet från kulturellt avlägsna områden har enligt partiet 
haft en negativ inverkan på vad de betecknar som svenskarnas nationella 
identitet och därmed gett upphov till bl.a. ekonomisk nedgång, ökad 
brottslighet och otrygghet. Därför vill man införa strängare regler för invand-
ring och göra det svårare för flyktingar att få asyl i Sverige. 

Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det 
rört sig om ett begränsat antal invandrare från närliggande områden. Tendensen i 
modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. 
Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot 
den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan 
om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska 
principen.

Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en 
sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis 
att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) 
återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig 
majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.160

Sverigedemokraterna vill således motverka något som man kallar för ett 
medvetet politiskt mål att skapa ett pluralistiskt samhälle. I linje med den här 
principen vill man att staten ändrar sin praxis och upphör med att ge de nya 
flyktingarna permanenta uppehållstillstånd. Enligt Sverigedemokraternas par-
tiprogram är återvandring och assimilering den rätta medicinen på dagens 
problem. Samtidigt gör partiet dock en åtskillnad mellan arbetskraftsin-
vandring och annan invandring. De europeiska invandrarna, och då i synner-
het de nordiska invandrarna, anses lättare kunna smälta in i det svenska 
samhället.  

159 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/3. Fädernesland (2003-11-10). 
160 www.sverigedemokraterna.se - principprogram/2. Begränsad invandring (2003-11-10). 



71

                                                          

Sverigedemokraterna är även mot EU och valutaunionen EMU.161

Istället för EU-medlemskap borde Sverige, enligt Sverigedemokraternas 
princip, ha strävat efter att utveckla ett djupare samarbete mellan de nordiska 
länderna. Anmärkningsvärt är även att partiet skulle ge de nordiska invand-
rarna svenskt medborgarskap efter tre år i Sverige (nu två år), medan de utom-
nordiska skulle få vänta i tio år (nu åtta år).162

Låt oss nu fortsätta med det viktigaste intresseobjektet i detta avsnitt, 
nämligen synen på religion och religiositet hos Sverigedemokraterna. Efter 
denna redovisning fortsätter jag med att presentera några för ämnet relevanta 
utsagor som ingår i de inspelade samtalen jag haft med sex partimedlemmar. 

161 Ett nytt europapolitiskt program antogs vid riksårsmötet 2004. (www. sverigedemokraterna.se – vårt 

parti/Arrangemang/Riksmöte 2004-10-20) 
162 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/befolkningspolitik (2003-11-10). 
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Religion 

Hurdan relation har då Sverigedemokraterna till religionen när man ser på 
dokument och på partiprogrammet? Man skulle kunna konstatera att det finns 
ett allmänt intresse inom partiet att ta ställning till religionsrelaterade frågor. 
Inför kyrkovalet hösten 2001 växte partiets intresse för kyrkopolitiken avse-
värt. Under samma höst bildades en särskild kyrkopolitisk partifraktion ”Fä-
dernas kyrka” som varit verksam sedan dess.163

Att Sverigedemokraterna hyser intresse för det kyrkliga är egentligen 
inte någon tillfällighet. Den nationella rörelsen i Norden har traditionellt varit 
tämligen kristendomsvänlig. Lutherdomen har sedan länge uppfattats som en 
självklar del av de nordiska nationella kulturerna.164 Speciellt fruktbart var 
samarbetet mellan de nationella högerkonservativa krafterna och kyrkan i 
Finland under tiden mellan de två världskrigen.165 Sverigedemokraternas kyrk-
liga fraktion står idag för ungefär liknande tankar.

I detta avseende kan man verkligen upptäcka en del intressanta likheter 
mellan Sverigedemokraterna och den kristet orienterade högerextremismen i 
1920- och 30-talens Finland. Tanken på den lutherska statskyrkan som en 
nationell kulturbärare och moralinstitution styr religionsuppfattningen hos de 
troende medlemmarna i Sverigedemokraterna, på motsvarande sätt som hos de 
finska fascisterna för knappa sjuttio år sedan. De traditionellt nära banden 
mellan den lutherska kyrkan och den svenska staten uppfattas som något 
speciellt svenskt. Att Sverige är en kristen nation tycks vara en självklarhet för 
de religiöst aktiva partiaktivisterna. Det är inte heller någon tillfällighet att 
svenskarna är lutheraner. Vidare menar man att lutherdomen utgör en naturlig 
del av den svenska kulturen. På partiets hemsida resonerar man på följande 
sätt angående saken:

Ända sedan vår gamle konung Gustav Vasa har svenskarna varit Lutheraner. Vi har 
genom århundradens gång fjärmat oss från främmande läror och vidmakthållit vårt 
kristna arv. Religionen har varit lika viktig som etniciteten, svenskheten är inte bara 
den nationella hemhörigheten utan även den religiösa.166

163 www.sverigedemokraterna.se/fk/. 
164 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Samhällsstruktur” (2003-11-10); 

Hettne, Sörlin & Östergård 1998: 223–235. 
165 Murtorinne 1982: 259–265; Lindström & Karvonen 1987: 160; Karvonen 1989: 27, 96f.  
166 www.sverigedemokraterna.se/fk/artiklar_varforlutheran.shtml (2004-02-09). 
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Svenska kyrkan bör enligt Sverigedemokraterna ha en samhällelig roll ”som 
kulturbärare och kulturvårdare”.167 Därför bör staten även i framtiden behålla 
sin nära relation till den svenska kyrkan. Dessa tankar belyses närmare i nästa 
avsnitt.

Svenska kyrkan är, enligt Sverigedemokraternas nationalistiska linje, en 
viktig kultur- och identitetsskapare i Sverige. Kyrkan ses som en moral-
institution och som en etisk uppfostrare.168 Att staten och kyrkan på senare år 
allt tydligare börjat glida ifrån varandra upplever Sverigedemokraterna som en 
mycket negativ utveckling.169 Skilsmässan mellan kyrkan och staten uppfattas 
således som ett ytterligare exempel på det moraliska förfall som ägt rum i 
Sverige sedan 1960-talet. Sverigedemokraterna har därför en kritisk inställ-
ning till den nuvarande kyrkoledningen, som anses vara alltför tydligt vänster-
orienterad och liberal. Partiets kyrkopolitiska målsättning är att rensa ut de 
liberala krafterna ur svenska kyrkan och därmed förstärka kyrkans ställning 
som en trovärdig moraluppfostrare och kulturupprätthållare.

Svenska kyrkan beskrivs också som en viktig nationell symbol. En av 
kyrkans viktigaste uppgifter i samhället är att skapa samhörighetskänsla bland 
folket och fungera som ett etiskt föredöme för landets alla medborgare. Därför 
ställer man sig avvisande till invandrarreligioner. De ses som främmande 
element i nationen som genom sin avvikande moraluppfattning bildar ett 
konkret hot mot den nationella enheten och leder till ökad brottslighet. 
Exempelvis uppfattas den moral islam anses stå för inte passa i det lutherska 
Sverige. Islam anses ha sådana ”sociala och politiska ambitioner” som strider 
mot den svenska lagstiftningen och moraluppfattningen.170 Därför vill 
Sverigedemokraterna inte tillåta moské- och minaretbyggen i Sverige. Rädslan 
för islam handlar mycket om en tänkt muslimsk invasion av Sverige. Dessa 
farhågor genomsyrar långt Sverigedemokraternas syn på islam, så som vi får 
läsa på partiets hemsida:  

I motsats till oss svenskar är muslimerna en extremt övertygad grupp. De ser på vårt 
moraliskt upplösta samhälle och ser sin chans - - - Vi måste kämpa för vår 
Lutheranska kyrka och hävda kyrkans intressen mot den främmande invasionen från 
Arabvärlden.171

167 www.sverigedeokraterna.se/fk/huvud.shtml (2004-02-09). 
168 www.sverigedemokraterna.se/fk/huvud.shtml (2004-02-09). 
169 www.sverigedemokraterna.se/fk/huvud.shtml (2004-02-09). 
170 www.sverigedemokraterna.se - partiprogram 1999 med justeringar 2002/”Samhällsstruktur” (2003-11-10). 
171 www.sverigedemokraterna.se/fk/artiklar_varforlutheran.shtml (2004-02-09). 
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Trots denna negativa uppfattning skulle muslimerna dock ges rätt till sin 
religionsutövning även i den återskapade svenska nationalstaten, förmedlar 
Sverigedemokraternas partiprogram. 

Den luthersk-kristna religionen anses således enligt Sverigedemok-
raterna utgöra en mycket viktig del av den nationella kulturen i Sverige. Fram-
förallt vill man i Sverigedemokraterna understryka vikten av den lutherska 
moralen. Detta gäller såväl synen på rätt och fel som inställningen till 
familjelivet och arbetet. Det är de skarpa moraliska motsättningarna mellan 
lutherdomen och vissa invandrarreligioner som utgör det största problemet. 
Därför tror Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte på möjligheten att mus-
limer och kristna på längre sikt kan leva i symbios med varandra i ett och 
samma samhälle.172

I det följande avsnittet beskrivs hur sverigedemokratiska partimed-
lemmar själva ser på det religiösa. Före och efter 2001 års kyrkoval fick jag 
möjligheten att diskutera bl.a. religion med sammanlagt sex kyrkovals-
kandidater i Sydsverige och i Stockholm. Deras funderingar över och utsagor 
angående begrepp som stat, nation och religion bildar stommen i det följande 
avsnittet.

172 Jag vet dock inte i hur stor utsträckning Sverigedemokraterna har studerat andra religioner. Det är således 

svårt att bedöma hur mycket av partiets syn på t.ex. islam bygger på fördomar och generaliseringar.  
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Sverigedemokraterna: de intervjuade medlemmarnas 
synpunkter

Introduktion 

I detta avsnitt ges ordet till sex medlemmar i det neonationalistiska partiet 
Sverigedemokraterna. Genom citat får de här framföra sina åsikter och berätta 
hur de som representanter för ett nationalistiskt parti uppfattar nationalismen 
som ideologi. Jag vill också betona att det rör sig om aktiva partimedlemmars 
utsagor som, enligt min tolkning, följer den officiella partilinjen. Det rör sig 
således om representativa informanter, vilka ger oss en insyn i Sverigedemok-
raternas officiella ideologi.

Man kan dock inte veta huruvida partimedlemmarna i gemen eller de 
som röstar på partiet tänker likadant om samma saker. Det väsentliga i det här 
sammanhanget är emellertid, anser jag, att vi får veta vilket förhållande Sve-
rigedemokraterna som en politisk rörelse har till religionen. Centrala ämnen 
som tas upp i det följande resonemanget är framförallt olika nationella symbo-
ler, religion och religiositet i Sverige och partiets syn på moralfrågor. Givetvis 
kommer även andra för det nationella tänkandet värdefulla idéer att lyftas 
fram och diskuteras.

Samtliga informanter har välvilligt ställt upp då jag frågat dem om 
möjligheten att diskutera kring förhållandet mellan den nationalistiska ideo-
login och religion. Som redan tidigare nämnts kandiderade alla dessa sex 
personer till antingen kyrkofullmäktige eller stiftsfullmäktige inför kyrkovalet 
2001. I fortsättningen kallar jag informanterna med följande namn: Teodor, 
Tomas, Bengt, Greta, Joakim och Måns.  

Den följande redogörelsen, som alltså bygger på de inspelade samtalen 
med de ovan nämnda nyckelpersonerna, inleds liksom det tidigare avsnittet 
med en redogörelse för partiets samhällssyn. Jag använder mig av följande 
stödfrågor: Vad är det Sverigedemokraterna egentligen vill rent politiskt? 
Hurdana framtidsvisioner har partiet och vilka förändringar vill man åstad-
komma i samhället? Hur ser man på religiös tradition och Svenska kyrkan, 
och vad är det som enligt partiet gör religiositeten och religionstillhörigheten 
så viktiga i nationella sammanhang? Dessa frågeställningar utgör stommen i 
detta avsnitt. Vidare behandlas också begreppet nationell symbolism. Sverige-
demokraterna själva använder detta begrepp om vissa institutioner som de 
anser har, eller bör ha, en gemenskapsstiftande funktion i nationalstaten. Ut-



76

över Sverigedemokraternas syn på nationella symboler uppmärksammas även 
synen på historia och tradition som kan sägas vara nära sammankopplade med 
det som de uppfattar som nationella symboler. Som det visar sig handlar 
Sverigedemokraternas principer rörande nationen mycket om hur man ser på 
förhållandet mellan nationalstatsbygget och den lutherska konfessionens do-
minans i Sverige från och med reformationen. Att Sverige uppfattas som ett 
kristet land med en kristen kultur och moral har, så som vi kommer att se, 
också en avgörande inverkan på hur man i Sverigedemokraterna ser på in-
vandringen.
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Sverigedemokraternas samhälleliga målsättningar 

Som ovan konstaterats har Sverigedemokraterna en skeptisk syn på de senaste 
decenniernas utveckling i det svenska samhället. En central fråga i det här 
sammanhanget är hurdant Sverige Sverigedemokraterna egentligen vill skapa. 
Hur skulle vardagen se ut i ett Sverige styrt av Sverigedemokraterna, vem kan 
egentligen kalla sig svensk och vem har rätt att bli svensk medborgare? Nedan 
får vi en bild av hur partimedlemmar tänker om dessa frågor.  

Trygghet och gemenskapskänsla tycks vara nyckelord i Sverigedemok-
raternas partiideologi vad beträffar samhällsordningen. Så här berättade 
Joakim om partiets framtidsplaner: 

Ett bra samhälle med statlig och nationell gemenskap… så vi tror att man måste ha 
någon sorts [gemenskapskänsla?]… med dom andra. Vilket minimerar brott och … 
överhuvudtaget ett samhälle som tar hand om sådana yrken och sådana saker och 
där folk har en grundläggande självkänsla och att man är säker var man kommer 
ifrån och har säker identitet. Rätt många i dagens samhälle är helt rotlösa. Man kan 
väl sammanfatta det med det som många förknippar med det som var 
folkhemmet.173

Man skulle således kunna säga att Sverigedemokraternas ideologi enligt 
intervjupersonerna innehåller en viss folkhemstanke. Folkhemmet är ett be-
grepp som används frikostigt i detta partisammanhang. Enligt Bengt präglas 
ett folkhemssamhälle av trygghet och nationell samhörighet: 

Jag skulle vilja säga att det är mycket, vi har ju mycket det här som bygger vidare 
på folkhemstanken, som faktiskt socialdemokraterna drev ju tidigare. Vi vill ha ett 
samhälle där folk kan känna gemenskap med varandra, man kan känna stolthet av 
landet, man kan utan att vara rädd gå ute på gator och torg på kvällstid, att man 
bortgår från det här… ett brottslingars paradis som Sverige idag betraktas som. Ett 
samhälle där människorna hjälper varandra och visar solidaritet med varandra, 
nationell solidaritet.174

Greta ger socialdemokratin mycket beröm för folkhemsideologin men menar 
samtidigt att socialdemokraterna nu har övergivit de här principerna. Hon 
känner sig besviken och menar att socialdemokraterna numera medvetet 
strävar efter att ruinera den nationella homogeniteten och istället satsar på 
mångkulturen:

173 IF mgt 2001/097. 
174 IF mgt 2001/098.  
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Jag tror att vi har haft det för bra i Sverige helt enkelt. Socialdemokratin har stått för 
allting i princip de senaste femtio åren som varit bra. Föreningar och sporten… som 
för något gemensamt… allting som gjort att folk har det bra och är trygga och så… 
det har liksom sitt ursprung i socialdemokratin och i den här folkhemstanken. Det är 
nu så att socialdemokraterna har numera övergett folkhemstanken, därför att, ja… 
mångkultur är bättre tycker dom men dom vill också söka ha kvar folkhemstanken 
så tycker dom att vi kan inte… vi är hemska och otrygga… jag tror helt enkelt så att 
socialdemokraterna har sett till att ingenting kan vara fint utom socialdemokratin, 
det handlar om allt…175

Även Bengt anser att det finns mycket fint i den socialdemokratiska folk-
hemsideologin. Han menar att det egentligen finns något nationalistiskt i det 
här tänkandet. Enligt honom kunde andra världskriget ses som en viktig 
vattendelare i detta sammanhang. Sverige lyckades hålla sig utanför men 
miste samtidigt något av den nationella samhörigheten, menar han: 

Ett faktum är att socialdemokraterna i början av seklet, framförallt tjugo-, trettio-, 
fyrtio-, femtio- till och med… i början av sextiotalet, stod ju för en ganska… trots 
att i socialismens ideologi ingår det här att slå sönder nationsbegreppet, så stod dom 
för den här folkhemstanken och det är ju i sig, om jag säger så här, nästan natio-
nalistiskt tänkande. Men då efter… i slutet av sextiotalet och framförallt under 
sjuttiotalet så slogs ju det sönder av en och annan… radikalt… så jag tror att, ja, det 
är svårt att… jag tror att mycket beror på att vi inte har varit ockuperat, har inte varit 
i krig. Därför känner inte folk något behov av att känna den här gemenskapen.176

Hos Greta möter vi här en sorts konspirationstanke, som också för övrigt är 
kännetecknande för detta parti som ständigt kritiserats i medierna för sin 
ideologi. Enligt Greta har de socialdemokratiska politikerna medvetet och 
ihärdigt strävat efter att förneka det svenska folkets existens. Hon anser att 
detta har varit en del av deras projekt som har till mål att slutgiltigt slå sönder 
den svenska nationen och nationalstaten: 

Men det här som sagts, vad socialdemokraterna faktiskt har gjort, det kan man se i 
en riksdagsproposition som lades nittonhundra… för tre år sedan, där dom säger att 
svenskarna kan inte betraktas som ett folk, därför att dom är de som är svenskar 
idag, alltså dom som är svenska medborgare har så vitt skilda historia och bakgrund 
och etnicitet och allt möjligt så att vi kan inte längre ses som ett helt folk. Alltså kan 
inte svenskar utsättas för någonting som handlar om… folkgrupp… och då kan man 
göra… om man vill slå sönder nationen och nationstanken, då kan man göra så att 
man tar in en massa främmande element så att det blir oro. Så kan man helt bra säga 
att vi är inte ett folk längre. Då försvinner den här nationalistiska känslan därför att 

175 IF mgt 2001/098.  
176 IF mgt 2001/098. 
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man har inget gemensamt… så att mångkulturen per definition hotar ju nationen och 
nationalismen.177

Tanken på den socialdemokratiska sammansvärjningen spinns vidare av 
Bengt. Han påminner oss om att det i själva verket har fattats ett beslut i 
riksdagen som handlar om skapandet av ett multikulturellt samhälle. Dessa 
beslut, menar han, har medvetet hållits hemliga för folket. Avsikten har helt 
enkelt varit att slå sönder nationalstaten: 

Den här propositionen går ju tillbaka på… den här liknar ju ett riksdagsbeslut som 
fattades nittonhundrasjuttiofem, där man skulle skapa det mångkulturella samhället, 
besluten nittonsjuttiofem och det… jag tror inte det är någon media överhuvudtaget 
som belyst att detta skrivits om det. Och folk blev helt förvånade när jag sa att, ja, så 
beslutade politikerna redan nittonhundrasjuttiofem. Då beslutade riksdagen att 
Sverige ska omdanas till ett mångkulturellt samhälle. Vi ska frångå den här tidiga… 
hade man bedrivit en assimilationspolitik att de som kom hit skulle assimileras och 
bli en del av det svenska samhället. Det förkastade man då och menade att dom som 
kom hit ska få odla sin kultur och ska få ha sina grejer för sig, parallellt med 
svenskarna då. Så att redan då har man ju börjat… det är framförallt slutet av 
sextiotalet och sjuttiotalet som man har sett sin chans att kunna förstöra den här 
känslan för gott så att säga. Man hade sett att folket var svagt när det gäller 
nationalismen och då ville man gå in och slå sönder…178

Sverigedemokraterna vill således enligt de här informanterna försvara natio-
nalstaten mot de här planerna att ”slå sönder” den svenska nationen och satsa 
på att förstärka gemenskapskänslan hos svenskarna. Man är beredd att fort-
sätta kämpa för de folkhemsideal som socialdemokraterna övergivit. Solidari-
tetsprincipen är tydligt framlagd och sägs utgöra ett mycket centralt moment i 
den nationalistiska ideologi Sverigedemokraterna står för. Rättvisa och hjälp-
samhet medborgarna emellan är dygder som efterlyses av Greta: 

Vi vill ha ett samhälle präglat av trygghet, solidaritet… ja, överhuvudtaget att folk 
mår bra i samhället, så att inte folk utprickas, arbetskraft får inte utnyttjas, 
människor får inte utnyttjas sexuellt, det får inte finnas… som det är idag, att man 
skuldbelägger den ena delen i prostitution men inte den andra. Man måste hjälpa 
folk att liksom må bra. Därför att folk som mår bra är bättre medborgare.179

Dagens samhälle upplevs som förfallet i moralisk mening. Därför vill 
Sverigedemokraterna satsa på att höja, eller snarare återskapa moralen hos 
folket. Så här yttrar sig Bengt om saken: 

177 IF mgt 2001/098. 
178 IF mgt 2001/098. 
179 IF mgt 2001/098. 
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Vi vill återskapa moralen i samhället, för att jag tror det är där en stor del av 
problemet ligger, både när det gäller brottslighet och hur människor mår, sjukvård 
och allting beror ju på hur bra moralen är och därför om man har ett sunt och 
moraliskt samhälle, då mår människorna bättre. Man behöver inte lika mycket 
sjukvård och belastar inte samhället lika mycket, samt att man får ner kriminaliteten 
och liknande. Moralen tror jag är det som är det allra viktigaste att klara av att 
återskapa och det är det vi arbetar för.180

Frågan om vem som är svensk och har rätt till medborgarskap är relativt svår 
för hela partiet. I princip bestäms detta av individen själv; den som känner sig 
själv som svensk och som har bott i landet en längre tid är det tydligaste 
kriteriet för medborgarskapet enligt Joakim: 

En sådan som upplever sig själv som svensk och som har bott här en avsevärd tid, 
minst tio år tycker vi, som delar den grundläggande ordningen i samhället och talar 
språket och ämnar bosätta sig här. Då har man rätten.181

Greta har en hel del att säga om svenskhet. Hon känner sig själv som svensk 
och anser, liksom Joakim, att just känslan av att vara svensk är det viktigaste. 
Däremot kan inte alla bli svenskar, menar hon. Enligt Greta kan man tänka sig 
en cirkelmodell som avgör hur svensk man egentligen är: 

Det är väldigt individuellt så att säga. På samma sätt kan man säga att det finns en 
cirkel, och är man i mitten av den cirkeln så är man helt och fullt svensk. Jag anser 
att jag är i mitten på den cirkeln. Jag har svenska föräldrar, född i Sverige, pratar 
svenska, jag har bott i Sverige hela mitt liv och jag har svenskt medborgarskap.182

180 IF mgt 2001/098. 
181 IF mgt 2001/097. 
182 IF mgt 2001/098. 
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En avgörande faktor i det här sammanhanget är enligt Greta hur människan ser 
på sig själv. Det finns dock även andra faktorer. Svenskheten bestäms också, 
så som modellen visar, av ens etniska ursprung. Var man kommer ifrån är 
avgörande, i synnerhet om man inte ”ser svensk ut”, menar Greta:183

Alltså, man blir ju aldrig helt, fullt svensk, om man inte är född i Sverige och har 
svenska föräldrar som jag. Men man kan ju bli mer eller mindre svensk, man kan ju 
känna sig svensk. Om du har kommit hit när du var fem år och pratar bara svenska 
och känner dig svensk, då ska jag väl se dig som svensk, därför att svensk kan vara 
den som uppfattas som svensk av andra. Därför kan det vara lite problematiskt med 
adopterade barn som kommer någonstans bortifrån. Dom är ju svenskar med 
svenskt medborgarskap, dom pratar bara svenska, dom har svensk kultur, dom har 
svenska föräldrar och då är allting svenskt. Men dom kommer någon annanstans 
ifrån och ser inte svenska ut. Där har du ett problem, därför att andra människor 
uppfattar dom inte som svenska. Dom kan också ligga lite längre ut i cirkeln, även 
om dom är svenskar. Men då är det lättare för grannar, närstående kultur och 
närstående folk, att smälta in i…184

En liknande uppfattning har även Teodor, som menar att invandrare från 
kulturellt närstående områden naturligen har det lättare att smälta in. Han tar 
emellertid inte upp frågan huruvida utseendet kan ha en betydelse i det här 
sammanhanget:

Vi talar ju ofta om i våra debatter… om man säger så, om kulturell närhet eller 
etnisk närhet… att det är lättare för kulturellt närstående att anpassa sig till svenskt 
samhälle och kulturen än vad det är för dom mer avlägsna då. Det är ju ganska 
naturligt också.185

Enligt Tomas är Sverigedemokraterna ett relativt liberalt parti när det gäller 
invandringsfrågor. Han understryker att partiet inte drar någon gräns alls 

183 Den här åsikten är mycket kontroversiell och ger upphov till en viktig frågeställning: hur påverkar en 

sådan här attityd t.ex. en mörkhyad människa som är adopterad till Sverige, och som har levt hela sitt liv i 

Sverige och har svenska föräldrar etc.? Frågan blir än mera komplicerad om en individ som känner sig svensk 

inte uppfattas som svensk av andra i samhället. Att låta utseendet, eller hudfärgen bestämma var man hör 

hemma kan således skapa många problem. Det kan sannolikt leda till en tanke på första och andra klassens 

medborgare. Vidare kan sägas att en åsikt som denna kolliderar med svenska statens officiella linje angående 

mänskliga rättigheter. Enligt de internationella konventioner som Sverige undertecknat har alla svenska 

medborgare samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, kulturell eller religiös tillhörighet, kön, ålder, 

eller sexuell läggning. (www.manskligarattigheter.gov.se 2004-10-15). 
184 IF mgt 2001/098. 
185 IF mgt 2001/092. 
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mellan Norden och resten av världen, utan har en generös syn på invandringen 
som i själva verket inrymmer hela Europa: 

Vi ser ju en väldigt vid gräns. Vi drar ju ingen skiljelinje mellan Norden och resten 
av världen, utan Europa och resten av världen. Vi som parti är kanske mera 
toleranta än vad vi uppfattas som. Vi är beredda att säga att till exempel folk från 
Balkan då har det tillräckligt lätt att anpassa [sig]… för att kunna invandra till 
Sverige. Det är relativt fritt om man ska gå efter partiprogrammet.186

Som det visat sig verkar nationaliteten enligt Sverigedemokraterna vara en 
komplicerad fråga som rör sig om flera faktorer. Förutom etniskt ursprung 
måste man även ta hänsyn till hur länge en invandrare har bott i Sverige. 
T.o.m. idén om ett slags ursvenskt nationalitetsfundament dyker upp. Så här 
fortsätter Greta: 

Men är den här cirkeln då… ju närmare centrum du ligger desto mer lik en ursvensk 
är du, och ju längre ut du ligger desto mer olik de vanliga svenskarna är du. Så att är 
du svensk medborgare som kommer från var som helst, Turkiet, så ligger du 
förmodligen ganska långt ute i cirkeln, därför att du ser inte svensk ut, och så 
förmodligen så har du inte ett svenskt tänkande, svensk kultur eller någonting, även 
om du har ett svenskt medborgarskap. Men det är också att hur länge man har varit 
här, har man bott här i tjugofem år är man säkert mer svensk än dom som har bott 
här i fem år.187

Även Bengt refererar till den cirkelmodell som Greta nämnde. Bengt tar dock 
inte ställning till utseende och etnicitet utan betonar mera den individuella 
inställningens betydelse. Enligt honom är det viktigaste att invandrarna så 
snart som möjligt börjar identifiera sig med sitt nya hemland: 

Men det viktigaste om man är inne i den här cirkeln, om man är invandrare, är hur 
man själv ställer sig till det nya samhället. Är jag en invandrare och… om jag vill 
känna mig svensk så att säga… jag tar till mig och assimileras helt enkelt och… tar 
till mig det svenska och lär mig språket bra… då är man helt enkelt en del av det 
svenska samhället, enda… den enda grejen som skiljer är då att jag kanske inte har 
svenska föräldrar, jag kanske är född i ett annat land. Men jag kan då själv, alltså 
jag kan själv [bestämma] var i cirkeln jag befinner mig. Och det beror på hur man 
själv ställer sig, det är ju väldigt individuellt, för varje individ att hur man ställer sig 
och vilken känsla man har… det finns ju dom i Sverige som överhuvudtaget aldrig 
vill känna sig som svenskar, dom vill inte värdera mig, men dom vill ändå vara här. 
Och dom ser jag inte som svenskar…188

186 IF mgt 2001/092. 
187 IF mgt 2001/098. 
188 IF mgt 2001/098. 



Den ovan behandlade synen på etnicitet och medborgarskap har också en 
tydlig anknytning till frågan om vilken vikt man lägger vid människornas
religiösa tillhörighet. Jag vill här genom en skisserad figur visa hur man kunde
uppfatta den här s.k. cirkelmodellen. (Se figur 2 nedan). 

Figur 2 
Sverigedemokraternas cirkelmodell (enligt författarens tolkning):

A: Helsvenska/infödda 

B: Invandrare från Norden (lutheraner) 

C: Invandrare från Europa eller Nordamerika (övriga kristna)

D: Invandrare från kulturellt/religiöst fjärran liggande områden

            (t.ex. muslimer från Mellanöstern/Nordafrika) 

Det är också anmärkningsvärt att etniciteten spelar en avgörande roll i det här 
sammanhanget. Vita lutheraner från Norden ligger närmast cirkelns helsvenska 
centrum. Vita från övriga Europa och Nordamerika anses likaså ha det tämligen lätt 
att bli en del av det svenska samhället. Man skulle kunna säga att ju närmare
släktskapsband en invandrare har med det som Sverigedemokraterna uppfattar som
nordisk etnicitet och kultur (som lutherdomen anses vara en del av), desto närmare
cirkelns mitt ligger han eller hon. En svart muslim kan således enligt 
Sverigedemokraternas nationalistiska princip tänkas befinna sig helt utanför den här 
cirkeln.

D
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Om nationella symboler 

Symboler spelar utan tvivel en viktig roll i nationalistiska sammanhang. Låt 
oss nu se vilka symboler som enligt de här partimedlemmarna är viktiga. Vi 
får av informanterna också veta vilken betydelse de själva tillmäter den 
nationella symboliken. Det är nämligen viktigt att veta vilket värde de natio-
nella symbolerna har för den mera övergripande nationalistiska ideologin, inte 
minst när det gäller partiets officiella linje. Visserligen rör det sig här om 
symboler i den nationalistiska symbolvärld som är knuten till Sverige, men en 
stor del av dessa symboler kan dock uppfattas som mer eller mindre univer-
sella i den meningen att de i någon form förekommer i de flesta nationalstater. 
Antagandet att religionen spelar en viktig roll i detta sammanhang bekräftas 
också av informanternas utsagor. 

Så som det framkommer av de följande utsagorna, uppfattas de 
nationella symbolerna ha olika funktioner. Det typiska är att de nationella 
symbolerna upplevs som identitetsskapande. De gör det lättare för med-
borgarna i ett visst samhälle att hysa en känsla av att de vet vilka de är och att 
känna samhörighet med varandra och med det geografiska område som bildar 
nationalstaten. Greta uttrycker sig på följande vis om nationella symboler:  

Ja, alla nationella symboler är viktiga därför att dom ökar liksom känslan av att man 
hör hemma någonstans. Om man känner att man hör hemma någonstans, då känner 
man ansvar. Om man känner ansvar för någonting, då tar man hand om det med och 
vill inte att det ska förstöras. Då begår man inte brott och man förstör inte och 
saboterar… man uppför sig helt enkelt efter de regler och lagar som finns.189

Greta värderar de nationella symbolerna högt också i ett historiskt avseende; 
framförallt som förmedlare mellan det förflutna och nutid. Så här fortsätter 
hon:

Sedan så… många nationella symboler har ju en lång historia. På det sättet är det 
också viktigt att man vet att historielöshet är nog det farligaste som finns, därför att 
om man inte har någon historia så har man ingen framtid. Så att man kan sätta in sig 
i ett perspektiv och… det kan bygga på någonting som… om det fanns någonting då 
så kanske det finns någonting längre fram. Så på det sättet kan historiska symboler 
vara väldigt viktiga.190

189 IF mgt 2001/098. 
190 IF mgt 2001/098. 
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En liknande uppfattning har även Måns. Enligt honom har de nationella 
symbolerna framförallt en mycket grundläggande uppgift som samman-
hållande element i nationalstaten:

[De nationella symbolerna är] väldigt viktiga tycker jag. Vi ser att i dagens samhälle 
så har den här nationella identiteten försvagats. Så att dom här samlande 
symbolerna är väldigt viktiga för att hålla ihop nationen och… fundamentet att 
bygga vidare på.191

Även Teodor är övertygad om att de nationella symbolerna har en stor 
betydelse för folket. Speciellt betonar han deras vikt i dagens samhälle där 
symbolerna försvagats eller, som han hävdar, tagits ifrån människorna: 

[D] et är särskilt viktigt nu när dom här symbolerna svartmålas eller att man 
försöker ta dom ifrån oss. Då är det ju viktigt att markera det för oss lite mer.192

Detta kan tolkas så att de nationella symbolerna framförallt är viktiga nu, när 
nationalismen som ideologi förefaller bräcklig och har kommit i kläm i och 
med spridningen av den globaliserande världskulturen. De nationella symbo-
lerna uppfattas ha en helande och skyddande förmåga i en värld där den 
internationella samhällsutvecklingen upplevs som hotfull i de nationalistiska 
kretsarna. Däremot tycks det vara mera osäkert när det gäller frågan vilka 
symboler som egentligen kan räknas som nationella och vilka av dessa som är 
de allra värdefullaste. Så här anser Teodor: 

Det råder nog ingen fullständig enighet om exakt vilka… nationella symboler 
som… sedan så gäller…193

Trots oenigheten beträffande den nationella symboliken betonar Teodor att det 
trots allt finns ett slags partilinje vad gäller dessa symboler och deras funktion: 

Det finns en grundläggande… ett grundläggande samförstånd att nationalistiska 
symboler i sig avgör hur viktiga dom är.194

Som det visar sig verkar alla nyckelpersonerna ha en tämligen samstämmig 
syn på de nationella symbolerna. De upplevs ha en viktig funktion som 
upprätthållare av den nationella sammanhållningen. Samtidigt kan man ana en 
växande oro för att dessa symboler minskar i betydelse. Även om det inte 
finns någon uttalad partilinje vad symbolerna beträffar, upplevs det som en 
viktig uppgift för partiet att upplysa folket angående just nationella symboler. 

191 IF mgt 2001/097. 
192 IF mgt 2001/092. 
193 IF mgt 2001/092. 
194 IF mgt 2001/092. 
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Man kan här, utgående från informanternas utsagor, skilja mellan fyra 
olika funktioner för de nationella symbolerna. De uppfattas ha 1) en 
identitetsskapande funktion och anses 2) fungera som förmedlare mellan 
historia och nutid och 3) ha funktionen som sammanhållande element i natio-
nalstaten samt 4) en helande och skyddande förmåga i en värld av bräcklig 
nationalism.

Vad är det då för symboler som upplevs som värdefulla i ett nationellt 
avseende? Nedan ges en kort redovisning för vilka nationella symboler 
nyckelpersonerna anser bör ses som de mest centrala. 

Nationen - hemmet 
Själva abstraktionen nationen bör också uppfattas som en nationell symbol. 
Nationen är egentligen den symbol som står för ett slags kollektivt grundideal. 
Denna grundsymbol skänker givetvis även liv till de ”mindre” symbolerna. 
Trots att nationen är en abstrakt symbol som vanligen finns någonstans i 
bakgrunden i den nationalistiska ideologin är den samtidigt också den allra 
viktigaste nationella symbolen. Utan nationssymbolen kunde de härledda mer 
konkreta nationella symbolerna inte existera. Som grundsymbol ger nationen 
mening åt hela den nationalistiska symbolvärlden. Så här resonerar Bengt 
angående nationen:

Man kunde säga så här att om man går ner i ett lägre perspektiv… jag brukar utgå 
från det i alla fall om man tittar på familjebegreppet… att man utgår därifrån. Då 
har man familjen, som man kan säga att är synonymt kanske med folket. Sedan då 
nationen, det är huset, nationen är folkets hem.195

Sverigedemokraterna har således en syn på nationen som folkets hem. Bengt 
fortsätter att bygga ut den här tanken på nationshemmet: 

Man öppnar ju inte hemmet, sin villa för alla… det gör man inte, utan jag bjuder in 
personer som jag vill kommer hem till mig… som jag tycker om och, ja precis… 
det är sådana självklara saker som vi tycker är självklara. Det är likadant just med 
folk, nation som familj och hem. Så är det ju att om grannens hus brinner ner eller 
någon annans hus i byn brinner ner, då kan ja titta ut och öppna min dörr och säga 
kom in och bo hos mig tills du får ordning… ordning och reda på ditt liv och… och 
sedan då när den här personen kommer hem, då förväntar jag mig givetvis att den 
personen börjar direkt arbeta för att åtgärda sin situation, kanske börjar bygga upp 
sitt hus igen, ser till att det fungerar, för att sedan kunna tacka så mycket för 
gästvänligheten och flytta tillbaka igen.196

195 IF mgt 2001/098. 
196 IF mgt 2001/098. 
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Att nationen beskrivs som hem innebär alltså även att en viss gränsdragning 
sker gentemot de andra nationerna. Följande utsaga av Greta förklarar vad 
denna tanke innebär i praktiken: 

Det finns ingen som har mer rätt än någon annan, än vi som är födda här och har 
betalt skatt och… är det inte vi som har rätt att bestämma vem som får bo och vem 
som inte får bo här.197

Givetvis innebär denna grundhållning att man automatiskt ser mycket 
skeptiskt på invandring i alla former. De väldiga flyktingproblemen som berör 
hela världen löses inte genom att låta flyktingarna permanent bosätta sig i 
andra folks hemländer, lyder den officiella linjen i partiet. Så här tänker Bengt 
om saken: 

[O] ch det är ungefär det man ser i nationsbegreppet också att jag har inget emot att 
man tar hit människor som har det kasst, det kanske har varit krig, dom har inga hus 
eller liknande… tills att dom har rätat ut sin situation så att dom kan återvända hem, 
bygga ut sitt land. Det ser jag som självklart. Givetvis kan jag bistå, jag menar, det 
är ju samma med om huset brinner ner så kan jag hjälpa till och säga att, ja, men jag 
vet någon som kan ordna det billigare kanske, jag kan hjälpa dig och komma dit och 
hamra och snickra lite… hjälpa till också. Men jag ser att den personen ska… även 
om det är långt att gå, återvända hem och bygga upp sitt igen.198

De stora flyktingproblemen som orsakas av svält och krig kan dock lösas, 
menar man i Sverigedemokraterna. I alla fall vore allting enklare och bättre 
om alla levde upp till den nationalistiska grundprincipen. Det rör sig alltså om 
att upptäcka och inse att nationen är folkets hem, så som Greta uttrycker 
saken:

Vi kommer alltid att ha andra problem. Men dom allra flesta problemen tror jag 
kommer att lösas om människor bara inser vad dom egentligen har här. Dom har en 
familj, dom har ett hem, och om man tar hand om sin familj och sitt hem så har alla 
det bra.199

Rent konkret innebär således anammandet av den grundläggande symbolen 
nationen även att ett visst slags etiskt tänkande aktiveras. Jag återkommer till 
detta påstående i del 3. 

Det finns förstås också andra nationella symboler som är värdefulla och 
som även de kunde beskrivas som nationens kännetecken. De ger mening åt 
nationen och har framförallt en uppgift som samhörighetsskapande symboler. 
Enligt Måns är flaggan, kungahuset och statskyrkan de kanske främsta natio-

197 IF mgt 2001/098. 
198 IF mgt 2001/098. 
199 IF mgt 2001/098. 
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nella symbolerna jämte själva nationen.200 Men det verkar också som om 
dessa symboler inte längre har samma funktion i samhället, anser man i Sveri-
gedemokraterna. Symbolerna har m.a.o. inte samma betydelse för människor 
som de haft tidigare. Joakim skulle vilja förstärka den nationella identiteten 
hos dagens svenskar genom en upplysning: 

I dagens samhälle är det väldigt viktigt för att förstärka den nationella identiteten 
och nationalkänslan… är ju utrotad, den syns ju inte, finns inte på ytan längre. Den 
ligger någonstans… om man nu har en så kallad upplysning så väcker den till liv 
igen folksjälen.201

Måns menar att en sådan nationell upplysning också kan förebygga mera ex-
trema former av nationalism. Han anser att det finns ett slags medfött behov 
hos människan att ha en nationell identitet. Därför anser han att det vore 
viktigt att man lärde dagens människor att känna till de nationella symbolerna: 

Och som när vi talar om invandring och rasism och så, så tror jag att det är viktigt 
för den delen också att nationell upplysning får stopp för sånt, att den inte tar sig  
absurda uttryck. För att det finns en… jag tror att det finns någon form av behov, ett 
mänskligt behov av nationell identitet och det kan man… även om man försöker 
trycka ner det, så kan man inte göra det [behovet] helt och hållet [osynligt?]… det 
finns kvar hos folket i alla fall. Men om man lägger locket på och trycker ner så kan 
det ploppa upp på andra ställen och ta sig konstiga uttryck. Så därför är det av den 
anledningen också viktigt.202

Flaggan och kungahuset 
En av de symboler som enligt Sverigedemokraterna mera konkret kan upp-
attas som identitetsgivande och samhörighetsskapande är flaggan. Enligt Greta 
är det viktigt att människorna känner till den här symbolen och lär sig dess 
betydelse för nationen: 

Och flaggan kan ju vara väldigt viktig på många sätt liksom. Då man ser den så kan 
man förknippa den med någonting fint.203

Likadant känner också Bengt. Han tillägger att flaggan även kan ha betydelse 
som trygghetssymbol. När man ser den egna nationens flagga kan man veta att 
man går trygg, exempelvis när man är utomlands: 

Men det är som man sa att staten och liknande ska kunna upprätthållas. Ser man en 
svensk flagga så ska man veta att man ska känna… den känsla man ska få när man 

200 IF mgt 2001/097. 
201 IF mgt 2001/097. 
202 IF mgt 2001/097. 
203 IF mgt 2001/098. 
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ser den är trygghetskänsla, känslan att man då hör hemma, det är min familj. Jag 
känner mig trygg, därför kan jag koppla av utan att behöva se någon… se efter och 
så här. Som till exempel när man är utomlands, då kan man hela tiden kolla lite 
grann, så att man vet inte riktigt vad som händer men när man kommer hem, då vill 
man kunna koppla av. Likadant vill man kunna göra i sitt land, att man kan gå glad 
och veta att… det är ingen som slår ner mig, eller busar eller någonting utan…204

Sverigedemokraterna har en tendens att beskriva den svenska flaggan som en 
majoritetssymbol. Flaggan uppfattas som en historisk symbol som refererar till 
det homogena nationssamhället. Denna tolkning av flaggan som symbol gör 
det omöjligt att uppfatta stora grupper invandrare som en del av det svenska 
folket. Det spelar således en avgörande roll vilka ögon man ser på flaggan 
med. I det här fallet kan flaggan omöjligen fungera som en symbol som 
överskrider skiljelinjer mellan olika folkgrupper i dagens samhälle då den ges 
en historisk innebörd som sedan förknippas med de inföddas enhetliga 
tradition.

Den svenska monarkin omnämns i intervjuerna bara i förbifarten. Inte 
desto mindre anses kungahuset ha en viktig symbolisk funktion i samhället. 
Man skulle dock kunna säga att Sverigedemokraternas syn på kungahuset 
verkar vara präglad av unionstiden med Norge. Under den tiden var kungen 
härskare av två nationer, vilket gjorde det svårt att se honom som en helt och 
hållet svensk symbol. Sverigedemokraterna tonar också ned kungens roll som 
nationell symbol och förknippar gärna kungahuset som institution med 
kyrkan. Regenten bör enligt de intervjuade vara medlem i Svenska kyrkan.  

Låt oss härnäst bekanta oss med den enligt nyckelpersonerna viktigaste 
moralupprätthållande och kulturbärande symbolen i Sverige, nämligen Svens-
ka kyrkan. Religion och religiositet överhuvudtaget har en stor betydelse för 
Sverigedemokraternas nationalistiska ideologi och livsåskådning. Kristendo-
men, och i synnerhet lutherdomen, beskrivs som något speciellt svenskt, som 
en del av den svenska kulturen. Då synen på religion och religiositet hos 
Sverigedemokraterna är mitt centrala intresseobjekt får kyrkan som nationell 
symbol ett skilt avsnitt.  

204 IF mgt 2001/098. 
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Svenska kyrkan – nationell symbol och kulturbärare 

Enligt Sverigedemokraternas samhällssyn hör begreppen kultur och religion 
nära samman. Svenska kyrkan upplevs som en del av nationalstaten Sverige, 
även idag. Kyrkan anses dessutom vara en meningsfull nationell symbol. Li-
kaså tänks kyrkan ha en viktig uppgift i samhället som folkets moralupp-
fostrare och vägvisare vad beträffar etikens område. Så här förklarar Joakim 
sin syn på kultur och religion: 

[Jag] tycker att religion är en väldigt viktig del av kulturen. Kulturen är en viktig del 
av religionen, också. Så fungerar det för mig, som jag ser det. Ett folks kultur 
påverkar också deras religiösa utövning. Kyrkan ser ju alltid olika ut i olika länder. 
Tror att resultatet är just det. Och just också att, jag tror att anledningen till att vissa 
religioner får fotfäste på vissa ställen beror på att om de på något sätt anpassar sig 
till folks mentalitet eller kultur. Jag tror att det är ingen slump att vi är kristna 
istället för buddhister.205

Att Sverige är ett kristet land upplevs således i partileden som något naturligt. 
I den svenska nationalstaten bör kristendomen även i framtiden ha en domi-
nerande ställning. Det är den kristna traditionen och Svenska kyrkans centrala 
ställning i samhället som har gjort svenskarna så samstämmiga när det gäller 
synen på rätt och fel. Enligt Måns kan samhället alltså åtminstone i det här 
avseendet vara religiöst, eller åtminstone få en religiös vägvisning från kyrkan 
i vissa frågor: 

[J] a, det är klart det kan. Vi har ju många exempel från historien… beror på vad 
menas med just religiöst… jag menar om det ska vara religiöst såtillvida att 
människorna är religiösa eller om dom ska styras av religionen… byråkrati är väl 
inget jag tycker är särskilt bra. Men det är viktigt att folk tror, religionen är ju också 
en del av tradition och kultur. Så att jag tror det kan, att det är bra också. Det är 
väldigt mångbildande, religionen, ofta, vilket kan… leder till att människor får 
samma moraluppfattning och normer om rätt och fel.206

Frågan om religionsfriheten erfars som mycket känslig av de partimedlemmar 
för vilka religionen är betydelsefull. I princip är man för religionsfriheten men 
med en viss förbehållsamhet. Den svenska religionsfrihetslagen trädde i kraft 
år 1951 och enligt den här lagen har de olika religiösa grupperna i Sverige en 

205 IF mgt 2001/097. 
206 IF mgt 2001/097. 
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likvärdig status.207 Enligt Sverigedemokraterna bör dock en klar majoritet av 
medborgarna i en fungerande nationalstat tillhöra samma konfession. Så här 
anser Måns: 

Jag vet inte, jag tror att det är… kan fungera och är väl acceptabelt på något sätt i 
religionsfrihetens namn. Beror på vilken princip man överordnar dom andra då… 
jag tror att i ett idealt samhälle bör en stor del av befolkningen ha samma religiösa 
uppfattning… så är ju i princip religionsfriheten överordnad. Det är väldigt svårt att 
förbjuda människor att ha en religiös åskådning men jag hade gärna sett att en 
majoritet av Sveriges befolkning var protestanter. Jag tror att det minimerar 
konfliktrisker och skapar större sammanhållning.208

Det framgår tydligt av de intervjuades utsagor att lutherdomen uppfattas som 
en värdegrund. Dessutom tycks man ha format en egen tolkning av denna 
konfession, vilket gör att det lutherska ses som något genuint för Sverige och 
Norden. Därmed lämnas heller inte något utrymme för religiös mångfald i 
samhället.  

Religionsfrihet och religiös mångfald 

Informanternas utsagor ger mer eller mindre uttryck för tanken att människor 
med annan religiös bakgrund anses annorlunda som moraliska varelser. Mot 
den här bakgrunden kan man säga att Sverigedemokraterna har en relativt 
snäv tolkning av begreppet religionsfrihet. Endast de minoritetsreligioner som 
uppfattas vara tillräckligt nära besläktade med den nordiska lutherska tradi-
tionen anses kunna assimilera sig tämligen oproblematiskt.  

Det är enligt Sverigedemokraterna en omöjlig tanke att flera stora 
religioner kan samexistera i ett samhälle. Enligt Bengt bör det i varje national-
stat finnas en religion, i Sveriges fall kristendomen, som har en erkänd domi-
nerande ställning, anser han: 

Staten är ju folket, och detsamma att folket har en viss trosuppfattning, och det 
lutherska… så kan man säga så att staten då har den lutherska inställningen, och då 
blir ju den automatiskt en statsreligion, ja, eftersom det är folkets. Det är inte 
meningen att både staten då, eller ska man säga folket eller staten som begrepp, går 
ut och säger att man får inte tycka annorlunda och köra något slags inkvisition eller 
liknande utan var och en ska ha sin trosuppfattning men jag anser nog att det ska 
finnas en statsreligion. Sedan kan det finnas andra trossamfund vid sidan om som är 
lägre så att säga… jag tycker att alla har rätt till sin egen tro, men en statsreligion.209

207 Roth 1998: 20. 
208 IF mgt 2001/097. 
209 IF mgt 2001/098. 
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I allmänhet uppfattar partimedlemmarna dock religion och religiositet som 
privatsaker.210 Däremot bör man sträva efter att skapa åtminstone något slags 
religiös enhet i en nationalstat, inte minst för att kunna förebygga moral-
krockar, så som Tomas menar: 

Man kan ju inte tvinga folk till någon viss tro. Redan på sjuttonhundratalet så insåg 
ju man det att… om inte Gud finns så måste vi ju ha någon, därför att även om 
religion är en privatsak så blir det ju nog samhällelig angelägenhet… inte minst där 
att alla måste ju på något sätt ha en uppsättning av moraliska normer. Och det som 
är det bästa för samhället, är ju om alla hämtar sin uppsättning av de moraliska 
normerna från samma källa. Annars kan det ju också uppstå moralkrockar mellan 
olika grupper.211

Vissa minoritetsreligioner anses ha lättare att assimilera sig i samhället. Detta 
gäller framförallt kristna frikyrkor och den judiska minoriteten. Joakim 
fortsätter att tala om hur viktigt det är att ha en religion som står överst i ord-
ningen. Sedan kan det, enligt honom finnas religiösa uppslutningar av mindre 
format, som dock erkänner majoritetens konfession: 

Ja, precis, att det finns en religion som har… är över de andra. Så att majoriteten har 
samma värderingar, sedan att det finns minoriteter i en viss utsträckning så, jag 
menar vi har haft judar i Sverige sedan, jag vet inte hur länge och det har aldrig varit 
några problem så att det är inget konstigt… vi har frikyrkor, det är väl inget problem 
men jag tycker att en måste vara vägledare och fungera som statsreligion.212

Man kan ana en tydlig skepsis i synnerhet gentemot islam hos medlemmar i 
Sverigedemokraterna. Det är framförallt islams kultur- och samhällssyn som 
inte anses kunna passa in i det svenska samhället. Det finns enligt detta synsätt 
också en skillnad mellan t.ex. muslimer och judar. De sistnämnda liknar mera 
svenskar och har därför kunnat assimilera sig i det svenska samhället, menar 
Greta:

Problemet med religion är att det blir ofta väldigt känslomässigt och irrationellt, när 
människor tror på någonting så är det så och därför fungerar särreligiösa länder 
oftast sämre än monoreligiösa, på samma sätt som med särkulturella och 
monokulturella fungerar. Jag tycker då att vissa länder i Asien som har både 
muslimer och kristna eller muslimer och hinduer istället, det är ofta någon form av 

210 Detta kan uppfattas som motstridigt med tanke på att Sverigedemokraterna ser lutherdomen som en del av 

den svenska kulturen. Kanske avses med det privata i religionen en mycket personlig dimension av religio-

siteten, medan religionens sociala dimension mera konkret anknyter till normer och krav som ställs på män-

niskor i samhällslivet. 
211 IF mgt 2001/092. 
212 IF mgt 2001/097. 
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förtryck, därför att man måste enas om hur det ska styras och problemet med det är 
då att om vi skulle ha en stark muslimsk grupp i Sverige, samtidigt som det är nu 
väldigt stor grupp kristna, så har vi alltid problem för att muslimer bygger ju sin 
samhällssyn sin samhälls… hur dom vill bygga samhället på Koranen. Där är tro 
och statsskick, det går inte att skilja åt… i Sverige så är lagen alltid framför 
religionen. Om man då har en stor grupp muslimer som säger att så här ska 
samhället styras, efter Koranen, så följer dom kanske hellre Koranen än den svenska 
lagen. Då har man alltid en grej att ta ställning till, vilka lagar, vilka regler som står 
överst… någonting måste ju stå före något annat, det kan inte vara likställt… för 
enligt Koranen har man ju lov att hugga huvudet, eller hugga händerna av tjuvar, så 
får man inte göra enligt svensk lag. Vilket ska stå överst? Det blir alltid problem om 
man har två stycken starka religioner som står emot varandra… men om man har en 
liten grupp judar till exempel i Sverige som ju oftast lever likadant som kristna, 
åtminstone utåt…213

Greta spinner vidare på samma ämne. Hon anser att judendomen knappast kan 
ses som någon problematisk minoritetsreligion i Sverige. Däremot utgör islam 
i hennes ögon ett reellt problem genom sin i grunden avvikande syn på 
samhälle och demokrati: 

Alltså, på det sättet är det inget problem, men det skulle inte heller vara något 
problem med en stor grupp judar, eftersom de följer också samhällets lagar på 
samma sätt som kristna gör. Men har man däremot en stor grupp muslimer eller 
kanske någon annan religion som har en väldigt imperialistisk syn och… för det 
gäller ju vad Allah har sagt. Där har vi ett stort problem. Det beror på hur lika dom 
två eller tre eller fyra religionerna är som finns i ett samhälle, och vad som står 
överst. Har man två religioner som bygger på helt olika tankar så fungerar det inte, 
på samma sätt som mångkulturella länder inte fungerar. 

Även Måns talar med samma oro om hotet från islam. Han sätter in problemet 
i ett större sammanhang och drar paralleller mellan problematiska situationer i 
olika flerkonfessionella samhällen: 

[Det] ser man ju inte minst i muslimska länder eller länder som har stora muslimska 
minoriteter. Hela Kaukasien ser jag med oro… sådana risker med befolknings-
grupper och sedan betydande minoriteter av muslimer. Likadant Indonesien, eller 
rättare sagt Filippinerna där… jag vet inte om majoriteten är buddhister eller… men 
en ganska stor minoritet muslimer som skapar oro i samhället. Nordirland sedan, 
betydande minoritet av protestanter i ett katolskt samhälle.214

En liknande uppfattning har också Teodor som också han upplever muslimsk 
invandring som problematisk. Han menar att tro och kultur hör tätare ihop för 

213 IF mgt 2001/098. 
214 IF mgt 2001/097. 
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muslimer än vad de gör för västerlänningar, vilket gör det svårt för dem att 
assimilera sig i ett kristet land som Sverige: 

Ja, och för muslimer är ju deras tro och deras kultur väldigt intimt förknippade. 
Precis som kristendomen är för den västerländska kulturen egentligen, fast det är ju 
i högre grad för muslimerna så. Så att därför så ser jag det som praktiskt taget 
omöjligt att man skulle kunna assimileras som muslim.215

Islam som religion uppfattas också som ett slags rival till nationalismen. 
Tomas menar att islam har en tendens att utöva förtryck mot den västliga 
kristna nationalismen. Detta gör, anser Tomas, att det inte kan uppstå någon 
verklig harmoni i ett muslimskt land: 

Det är intressant med just islam… jag är benägen att hålla med Salman Rushdie, att 
islam är egentligen en religion som har undertryckt dom gamla nationalismerna i… 
man talar väl mest om Indien då… att man uppfattas som islamsk måste man 
förneka sin indiska nationalism. Jag tror det går rätt bra att leva i harmoni mellan 
olika religioner just om man tar då islam och kristendomen för att båda har ju det att 
dom ska breda sig över hela jorden… det är svårt att… svårast att nå en långvarig 
harmoni just i det förhållandet.216

Teodor upplever att situationen i dagens värld är något orättvis när det gäller 
samlevnaden mellan de två stora religionerna kristendomen och islam. Han 
menar att islam nu har ett övertag när det gäller missionering: 

Ja, och dessutom så… för hundra år sedan, då hade ju kristendomen övertaget, då på 
grund av kolonialismen. Nu har ju islam något av ett övertag genom att de har, i alla 
fall potentiellt, flera miljoner missionärer i till exempel i Storbritannien. Och dom 
vill inte ha några missionärer i de muslimska länderna. Det blir som ett missions-
övertag och det kan ju… göra det svårt för en samexistens mellan religionerna.217

Man kan säga att Sverigedemokraternas syn på islam präglas av vissa stereo-
typiseringar. Både islam och kristendomen uppfattas vara något mera än 
enbart religioner. Man gör en åtskillnad mellan två värdesystem som uppfattas 
som i grunden olika. Detta leder till att muslimer och kristna ses närmast som 
två olika folk vars existens och moraliska beteende bestäms av de respektive 
religionerna.

215 IF mgt 2001/092. 
216 IF mgt 2001/092. 
217 IF mgt 2001/092. 
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Lutherdomen – en nationell identitetsskapare 

Kristendomen anses således av de här personerna ha en viktig uppgift som 
identitetsskapare i den svenska nationalstaten. Den kristna traditionens långa 
rötter i samhället har gjort den här konfessionen till en självklar del av svens-
karnas liv, anser Måns: 

[J]ag antar det är kristendomen, det är ju våran religion… men det är ju en 
utveckling… nej, men det är ju en religion som jag är uppväxt med och som mina 
föräldrar och deras föräldrar är uppväxta med och, det är ju naturligt för mig att vara 
kristen och att Sverige är kristet. Och det är ju också i och med kristendomen att det 
finns helger och, jo, allting man förknippar med helger och sådant har ju alltid 
någon anknytning till kristendomen. Så att det är en naturlig del av mitt liv.218

Den kristna traditionen är enligt Måns helt enkelt en naturlig del av det 
svenska samhället. Som sådan skapar kristendomen också trygghet: 

Sedan har vi ju, kristendomen för vår del är ju grundläggande för grundbildning och 
sådant som är viktigt för att få det här sammanhållande skiktet i samhället. Att få, ja, 
trygghet och harmoni i det svenska samhället.219

Enligt Joakim har den kristna religionen också spelat en viktig historisk roll då 
nationalstaten Sverige skapades. Sverige skulle inte existera utan kristen-
domen: 

Ja, det är väldigt integrerat med nationen och det går inte att tänka sig ett svenskt 
samhälle utan kristendomen, för att den svenska nationen har alltid varit kristen, 
förmodligen så har kristnandet en viktig del i skapandet av nationen och så 
centraliseringen och sådant…220

Det är tydligen också något speciellt med den nordiska lutherdomen. Det 
förefaller röra sig om en konfession som ytterst hör ihop med national-
statsbygget i Sverige. Man kan här ana en tendens hos Sverigedemokraterna 
att förknippa införandet av lutherdomen med uppbyggandet av den national-
statliga kulturen i Sverige. Enligt Teodor passar lutherdomen för Sverige och 
svenskarna:

Det är ju väldigt grundläggande för svenskt… Sverige var ju ett av dom första 
länderna som blev lutherska… det hänger ju kvar. Det är väl att den passar för den 
svenska kulturen på något vis. Gustav Vasa byggde upp en national, den moderna 
nationalstaten… mycket genom att göra landet lutherskt.221

218 IF mgt 2001/097. 
219 IF mgt 2001/097. 
220 IF mgt 2001/097. 
221 IF mgt 2001/092. 
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Också Greta anser att lutherdomen är bra för Sverige. Den lutherska läran står 
enligt henne mycket nära den svenska livsstilen: 

Jag tror att många svenskar är sådana. Jag tycker att kristendomen som vi har i 
Sverige, just en luthersk kristendom, är någonting som passar in alldeles utmärkt, 
därför att hela vårt folk fungerar på det sättet väldigt… är väldigt plikttroget, eller 
det har varit så i många hundra år. Jag tycker personligen att lutheransk kristendom 
ska absolut få vara den religion som härskar i Sverige. Har vi en statskyrka ska den 
vara just luthersk-kristen som den har varit hela tiden.222

Även Bibeln tillmäts ett viktigt värde, i synnerhet som en moralisk lärobok. 
Enligt Joakim finns det ”många lärdomar i Bibeln som är viktiga”.223 Måns 
instämmer, enligt honom bör Bibeln och kristendomen ses som viktiga bygg-
stenar av den svenska nationens historia: 

[S]tora delar av den moraluppfattning som försvaras i Bibeln är också min 
moraluppfattning och jag personligen identifierar mig med kristendomen, och det är 
en viktig del av min identitet. Jag känner en väldigt stor vördnad inför den svenska 
statskyrkan… för den är så stark del av min, vår historia och folks historia.224

Framförallt bör etiken och moralen vara tagna ur Bibeln, menar Greta. Bibeln 
bör också enligt henne ses som en handbok i hur man ska leva. Hon kan dock 
inte förstå varför vissa kristna vill blanda ihop de viktiga lärdomarna med 
fenomen som mångkultur, vilket hon inte kan minnas att ens finns omnämnd i 
Bibeln:

Etiken och moralen, det ska vara taget ur Bibeln och… kyrkliga saker ska inte vara 
taget ur samhällsdebatten som att jag tycker det är fint med mångkultur, men var 
står det någonstans i Bibeln, att det finns någon mångkultur. Det står visserligen att 
man ska älska sin nästa men det står också, första budet är faktiskt att du ska älska 
Gud din herre. Det är faktiskt det första och därmed det viktigaste budet… och du 
ska älska din nästa som dig själv. Men Gud är ju alltid den som står över liksom. 
Men då tycker jag att de som ska predika ska inte predika en massa att du ska älska 
din granne, därför att det handlar faktiskt om att man ska göra sitt allra bästa för att 
göra det som Gud tyckte… om man nu är kristen och ska ha den här kyrkan, då ska 
det faktiskt vara som kyrkligt, inte någonting som ska höra till… kyrkan ska vara 
någonting för sig själv, tycker jag.225

222 IF mgt 2001/098. 
223 IF mgt 2001/097. 
224 IF mgt 2001/097. 
225 IF mgt 2001/098. 
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Enligt Sverigedemokraterna är kulturell mångfald något som strider mot Guds 
vilja. Nyckelpersonen hänvisar till de tio budorden, och tolkar här tydligen det 
första budet utgående från sin nationalistiska ideologi.226

Religionsundervisning i nationalstaten

Också religionsundervisningen har väckt debatt inom partiet. Den allmänna 
inställningen är att man aldrig borde ha slutat med den konfessionella reli-
gionsundervisningen i Sverige.  

Skolämnet religionskunskap ersatte det gamla ämnet kristendoms-
kunskap år 1960.227 En motivering som låg bakom ämnesreformationen var de 
förändrade samhällsstrukturerna. Sverige var på god väg att förvandlas till ett 
mångkulturellt samhälle, vilket ställde sina krav även på skolundervisningen. 
Skolmiljön är nämligen en väsentlig plattform för ungdomarnas identitets-
bygge. Särskilt är åren mellan 8 och 12 viktiga.228 Det är nämligen under 
denna åldersperiod som ”en mer reflekterande hållning växer fram hos 
barnen”.229 Det är enligt motiveringen således omöjligt att i en mångkulturell 
skola undervisa i ämnen som ensidigt behandlar enbart majoritetsbefolk-
ningens religion och kultur. Det skulle framkalla utanförkänsla hos invandrar-
barn med annan religiöskulturell bakgrund än den nordiska lutherdomen. 
Dessvärre är den konfessionslösa religionsundervisningen inte helt problemfri, 
menar man inom Sverigedemokraterna. Kristendomen har fortfarande 
företräde framför andra religioner p.g.a. sin historiskt starka ställning i det 
svenska samhället.230 Man skulle därför också kunna säga att religionsunder-
visningen lätt kan måla upp en exotifierad bild av invandrarreligioner.231

226 Man skulle kunna konstatera att det finns en skillnad mellan kristendomens universella budskap som riktas 

till hela mänskligheten, och Sverigedemokraternas syn på den lutherska traditionen som något specifikt 

svenskt (eller nordiskt). Se härtill Bibeln, Matt. 28:18-20. 
227 Roth 1998: 12. 
228 Roth 1998: 11. 
229 Roth 1998: 13. 
230 Hedin 1997: 166. 
231 Tendensen att beskriva invandrarreligioner som exotiska uttrycker enligt min uppfattning en viss miss-

tänksamhet, och kan lätt leda till att gamla fördomar blir förstärkta. Exempelvis har rädslan för islam långa 

rötter i hela Europa, vilket gör det svårt för elever från konservativa kristna hem att upptäcka likheter mellan 

sin egen religion och islam. Se Hedin 1997: 170f. 
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Mycket talar för att Sverigedemokraterna tenderar att se lutherdomen 
som en kulturupprätthållande instans. På frågan vad man anser om religions-
undervisningen i dagens Sverige svarade Bengt på följande vis: 

Ja, vi har haft [konfessionell religionsundervisning]. Vi hade ju kristendomskunskap 
innan det blev religionskunskap och så. Jag tror det hade varit bra, därför att det är 
också ett sätt att visa, att samhället visar att det är detta som är vår statsreligion… 
det är detta vi tycker, sedan… är det ju så att folk får ha en annan uppfattning men 
jag tycker ändå att… det är precis som att sedan när jag går till skolan och har 
samhällskunskap så får jag lära mig hur samhället fungerar och liknande. Men jag 
kan vara av en helt annan åsikt själv, likadant med… samhället är utbyggt så, då ska 
jag veta hur samhället fungerar. Sedan kan jag ha en annan åsikt. Likadant tycker 
jag att man ska predika kristendom i skolan, man ska ha en kristendomskunskap, 
kristendomslära, så att man ska veta att samhället är utbyggt kring kristendomen 
och vad det betyder och så här, eftersom det är vår statsreligion då, som vi vill då att 
ska bli, att man ska komma tillbaka till. Och sedan får man ju ha en egen åsikt om 
man har det. Jag tycker det är viktigt, och där har man ju också kunnat… då kan 
man ju också predika det här med… predika och föreläsa, eller undervisa i det här 
med etik och moral som man kan väva in i det. Det man har gjort nu är att man ju 
ersatt det med religionskunskap, man har då mer eller mindre, i alla fall som det var 
för mig, att kristendomen kom i sista hand. Jag lärde mig knappt någonting om… 
[kristendomen].232

Inom Sverigedemokraterna ser man mycket kritiskt på situationen som den är 
i dag. Att invandrare med annan religiös bakgrund än den kristna aldrig lär sig 
om den lutherska traditionen i Sverige anses vara negativt. Det innebär, enligt 
den sverigedemokratiska synen, att invandrarna inte heller lär sig om den 
svenska kulturen vars grund är luthersk. Ingen lär sig om det lutherska arvet 
längre, menar man. Detta leder till att ”man kan mer om andra religioner än 
vad man kan om sin egen”, menar Bengt.233 Likaså upplever man att det är 
orättvist att muslimska elever får lämna klassrummet då kristendomen 
behandlas, medan svenska elever med kristen bakgrund tvingas lära sig om 
islam.234 Så här fortsätter Bengt angående religionsundervisningen i skolan: 

232 IF mgt 2001/098. 
233 IF mgt 2001/098. 
234 Det vore önskvärt, enligt min mening, med en likvärdig gruppöverskridande religionsundervisning som var 

obligatorisk för alla elever oavsett religiös bakgrund. Att en viss grupp befrias från undervisningen kan sanno-

likt bidra till ökad segregation och missförstånd mellan de olika grupperna. Idealet vore att alla skulle lära sig 

av varandras religioner och kulturer och var och en skulle få tillgång till sakliga fakta. 
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Ja, och idag är det ju till och med så att muslimer som befinner sig i Sverige, dom 
får gå ifrån när det sedan när det till exempel börjar undervisas i kristendomen. Och 
det är ju också helt främmande [för dem]…235

Greta instämmer med Bengt och anser att situationen verkligen har blivit 
ohållbar och orättvis mot de kristna eleverna: 

Svenska kristna ungdomar får inte gå ifrån när det är undervisning om islam eller 
någon annan religion, därför att man förutsätter att alla svenska ungdomar… man 
förutsätter att det är så sekulariserat att ingen bryr sig om att vi inte får lära oss…236

Sverigedemokraterna hävdar att staten skulle bära sitt ansvar och se till att de 
kommande generationerna lär sig mera om den lutherska traditionen som är en 
del av den svenska kulturen. Det är enligt Bengt viktigt framförallt för sam-
manhållningens och enhetens skull att skolan också i framtiden förmedlar den 
gemensamma nationella traditionen också när det gäller den religiösa sfären: 

Så jag tycker det är väldigt viktigt att samhället visar i skolan och liknande vilken 
religion som gäller i samhället. Sedan är ju inte meningen att staten… om man 
skulle säga, beslutsfattande, att dom ska lägga sig i vad folk tycker och tänker. Jag 
tycker det är viktigt att man visar vilken religion som gäller, och därför vill jag 
tillbaka statskyrkan, och jag vill att man undervisar om kristendom och liknande… 
att visa att detta är hur vi tycker… ungefär som man visar i samhällskunskap om att 
detta är… så här är Sverige utbyggt. Så visar man att så tycker, den här religionen 
gäller i Sverige. Sedan har man andra trosuppfattningar om man vill det.237

Kyrkan i samhället 

Svenska kyrkan anses ha många viktiga uppgifter att fylla även i dagens 
samhälle. För det första har kyrkan i form av en samhällsinstitution en viktig 
uppgift som kulturbärare, anser Bengt: 

Vi ser den [kyrkan] som en väldigt viktig kulturinstans och kulturbärare. Hela vårt 
samhälle, vårt nutida samhälle är utbyggt kring kristendomen och kyrkan och… det 
är också något man mer eller mindre försöker klippa bort, för att ge plats åt andra 
religiösa strömningar. Till exempel att man säger att statskyrkan är ett vanligt tros-
samfund, jämställt då till exempel med muslimska trossamfund och liknande. Det 
ser vi som fruktansvärt, därför att vi anser att vårt samhälle och vår kultur är 
utbyggda kring kyrkan… givetvis har vi även andra fornnordiska anor och så, vilket 

235 IF mgt 2001/098. 
236 IF mgt 2001/098. 
237 IF mgt 2001/098. 
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också är viktigt att bibehålla. Men det är viktigt, anser vi då att just att kyrkan spelar 
en central roll, just som den viktiga kulturinstans som den är.238

Teodor anser att kyrkan i framtiden borde satsa på ett gemenskapsbyggande 
arbete, framförallt i form av en nationell symbol. Enligt honom ska svenska 
kyrkan vara sammanhållande och betydelsefull för alla svenskar, oavsett om 
man är troende eller inte: 

Mycket som sammanhållande nationell symbol, kyrkan ska kunna ha någonting att 
erbjuda för troende eller icketroende kyrkobesökare. Så den har nog en viktig roll 
för svensk kultur och folklig sammanhållning. Den rollen kan den behålla, den 
rollen ska också kunna förstärkas.239

Svenska kyrkan borde dock, menar Bengt, främst sköta om det religiösa. 
Framförallt är sakramenten viktiga. Vid sidan av det vanliga församlings-
arbetet ska kyrkan också sträva efter att höja moralen hos folket. Genom att 
uppfostra människor moraliskt tjänar kyrkan också samhället, anser han: 

Dels för att… ja, viktigaste funktionen är ju dom här som jag nämnde tidigare, 
sköter allmänt… dop, bröllop, begravning och den biten. Men även just det här att 
sammanlänka folket… att just med moralen, förlika moralen och förlika tron så att 
säga, hur man beter sig i samhället, hur samhället fungerar och så, eftersom hela 
samhället är utbyggt kring det här. Så är det viktigt att… följer man bara i stort sett 
Guds ord och liknande och följer Bibeln så smälter man ju bra in i samhället, därför 
att hela samhället är utbyggt kring det. Så att just moralen ser jag som det viktigaste 
för kyrkan, och gemenskapen då… predikan, och att, så att folk lär sig hur man 
beter sig i samhället.240

Enligt Greta har kyrkan på senare tid fjärmat sig från sin ursprungliga roll. 
Hon skulle gärna återskapa kyrkan som kyrka, och ägna kyrkobyggnader till 
det religiösa. Att kyrkan öppnat sig för avvikande livsstilar och låtit bl.a. 
homosexuella anordna utställningar i kyrkorum upplever hon nästan som ett 
hån mot religion: 

Och sedan så tycker jag att kyrkan ska, alltså just själva kyrkobyggnaden, 
kyrkorummet ska vara just till för just religiösa… så att människor kan gå dit och be 
eller sitta tyst en stund eller gå på gudstjänster eller… sådana här… religiösa 
konserter eller så här, och lyssna på körer och sådana saker som har med Gud och 
kristendom och Jesus att göra… att det… som jag skriver i min presentation inför 
kyrkovalet att det finns sådana som gärna vill provocera, och då tänker vi ju till 
exempel på den här Ecce homo-utställningen som det var så mycket snack om, där 
dom klär ut Jesus i transvestitkläder och har sådana bögar runt om honom som ser 

238 IF mgt 2001/098. 
239 IF mgt 2001/092. 
240 IF mgt 2001/098. 
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upp på honom. Och att ställa ut det i kyrkan, det känns som att det är väldigt… det 
känns som att det är väldigt respektlöst och elakt, för att människor går dit för sin 
egen personliga tro… Därför att människor som är kristna, dom tror inte att 
homosexuellt leverne är det bästa som finns. Dom flesta som är kristna och går i 
kyrkan tycker att heterosexuellt liv är normalt, och att man gifter sig i kyrkan som 
man och kvinna… och de här vanliga sakerna som hör hemma där. Jag tror inte dom 
tycker att det är särskilt trevligt att gå till sin kyrka och se och titta på homosexuella 
människor på bilder… oj vad spännande! Eller satanistkonsert, vad har den i kyrkan 
att göra? Det är precis som att man ska provocera så mycket som att…241

Kyrkokritik 

Till dagens kyrka ställer sig nyckelpersonerna i regel skeptiskt. Enligt Bengt 
skulle kyrkan främst av allt vara en nationell kyrka som binder samman folket. 
Han ogillar den moderna trenden som har gjort att kyrkan blivit alltmer poli-
tiserad:

Uppgiften är då att kunna sammanlänka olika generationer och liknande. Men nu 
har ju kyrkan mer eller mindre politiserats, och man har då börjat klippa dom här 
banden med det förflutna också. Man gör upp med kyrkan, man tar bort då, till 
exempel då, har man… som man gjorde på åttiotalet, man strök alla psalmer som 
hade något med nationalism att göra, de togs bort från psalmboken, därför att man 
menade då på att dom kunde… ja…242

Bengt gillar alltså inte dagens rikspolitik och inte heller dagens kyrkopolitik. 
På den här punkten skiljer sig nyckelpersonernas uppfattning inte från 
majoritetsbefolkningens. Det finns en tydlig folkopinion i Sverige som går ut 
på att religion och politik inte hör samman.243 Under de senaste decennierna 
har kyrkan dock enligt Bengt alltför tydligt blivit påverkad av vänster-
tänkandet. Denna utveckling vill Sverigedemokraterna hejda. 

Men det säger man också att dom senaste… sedan när man har, dom som har suttit 
och styrt kyrkan, det har varit väldigt mycket, det har varit mycket socialister och 
liknande som har påverkat kyrkan. Och vi ser ju ändå kyrkan som en, hur ska man 
säga, en gammal svensk… instans. Och vi vill ju heller inte att man ska politisera 
den. Då menar det inte att vi ska gå in och ta över hela svenska kyrkan och att vi ska 
styra den, utan vi menar på att kyrkan ska helt klippa banden med det social-
politiska, det ska lämnas till riksdagspolitiker och liknande, medan då kyrkan ska 

241 IF mgt 2001/098. 
242 IF mgt 2001/098. 
243 Se Pettersson 2002: 35. 
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ägna sig åt trosfrågor, samtidigt som man har den här gemenskapskänslan för att 
kunna… känna solidaritet med varandra.244

Dagens kyrka anser man vara alltför liberal och tydligt vänsterorienterad. 
Tomas är mycket kritisk till denna utveckling. Enligt honom borde kyrkan 
satsa på det andliga arbetet istället för att syssla med samhällsfrågor: 

Det där såg man ju, det har man sett en hel del i kyrkliga tidskrifter nu i år också. En 
del säger att det här att Sverigedemokraterna ställer upp i kyrkovalet, det är… det 
måste ses lite grann som en reaktion på den vänstervridning som tidigare funnits, 
det behövs en borgerlig vridning istället, menar en del kyrkliga debattörer. Vad vi 
skrev i valmanifestet bland annat var ju att kyrkan ska inte bidra till söndring i 
nationen. Den ska bara gå in i samhällsfrågor där nationen ändå är eller borde vara 
enad, som i en krigssituation, eller någon annan katastrofsituation. Biskoparna, de 
går ju in mycket mera ofta än så… det var en artikel som K-G Hammar och sex 
andra biskopar skrivit i Dagens Nyheter i påskas då, där menade dom att kyrkans 
viktigaste uppgift vore att arbeta för en ökad, eller en förbättrad fördelning av 
välfärden i världen… Det reagerar jag starkt emot, eftersom det viktigaste måste ju 
vara evangeliet och den… liksom den andliga delen av kyrkans förkunnelse.245

I intervjumaterialet framförs utsagor som gör gällande att Sverige-
demokraternas främsta intresse är att bromsa den ovan beskrivna utveck-
lingen. Man vill återskapa den verkliga statskyrkan, så som Teodor säger: 

Vi vill gå tillbaka till det som var före, helt enkelt. Vi vill återigen att den ska bli en 
statskyrka framförallt, för att det är en… en nationell angelägenhet. Och därefter så 
ska vi se efter att den inte, att dom inte tar några politiska… gå in på politiska 
visioner. Det mångkulturella samhället är en politisk vision och dessutom en vision 
som vi inte delar. Men det har definitivt ingenting med kyrkan att göra.246

Tomas understryker att partiets linje är mycket entydig vad svenska kyrkans 
uppgifter beträffar: politik och religion bör hållas skilt från varandra. 

Det liknar ju lite slagordet vi hade då, kyrkan ska vara en kyrka. I första hand måste 
den uppfylla sådana grundläggande funktioner som kyrka innan den… går ut i 
samhället i samma grad som dom försöker… I dagsläget så glömmer dom bort sina 
grundläggande funktioner och sysslar bara med samhället, känns det som.247

På samma sätt anser också Bengt. Han vill inte att kyrkan lägger sig i eller ens 
tar ställning till politik och samhälleliga saker: 

244 IF mgt 2001/098. 
245 IF mgt 2001/092. 
246 IF mgt 2001/092. 
247 IF mgt 2001/092. 
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Jag tycker inte om att kyrkan lägger i sig i socialpolitiska frågor, utan man ska 
predika Guds evangelium till… och, bara det… alltså predika trosfrågor och 
liknande. Då påverkar man ju samhället på ett bra sätt anser jag, men att gå in i 
socialpolitiska frågor, sakfrågor, och diskutera som man gör i kyrkan idag, det anser 
jag är fel därför att då utestänger man helt plötsligt en stor grupp människor medan 
om man kör bara trosfrågorna efter Bibelns ord och liknande så påverkar man ju 
ändå människorna som goda medborgare. Man lägger på det sättet sig inte i det 
socialpolitiska livet eller det sociala livet. Man gör det på ett sådant sätt att folk 
själv kan ta ställning.248

Kyrkan bör enligt Greta rikta sitt budskap direkt till medborgarna. Det är så 
kyrkan kan och bör påverka samhället, inte genom att delta i olika slags sam-
hälleliga debatter, anser hon: 

Eftersom kyrkan kan påverka människorna, och människorna är samhället, så är det 
ju självklart att kyrkan påverkar samhället. Men kyrkan ska påverka samhället 
genom människorna, inte genom samhället… Påverka genom människorna, 
människornas tro, människornas åsikter, men inte genom samhälleliga instanser. 
Den ska inte påverka genom en massa nämnder och kommuner och sådant. Men 
genom människorna, det som människorna tycker och känner är rätt, det ska dom 
säga ute i samhället, till varandra.249

Framförallt är attityderna inom Sverigedemokraterna mot att kyrkan ”friar” till 
vad de uppfattar som liberaler och socialister. Teodor anser att den kristna 
läran befinner sig på ett helt annat ideologiskt plan än vad dessa grupper står 
för:

Om igen måste kyrkan kunna motstå påtryckningar från det politiska etablisse-
manget, då är det… liberaler och socialister slår ju väldigt hårt på det som är… den 
kristna läran som står ju emot deras politiska ideologier. Och det måste ju kyrkan 
kunna stå emot.250

Teodor önskar att svenskarna skulle lära sig att se kyrkan som en nationell 
symbol och börjar identifiera sig med den. Han vill helt enkelt ha en tydligt 
nationalistisk statskyrka i Sverige: 

Ja, det måste ju vara att flera börjar identifiera sig med Svenska kyrkan och ser den 
som en nationell symbol. Det tror jag skulle vara… skulle öka… Just nu tror jag 
faktiskt att kyrkan med sina politiska ställningstaganden, homovigslar och liknande 
grejer, har alienerats från väldigt många människor. Så jag tror på mer nationalism i 

248 IF mgt 2001/098. 
249 IF mgt 2001/098. 
250 IF mgt 2001/092. 
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kyrkan, och att den går tillbaka till sina evangeliska rötter så då tror jag också att 
fler skulle gå…251

Skilsmässan mellan kyrkan och staten upplevs enbart som en negativ sak. 
Enligt Greta borde kyrkan också i framtiden få vara en statskyrka. Den här 
statskyrkan skulle vara en självklar del av medborgarnas liv och vardag: 

Det är mycket som bestäms av hur stor del av folkets vardag religionen och kyrkan 
ska vara. Om man har då en statskyrka, vi har ju redan en kyrka som sköter bröllop, 
dom allra flesta bröllop bland svenskar sköts ju fortfarande av kyrkan då, och nästan 
alla begravningar. Och därför så är ju kyrkan, kommer alltid att vara en del av 
svenskarnas liv från födsel till död, på ett sätt. Men nu var då, när vi var små och 
kyrkan var statskyrkan, då var kyrkan någonting mer. På skolavslutningen gick man 
till kyrkan och… i princip alla skulle konfirmeras. Idag är ingenting längre 
självklart, utan allting är väldigt… man får bestämma själv, man får bestämma 
allting själv. Jag tror att kyrkan kan bli en väldigt viktig del av alla människors liv 
om man låter den vara det. Om man har en statskyrka som tar hand om människor 
och så, så tror jag den blir en så pass viktig del av människors liv att den fungerar 
ännu mer kulturbärande.252

Teodor betonar att Svenska kyrkan verkligen är en del av Sverige och den 
svenska kulturen. Han är rädd för att skilsmässan mellan kyrkan och staten får 
negativa konsekvenser speciellt när det gäller den nationella samman-
hållningen:

Alltså kyrkan, om man säger så, är en helt oavskild del av den svenska kulturen. Vi 
har ju varit kristna i tusen år och haft en protestantisk statskyrka femhundra år. Så 
det betyder att man kan inte upplösa banden mellan kyrka och stat utan att det 
samtidigt får väldigt stora konsekvenser för folkets sammanhållning 
överhuvudtaget.253

Att Svenska kyrkan spelat en viktig roll i nationalstatsbygget och skapandet av 
den nationella kulturen verkar alltså vara en självklarhet för åtminstone dessa 
partimedlemmar. Kyrkan och den lutherska konfessionen är i själva verket 
livsviktiga för nationalismen i Sverige, anser Tomas: 

För min del så skulle jag vilja säga att kyrkan och religionen är den viktigaste… 
viktigaste beståndsdelen i den nationella identiteten.254

Eftersom lutherdomen är en del av den svenska kulturen och den nationella 
identiteten i Sverige, bör även statsledningen bekänna denna konfession, 

251 IF mgt 2001/092. 
252 IF mgt 2001098. 
253 IF mgt 2001/092. 
254 IF mgt 2001/092. 
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menar Teodor. Monarkin har ett viktigt nationellt symbolvärde, och därför ska 
monarken i egenskap av nationens symboliska ledare, bekänna den lutherska 
konfessionen: 

Vi vill ju, åtminstone jag, nu vill man ju… det står ju i grundlagen att monarken 
måste vara luthersk… det vill väl folk upplösa också, den här religionsdelen… Men 
det ser vi också som ett tecken på att då vill man upplösa den här sammanhållande 
nationella symbolen… både kungahuset och kyrkan är ju nationella symboler, och 
därför är det viktigt att man… att de hör samman.255

Svenska kyrkan som nationell moralupprätthållare 

Enligt Bengt har moralen förtunnats i dagens samhälle. Kyrkan borde därför 
mer aktivt börja fungera som en moralisk vägvisare, för den kristna moralen 
hör samman med den svenska kulturen, menar han: 

Framförallt då kan [kyrkan] höja moralen i samhället. En viktig del som kyrkan och 
religionen har, alltså uppgift att åstadkomma sedan att man får tillbaka en bra moral 
i samhället, för idag beror många problem på att moralen har gått åt helsike.256

Liknande tankar har också Greta. Hon tillägger att det just på grund av det 
moraliska förfallet är viktigt att ha en tydligt nationalistiskt orienterad 
statskyrka i framtidens Sverige: 

Så vi tror på just den kristna moralen… som är ju så givet här i västerlandet… vi 
tror att om människor på något vis försöker följa kristen moral i vardagslivet så blir 
det nog ett bättre samhälle också. För att det är ju ofta att man ska tänka på varandra 
och ta hand om varandra och känna ansvar för varandra och vara solidariska med 
varandra. Och det tror jag kan vara en poäng att ha en statskyrka.257

Den kristna moralen skulle enligt Sverigedemokraterna kunna anses ha en 
gemenskapsbildande funktion i samhället. Människor från olika generationer 
skulle enligt den här tanken kunna känna en större samhörighet med varandra 
genom just en gemensam syn på det moraliska. De yngre borde lära sig av de 
äldre. Detta kan kyrkan undervisa folk i, menar Bengt: 

Det är likadant att kyrkans uppgift också är att försvara moralen, att man har respekt 
för sina förfäder, och respekt för sina grannar och liknande… man lär ut det. Det är 
också däri problemet bottnar, att man känner ingen samhörighet med den andra som 
man ser på gatan, man känner ingen respekt för den personen. Man kan mycket väl 
göra illa den personen och rycka väskan på den gamla damen, därför att man känner 

255 IF mgt 2001/092. 
256 IF mgt 2001/098. 
257 IF mgt 2001/098. 
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ingen som helst respekt. Och där tror jag också att kyrkan spelade en viktig och 
avgörande roll tidigare, att man just… man kände respekt, man samsades, man 
enades, man umgicks över generationsgränserna, vilket man inte gör idag för idag är 
det segregerat. Artonåringar går på det disko när dom är ute, medan andra går på 
annat dansställe… de har ingen… överhuvudtaget ingen gemenskap.258

Givetvis bör kyrkan även agera som en moralinstitution och, förstås, som en 
nationalsymbol framförallt i en historisk mening, säger Joakim: 

[L]eva ut olika uppgifter skulle jag vilja säga. Det är en stor moraluppehållande 
uppgift men också en tröstande uppgift i svåra stunder och det här vi pratade om 
tidigare, som sammanhållande, ja en nationalsymbol helt enkelt.259

Även Måns skulle gärna se att Svenska kyrkan återtog sin gemen-
skapsskapande och moraluppehållande roll i samhället: 

[E]n gemenskapsbyggande instans där folk kan känna trygghet och gemenskap, tror 
jag är den viktigaste uppgiften för kyrkan inom den närmaste tiden. Men samtidigt 
är det ju, kyrkans uppgift är ju också att missionera och sprida sitt budskap och så 
där. Den kan också vara en viktig, till viss del ha en viktig funktion att fylla i 
samhällsdebatter, framförallt när det gäller då traditionella kyrkliga värden som jag 
tycker kyrkan idag har försummat. När det gäller att upprätthålla moral, familje-
värderingar och sådana saker.260

Däremot bör kyrkan, enligt Måns, inte enbart agera som en samhällsdebattör. 
Kyrkan borde i hans tycke egentligen delta i diskussioner som har en klar 
koppling till det religiösa.261 Han önskar också att kyrkan klarare tog avstånd 
från politiken: 

I viss utsträckning… tycker kyrkan ska enbart säga till i dom målen som har någon 
återkoppling till religiös åskådning, som till exempel familjevärderingar och famil-
jeideal. Det är någonting som tas fram på flera ställen i Bibeln. Och när det då idag 
dag finns väldigt starka krafter som syftar till att skjuta ner kärnfamiljens betydelse 
och skjuta upp familjebildningen och sådant. Så jag tycker kyrkan kan ta en aktiv 
roll där, men sedan att syssla med andra saker, man måste skilja, den får inte bli 
någon politisk instans heller. Som vi vände just emot att man propagerar mot 
mångkultur och sådana saker, massinvandring, och lägga ut medlemmarnas pengar 

258 IF mgt 2001/098. 
259 IF mgt 2001/097. 
260 IF mgt 2001/097. 
261 Man kan här ställa sig frågan hur de två sakerna går ihop. Kyrkan ska enligt Sverigedemokraterna både 

stärka samhällslivet och ta avstånd från politiken. Enligt min uppfattning kan det dock vara svårt för kyrkan 

att stärka samhällslivet utan ta ställning till politiska frågor. Förmodligen beror en sådan här schism på att 

man på var sitt håll har sina egna värderingar och visioner som styr. 
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på en massa ”multikultiprojekt” på olika ställen. Det är svårt att säga att det finns 
något starkt stöd för en sådan åskådning i Bibeln.262

Det verkar som om den sverigedemokratiska negativa synen på kulturell 
mångfald hänger ihop med deras positiva tolkning av den lutherska kristen-
domen som uttryck för en enhetlig inställning. Man bör alltså hålla i minnet att 
det verkligen handlar om Sverigedemokraternas tolkning av lutherdomen. 
Svenska kyrkans ambitioner att bidra till en fungerande integrering av 
invandrare med skiftande religiös bakgrund står i direkt motsatsförhållande till 
Sverigedemokraternas syn på vad som är ”luthersk teologi”. Därför har 
kyrkans ledande personer, med ärkebiskopen i spetsen, blivit starkt kritiserade 
av partiet.

262 IF mgt 2001/097. 
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Sammandrag och diskussion 

Sverigedemokraterna kan enligt min definition beskrivas som ett neonatio-
nalistiskt parti.263 Partiet står för en ideologi som präglas framförallt av 
kritiken mot invandringen och vad de uppfattar som vikande nationalism. 
Sverigedemokraterna har inte utarbetat en klar ekonomisyn och tar i regel 
avstånd från de etablerade partierna. Det rör sig om ett fenomen som har 
börjat som en ren proteströrelse och som senare har utvecklats till ett politiskt 
parti. Sverigedemokraternas politiska linje är i viss mån besläktad med 
populism men har dock en tydligare nationalistisk inriktning än vad popu-
listiska missnöjespartier generellt sett brukar ha.264

Sverigedemokraterna fruktar att Sverige som nationalstat upphör att 
existera på grund av de senaste decenniernas utveckling. Massinvandringen 
upplevs som det absolut allvarligaste hotet mot den nationella samman-
hållningen och samhörigheten. På grund utvecklingen under senare år strävar 
Sverigedemokraterna efter att förverkliga en nationell pånyttfödelse hos 
svenskarna.265 En sådan pånyttfödelse, menar man, skulle möjliggöra åter-
uppbyggandet av det s.k. folkhemssamhället. Folkhemmet beskrivs i detta 
sammanhang som ett kulturellt och etniskt homogent samhällstillstånd som 
enligt Sverigedemokraterna ideologiskt sett kommer mycket nära idén om den 
fulländade nationalstaten.

Partiets retorik ger mot bakgrunden av sådana beskrivningar uttryck för 
ett regressivt tänkande, en sorts längtan tillbaka till ”den sanna nationalstaten”. 
Det ideala samhällstillståndet handlar således om en samhällsordning som 
redan funnits men som med tiden blivit förstörd i och med massinvandring 
och kulturblandning. Man skulle kunna säga att folkhemsideologi och nationa-
lism tillsammans bildar kärnan i Sverigedemokraternas nationalistika ideologi 
och att deras bärande vision har att göra med ett nytt förverkligande av 
folkhemstanken. 

Sverigedemokraternas betonande av kärnfamiljen som nationssam-
hällets grundenhet har med de traditionella familjestrukturernas omvandling 
att göra. Kvinnoemancipation, feminism och de sexuella minoriteternas orga-
nisering upplevs som ett hot mot både familjen och nationen. Därmed inte sagt 

263 Se härtill definitionen av neonationalism i avsnittet ”Termer och begrepp” i del 1.  
264 Se Rydgren 2002b: 28f. 
265 Målet att återuppbygga nationalstaten och återskapa den nationella identiteten är kännetecknande för 

dagens nationalistiska rörelser världen runt. Se t.ex. Castells 1998: 314f. 
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att Sverigedemokraterna är mot jämställdhet mellan kvinnor och män, men 
däremot kan man tydligt ana en skepsis mot homosexuella och andra sexuellt 
avvikande.266

Vad gäller synen på etnicitet och medborgarskap kan konstateras att 
Sverigedemokraterna står för en tydligt nationalistisk linje. Partiet gör en 
skillnad mellan vad som uppfattas som ursvenska, delvis svenska och icke-
svenska samhällsmedlemmar. Enligt denna uppdelning kan de invandrare som 
kommer från kulturellt och religiöst näraliggande områden relativt lätt bli 
”försvenskade”. På motsvarande sätt anses invandrare från kulturellt och 
religiöst avlägsna länder inte så lätt kunna bli svenskar. 

Religion uppfattas i partileden som en mycket viktig nationell ange-
lägenhet. Kristendomen och i synnerhet lutherdomen förklaras höra tätt ihop 
med svenskheten. På den här punkten kan man se en likhet mellan den 
amerikanska kristna högern och Sverigedemokraterna. I båda fallen spelar 
tanken på USA respektive Sverige som en kristen nation en viktig ideologisk 
roll.267 Den lutherska konfessionen utgör enligt de intervjuade medlemmarna i 
Sverigedemokraterna en grund för den nationella kulturen i den svenska 
nationalstaten. Framförallt anses lutherdomen ha påverkat svenskarnas moral-
uppfattningar och samhällssyn. Svenska kyrkan beskrivs som en viktig 
nationell symbol och moralisk vägvisare. Denna funktion, menar man, har gått 
förlorad efter skilsmässan mellan staten och kyrkan. Sverigedemokraterna är 
kritiska mot både denna skilsmässa och det som de uppfattar som kyrkans 
politisering. Man menar att kyrkan under de senaste åren blivit alltför vänster-
vriden. Den här utvecklingen vill Sverigedemokraterna motarbeta. Istället vill 
man sträva efter att förstärka Svenska kyrkans ställning som en moralisk 
uppfostrare och som en gemenskapsskapande nationell symbol. 

266 Nationalister är i regel negativa till sexuellt avvikande. Se härtill Castells 1998: 147–252. 
267 Lampinen 2002: 155. 
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Del 3: Neonationalismen och dess funktion i 
religionsvetenskaplig belysning 

Introduktion 

I den här delen för jag en teoretisk diskussion kring fenomenet neo-
nationalism. Min utgångspunkt är att nationalism, liksom neonationalism, kan 
betraktas som en livsåskådning. Jag har tidigare pekat på att neonationalism är 
en sorts proteströrelse – en reaktion på att nationalismens betydelse på sina 
håll i dagens värld har minskat. Nu vill jag gå ett steg vidare och diskutera 
mera ingående vilken funktion den nationalistiska ideologin kan ha i 
människors liv i vår tid. Enligt min mening finns det i det neonationalistiska 
budskapet en dynamik, ett symbolspråk, som både samlar ihop samtidskritiska 
människor och håller samman dessa neonationalistiska grupper samt ger dem 
uttrycksformer för både tankar och tolkningar. Jag anser att neonationalismen 
har en del egna specifika värderingar som på många punkter skiljer sig från 
majoritetens. Neonationalister håller fast vid sin nationalistiska referensram 
och den nationalistiska verklighetstolkningen. Man skulle kunna tala om en 
sorts nationalistisk grundhållning och en oreflekterad tro på nationalismens 
budskap som formativa faktorer när det gäller neonationalisternas syn på 
världen och samtiden. 

Jag använder här de tre teorier som jag närmare presenterat i av-
handlingens del 1 för att belysa det neonationalistiska symbolspråket och det 
som är karakteristiskt för hur Sverigedemokraternas samhällssyn och livs-
tolkning utformas. Jag kommer således att analysera Sverigedemokraternas 
ideologi med användande av de tre teorierna. De nationalistiska (nationella) 
symbolerna har en mycket djup innebörd för Sverigedemokraterna, vilket 
framkom i del 2 där de sex intervjupersonernas utsagor presenterades.

Del 3 börjar med ett avsnitt där jag diskuterar nationalism, religion och 
nationalistisk mytologi. I detta avsnitt återkommer jag även till de för den 
svenska neonationalismen centrala nationalistiska symbolerna.  

I det följande avsnittet för jag en diskussion kring neonationalism som 
livsåskådning. Inspiratörerna vad gäller min beskrivning av den neonationa-
listiska livsåskådningen är framförallt Jeffner och Kurtén. En av mina centrala 
hypoteser angående den neonationalistiska livsåskådningens konstruktion är 
att den hämtar sin livskraft från olika nationalistiska symboler. Jag kommer att 
beskriva hur neonationalister genom framförallt erfarenheter av skilda slag i 
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samband med uppväxt, inlärning och minnesfunktion skapar en bild av den 
nationalistiska verkligheten. 

Den symboliska tolkningen av nationalstaten som ett nationens hem 
bidrar till att en individuell neonationalistisk livsåskådning skapas. Min be-
skrivning av individens (nationalistiska) livsåskådningsbygge stöder jag på 
Holms integrerade rollteori men jag tar även upp andra teorier med relevans 
för ämnet då jag beskriver Sverigedemokraternas neonationalistiska verklig-
hetsuppfattning. 

Vidare diskuterar jag vilken funktion den nationalistiska referensramen 
har inom den neonationalistiska gruppen. Jag anser att en gemensam tolkning 
av den symboliska verkligheten och den gemensamma referensramen för-
stärker de enskilda gruppmedlemmarnas (neo)nationalistiska livsåskådning. 
Gruppens uppgift är att föra de nationalistiskt orienterade närmare varandra 
och förstärka föreställningen om den nationella gemenskapen hos de enskilda 
gruppmedlemmarna. Det perspektiv på den nationalistiska symbolvärlden som 
bildas i gruppen är en del av den större nationalistiska symbolvärlden som har 
en samhällelig anknytning.268 Samtidigt kan man säga att den nationalistiska 
gruppen även verkar i en annan riktning. Den nationalistiska samhörighets-
känsla som förstärks av gruppen behöver nämligen vidareförmedlas i sam-
hället. Man skulle således kunna tala om en grupps kollektiva (neo)natio-
nalistiska livsåskådning som motiverar en protestaktivism och en strävan att få 
till stånd en förändring i en värld av bräcklig nationalism. Min tolkning av det 
kollektiva inslaget i den (neo)nationalistiska livsåskådningen är influerad av 
Smelsers teori om det kollektiva beteendet.

Till sist för jag en diskussion kring begreppsparet civilreligion och 
nationalism. En viktig fråga gäller om man i Sverige kan upptäcka någon 
motsvarighet till det som Bellah kallar för amerikansk civilreligion och natio-
nalism. Enligt min hypotes kan lutherdomen, sedd som en del av den natio-
nella kulturen i de nordiska nationalstaterna, tänkas ha en liknande funktion 
som civilreligionen har i USA. Jag anser att till exempel Sverigedemok-
raternas syn på den lutherska kyrkan som en kulturupprätthållare och 
traditionsförmedlare har en stor inverkan på den kollektiva nationalistiska 
livsåskådningen. Sverigedemokraterna aktualiserar i sitt symbolspråk och med 
sina tolkningar en kollektiv existens av något som de kallar för nationen, där 
den lutherska kyrkan ska spela en samhälls- och kulturbevarande roll. Denna 
syn kopplas även samman med tanken på folkhemmet, vilket i detta 
sammanhang skulle kunna beskrivas som en konservativ syn på hur samhället 

268 T.ex. Geels & Wikström 1993: 51. 
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ska vara uppbyggt, en vision om något gott som har funnits och som man vill 
ha kvar det väsentliga av när man utformar samhället idag. Jag vill nu på de 
kommande sidorna mera ingående behandla detta.
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Nationalism och religion – en symbolisk samverkan 

Religiösa symboler i nationalismens tjänst 

Nationalism kan, liksom religion, ses som en symbolkonstruktion. Den 
nationalistiska symbolikens viktigaste byggstenar är, precis som också 
religionens, myt och rit. De här elementen utgör grogrunden för båda dessa 
trossystem. Myt och rit är emellertid närapå sammanvävda som företeelser, 
varför jag väljer att lägga tyngden på myter.269 Det här valet betyder ändå inte 
att jag bortser från eller underskattar ritens funktion i nationalistiska samman-
hang. Jag anser snarare att riterna utgör en del av mytologin vad gäller 
nationell symbolik. För att belysa mytens funktion och betydelse mera gene-
rellt, och särskilt vad gäller den neonationalistiska ideologi som presenteras 
bl.a. av Sverigedemokraterna vill jag här citera Catharina Raudvere:  

[M]ytens religiösa och samhälleliga betydelse är inte att tydliggöra gränsen mellan 
lögn och sanning. Dess verklighetsförankring ligger i att den framställer en 
identifierbar värld. Den måste vara socialt realistisk men är för den skull inte 
socialrealistisk. Myter är en typ av metaberättelser som människor alltid har omgett 
sig med för att definiera sin identitet som sociala varelser och precisera sin plats i 
historien. Myt är därför många gånger en prototypisk berättelse. Det förflutna blir 
en mall mot vilken samtiden kan ställas och få politiska massrörelser har nått 
framgång utan en sådan, för att framställa beröringspunkter mellan historien och 
nuet.270

Raudvere syftar här visserligen inte till just (neo)nationalistiska myter, men 
man kan lätt förstå att Sverigedemokraternas tanke på den svunna national-
staten (folkhemmet), är både socialt realistisk, men inte socialrealistisk, och 
uppfattas av de engagerade som ett idealtillstånd mot vilken samtiden kan 
ställas.

Begreppet myt är mycket omdiskuterat och det finns en rad olika myt-
definitioner som alla har sin specifika utgångspunkt bl.a. beroende på veten-
skapsdisciplin och forskningsintresse. Jag vill dock inte delta i den här diskus-
sionen som inte har någon direkt relevans i detta forskningssammanhang. Med 
nationalistiska myter avser jag här sådana både historiska och uppdiktade 
narrativ som är viktiga för nationalismens ideologi och som har anknytning till 

269 Enligt Holm kan myt generellt beskrivas som det tänkta (normer, berättelsemodeller etc.) medan rit åsyftar 

handlande och praxis (Holm 1997: 44).  
270 Raudvere 2001: 11f. 
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nationens förflutna och utveckling och har betydelse för den nationella 
kulturen.271 Det är också viktigt i det här sammanhanget att understryka att jag 
ser den nationalistiska mytologin som dynamiskt föränderlig. De nationa-
listiska myterna är inte stabila utan de omskapas och omtolkas på olika sätt 
under olika tider.

Det är uppenbarligen så att den nationalistiska ideologin i hög grad kan 
vara beroende av religionens myter och rituella liv. En del av den nationa-
listiska symbolikens myter och riter är t.o.m. direkt hämtade från den religiösa 
sfären. Man skulle kunna se religionen som en del av den nationella kulturen, 
så som bl.a. psykologerna Donald W. Winnicott och Erik H. Erikson antar. De 
två symbolsystemens i många avseenden gemensamma uppsättning av symbo-
ler utgör ett ramverk som människan kan använda när hon söker tolka 
verkligheten.272 Jag väljer som sagt i det här sammanhanget att se både myt 
och rit som symboler. 

Det är inte ovanligt att tidigare rent religiösa myter eller rithandlingar 
börjar användas i andra sammanhang och får t.ex. nationalistisk prägel. Ett bra 
exempel på detta är det fascistiska Italien där man försökte skapa en kult kring 
staten. Detta innebar exempelvis att många tidigare rent statliga symboler 
förvandlades till fascistiska. Men för att lyckas genomföra alla sina reformer 
var fascisterna tvungna att söka stöd från den religiösa sfären. Den katolska 
kyrkans starka samhälleliga position var inte att underskatta. Därför ville 
fascisterna gärna understryka att de var positiva till kyrkans teologi. Till slut 
blev italienarna uppmuntrade att rikta sin tillbedjan både till Gud och till 
folkets Il Duce, Benito Mussolini.273

Man skulle kunna säga att fascismen utnyttjade italienarnas efterfrågan 
på nya myter. Den unga italienska statens kultur var på den tiden fortfarande 
tämligen fattig på nationalistiska mytiska berättelser om nationens fornstora 
dagar. Fascismen såg sitt tillfälle att tilltala folkets djupa led genom att skänka 
dem en mytisk nationalistisk historia. Det gemensamma italienska kulturarvet 
hade tidigare varit relativt okänt för de flesta italienare. Snarare identifierade 
man sig med sitt hemlandskap och den lokala kulturen. Fascismen skapade 
myter som framför allt byggde på Romimperiets krigsframgångar och 
förklarade att dagens Italien var en efterföljare av antikens Rom. Men 
fascisterna insåg också att det inte skulle löna sig att rivalisera med kyrkan, 

271 Min uppfattning av myt närmar sig Bronislaw Malinowskis definition av mytbegreppet (Malinowski 1954: 

100). För en diskussion kring olika mytdefinitioner se t.ex. Rydving 1997. 
272 Bergstrand 1984: 120. 
273 Gentile: 37–42, 54–56. 
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utan profilerade sig som troende katoliker. Man förklarade till och med att 
katolicismen hade lyckats erövra världen tack vara att kyrkan etablerade sig i 
Rom. Detta gav fascisterna anledning att skapa en myt kring den ”heliga” 
italienska huvudstaden Rom.274

Religiösa mytiska berättelser blir, så som jag har konstaterat, ofta 
nationalistiskt använda och tolkade. Inom ramen för nationalismen har dock 
även helt nya myter och riter skapats. Sådana är bl.a. berättelser som handlar 
om nationens och statens tillblivelse. Även krig och andra dramatiska händel-
ser som berört folket påtagligt är viktiga. De här berättelserna kan ha religiösa 
ingredienser och blir ofta betraktade som ”heliga”. Religion och religiösa 
myter ger den nationalistiska orienteringen både inriktning och verklig livs-
kraft, särskilt om de delas kollektivt av större eller mindre grupper.  

I de flesta europeiska nationalstaterna har religionen i form av folkets 
kyrka också traditionellt fungerat som en gemenskapsskapande instans. Den 
tidiga utvecklingen av de europeiska nationalstaterna var i många avseenden 
beroende av folks religiösa identiteter.275 I viss mån gäller detta även i dagens 
värld. Kristendomen som symbolsystem är trots sekulariseringen fortfarande 
utan större konkurrens i de flesta västerländska samhällen.276

Vad gäller Norden har lutherdomen en fortsatt effekt på hur människor 
ser på samhället och dess regelverk, som i många avseenden bygger på den 
lutherska traditionen. Det betyder inte att alla nordbor är bekännande 
lutheraner. Det är snarare p.g.a. tradition som närmare 90 % av nordborna 
fortfarande tillhör den lutherska kyrkan.277 Detta bekräftar att en konfession 
verkligen kan ha en viktig roll i uppbyggandet av en nationell kultur och –
identitet i ett samhälle. Samhälleliga regler för samlevnad bygger i vanliga fall 
på religiösa etiska föreskrifter, vilket gör att religiös tillhörighet många gånger 
ses som en kulturell-etnisk markör.278 I de nordiska länderna förknippas 
lutherdomen ofta (inte minst av historiska skäl) med etnicitet. P.g.a. att de 
nordiska staterna under flera hundra års tid varit så gott som helt lutherska har 
en stark uppfattning om att alla nordbor är lutheraner utvecklats bland 
allmänheten.  

274 Gentile: 69–84. 
275 McGuire 2002: 317. 
276 Bocock & Thompson 1985: 7. 
277 Ahlin 2002: 54. 
278 Gerner 1992: 9. 
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Nordens gamla nationalstater Sverige och Danmark är goda exempel på 
hur den nationella identiteten började formas efter reformationen.279 Man 
skulle också kunna säga att de nordiska kyrkorna, genom att profilera sig som 
folkkyrkor, har bidragit till en religiös legitimering av den nationalstatliga 
status quo.280 Sverige t.ex. var officiellt ett kungarike av Guds nåd fram till år 
1974.281 I de nordiska länderna har nationalism och luthersk national-kyrklig-
het således traditionellt haft en nära koppling till varandra och därmed också 
spelat en viktig roll i uppbyggandet av den nationella identiteten.282

En viktig faktor bakom den nordiska synen på en luthersk nation är den 
s.k. grundtvigianismen. Dansken Nikolai Fredrik Severin Grundtvig (1783-
1872) såg den danska nationalstaten som en uppfyllelse av en gudomlig plan 
och beskrev den danska nationella identiteten som kristen. Hans tankegångar 
kom att ha stor effekt även i det övriga Norden.283 Även skolundervisningens 
betydelse för de nordiska folkens nationella medvetande var väsentlig. De nya 
skolordningarna från 1860-talet och de nya skolämnena geografi och naturlära 
kan sägas ha spelat en viktig roll i skapandet av en ny nationell identitet.284

Under 1800-talet blev också intresset för det norröna starkare, vilket 
bidrog till att en mytisk syn på de nordiska folkens äldsta historia utvecklades. 
Nationella institutioner byggdes upp i hela Norden: nationalmuseer, -gallerier 
och akademier grundades under den här tiden.285 Det låg också i de lutherska 
kyrkornas intresse att predika vördnadsfullt om nationen. Kyrkorna ville 
profilera sig som nationella kyrkor. I Sverige förde flera ledande kyrkliga 
figurer under 1800-talet nationens talan, bland dem en del ärkebiskopar.286

Den kanske djärvaste tolkningen av kyrkans roll i det svenska samhället 
gjorde ärkebiskop Henrik Reuterdahl som beskrev Svenska kyrkan som en 
nationalkyrka. Reuterdahl ansåg att konfessionen rentav var något sekundärt, 
det viktigaste och mest kännetecknande för kyrkan var enligt honom 

279 Seton-Watson 1977: 70. 
280 McGuire 2002: 241. 
281 Gustafsson 1984: 91. 
282 Österlin 1972: 21. 
283 Overgaard 1969: 40–44; Stenbæk 1969: 61ff; Balling 1998: 20;  

Thorkildsen & Österlin   1998: 62. 
284 Montgomery 1998: 10f.; se även Gustafsson 1984: 91. 
285 Montgomery 1998: 13 
286 Österlin 1998: 313ff. 
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tillhörigheten till en nation.287 Även idén om den lutherska folkkyrkan 
skapades under 1800-talet. Folkkyrkan skulle kunna ses som kyrkans kanske 
”viktigaste bidrag till nationalismens tankevärld”.288 Under den tid då folkkyr-
kotanken befäste sin ställning växte också intresset för en nationell mission 
inom kyrkan och väckelserörelserna. Folket skulle omvändas och göras 
homogent i religiös bemärkelse.289 Folkkyrkan blev en viktig nationalistisk 
symbol med en stor sammanbindande effekt i de nordiska nationssamhällena. 
Jag återkommer till att behandla folkkyrkotanken senare i framställningen. 

I dagens situation har denna stereotypa bild orsakat en del problem. Till 
exempel i Sverige har antalet icke-lutheraner ständigt ökat under de senaste 
decennierna. Detta har skapat en del utmaningar för det numera mångreligiösa 
svenska samhället. Den institutionaliserade religionen kan många gånger, så 
som t.ex. i Norden, bli en integrerad del av den nationella kulturen. Natio-
nalismen är liksom den institutionaliserade religionen beroende av att en stor 
del av samhället, gärna majoriteten, accepterar den och ger den en legitimerad 
status.290 De nationalistiska krafterna som fortfarande förespråkar homogenitet 
ser gärna lutherdomen som ett slags etnisk och kulturell markör. Jag diskuterar 
denna problematik mera ingående längre fram i framställningen. 

287 Österlin 1998: 315. 
288 Montgomery 1998: 14 
289 Montgomery 1998: 14 
290 Straarup 1988: 175,179. 
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Religiösa och nationalistiska symboler 

Olika religioner har olika förhållande till och olika inverkan på nationalismens 
utveckling i skiftande sammanhang. I den kristna världen, och i synnerhet i 
Europa, har kyrkans centraliserade kontroll över samhället ofta kunnat tas som 
stöd för nationalistiska intressen. Vissa tidsperioder, exempelvis medeltiden, 
har varit speciellt viktiga för de lokala enhetskulturernas formande. I den här 
processen spelade de lokala kyrkorna en central roll. Men den absolut 
viktigaste vattendelaren blev reformationen som ytterligare förstärkte de 
lokala kyrkornas makt runtom i Europa. Den centraliserade kontroll över 
samhället som kyrkan haft i Europa kan ses som ett arv från Romimperiets 
kejsarmakt. Att makten sedan i och med reformationen splittrades och över-
fördes på de lokala kyrkorna minskade inte centraliseringen. Däremot betydde 
detta att den europeiska högre kulturen nu, åtminstone i de reformerade 
områdena, byttes ut mot nykonstruerade nationella enhetskulturer. Denna 
process av nytt kulturskapande innebar i många avseenden också dödsstöten 
för de gamla lokala kulturerna. De gamla symbolvärldarna byttes ut mot nya 
nationalstatliga symbolsystem.291 Det kan också konstateras att såväl religion 
som nationalism traditionellt har haft en integrerande funktion i samhället. 
Men där framförallt de stora missionerande religionerna fortsättningsvis 
strävar efter att förena troende människor runtom i världen, strävar nationa-
lismen efter att motverka detta genom att framhäva skillnader mellan de olika 
nationerna. 292

Att utvecklingen av de lokala enhetskulturerna, som senare skulle bli 
nationer, började just i Europa är ingen tillfällighet. En viktig faktor var att 
kontinenten var så gott som genomgående kristen. Enligt en hypotes som bl.a. 
får stöd av Bryan Wilson har monoteistiska religioner en större tendens att 
skapa samhällelig kontroll och legitimera hierarki än polyteistiska religio-
ner.293 Man kan även upptäcka en korrelation mellan religiös och politisk 
konservatism. En positiv attityd till nationalism och militarism är i regel 
vanligare bland konservativa troende än bland de kyrkligt engagerade i 
genomsnitt.294

291 Wilson 1982: 57ff; Bauman 1995: 169f. 
292 Argyle-Beit-Hallahmi 1975: 206. 
293 Wilson 1982: 72. 
294 Argyle & Beit-Hallahmi 1975: 105ff. 
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Trots att nationalism och religion i bestämda avseenden uppvisar ett 
närapå enhetligt symboliskt system (motiveringar och mål kan dock skilja 
mycket om än riter, myter och praxis liknar varandra) finns det också sådant 
som skiljer dem åt. Religion är ett urgammalt fenomen som knappast är 
beroende av nationalismen. Religion ger inte heller utan vidare upphov till 
nationalism men kan i givna omständigheter gynna den nationella kulturens 
spridning. Nationalism däremot är en modern företeelse som knappast skulle 
kunna existera utan kopplingen till ett redan existerande symbolsystem, såsom 
t.ex. religion. Det är därför möjligt att i nationalismen upptäcka religiösa drag. 
Ibland kan nationen uppfattas som en andlig enhet som faktiskt är något 
förmer än en mänsklig samhällskonstruktion.295 Dels kan detta, så som 
konstaterat, förklaras med att den nationalistiska symbolismen hämtar näring 
från den religiösa sfären. Jag anser dock att nationalismen dessutom tycks ha 
en tendens att skapa sitt eget regelverk som även innehåller en del moraliska 
föreskrifter och normer. Sådana här nationalistiska regelverk kan se mycket 
olika ut i de olika samhällena. De enskilda medborgarna förväntas sedan att 
leva upp till och underställa sig de här moralprinciperna.296 Ju starkare 
medborgarna i ett samhälle tar till sig de nationalistiska symbolerna och den 
nationalistiska doktrinen, desto mer normgivande blir det nationalistiska regel-
verket.

I ett kulturellt homogent samhälle blir den nationalistiska symboliken 
särskilt viktig för de enskilda medborgarna. Det bör också understrykas att det 
även i de mera splittrade samhällena finns ett behov av ett sammanhållande 
symbolsystem. I varje nationalstat finns det s.k. nationella minnen som hålls 
levande genom symboler. Nationalstaten behöver sin symboliska heraldik, 
tecken som håller ihop den idémässiga gemenskapen.297 Det finns statliga 
symboler av många slag. Staten i sig är den mäktigaste symbolen för en 
nation. Den representerar hemmet för hela folket, nationen. Därför händer det 
lätt att en nationalistisk stat börjar dyrka sig själv som gud.298 Denna tendens 
till självdyrkan finns i alla nationalistiska samhällen men det är vanligtvis i 
samband med vissa specifika tillfällen och i vissa speciellt nationalistiska 
länder som detta drag kan bli dominerande. Ett långtgående kollektivt ideali-
serande av de nationalistiska symbolerna ger inte sällan upphov till detta slags 

295 Ellwood 1999: 24. 
296 Bauman 1995: 84–105. 
297 Hettne, Sörlin & Östergård 1998. 
298 Gellner 1997: 79. 
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dyrkan.299 Så kan det bli när den nationalistiska symbolvärlden skiljer sig från 
religionens meningsperspektiv. De här två symbolvärldarna är vanligen närapå 
oskiljbara funktionellt sett men representerar innehållsmässigt och beträffande 
syftemål ändå skilda världar. Det nationalsocialistiska Tyskland, det fascis-
tiska Italien och det kommunistiska Sovjetunionen är exempel på samhällen 
där den nationalistiska symbolvärlden hade lösgjorts från religion och ställdes 
här som objekt för dyrkan. I Nazityskland experimenterade man t.o.m. med 
försök att skapa en speciell nazistisk nationsreligion.300 Man skulle även 
kunna tala om en slags politiserad religion som skapas i syfte att betjäna en 
viss nationalistisk ordning.301 En sådan här konstruerad ”nationsreligion” är 
typiskt för auktoritära samhällen såsom Nazityskland, Sovjetunionen och 
DDR, där statliga institutioner och organisationer sökte skapa en kompen-
sation till religion genom att erbjuda alternativa förklaringar till tillvaron.302

Även i dagens värld kan man ana en liknande tendens hos extrema 
rasistiska grupper att skapa en egen religion.303 Enligt Sten Dahlstedt och 
Sven-Eric Liedman är nationalismens logik framförallt situationsbunden.304

De menar vidare att nationalismen, trots att den i hög grad är beroende av den 
religiösa sfärens symbolik, har separerat sig från religionen. Ibland har det 
nämligen hänt att: ”Nationen --- blev föremål för --- riter och ceremonier som 
konkurrerade med det religiösa.”305 Materialet som presenterades i del 2 
visade dock att detta utdömande inte är helt rätt vad gäller den nordiska 
kontexten. Den nordiska nationalismen tycks inte alls ha separerat sig från 
religionen, utan ser istället den lutherska konfessionen som en del av den 
nationalistiska traditionen. 

Låt oss nu något närmare se på de nationalistiska symboler som är 
centrala i det svenska sammanhanget. Man kan i viss bemärkelse göra en 
åtskillnad mellan den stora nationssymbolen och det övriga nationalistiska 
symbolerna. Nationen som en sorts övergripande symbol är främst att betrakta 
som en abstraktion i det att den inte är konkret. Nationen står således för ett 
slags konstruerat ideal som manifesteras av olika konkreta nationalistiska 
symboler så som flaggan, kungahuset etc. De här nationalistiska symbolerna 

299 Jfr med Holm 1997a: 120. 
300 För mera om detta t.ex. i Ach & Pentorp 1979 och Köhler 2000. 
301 Se t.ex. Aldridge 2000: 153–158. 
302 Stark & Bainbridge 1997: 41. 
303 Kaplan 1998: 102–118. 
304 Dahlstedt & Liedman 1996: 10ff. 
305 Dahlstedt & Liedman 1996: 19. 
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är konkreta i den mån att alla i samhället har en bild av dem och vet hur de ser 
ut. Man kan exempelvis röra vid flaggan eller skaka hand med statsöver-
huvudet, medan nationen är något som framförallt existerar i en ideologisk 
dimension eller möjligen är knuten till känslor och minnen. Jag väljer dock för 
enkelhetens skull att i fortsättningen kalla både nationen och dess konkreta 
manifestationer för nationalistiska symboler. 

De nationalistiska symboler som här behandlas hör nära ihop med den 
patriotiska kulten av fosterlandet som infördes i Sverige i slutet av 1800-talet. 
Under denna tid började man fira nationaldagen och svenska flaggan blev en 
allmänt känd nationell symbol.306 De nationalistiska symbolerna har redan 
behandlats i del 2. Det är nu på sin plats att något mera ingående diskutera 
dem här för att belysa hur de fungerar i verkligheten. De avspeglar nämligen 
även hur de svenska neonationalisterna ser på förhållandet mellan nationalism 
och religion. Jag återkommer till de viktigaste nationalistiska symbolerna som 
kan börja fungera som objekt för dyrkan, och försöker därefter kasta ljus över 
en företeelse som spelar en central roll i den nationalistiska symboliken, 
nämligen mytskapandet. 

Nationen

Själva nationalstaten i egenskap av den fysiska representationen för nationen 
är den allra viktigaste nationalistiska symbolen. Jag har i del 2 redogjort för 
hur Sverigedemokraterna beskriver nationen som folkets hem. Nationen skulle 
kunna ses som den övergripande symbol som också skänker liv och ger 
mening åt de övriga nationalistiska symbolerna som skapats i syfte att upp-
rätthålla ordningen i nationalstaten.307 Nationen är en abstrakt symbol som blir 
meningsfull via de synliga symboler som den själv gör meningsfulla. Den står 
för enhet, gemenskap och samhörighet men också för en viss ordning och 
balans i samhället. Konstitutionen har skapats för att skydda ordningen och 
hierarkin i samhället. Medborgarna förväntas lyda och vara lojala mot statens 
ledare, så som barnet ska lyda föräldrarna i hemmet.

Men samtidigt som nationen blir en symbol för det goda och trygga 
bildas också en motsymbol som får representera det onda. Den här kluven-
heten är typisk för nationalismen och konkretiseras i tanken på nationernas 
olika värde. Speciellt tydligt framlagd är denna tanke under krigstid. Den här 
rangordningsprincipens fredligare form förkommer t.ex. i samband med stora 

306 Jarlert 1998: 335. 
307 För en vidare diskussion om olika symboler se t.ex. Holm 1997: 18f. 



122

                                                          

idrottsevenemang där de olika nationella idrottsmännen och –kvinnorna tävlar 
med varandra. I den svenska kontexten har nationen traditionellt av många 
uppfattats som en symbol för den kulturella, men också för den religiösa 
enheten. Därför är en annan nationalistisk symbol, nämligen Svenska kyrkan, 
nära förknippad med själva nationen. Under nationalismens blomstringstid 
under senare delen av 1800-talet och fram till andra världskrigets slut beto-
nade de patriotiska kretsarna vikten av det speciella förhållandet mellan Gud 
och Sveriges folk. Tanken på Guds ledning av nationen i historien förekom 
även i Sverige trots, eller kanske p.g.a., att landet lyckades hålla sig utanför 
kriget.308

Flaggan

Flaggan är en av de mest använda nationalistiska symbolerna. Den skulle, som 
konstaterats, inte ha någon mening om inte den stora symbolen nationen 
fanns. Vad beträffar de nordiska fanorna är det inte heller någon tillfällighet 
att de är korsflaggor. Korset påminner om sambandet mellan nationalstats-
bygget och den kristna tron, i synnerhet det första kristnandet men också 
införandet av lutherdomen.

Nationalflaggan är framförallt en symbol för nationens enhet.309 Under 
vissa tider och i vissa samhällen har medborgarna uppmuntrats att hälsa 
flaggan. Men även idag kan sådant förekomma, i synnerhet i samband med 
medaljutdelningen under idrottstävlingar då flaggan hissas upp och national-
sången sjungs. För dagens nationalister är flaggan också ett slags trygghets-
symbol, så som det framgick av intervjuerna. Flaggan påminner individen om 
samhörigheten mellan medborgarna, i många fall inom en viss etnisk grupp. 
Hur man tolkar denna symbol beror mycket på personliga faktorer. Men 
antagligen har flaggan i dagens värld förlorat mycket av sin funktion som 
samhörighets- och enhetssymbol. För dagens nationalister tycks flaggan fram-
förallt vara en symbol för den nationella enhet som de menar har försvunnit. 

Kungahuset

Det svenska kungahuset har alltid haft en viktig symbolisk funktion. 
Visserligen tonades monarkins nationalistiska roll ner under unionstiden med 
Norge fram till 1905. Kungen ansågs inte kunna fullt fylla sin symbolistiska 

308 Jarlert 1998: 335ff. 
309 Mol 1983: 59 
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roll då han även var härskare av Norge.310 Numera har monarkin, måhända 
som ett resultat av just unionstiden, förlorat mycket av sin tidigare makt-
position men sett med nationalistiska ögon har den fortfarande en viktig 
uppgift att fylla. Utåt fungerar kungahuset som ett skyltfönster; det re-
presenterar den svenska nationen i många internationella sammanhang. Mo-
narkins symboliska funktion i inrikessammanhang är bl.a. att påminna folket 
om nationens historia. På sätt och vis kan kungaparet sägas fungera som 
folkets föräldrar. Givetvis är en stor del av svenskarna idag skeptiska vad 
gäller monarkin, men de nationella kretsarna ser kungahuset som ett slags 
levande minne från stormaktstidens dagar och som en garanti för fosterlandets 
framtid. Det kanske mest intressanta är att nationalisterna uppfattar det som 
viktigt att monarken är medlem i Svenska kyrkan. Man är således mån om att 
understryka det svenska kungahusets konfessionella arv, vilket diskuterades 
redan i del 2. 

Kyrkan  

I så gott alla samhällen har religionen traditionellt haft en viktig samhörighets-
skapande funktion. När det gäller Norden har den lutherska kyrkan spelat en 
central roll i nationella sammanhang. De nordiska nationalstaterna har helt 
enkelt alltid varit lutherska till konfessionen. Dessutom har staten och kyrkan 
här haft en i europeisk jämförelse ovanligt nära relation. Det är först under 
senare år som detta band har klippts av. Trots detta, och trots den långthunna 
sekulariseringen tycks den lutherska kyrkan fortfarande ha en relativt stark 
position i synnerhet när det gäller de nationella sammanhangen. Det lutherska 
arvet lyfts fram på olika vis, även om kanske mera omedvetet. I de 
nationalistiska kretsarna upplevs kyrkan fortfarande som en nationalistisk 
symbol. I del 2 beskrevs hur Sverigedemokraterna beskriver lutherdomen som 
en konfession som passar det svenska folket. De sex nyckelpersonerna 
uttryckte att de var djupt besvikna på senare års utveckling som lett till 
skilsmässan mellan stat och kyrka. De vill enligt sina egna ord återskapa 
kyrkan som en nationell symbol. Vad kyrkan borde vara beskrivs i termer som 
moralupprätthållande och samhörighetsskapande institution. Enligt nationalis-
ternas uppfattning bör kyrkan således genom att undervisa medborgarna i en 
gemensam tro och etik tjäna enheten i nationalstaten. I nordiska neonatio-
nalistiska kretsar uppfattas den lutherska moraluppfattningen stå i skarp 
kontrast till motsvarande normer inom invandrarreligioner såsom islam.

310 Jarlert 1998: 337. 
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Nationalism, myter och symboler 

Varken religion eller nationalism kan leva utan symboler (t.ex. myter). Som 
nämnt förefaller de nationalistiska myterna ofta nära besläktade med de 
religiösa. Men vilken är då mytens betydelse för den nationalistiska ideologin? 
Jag anser att myterna spelar en central roll i de olika nationalistiska ideolo-
gierna och menar att det är viktigt att kasta ljus över fenomenet nationalism 
även när det gäller symboliskt värdefulla nationalistiska myter. De nationalis-
tiska myterna i sig kan i viss bemärkelse också uppfattas som symboler. 
Sådana symboler lever vidare både i muntlig och litterär form och lärs mer 
eller mindre aktivt ut till nya generationer. På det kollektiva planet har de 
nationalistiska myterna en viktig sammansvetsande uppgift, de förstärker 
människornas uppfattning om att det finns speciella band mellan svunnen tid 
och nutid. Ute i det nationalstatliga samhället finns det gott om mytomspunna 
platser som vid vissa speciella omständigheter kan aktivera myten. Man kan 
ibland tycka att en mytisk händelse, en legend eller förgången historia (t.ex. 
krig eller hot om krig), på nytt utspelas i verkligheten. Då kan man s.a.s. leva 
sig in i den nationalistiska myten och känna att myten verkligen är menings-
full och förklarar något om nationens historia och existensvillkor.  

Symboliskt betyder myten alltså mycket för nationalismen. Myter är 
också nationalismens hjälpmedel att upprätthålla gemenskapskänslan hos 
folket. De nationalistiska myterna är ett sätt att heligförklara nationens geog-
rafiska och sociala rum311 och jag har ovan argumenterat för att de kan ses 
som en del av den symboliskt konstruerade nationalistiska livsåskådningen. 
Före diskussionen kring den nationalistiska livsåskådningen behandlar jag nu 
förhållandet mellan nationalism och myt.  

Många forskare har studerat myter. Det är dock föga meningsfullt att 
försöka få med allting som har lagts fram om saken. Jag avgränsar presen-
tationen till några företrädare och åsikter som jag finner relevanta i det här 
forskningssammanhanget.

311 Mol 1983: 16. 



De nationalistiska myterna 

Forskarna understryker ofta att myter, i synnerhet kollektiva myter, framförallt
har en sammanbindande funktion. Den nationalistiska ideologin behöver 
myter som kan legitimera den nationalistiska samhällsordningen. De fram-
ställer något identifierbart, en värld som invånarna i ett samhälle kan uppfatta 
som bekant. De förstärker gemenskapskänslan genom att berätta om folkets 
ursprung och historia.312

De nationalistiska myterna kan handla om nationella storhetstider, 
krigsframgångar eller varför inte också om fattigdom och svält. Sådana myter
lever säkrast vidare i litterär form men kan givetvis förmedlas även via
muntlig tradition. Mytiska berättelser är aldrig rent intellektuella konstruk-
tioner; detta gäller även de nationalistiska myterna. Dessa myter ska folket 
uppleva emotionellt.313 De nationalistiska myternas huvudsakliga funktion är 
att beröra ett så kallat ”kollektivt minne” hos folket. Med hjälp av sådana 
berättelser förses folket med en gemensam historia och påminns om gemen-
samma strävanden. Det som berättelserna förmedlar som erfarenheter upp-
levda av förfäder och –mödrar framstår som levande verklighet för dem som
lyssnar. Det kollektiva minnet är alltså högst påtagligt i det att det tillåter 
människorna i ett samhälle att uppleva att de har ett gemensamt ursprung, ett 
gemensamt förflutet och en gemensam sak i den aktuella samhällssituationen.
Det är i det här sammanhanget viktigt att påpeka att tidsperspektivet också 
sträcker sig framåt. Det gemensamma förflutna skänker styrka att utforma en 
gemensam framtid.314 Ungefär på så sätt kan vi förstå Sverigedemokraternas
syn på det förlorade folkhemmet och den nostalgi och det hopp som detta drar 
till sig. De nationalistiska myterna uppfyller en speciellt viktig funktion under 
vissa tidsepoker. Det kan röra sig om krig eller svår ekonomisk kris. I sådana
fall aktiveras myterna av det kollektiva medvetandet som förenar nationen.315

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan fiktiva myter och histo-
riebeskrivning i mera strikt bemärkelse. Enligt min mening är det inte heller 
nödvändigt att dra upp skiljelinjerna här då avsikten är att försöka förstå hur 
dagens nationalism fungerar. Även verkliga historiska händelser kan fungera 
som nationalistiska myter och enskilda människor kan bli delar av nationa-
listiska myter. Exempelvis krigshjältar, presidenter eller monarker kan ibland 

312 Raudvere 2001: 11; se även Montgomery 1998: 13.
313 Törnquist Plewa 1992: 13.
314 Sjögren 2001: 34, 43.
315 Törnquist Plewa 1992: 257.
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få en mytisk aura omkring sig. Det är dock mera sällan som myter byggs upp 
omkring en i samtiden ännu levande person.

Kollektiv mytologi 

Den nationalistiska mytologin är, som konstaterats, av kollektiv natur. Det blir 
lättare att förstå denna kollektivism om man gör en distinktion mellan olika
mytologiska system. I detta sammanhang ter sig Joseph Campbells syn på två 
slags myter som förklarande. Campbell skiljer mellan myter som förbinder 
människan med naturen, och myter med uppgiften att förbinda människor med 
ett visst samhälle. Den nationalistiska mytologin handlar tydligen om det 
sistnämnda fallet. Campbell gör vidare en uppdelning mellan mytens fyra 
olika funktioner: 1) den mytiska, 2) den kosmologiska, 3) den sociologiska 
och 4) den pedagogiska funktionen. Det är den tredje, nämligen den 
sociologiska funktionen som tycks mest belysande med tanke på den natio-
nalistiska mytologin. Den sociologiska funktionen innebär att myterna stödjer 
och bekräftar en bestämd social ordning. Det är just detta de nationalistiska 
myterna gör i samhället. Campbell har även kallat myten för en kollektiv
dröm, vilket för hans mytuppfattning närmare djuppsykologins område.316

Idén om den kollektiva drömmen förekommer även hos andra bety-
dande mytforskare. Jag finner den här tanken intressant men anser att det 
kanske inte lönar sig att likna nationella myter vid drömmar. De nationa-
listiska myterna är nämligen högst verkliga i den bemärkelsen att de verkligen 
upplevs av människor, om än inte alla gånger helt medvetet, och de kan utgöra 
verksamma drivkrafter bakom vardagens konkreta aktioner och val. Troligen 
tänker man i allmänhet inte särskilt mycket på sin nationella identitet – den är 
vanligtvis att betrakta som ett automatiskt faktum med vissa givna funktioner. 
Men när det gäller exempelvis kurder eller palestinier är det annorlunda. Deras 
vardagliga liv bestäms i hög grad, både av andra och av dem själva, att de är 
statslösa och vill ha en egen nationstillhörighet,. Oavsett vad man tycker om
synen på den mytiska drömmen är det lätt att instämma med Campbell när han 
hävdar att varje folk ser sig självt som utvalt. Detta har historien redan visat 
upprepade gånger, inte minst i samband med krig.317

Carl Gustav Jung är en av de mytforskare man gärna nämner då man
diskuterar myter. Jungs, liksom också Sigmund Freuds, syn på myterna har 
tydligen fungerat som inspirationskälla för Campbell. Både Jung och Freud 
betonade myternas kollektiva funktion och såg dem som analoga till drömmar. 

316 Campbell 1990: 54, 66f, 78.
317 Campbell 1990: 170.
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Det är i fråga om mytens ursprung som Jungs och Campbells idéer går 
isär. Enligt Jung föder varje samhälle sina egna myter. Campbell däremot
hävdar att alla myterna härstammar från ett och samma samhälle därifrån de
sedan spridits vidare.318 Det är intressant att likartade teorier har uttalats också 
angående religionens ursprung. För förståelsen av den nationalistiska mytolo-
gin förefaller Jungs syn mer relevant och tillämpbar. Både Jung och Campbell 
har blivit anklagade för att hysa positiva känslor för extrema ideologier så som
nationalsocialism och fascism. En del kritiska forskare hävdar att det i Jungs 
psykologi finns idéer som påminner om den nationalsocialistiska tanken på att 
varje nation har sin säregna psykologi.319 Jag tänker dock inte gå in på denna 
diskussion då den inte har någon större relevans för detta arbetes målsätt-
ning.320

318 Segal 1999: 119.
319 Samuels 1992: 65.
320 De intresserade av den ovannämnda diskussionen hänvisas till Ellwood 1999.
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Neonationalistisk livsåskådning 

Introduktion

När jag nu övergår till att behandla livsåskådningsperspektivet vill jag 
inledningsvis konstatera att (neo)nationalismen som livsåskådning konstrueras 
av olika delar. Man kan i linje med Jeffners livsåskådningsdefinition tala om 
tre komponenter som tillsammans bildar en livsåskådning: (1) teorier om 
människan och världen, (2) ett centralt värderingssystem och (3) en grund-
hållning.321 Jag återkommer till Jeffners definition. Alla tre komponenterna
återfinns, så som jag kommer att visa, hos nationalismen.

Den nationalistiskt sinnade människans tänkande och handlande ska 
helst motsvara det nationella regelverket. Det finns m.a.o. konturer, ramar 
eller meningsperspektiv som styr formandet av den nationalistiska livsåskåd-
ningen. Ju starkare den nationalistiska grundhållningen är hos individen, desto 
tydligare präglas också det etisk-moraliska tänkandet och handlandet av 
nationalismens principer. Det är möjligt att i nationalismen upptäcka etisk-
moraliska riktlinjer som hänger nära ihop med hur man på symbolplanet
uppfattar den nationalistiska symboliska verkligheten. På sätt och vis har 
nationalismen sin egen verklighetsuppfattning och etik, som i dagens om-
ständigheter tycks kollidera med den rådande verklighets- och moral-
uppfattningen som förespråkar internationalism. Jag anser därför att det är 
möjligt att tala om en nationalistisk livsåskådning som har sin egen syn på det 
etiska. Denna tendens till att skapa en egen etik, menar jag, är möjlig att tolka 
som en sorts religiositet. Härnäst redogör jag för hur man kan upptäcka sådana 
religionsliknande drag i (neo)nationalismen som livsåskådning. Resonemanget 
i det följande avsnittet följer vissa teoribildningar inom nordisk livsåskåd-
ningsforskning.

Min huvudsakliga avsikt med det föreliggande avsnittet är, som sagt, att 
skapa en bild av den neonationalistiska ideologin som ett övergripande tanke-
system och ge en föreställning om hur detta system blir viktigt i praktiken när 
människor bearbetar sin verklighetstolkning och drar upp riktlinjer för sitt liv. 
För forskningen är det viktigt att få en livsåskådningsmässig insyn i neonatio-
nalismen då den (neo)nationalistiska läran många gånger tycks fungera som
ett slags grundläggande och normgivande tankesystem för engagerade. Jag är 
väl medveten om att denna uppgift är krävande i flera avseenden: det är 
långtifrån enkelt att försöka identifiera likheter mellan politiskt inriktade 

321 Jeffner 1988: 5f.
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ideologier och mera helhetsbetonade livssyner. Här är det ändamålsenligt att 
avgränsa resonemanget till att både religion och ideologi ofta har en viss 
vägledande funktion i en människas liv.322 Däremot vill jag göra en viss åt-
skillnad mellan religion och religiositet.323 Med religiositet syftar jag till något 
mera allmänt, något som kan uppfattas som religiöst tänkande, handlande, 
attityd, något mera upplevelsemässigt etc. Som jag argumenterar för kan 
nationalismens syn på vad som är rätt och fel under vissa omständigheter upp-
fattas som något som liknar religionens sätt att se på etik och moral. I detta 
avseende finner jag det möjligt att kalla nationalismen för ett religionsliknande 
tankesystem som också ger normer för hur livet ska levas.

För övrigt vill jag i detta avsnitt fånga upp det allmänt grundläggande i 
den nationalistiska ideologin samt söka efter olika möjliga förklaringsmodeller
till varför (neo)nationalistiska rörelser vinner anhängare i en värld och i en tid 
som till synes i hög grad missgynnar sådana här tankegångar. För att kunna
förstå nationalismens betydelse i dagens värld är det viktigt att inse det faktum 
att det nationalistiska meningsperspektivet verkligen för en del människor kan 
utgöra grunden för deras syn på vad tillvaron handlar om. Man skulle i detta
sammanhang kunna tala om en neonationalistisk livsåskådning. Detta är något 
som jag försöker klargöra i det här avsnittet.

Min avsikt är inte att kasta mig in i en djupgående diskussion kring hur 
olika livsåskådningar är beskaffade. Mitt intresseobjekt är neonationalismen
som livsåskådning. Med hjälp av några teorier hämtade från livsåskådnings-
forskningen belyses här hur den nationalistiska ideologin är konstruerad.
Vidare utgår jag från antagandet att (neo)nationalismen kan uppfattas som en 
livsåskådning. Jag ämnar således skapa en helhetssyn på neonationalismen 
som ett meningsgivande och vägledande referenssystem genom att bl.a. 
behandla verklighetsuppfattningen och värderingssystemet i den neonatio-
nalistiska livsåskådningen. Att nationalismen hör hemma i en specifik tids-
kontext är en annan aspekt som lyfts fram. Detta betyder emellertid inte att jag 
här återigen diskuterar den neonationalistiska tidsideologin, utan jag vill söka
efter svar på frågan huruvida neonationalistiskt tänkande kan anses höra ihop 
med vissa övergripande samhällsstrukturer och rådande ekonomiska, politiska
och livsåskådningsmässiga sammanhang. Givetvis har denna diskussion en 
koppling till mitt tidigare resonemang om neonationalismens nostalgiska 
samhällsideal. Man skulle vidare kunna säga att detta kan relateras till hur 
man inom neonationalistiska grupper ser på samtiden och hurdan verklig-
hetsuppfattning som omfattas. Jag kommer också att laborera med tillits-

322 Westerlund 2002: 50.
323 Se t.ex. Leppäkari 2002: 11.
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begreppet så som jag uppfattar att det gör sig gällande i den neonationalistiska
livsåskådningen.

En sammansatt livsåskådning

Nationalism är, så som jag diskuterade i del 1, ett tämligen svårdefinierbart 
fenomen. Man skulle kunna säga att det finns olika grader av nationalistiskt
tänkande, vilket innebär att vissa människor är mer nationalistiska än andra. 
Det existerar knappast något som kan kallas för en renlärig nationalism. 
Därför tror jag inte heller att det finns människor som kan kallas för renläriga, 
tvättäkta nationalister. Det är snarare så att människor i allmänhet har olika
utvecklade livsåskådningar, så även nationalister. (Neo)nationalismen bör,
liksom livsåskådningar för övrigt, ses som ett segmenterat fenomen.324  Den är
varken statisk eller helt homogen vad ”läran” beträffar. Den neonationalistiska
livsåskådningen består av olika segment som kan vara hämtade från olika håll, 
exempelvis från olika mer eller mindre färdigskräddade tankesystem. Därför 
kan (neo)nationalismen politiskt sett vara färgad av både vänster- och 
högertänkande och uppvisa likheter med andra livsåskådningar. Man kan 
således med fog säga att nationalismen i regel är konstruerad av element från
olika idéströmningar, tankesystem och religioner.325 Det är också så, att en och 
samma människa kan ge uttryck åt olika livsåskådningar beroende på hur han 
eller hon upplever att en viss livssituation behöver tolkas.326 Detta gäller även
nationalister. Nationalistiska livsåskådningar finns i många utformningar. Det
finns inte en form som skulle vara stabil eller logisk, utan det handlar om en 
åskådning som är föränderlig. Man skulle kunna säga att graden av natio-
nalistisk hållning många gånger avgörs av vilken livssituation en person med 
den här livsåskådningen befinner sig i.327

Man kan i den (neo)nationalistiska livsåskådningen upptäcka element 
från ett flertal religiösa konfessioner. Detta faktum utesluter ändå inte 
möjligheten att det i vissa länder finns en variant av nationalism som till synes 
är mycket nära förbunden med exempelvis katolskt och borgerligt liv. 
Givetvis kan det även finnas nationalistiska ideologier som helt tar avstånd 
från religionen. Exempelvis hade maktskiktet i de kommunistiska samhällena 
konstruerat en sorts socialistisk nationalism samtidigt som man har före-
språkat ateism. Dock finns det i sådana här fall en tendens att nationalismen

324 Bråkenhielm 1992: 14f; Kurtén 1997: 17
325 Jfr med Kurtén 1990: 33.
326 Holm 1990: 8–9.
327 Björkqvist, Bergbom & Holm 1996: 14.
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ensam börjar fungera som en sorts religionssurrogat genom att skapa sina egna 
riter, myter och helgon.

Vad gäller den nordiska nationalismen (och neonationalismen) kan 
konstateras att den är tydligt luthersk, i alla fall i den bemärkelsen att luther-
domen tillskrivs en symboliskt sammanhållande funktion i nationalstaten. De 
nordiska nationella kulturerna utvecklades under en flerhundraårig dominans 
av den lutherska tron. Detta har givetvis spelat en avgörande roll både för upp-
byggandet av den nationella identiteten och för formandet av nationalistiska 
livsåskådningar i Norden. Man kan därför säga att många karakteristiska drag 
i den neonationalistiska livsåskådningen, så som den förekommer i nordisk
kontext, faller tillbaka på en del samhälleligt givna kollektiva föreställningar 
och traditioner. Jag anser att en människa växlar mellan sina individuella
föreställningar och det kollektivt givna, samtidigt som livsåskådningen alltid 
förankras i något som är större än individen själv.328 Den neonationalistiska 
livsåskådningen är förankrad i det konstruerade abstrakta kollektivet nationen. 

(Neo)nationalismen har också en verklighetsbeskrivande funktion.
Nationalistiska livsåskådningsvarianter inbegriper en beskrivning av hur de 
mänskliga samhällena bör vara beskaffade. Denna aspekt hos neonationa-
lismen kan förknippas med den första komponenten i Jeffners definition. Den 
neonationalistiska livsåskådningen förser människan med en skräddarsydd 
övergripande bild av människan och världen. Enligt (neo)nationalismen tillhör 
alla människor en nation. De här nationerna uppfattas enligt nationalismen 
som naturliga kollektiva enheter. (Neo)nationalismens syn på människan och 
världen faller inom ramen för den verklighetsbeskrivande funktionen som 
Jeffner talar om i sin definition av livsåskådningsbegreppet. Den nationa-
listiska samhällsordningen uppfattas som ett naturligt tillstånd för människan i 
världen. Man skulle kunna säga att den neonationalistiska livsåskådningen 
fungerar konstitutivt i ett kognitivt hänseende. För nationalisten är den natio-
nalistiska doktrinen mer eller mindre en absolut sanning; de nationalistiska 
grundtankarnas sanningshalt är inte öppen för en prövning. I detta avseende är 
det möjligt att konstatera att den neonationalistiska livsåskådningen har en 
konstitutiv syn på verkligheten till skillnad från det perspektiv som Kurtén 
benämner kartsynen. Kurtén gör en distinktion mellan just vad han kallar 
kartsynen, dvs. att en livsåskådning fungerar som en karta som hjälper 
individen att orientera sig i tillvaron, och en konstitutiv syn på verkligheten.329

328 Lindfelt 2003: 245f.
329 Kurtén 1995: 88–90; 1997: 136, 142; 2001: 115. Denna distinktion utgår från Kurténs kritik av t.ex.

Jeffner och Bråkenhielm som enligt honom har en förenklad och teoretisk syn på det centrala förhållandet

mellan livsåskådning och verklighet (Lindfelt 2003: 256).
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Den neonationalistiska livsåskådningen avser inte att avbilda verkligheten lik 
en karta, men den har en konstitutiv funktion i det avseende att den 
neonationalistiska synen på verkligheten uppfattas som faktisk och sann av 
den person som har denna åskådning. 

Dagens nordiska samhällen har med tiden blivit alltmer pluralistiska 
både i kulturell och i religiös bemärkelse. Det mångkulturella Sverige exem-
pelvis kännetecknas också av religiös mångfald. Detta har lett till att man på
vissa håll uppfattar att det föreligger en värderingsmässig konflikt mellan
framförallt den lutherska kristendomen och islam, vilkas budskap i många
avseenden (och i synnerhet av mer nationalistiskt orienterade individer) 
uppfattas som motstridiga.330 Dagens pluralistiska situation handlar således 
också om värderingar. Enligt Jeffner är ett centralt värderingssystem den 
andra komponenten i en livsåskådning. Nationalismens centrala värderings-
system grundar sig på kulturella värdegrunder som kännetecknar en viss 
nationell kultur. I Norden inkluderar den nationella kulturen den lutherska
konfessionen, vilket gör att nationalismens centrala värderingssystem ofta för-
knippas med det som av många uppfattas som en ”luthersk norm”.

Den nationalistiskt inriktade individens livsåskådning är som sagt 
sammansatt och har olika ingredienser eller komponenter. Bärande och sam-
manhållande funktioner för livsåskådningen som helhet har de grundhåll-
ningar till livet som hos individer spelar en avgörande roll. Begreppet grund-
hållning, som är den tredje komponenten enligt Jeffner, är mycket svårt att 
definiera. Det finns, enligt Lindfelt en likhet mellan grundhållningsmomentet
och den sorts självklara grundtillit som Kurtén talar om (jag återkommer till 
att behandla tillitens funktion i den nationalistiska livsåskådningen i ett senare 
avsnitt).331 Vad gäller grundhållningen i den (neo)nationalistiska livsåskåd-
ningen skulle man kunna säga att den som har denna åskådning i det här 
avseendet refererar till det ideologiska grundelementet som den nationalis-
tiska ”läran” förespråkar. Man skulle kunna säga att en individ i regel har flera 
sådana ideologiska grundelement, av vilka minst en är starkare än de övriga. 
Gränserna mellan de här grundelementen kan dock vara suddiga. Ibland kan 
en eller flera grundelement t.o.m. gå in i varandra.

Man skulle i det här sammanhanget kunna använda sig av en liknelse 
och tala om olika tankemässiga referensramar som alla har varsitt ideologiska

330 Roth 1998: 10, 50.
331 Enligt Lindfelt är grundhållningsmomentet av central betydelse hos Kurtén: ”Om man utgår från Jeffners

tredelning av en livsåskådnings olika delelement, kan man säga att Kurtén följer Jeffner i denna tredelning,

men vänder på perspektivet och gör grundhållningselementet – uttryckt som en radikal och ofrånkomlig tillit

till livsåskådningens egentliga grundelement.” (Lindfelt 2003: 273)
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grundelement. En och samma individ kan t.ex. uppfatta sig som både arbetare,
landsbygdsbo, norrlänning och svensk. Man kan således i olika situationer
referera till olika referensramar. I hemmiljön kan man framförallt referera till 
den referensram som bäst överensstämmer med omständigheterna i vardagen,
exempelvis arbetarklassen och landsbygden. På ett liknande sätt kan man 
under en utlandssemester tolka de erfarenheter man gör genom att framförallt
referera till Sverige och den svenska kulturen. Hos nationalisten är den 
referensram, och det ideologiska grundelement som ingår i denna referensram, 
och som direkt kopplas till nationen och den nationella kulturen, starkare än 
hos folk i genomsnitt. Det är ovanligt att nationalismen penetrerar allt 
vardagstänkande ens hos en människa med en särdeles stark nationalistisk
grundhållning. Man skulle kunna se nationalismen som ett större ramverk som 
också inkluderar flera ”mindre” referensramars tankemässiga grundelement. 

Nationalismen är också tydligt kontextbunden. Det är vanligen under 
vissa speciella omständigheter, i ett visst sammanhang, som de nationalistiska 
grundhållningarna aktiveras. Väl aktiverad kan en nationalistisk grundhållning 
få övergrepp över människans tänkande, och i vissa fall börja påverka även 
beteendet.332 En situation som kan aktivera en sådan här process kan utgöras 
av exempelvis ett misslyckat möte med en utlänning. I en sådan här situation 
blir många inlärda fördomar gentemot främmande nationaliteter förstärkta och 
situationen ger lätt upphov till ett nationalistiskt tänkande. Erfarenheter av det 
här slaget kan i viss mån rubba det reflekterande vardagstänkandet hos den 
upplevande och kräver följaktligen en omtolkning av verkligheten. Denna 
omtolkning kan ofta innebära att den som omprövar sin syn på verkligheten 
s.a.s. tar upp den nationalistiska grundhållningen. Det bör dock hållas i minnet
att det inte alltid behöver vara en negativt upplevd situation som aktiverar 
nationalismen. Även positiva händelser, så som stora idrottsevenemang kan få 
en person att tänka nationalistiskt, även om det då kanske handlar om en mera 
övergående inspiration. Graden av nationalistiskt tänkande och handlande 
varierar mycket. I en del fall söker sig en människa vars intresse för 
nationalism blivit ”uppväckt” till likatänkande individer. Sådana tendenser till 
(neo)nationalistisk gruppbildning diskuterar jag mera ingående senare i 
framställningen.

332 Westerlund 2002: 17f.
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Livsåskådningens tidsmässiga aspekt

Lika viktigt som att se det funktionella i det jag kallar den neonationalistiska
livsåskådningen333 är att också inse att livsåskådningar är kontextbundna och 
alltid konstrueras inom ramen för en viss tid. Därför är de också präglade av 
vissa tidstypiska föreställningar och uppfattningar.334 Så är fallet även med 
nationalismen. Så som jag redan diskuterat uppstod den nationalistiska ideo-
login framförallt under 1700- och 1800-talen, varför den i många avseenden 
också är präglad av den tidens ideologiska strömningar så som bl.a. Charles 
Darwins evolutionslära och humanismen.

Den neonationalistiska livsåskådningen söker ge tillvaron och samhälls-
ordningen som råder i de nationalistiska samhällena mening. De föreställ-
ningar som ingår i sådana meningstillskrivande strävanden härstammar från
bestämda sammanhang, eller lite annorlunda uttryckt, från vissa perioder som 
ger dem innehåll och mening. Mot den bakgrunden är det inte någon tillfäl-
lighet att neonationalismens ideologi har en nostalgisk aspekt. I regel proji-
ceras det neonationalistiska samhällsidealet bakåt till en tid då nationalstaten 
anses ha varit som mest fulländad. I fallet Sverigedemokraterna rör det sig, så
som framgått, om det s.k. folkhemssamhället. Jag instämmer i Katarina Wes-
terlunds antagande att livsåskådningar kan ses som verktyg som hjälper
människan att handla i konkreta situationer. För nationalister fungerar den 
(neo)nationalistiska livsåskådningen som ett rättesnöre som man försöker följa 
i sin vardag. Jag anser att det i den (neo)nationalistiska tidsförståelsen ingår en
evighetsaspekt.335 Tanken på nationen som en evigt varande folklig gemen-
skap är central i den neonationalistiska livsåskådningen. Berättelser om natio-
nens historia fungerar i många avseenden som källor till neonationalismens 
tidsförståelse. Man skulle således kunna tala om en narrativ tidsuppfattning
som ett utmärkande drag hos neonationalister, dvs. att historien av dem tolkas 
utifrån bestämda nationalistiska berättelser, vilka för dem framstår som
sanningar.336

Även nationalistiska föreställningar får sin betydelse i konkreta sociala 
och kulturella kontexter där bakgrundsfaktorer såsom historien, samtidskul-
turen och själva situationen spelar viktiga roller. Människan kan knappast 

333 Egentligen rör det sig om nationalistiska grundhållningar, som tillsammans bildar något som kunde kallas

för den nationalistiska livsåskådningen.
334 För ett liknande resonemang se Katarina Westerlunds (2002) tanke på kontextbundenhet hos livsåskåd-

ningar.
335 Se t.ex. Kurtén 2001: 110.
336 Se t.ex Kurtén 2001: 120f.
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någonsin bilda en livsåskådning utan att vara påverkad av sin omgivning. I 
den meningen är människan alltid bunden till en viss kultur och en viss 
situation i tiden. I detta avseende är människan således aldrig helt fri i sitt 
tänkande och beteende. Graden av föreställningsmässig frihet varierar från 
situation till situation, men en total frihet från kulturella influenser är en 
omöjlighet.337 Den nationalistiska enhetskulturen kan ses som en dominerande
bakgrundsfaktor med tanke på människors livsåskådningsbygge ända in i vår 
egen tid. Detta element påverkar strävandena i nuet och färgar också 
framtidsperspektivet.

Tilliten som element i livsåskådningen 

Ett begrepp som intar en central plats i Kurténs förståelse av livsåskådningar
är tillit. Tilliten handlar om en relation till någonting som människan uppfattar 
som större än sig själv. Med hjälp av tillitsbegreppet kan vi nå fram till ”något 
av det som i mera areligiösa livsåskådningar funktionellt intar en liknande 
plats som gudstron har för den religiösa hållningen”.338 Kurténs antagande
passar väl in i min tolkning av den nationalistiska ideologin. Jag vill dock i 
detta sammanhang kort klargöra vad jag här avser med tillit till nationen.

Neonationalisternas tillit till den tankemässiga symbolkonstruktionen
nationen skulle kunna betraktas som en önskan. Denna önskan handlar om att 
alla i samhället delar en gemensam tillit till nationen. Den för den nordiska 
neonationalismen karakteristiska tanken på lutherdomen som en del av den 
nordiska traditionen och kulturen ingår i denna önskan om en tillit till nationen 
som omfattar hela folket.

Man kan också se ett samband mellan tilliten och det som vi betraktar 
som självklarheter. Ofta är sådana här självklarheter kulturellt givna och 
därmed även gemensamma för majoriteten av människorna i ett nations-
samhälle med en långt utvecklad enhetskultur.339 Det är därför ingen till-
fällighet att medborgarna i en nationalstat ofta sätter sin lit till den enhet
nationen står för. I den neonationalistiska livsåskådningen går det att upptäcka 
uttryck för en sådan oreflekterad tillit till något som betraktas som större än de
enskilda individerna, nämligen nationen. Den grundläggande tilliten till 
omvärlden är något som utvecklingspsykologin beskriver som mycket viktig 
för barnets utveckling. Även på religionspsykologiskt håll understryks 

337 Westerlund 2002: 62–69.
338 Kurtén 1995: 237.
339 Lindfelt 2003: 254.
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betydelsen av tillitsrelationen mellan barn och föräldrar.340 Det handlar om ett 
slags tro på nästan som senare under vuxenlivet kan överföras på andra 
människor, eller t.o.m. på Gud.341 Jag återkommer till uppväxtens och för-
äldrarelationens betydelse i avsnittet ”Individen och den nationalistiska sym-
boliken”.

Vad gäller tilliten med avseende på den neonationalistiska livsåskåd-
ningen kan man konstatera att det här framförallt handlar om att neonationa-
listiskt orienterade människor sätter sin lit till den egna nationen så som man
ser den i sina drömmar – färgad av nostalgi och föreställningar om ett ideal
man vill förverkliga i samhället. I detta sammanhang kan nationen ses som en
grundläggande trygghetsfaktor som skapar enhet och ger trygghet åt de 
enskilda medborgarna. I dagens värld kan en sådan uppfattning och förvänt-
ningar som den genererar emellertid många gånger vålla problem. Som jag 
redan konstaterat minskar enhetskulturerna, innefattande även nationalismen, i 
betydelse. De bakomliggande faktorerna är många och jag nöjer mig med att 
nämna invandring och mångkultur som viktiga sådana. De här bakgrunds-
faktorerna har även påverkat samhällsstrukturerna. De flesta västerländska
samhällen har blivit alltmer mångkulturella. En människa som i första hand 
sätter sin lit till den egna nationen kan lätt uppleva dagens situation som
problematisk då hon kanske inte finner någonting att fästa sig vid.

Invandrare, som ju inte tillhör samma nationella kultur som den infödda 
befolkningen i ett multikulturellt samhälle, upplevs många gånger som ett hot 
mot den nationella gemenskapen och enheten. Det är främst den befolk-
ningsgrupp som sätter sin lit till den egna referensgruppen, den egna nationen 
som har den här erfarenheten. Detta är någonting som i sin tur lätt kan bidra
till generaliserande fördomar och kollisioner mellan de infödda och
invandrare. Den nationella identiteten är, så som jag tidigare hävdat, en 
konstruktion av den kulturella tradition som dominerar i ett visst nations-
samhälle. Den här traditionen å sin sida kan vara färgad av nostalgiska före-
ställningar och bygger i mångt och mycket på en opposition gentemot alla 
andra kulturella traditioner. Därför spelar olika slags fördomar (som i regel är 
mer eller mindre oreflekterade) en väsentlig roll i uppbyggandet av den 
nationella identiteten.342 Att det vid sidan om det nationalistiska elementet i 
dagens samhälle också finns ett ökat intresse för andra kulturer och globala 
aspekter skapar spänningar i strävan att upprätthålla den nationella identiteten. 

340 Se t.ex Winnicott 1971 eller Wulff 1993.
341 Kurtén 1995: 21ff.
342 Hedin 1997: 197.
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Jag fortsätter att behandla den nationella identiteten och det nationalistiska
rollspelet i det kommande avsnittet om det symboliska verklighetsbygget. 

Nationscentreringen som kännetecknar den neonationalistiska livsås-
kådningen tenderar att komma i kläm i dagens internationella sammanhang. I 
de mångkulturella västerländska samhällena konkretiseras denna problematik 
på ett mycket tydligt sätt. Mångkultur kräver att de olika samhällsgrupperna
på ett meningsfullt kan sätt kommunicera med varandra och hysa tillit till 
varandra. Mötet mellan infödda och invandrare är därför avgörande. Det är 
nämligen i mötet med andra som den verkliga meningen skapas och sätts på 
prov.343 En människas liv skulle kunna beskrivas som en social verklighet, ett 
samspel med andra. I dagens pluralistiska samhällen kännetecknas det här 
samspelet alltmer av mötet mellan människor med skiftande etniska och 
kulturella bakgrunder. Om ett sådant konkret möte mellan två människor med
skilda bakgrunder på något sätt går snett resulterar detta i en sorts menings-
löshet.

Ur det här perspektivet kan vi se att våra referensramar (och grund-
hållningar) är oerhört viktiga. Inte enbart våra förhandskunskaper om den 
andras bakgrund kan bli avgörande i ett möte, utan i en sådan här situation
spelar även tilliten en central roll. Antingen finns förtroendet eller så finns det
inte. I mångkulturella samhällen där spänningen mellan den nationalistiska
referensramen och den globala referensramen koncentreras på ett tydligt sätt,
är den enskildes och gruppens relaterande till meningsgivande strukturer 
kopplat till tillitsfunktionen. Man kan sätta sin lit till en eller flera refe-
rensgrupper. Samtidigt som delar av den infödda majoritetsbefolkningen och
vissa segregerade invandrargrupper fortfarande sätter sin tillit till var sin egen 
referensgrupp och nationssymbol, förespråkar rörelser på annat håll i
samhället en till hela mänskligheten riktad tillit. Den här sortens kluvenhet är 
kännetecknande för många av dagens mångkulturella samhällen. Den neo-
nationalistiska kultursynen skulle kunna sägas vara essentiell – tanken på en 
enhetlig nationell kultur är bärande i deras livsåskådning. Neonationalister ser 
kulturen, i linje med den essentiella kulturuppfattningen, som ”ett statiskt och
oföränderligt system av värderingar, normer och traditioner”.344 Kultur blir i 
den neonationalistiska tappningen ett slutet system, skapat en gång i historien 
genom utvecklingen av den homogena nationella gemenskapen. Enligt den här 
synen utgör främmande traditioner ett hot mot folkets enhet och då tycks det
inte finnas mycket rum för tillit i praktiken. 

343 Westerlund 2002: 18.
344 Kamali 2002: 20f.; se även Kamali 2003: 220.
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Diskussion och kort sammandrag 

För neonationalisten är den egna nationen det primära, det allra viktigaste.
Med denna grundprincip som ledande orientering upplever han eller hon det 
globala tänkandet som ett hot. Enligt nationalismens princip bör människors
attityder och handlande vara nationsbundna. Det internationella utövar enligt 
neonationalisterna tryck på det nationella också på detta plan. Här finns en 
värderingsmässig spänning och i den ligger fröet till en problematik som även
ger upphov till neonationalistiska rörelser. De som finner den neonatio-
nalistiska livsåskådningen meningsfull vill försvara den mot det nya globala
tänkandet som upplevs som hotfullt med tanke på den egna nationens bästa. 
Det är just den här spänningen och det återaktiverade nationstänkandet som 
föder den nationalistiska livsåskådningen.

Jag har i detta avsnitt diskuterat neonationalismen utgående från två
livsåskådningsdefinitioner. Jag har visat att man i nationalismen kan finna de 
tre komponenter som Anders Jeffner nämner som utmärkande för livsåskåd-
ningar. Neonationalismen har 1) teoretiska och värderingsmässiga antaganden 
med avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen, 
2) antaganden som bildar ett centralt värderingssystem och sådana som 3) ger 
uttryck för en grundhållning. Vidare kan man i linje med Tage Kurténs 
teoriimplikationer peka på ett element av tillit eller oreflekterad förförståelse i 
den neonationalistiska livsåskådningen och särskilt på den spänning som 
förekommer mellan tilliten hos internationellt orienterade människor och 
neonationalister vilkas strävan bärs upp av andra grundläggande motiveringar.
Av Kurténs resonemang skulle man med tanke på Sverigedemokraternas
situation kunna dra slutsatsen att de saknar någonting att lita på i dagens 
samhälle och måste därför blicka bakåt i tiden.

Nationen som tillitsobjekt har i dagens värld (även i Norden) minskat i 
betydelse. Ungdomskulturen, modetrenderna och företagsvärlden är knappast 
nationsbundna. Alltfler människor, särskilt i Västvärlden tenderar att fokusera 
på det som är gemensamt för hela mänskligheten. Detta har lett till att man
vanligtvis sätter sin lit till något annat än vad som tidigare uppfattats som 
nationer. Detta gränslösa perspektiv inrymmer grupper av människor från 
skiftande nationella kulturer. Det här gör att många – men inte alla – i dagens 
situation kan känna samhörighet med folk i andra länder.

Den massmediala kultur som i stort sett är tillgänglig för alla 
västerlänningar har i vissa avseenden fört människorna närmare varandra. 
Därför kan stora grupper istället för att göra nationen till ett tillitsobjekt sätta 
sin tillit exempelvis till någon annan ideologi eller föreställningsvärld som 
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med tillförsikt omfattar globala perspektiv. Ett exempel i dagens Norden kan 
vara spänningen mellan EU-förespråkare och –motståndare. De som före-
språkar EU kan många gånger hysa en oreflekterad, eller reflekterad, tillit till 
det ideal som ett förenat Europa uppfattas stå för. Neonationalisterna, som
kritiserar europatanken, hyser istället högre tankar om den egna nationen, 
vilket gör att en viss spänning beträffande tillitsfunktionen också uppstår 
mellan dem och de internationellt sinnade. 

Neonationalisterna, liksom nationalisterna för övrigt, bygger sin etiska 
förståelse på den nationella symboliken. Detta är dock mycket svårt i dagens 
moraliskt splittrade multikulturella samhällen där det inte finns någon 
normerande etisk överbyggnad.345 Därför vill neonationalisterna återskapa en 
nationell etik. Som det har framgått i del 2, har Sverigedemokraterna en 
tendens att förknippa lutherdomen med något som de uppfattar som den
svenska moralen. Den lutherska kyrkan ses som en moralupprätthållande
instans i nationssamhället.346

Den neonationalistiska livsåskådningen kan, enligt min mening, belysas
meningsfullt genom att man betraktar den som en symbolisk tankekonstruktion
som sekundärt tar sig uttryck i skrift och handling. Den är uppbyggd kring
olika nationella symboler som i sin tur är resultatet av den symbolskapande
process som äger rum i samhället men också i människornas minnen och 
bearbetning av minnen både individuellt och i grupper. Jag behandlar natio-
nalistisk symbolism och hur den ingår i utformandet av den neonationalistiska
livsåskådningen mera ingående senare i framställningen.

Olika slags inlärda och invanda föreställningar om hur människor från
skiftande kulturer har olika syn på vad som är rätt och fel har en stor 
betydelse. Det kan även röra sig om rent konkreta skillnader vad rättssynen 
beträffar, m.a.o. vad som är rätt eller fel enligt en viss nationell lagstiftning.
Givetvis varierar graden av nationalistisk medvetenhet starkt även bland neo-
nationalister, varför somliga har en jämförelsevis tydlig nationaletisk upp-
fattning. Ju starkare medvetenheten om den nationella etiken är, desto starkare 
är även den för många neonationalister grundläggande tanken på goda och 
onda nationer. På denna punkt påminner de trofasta nationalisterna om troende
med konservativ grundhållning.347 Rika, utvecklade länder uppfattas av bl.a. 
nordiska neonationalister som på något vis moraliskt bättre än de mindre
utvecklade länderna.348 Moralisk utveckling tycks således enligt nationalis-

345 Kurtén 2001: 154f.
346 Gustafsson 1981: 109.
347 Argyle & Beit-Hallahmi 1975: 112f.
348 Jämför tanken med Schneider & Dornbusch 1973 [1958]: 87ff.
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ternas tänkesätt hänga ihop med hur utvecklat ett samhälle är exempelvis
ekonomiskt. Därför betraktas invandrare från Sverige närstående kulturer ofta 
som mera välkomna än invandrare och flyktingar från fjärran länder. Kultu-
rens inmurade förmodade godhet, eller ondska, bestämmer således värdet av 
nationen enligt den nationalistiska livsåskådningen.

Sammanfattningsvis kännetecknas begreppet nationalistisk livsåskådning
enligt mitt antagande främst av något som kan betecknas som en nationalistisk
grundhållning som har sin hemvist i en nationalistisk referensram. Graden av 
denna grundhållning varierar emellertid från individ till individ och bestäms
ofta av situationella faktorer.

En annan central ingrediens i den nationalistiska livsåskådningen är det 
som jag här har valt att kalla tilliten. Den nationella tilliten syftar till den typ 
av tillit som neonationalisterna sätter till den egna referensgruppen, nationen. 
Man skulle också kunna tala om en sorts nationsförankring hos den natio-
nalistiskt sinnade individen, vilket innebär att nationen framstår som det 
viktigaste tillitsobjektet för neonationalisten. Men eftersom den nation som
neonationalisterna vill förverkliga inte är realiserad är deras tillit hotad. Detta
kastar visst ljus över Sverigedemokraternas samhällskritik och nostalgi.

I följande avsnitt diskuteras det individuella perspektivet i det neo-
nationalistiska symbolspråket med hjälp av Holms teorier om människans 
symboliska verklighetsbygge. Eftersom individen enligt den nationalistiska 
tanken ingår i ett kollektiv (nationen) som tillmäts ett större värde än dess 
enskilda beståndsdelar (medborgare), berör jag även det kollektiva inslaget i 
det neonationalistiska symbolspråket.
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Den nationalistiska symboliken och individens 
verklighetsbygge

Introduktion

De nationalistiska symbolerna så som de förekommer hos enskilda individer 
är skapade av minnen och föreställningsinnehåll som bearbetas av symbol-
funktionen. Nationalismen handlar således mycket om hur människor tänker 
och känner om det samhälle de lever i, hur deras liv utvecklar sig och hur de 
ser på sin miljö och sin egen roll i sammanhanget. Jag vill inte säga att det här 
utanvidare är en uttömmande karakterisering och det vore givetvis förhastat att 
säga att nationalismen enbart handlar om känslor. Med i bilden som helhet
finns ju också intellektuella faktorer, historiska och ideologiska element, yttre 
omständigheter och strävanden av skilda slag som berör enskilda såväl som 
grupper. Det ligger onekligen också något i förmodan att människan i 
allmänhet söker något att identifiera sig med, kanske särskilt i tider av
osäkerhet och förändring.

Mycket av människans sökande handlar om att finna en egen plats i till-
varon och en meningsfull gruppgemenskap. Exempelvis familjen bildar natur-
ligen en enhet inom vilken en relativt stark gemenskap ofta råder. När det 
gäller större enheter och hur man introduceras i dem, får inlärningen allt vikti-
gare betydelse. I ett större samhälle växer människorna in i gemenskapen 
genom just inlärning. I en nationalstat påverkar den nationella kulturen de 
enskilda individerna redan från födseln. Ingen kan bli helt opåverkad av mil-
jön och den världsbild och de värderingar som råder i den.349

Att nationalismen rör sig om både känslomässiga dimensioner och 
inlärning av idéer, värderingar och beteenden som finns i kulturen, innebär att 
även minnet och minnesfunktioner vid sidan av traditionsstoff, ideal och
värderingar får betydelse i sammanhanget. Detta för oss närmare det psyko-
logiska området. Härnäst följer nu en presentation av hur man skulle kunna se 
på fenomenet neonationalism ur en socialpsykologisk synvinkel. Jag avser 
dock inte att skapa någon rent psykologisk teori om fenomenet neonatio-
nalism, utan vill istället fördjupa tolkningen av den symboliska funktionen hos 
den neonationalistiska livsåskådningen.

349 Se t.ex Bergstrand 1984: 119.
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Nationalistisk symbolik och religion 

Den nationalistiska ideologin använder sig i hög grad av symboler och det 
finns många nationella symboler och föreställningar. Varje samhälle erbjuder
symboler för det nationella, symboler som är allmänt accepterade och bekanta 
för varje medborgare. Det torde inte vara alltför vågat att hävda att nationa-
lismen på detta plan påminner om religionen som ju också den har en 
elaborerad egen symbolik. Dessutom finns det symboler som kan användas 
både i religiösa och nationalistiska upplevelse- och tolkningssammanhang.
Sådana är exempelvis vissa kyrkobyggnader, gravgårdar eller andra helgade 
platser. Egentligen är nationalismen i de flesta fall mer eller mindre beroende
av religionen och dess symbolik. Nationalistiska symboler, så som flaggan, 
självständighets- eller nationaldagen, kungen eller presidenten, militären, etc.
har i många avseenden blivit också religiösa symboler eller heliga symboler
åtminstone i någon mening. Det bör också noteras att både religiösa och 
nationalistiska tänkesätt lever vidare via muntlig och litterär tradition. I dagens 
läge kan nationalismen uppfattas som vissa gruppers försvar mot det globala 
som upplevs som främmande. Enligt Kristian Gerner har förenklade och 
stereotypa uppfattningar om andra kulturer och religioner levt vidare och är 
speciellt livskraftiga i nationalistiska kretsar som motsätter sig invandring och
mångkultur.350

Att religionstillhörigheten fortfarande ofta förknippas med nationalitet 
är knappast någon tillfällighet. Gamla fientligheter mellan olika religioner har 
åter blivit aktuella i och med invandringen. I del 2 har jag visat hur Sverige-
demokraterna ser på den nationalistiska symboliken. Det är inte så över-
raskande att Svenska kyrkan tillmäts ett stort symboliskt värde som kultur-
och moralinstans som upprätthåller nationen. Att islam upplevs som ett hot
mot samhällets status quo har med den gamla motsättningen mellan kristna 
och muslimer att göra men också med att islam skulle kunna tänkas tävla med 
kristendomen om ställningen som statsreligion. Sverigedemokraternas syn på 
religion fungerar som ett bra exempel på hur nära sammankopplade religiösa 
och nationella symboler är i det svenska fallet. 

Tillsammans bildar nationalistiska och religiösa symboler ett gemen-
samt symboliskt universum som upprätthålls och värnas av olika statliga 
instanser, bl.a. av skolväsendet.351 Statliga läroverk har traditionellt fungerat 
som en sorts kulturförvaltare vilkas uppgift har varit att producera ”goda 
medborgare”. Det torde inte vara alltför vågat att säga att skolan genom bl.a. 

350 Gerner 1992: 12.
351 För mer om begreppet symboliskt universum se Berger & Luckmann 1969.
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historie- och religionsundervisning har bidragit till en enhetskänsla i 
nationalstaten.352 Den nationalistiska symboliken hålls således levande bl.a. 
med hjälp av en allmän skolplikt och den blir mer eller mindre bekant för alla 
som lever och växer upp i en bestämd kultur. Det är givetvis klart att natio-
nella symboler inte alltid upplevs och tolkas på lika sätt av samtliga medbor-
garna i ett samhälle. En avgörande faktor är individens religiösa bakgrund, en 
annan den politiska inriktningen. Vi människor har helt enkelt olika refe-
rensramar som påverkar vårt tolkande av de nationalistiska symbolerna.
Nationalistiska och religiösa symboler är djupt rotade i de samhälleliga
traditionerna. Det som vi lär oss under uppväxten formar det nationella med-
vetandet. Föräldrarna, släkten, lärarna och vännerna spelar en avgörande roll i 
uppbyggandet av den nationella identiteten.353 Man kan således säga att vi 
som individer har olika utgångspunkter när det gäller vår syn på nationen och 
omvärlden i stort men att mycket av det kulturellt givna också är gemensamt.

Trots det faktum att vi har olika utgångspunkter finns det i de nationa-
listiska symbolerna något som helt allmänt svetsar samman människor. Som
jag redan konstaterat är nationalism och religion i viss bemärkelse symboliskt 
nära sammankopplade och kan i en vidare mening sägas dela ett gemensamt
symboliskt universum. Även om sambandet mellan nationalism och religion 
symboliskt sett är starkt och de fungerar på ett likartat sätt, skulle man enligt 
min mening kunna tala om en nationalismens symboliska värld som 
innehållsmässigt och till sitt syfte är annorlunda än den värld som kyrkan 
representerar. Religionens, eller kyrkans, symbolik kan på motsvarande sätt i
första hand ses som sin egen, inte som nationalistisk. Eftersom relationen 
mellan kyrka och stat i många fall, såsom i Sverige, traditionellt ändå har varit 
så nära, har en stor del av kyrkans och den religiösa världens symboler blivit
omfattade i kulturen, bl.a. av nationalistiska stämningar. Den nationalis-tiska 
symbolvärlden består, som sagt, av symboler av olika slag, såsom myter,
traditioner, föreställningar anknutna till historiska platser och personer.354

Nationalismens symboliska värld får sin mening genom ett visst nationalistiskt 
språk. I del 2 kunde vi få ett konkret exempel på hur de sex nyckelpersonerna 
använder sig av ett nationalistiskt symbolspråk.

Historiskt värdefulla byggnader i Norden har ofta en religiös anknyt-
ning. Kyrkor och andra religiösa byggnadsverk upplevs ofta som symboliskt
viktiga, de ses som nationella minnesstoder. Ofta signalerar gamla byggnader 
som symboler vilka ingredienser som framstår som de väsentligaste i en

352 Arfwedson & Arfwedson 1999: 32ff.
353 Holm 2002: 146.
354 Jfr detta med Paden 1994: 51f.
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kultur.355 I nordisk kontext kan man konstatera att t.ex. domkyrkor, som 
allmänt uppfattas som nationellt värdefulla symboler, signalerar hur central 
roll lutherdomen har i de nordiska nationella kulturerna.

Även extrema våldsideologier såsom nationalsocialism begagnar sig 
ofta av den befintliga nationella symboliken i en kultur. Förutom nationalis-
tiska symboler som många omhuldar har vissa extrema subgrupper skapat sina 
egna symboler.356 Att en sådan symbolisk koppling finns betyder inte auto-
matiskt att alla nationalister är nationalsocialister men visar däremot att även
extremister är beroende av färdiga symbolsystem.

Människan som en del av nationen 

Det varierar från individ till individ hur starkt nationalismens sammansvet-
sande funktion upplevs. Därtill har yttre omständigheter en stor effekt på oss 
människor. Trots att det finns en stor mängd symboler som tillmäts stort värde 
av majoriteten av medborgarna, tolkas de ändå olika beroende på t.ex. 
individuella och situationella faktorer.357 En symbol som flaggan har en helt 
annan funktion under krigstid än under fredliga omständigheter och vår 
tolkning av den nationella symboliken influeras av livssituationen. En kris på
nationellt eller personligt plan har ofta en förstärkande effekt på nationa-
lismen. Dessutom bestäms förhållandet till ett föremål som den nationella 
flaggan av personliga faktorer. En yrkesofficer kan antas, åtminstone rent 
känslomässigt eller å yrkets vägnar, ha en närmare relation till flaggan än vad 
t.ex. en varvsarbetare har. Likaså har en neonationalist i dagens Norden sin
egen syn på de nationalistiska symbolerna.358

En individ vars livsåskådning i hög grad bygger på nationalism kan ofta 
ha en mycket speciell relation till religion. I del 2 kunde vi se att de sex 
nyckelpersonerna tenderar att tolka religion utgående ifrån sin nationalistiska
hållning. Saken kompliceras av det faktum att många av de här symbolerna 
som ofta förefaller så lika eller nästan lika vad utformningarna beträffar, ändå 
tillskrivs skiftande betydelser och tolkas olika i olika sammanhang. Det 
betyder att också missförstånd och objektiverande attributioner kan få 
inflytande. Det är inte sagt att människor som tolkar en symbol t.ex. med 
referens till sitt kristna trossystem, alltid förstår vad neonationalister avser. De 
sistnämnda är kanske inte bekännande kristna i samma bemärkelse, utan för 

355 Bäckström 2000: 159.
356 Lööw 2000: 385–450.
357 Holm 1997a: 97.
358 Bl.a. nyckelpersonerna Greta och Bengt berättar om hur de tänker om den svenska fanan (ovan s.74.).
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dem räcker det att de tillerkänner den kristna traditionen en gemenskaps-
skapande status. Den här vägen får en symbol sin speciella betydelse utgående 
från den referensram som gäller i respektive sammanhang.

Den nationalistiska symboliken kan som sagt ses som en självständig 
symbolisk värld (som dock ofta har en mycket nära och sammansatt relation 
till den religiösa symboliken). Språket spelar en nyckelroll i symbolernas
konstruktion. Med hjälp av språket kan symboler både skapas, förnyas och 
bevaras. Liksom övriga stora symbolsystem har också nationalismen sitt eget 
symbolspråk. Nationalister talar på sätt och vis sitt eget tungomål. De 
använder en viss terminologi på samma sätt som till exempel troende 
människor gör när de talar om religion. Det gemensamma språkbruket inom
gruppen fungerar gemenskapsstiftande. På offentlig nivå har det nationalis-
tiska språkbruket ofta varit viktigt också i den bemärkelsen att det har 
legitimerat den samhälleliga ordningen, eller en viss politisk linje, i national-
staten.359 Betänk exempelvis hur statsledningen talar till nationen under krigs-
tid: krigshandlingarna rättfärdigas vanligen just med hjälp av ett nationalistiskt 
symbolspråk.

Att nationalister talar på ett visst sätt om situationen i världen skulle 
kunna ses som ett slags försvarsmekanism riktad mot den avtagande nationella 
enheten. Den nationalistiska verkligheten behöver nämligen ständigt skyddas 
mot konkurrerande verkligheter, dvs. andra nationers symbolvärldar.360

Vanligen sker detta med hjälp av språket. Genom det karakteristiska språk-
bruket kan t.ex. skillnader mellan de olika nationerna få mening i männis-
kornas vardag och genom den nationalistiska mytologin ger språket även
upphov till ett slags rituellt beteende. Rituellt beteende förekommer både i 
religiösa och nationalistiska sammanhang. Liksom religionen bygger på ett 
mytiskt språk är nationalismen beroende av sitt eget språk.361 Den symboliska
värld som på detta vis bildas och förstärks, binder samman ideologin med 
vardagen. Inom gruppen har denna effekt en stor betydelse. Då nationalismens 
myter och riter omsätts i verkligheten blir alla mer medvetna om sin nationella 
identitet.362

Den nationella identiteten hos enskilda medborgare har traditionellt för-
stärkts ovanifrån, från myndigheternas sida. I nationalstater har beteenden och 
tänkande som får sin halt från nationalismens ideologi, institutionaliserats. 
Själva institutionaliseringen har betytt att den konstruerade nationella kulturen 

359 Jfr med t.ex. Geels & Wikström 1993: 38.
360 Berger & Luckmann 1969: 167.
361 Paden 1994: 73.
362 Berger & Luckmann 1969: 51–56.
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har blivit normerande för de flesta medborgare och därmed fått en legitim
status (t.ex. via allmän skol- och värnplikt). När en viss normerande ordning i 
ett samhälle har tillerkänts legitim status, kan allting som strider mot denna
ordning te sig hotfullt. Att bryta mot dessa normer leder enligt den natio-
nalistiska ideologin till att kaos skapas. Institutionaliseringen är det nationa-
listiska symbolsystemets sätt att legitimera olika slags samhälleliga roller och
ge riktlinjer för hur människor skall uppföra sig. Idealiseringen av den egna 
kulturella traditionen bygger på en opposition gentemot andra kulturer.363 Man
skulle således kunna säga att stereotypiseringar och fördomar till en viss gräns 
genomsyrar den nationella identiteten. Därmed inte sagt att alla människor är 
lika stereotypiserande; det här är snarare någonting som varierar från individ
till individ. 

Det är också möjligt att se ett samband mellan olika religioners sätt att 
idealisera sin egen lära och nationalismens sätt att uppfostra medborgarna i en 
nationalistisk anda. I båda fallen binds individen ihop med ett större samman-
hang. Religiöst språkbruk använder termen heligt för att beteckna det perfekta 
som är större än människan. Nationalismen uppmuntrar människor att an-
amma en liknande syn på nationen. Den egna nationen idealiseras, liksom det
objekt som är föremål för dyrkan alltid idealiseras.364 Samtidigt utvecklas ett 
beroendeförhållande mellan individen och nationen; individen uppfattas vara 
en del av en historisk kollektiv enhet.365 På ett sätt kan nationalisten ses som 
en religiös människa som bekänner sig vara beroende av något som upplevs 
som heligt. Kontrasten mellan det heliga och det profana ansåg bl.a. Émile
Durkheim som något som universellt kännetecknar religion.366

I Norden har den lutherska konfessionen, som tidigare påpekats, haft en 
stark ställning som kulturupprätthållare. Man skulle kunna säga att religions-
undervisningen, framförallt om den är konfessionellt inriktad, också bidrar till 
att förstärka skolungdomens nationella identitet. I Sverige är den konfessio-
nella religionsundervisningen numera avskaffad, vilket kan ses som ett tecken 
på att samhället blivit mer heterogent i religiös bemärkelse. Den lutherska 
traditionen ses av allmänheten inte längre som en självklar bärare av den 
traditionella svenska kulturen. Sverigedemokraterna ser på den här utveck-
lingen med oro och vill istället återinföra den konfessionella religionsunder-
visningen, som de uppfattar som en viktig förmedlare av den enhetskultur som
fanns i det ”gamla Sverige”

363 Hedin 1997: 197.
364 Jones 2002: 13.
365 Jones 2002: 17.
366 Durkheim 1965: 54.
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Vad beträffar den symboliska värld och verklighet som representeras av
de nationalistiska symbolerna i det yttre existensrummet är dess viktigaste
uppgift i ett samhälle att förena generationerna och att skapa och hålla vid 
makt ett kollektivt nationellt minne och en kollektiv framtid. De nationa-
listiska symbolerna utgör råmaterialet varav den nationalistiska kulturen 
skapas. På detta sätt konstrueras även de kollektiva identiteterna som kallas 
nationen.367 På detta sätt legitimeras den nationalistiska samhällsordningen.
Då två grupper i samma sociala sammanhang har symboliska världar som
totalt skiljer sig från varandra, kan situationen lätt bli problematisk.368 I ett 
nutida mångkulturellt samhälle kan det exempelvis röra sig om de inföddas 
och invandrarnas förståelse av kultur eller ett visst politiskt agerande, eller 
något liknande. Vems tolkning har egentligen företräde? 

I dagens läge, inte minst i västeuropeiska samhällen, där nationalismen
fortfarande har en viss officiell status men har minskat i betydelse när det 
gäller vardagslivets värld, blir situationen lätt mycket komplex. En stor del av 
människorna i de västerländska samhällena har i många avseenden fjärmat sig 
från den nationella kulturen i deras respektive länder. Nationalisterna hyser 
seriös oro för att människorna inte längre lever upp till den legitimerade och 
institutionaliserade normen som nationalismen representerar. Den gamla
ordningen, den nationalistiska symbolvärlden, försvaras nu av olika neonatio-
nalistiska rörelser och partier.369

Det tydligt nostalgiska inslaget i den neonationalistiska ideologin som 
präglar de neonationalistiska gruppernas kritik av samtiden är inte heller 
någon tillfällighet. Nationalisternas sökande efter mening i tillvaron har en 
kulturell bas. Den nationella kulturen i sig kan ha en meningsgivande funktion 
för individer som upplever att deras omvärld är hotad p.g.a. förändringar som
tiden fört med sig. Det nya ses som främmande och vanligen får invandrar-
grupper med skiftande kulturella bakgrunder stå som objekt för den national-
istiskt tänkande individens farhågor. I en situation som upplevs som osäker 
och hotfull får den nationella kulturen tjäna som ett trygghetsobjekt. Det är 
fråga om en förlorad trygghetskänsla som man vill rekonstruera och som 
förknippas med en svunnen tid. Neonationalisterna tror sig återfinna den 
förlorade trygghetskänslan genom att skapa ett samhällstillstånd som präglas 
av kulturell enhet.370 Intervjumaterialet visar att de sex nyckelpersonerna 
använder lutherdomen och Svenska kyrkan som symboler för den här typens 

367 Bauman 1995: 286f.
368 Berger & Luckmann 1969: 125.
369 Berger & Luckmann 1969: 77–83.
370 Se Pargament 1997: 112–119.
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homogena nationskultur. Därför strävar de efter att ge den lutherska kyrkan en 
liknande status som den hade under ”den gamla goda tiden”.

Den nationalistiska symbolvärlden möjliggör ett slags rollspel. I ett na-
tionssamhälle förväntas människorna leva upp till det symboliska samspelet
med nationen och mycket av vardagslivet präglas av att man förverkligar sig 
själv som medborgare.

Nationalistiskt rollspel och nationell identitet 

Man skulle kunna säga att varje nationssamhälle utgör en självständig 
nationalistisk symbolvärld. De nationalistiska symbolerna frammanar ett visst
slags beteende (och tänkande) hos samhällsmedlemmarna.371 Det rör sig om
ett samspel där medborgarna får kontakt med de olika nationalistiska symbo-
lerna. Som redan konstaterat strävar nationalismen efter att underställa 
medborgarna den konstruerade maktenheten nationalstaten. Den ”goda med-
borgaren” bör vara lyhörd och lojal mot statens konstitution och ledare. Detta
är grundläggande för det nationella rollspelet. Liksom alla ideologier och 
meningsgivande tankesystem rör sig också nationalismen om ett slags socialt 
rollspel. Att nationalism är en kollektiv ideologi gör inte rollernas funktion 
mindre viktig, snarare tvärtom. Den nationalistiska ideologin har sitt eget 
regelverk för samhället. Detta regelverk bygger på den symboliska verklighet
som administrerar de vardagliga rollerna i nationalstaten. Man skulle här 
kunna citera Manuel Castells som antar att ”[r]oller … definieras enligt 
normer som struktureras av institutioner och organisationer i samhället”.372

Genom ett sådant här färdigstrukturerat rollsystem förenas de olika generatio-
nerna i den abstrakta konstruktionen nationen.373

Det finns i samhället skiftande normer som varje medborgare ska följa.
Genom att följa dessa normer uppstår roller. Varje samhälle och varje kultur 
har sina egna regler som ger upphov till roller. På samhällsnivån handlar detta 
rollspel vanligen helt enkelt om att uppskatta och ta ställning till den allmänna 
ordningen och lagstiftningen. Förhållandet mellan medborgaren och nationen 
är reciprokt: medborgarrollen blir meningsfull när individen identifierar sig 
med den nationella tradition som är rådande i hennes samhälle.374 Detta har 
framförallt med den sociala inlärningen att göra och den sker vanligen mer 
eller mindre omedvetet och automatiskt men givetvis spelar även det national-

371 Alma & v.Uden 1995: 87.
372 Castells 1998: 20.
373 Berger & Luckmann 1968: 113–120; se även Wikström 1980: 57f.
374 Sundén 1959: 53; Sundén 1977: 30; se även Stifoss-Hanssen 1995: 106.
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statliga utbildningssystemet en viktig roll i sammanhanget, i synnerhet som
förmedlare av nationens symboler och historiska tradition.375

I gruppsammanhang är de olika rollerna av stor vikt. Enligt den natio-
nalistiska ideologin är två roller speciellt centrala376, nämligen medborgaren
och nationen. Nationalismen hävdar primärt att individen ska uppta rollen av 
den goda medborgaren. Denna rollbild skapas med hjälp av den nationalistiska 
symboliken som finns i det omgivande samhället. Den goda medborgaren är 
en roll vars karakteristika hämtas från olika slags berättelser, exempelvis i 
samband med skolans historielektioner. Även muntlig tradition och fostran
inom familjen är faktorer som påverkar hur denna roll skapas och får sina 
tongivande drag. 

Givetvis lär man sig också mycket genom att ta efter människor som 
finns i ens närmaste krets. Även nationalismen handlar i mångt och mycket
om modellinlärning.377 Ju fler nationalistiska förebilder man har i närmiljön,
desto starkare upplever man medborgarrollen. I det extrema fallet kan indivi-
den bli verkligt präglad av den nationella kulturen. Man kan till exempel iden-
tifiera sig med en krigshjälte eller liknande. Då kan andra kulturer upplevas 
som hotfulla, och människor som bryter mot den nationalistiska ordningen
betraktas som fiender. Exempelvis invandrare som inte har lärt sig det natio-
nalistiska rollspelet kan lätt bli objekt för olika nationalistiskt sinnade grup-
pers negativa tankar eller känslor. Detta framkommer tydligt hos t.ex. Sverige-
demokraterna i deras skeptiska syn på särskilt sådana invandrare som kommer
från kulturellt avlägsna länder.

Självfallet finns det många olika medborgarroller, alla kan ju inte fylla 
samma samhälleliga funktion. Det finns mer eller mindre färdigsydda roller 
för alla i samhället, såväl för vuxna som för barn. Det kan även för de båda 
könen föreskrivas något olika beteendemönster. Medan männens uppgift är att
försvara landet mot yttre hot förväntas kvinnorna att sköta hemmet och 
familjen. Dagens strävan efter jämställdhet mellan de båda könen problemati-
serar den traditionella nationalistiska ordningen också på den här punkten. 

Under vissa omständigheter kan medborgaren uppta en roll som i hög 
grad kommer att styra hans eller hennes eget beteende, tänkande och förvänt-
ningar. En sådan partnerroll är den som representerar nationen. Trots att natio-
nen som begrepp betraktad är mycket abstrakt, kan nationen upplevas stå för 
en makt. Sverigedemokraterna beskriver gärna nationen som folkets hem. På 
samhällsnivå representeras nationens makt vanligen av en statlig ledare. Även

375 Berger & Luckmann 1969: 74–77; Holm 1997a: 20f.; Bloom 1990: 52.
376 Roller förekommer i vanliga fall i parförhållanden. Se t.ex. Holm 2002: 145.
377 Se t.ex. Holm 1997a: 95. 
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landet som ett geografiskt område kan ibland tillskrivas levande drag i det 
nationalistiska språkbruket. Det nationalistiska rollspelet handlar om social 
samverkan mellan medborgare som underställer sig en ”högre makt” som de 
kallar nationen.

Ett nationalistiskt heligförklarande av landet av det här slaget har också 
med symbolerna att göra. Innanför det ”heligförklarade” landets gränser kan 
symboliskt särskilt viktiga och mytomspunna platser finnas. Sådana ur ett 
nationalistiskt perspektiv sett heliga platser utgör en central del av den
nationalistiska symbolvärlden. De fungerar som fysiska minnesmärken som 
förbinder levande generationer med de bortgångna. Detta drag hos natio-
nalismen påminner om religionen som ju också har sina heliga områden,
landskap och orter eller städer. Ett sådant heligförklarande av exempelvis en
stad är den omfattande kulten rörande Jerusalem som förekommer i synnerhet 
inom judendomen men även bland kristna och muslimer.378

Man bör dock hålla i minnet att den egna platsens betydelse för gruppen 
alltid har varit viktig. Även under tiden före nationalismen, innan moderna
nationalstater formades, hade t.ex. klaner och stammar en mycket speciell 
relation till sitt eget område. Utan ett avgränsat landområde som kunde
gruppen betrakta som sin egendom var gemenskapskänslan inom klanen eller 
stammen mycket svag och utomstående kunde ifrågasätta gruppens identitet. 
Den här sortens fixering vid ett område gäller i stort sett lika mycket också för 
nationer. För mindre sociala enheter såsom enskilda individer eller familjer är 
det stora geografiska området som utgör nationen högst förmodligen inte lika 
viktigt som hemmiljön (förutsatt att man inte anammat den nationalistiska
ideologin). Geografiska gränser behövs i regel för att kunna bevara en viss 
folkgrupps integritet och traditioner.379 Man skulle kunna säga att individer
kan förälska sig i en nation först när de känner att de är en del av nationen. Ett 
sådant kärleksförhållande till ett geografiskt område är inte möjligt utan ett 
kollektivt trossystem och regelverk som t.ex. nationalismen har skapat. Ibland 
kan abstraktionen nationen i betydelsen fosterlandet få nästintill gudomliga
drag. Vid vissa tillfällen kan fosterlandet kallas heligt, så t.ex. under krigstid. 
Denna helighet får många gånger en bekräftelse från religionens sida. Man 
kan här tänka exempelvis på hur växlande olika kyrkor kan agera under
krig.380

Lyfter vi här in Holms resonemang om symboler och symbolfunktion
kan vi konstatera att det finns tre olika slags symboler, nämligen fenomen-

378 Leppäkari 1999; Leppäkari 2002a: 154 ff; Leppäkari 2002b.
379 Mol 1983: 8f.
380 Alma & v. Uden 1995: 82 f; Holm 1995: 131; Holm 1997a: 24–29.
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symboler, situationssymboler och rollsymboler.381 Nationssymbolen skulle
kunna tänkas tillhöra alla de tre symbolkategorierna. Som fenomensymbol
representerar nationen den fysiska nationen, dvs. nationen som ett geografiskt 
område. Som situationssymbol kan nationen (som fallet är med Sverige-
demokraterna) tänkas representera en viss tidsepok, eller den fulländade natio-
nalstaten. För det tredje kan nationen, så som jag konstaterade ovan, ses som 
rollsymbol som får sin rollpartner i den enskilde medborgaren.  Detta sätt att 
se på symboler är ett mera generellt sett att nalkas symboler och hjälper oss att 
förstå hur symboler är viktiga för människor när de försöker få ihop sin bild av
verkligheten. På individplan (i det inre existensrummet) laddas nationssym-
bolen med ett emotionellt stoff via de olika manifestationerna på samhällsplan
(i det yttre existensrummet). Detta får betydelse för hur människor med en 
neonationalistisk livsåskådning orienterar sig på det politiska fältet. 

Man skulle kunna göra antagandet att det speciella rollförhållandet som
råder mellan medborgaren och nationen har en identitetsskapande effekt på 
människorna i ett nationssamhälle. De här rollsymbolerna frammanar, tillsam-
mans med andra nationalistiska symboler, ett nationalistiskt färgat identitets-
bygge hos medborgarna i ett samhälle.382 Givetvis utvecklas den nationella 
identiteten olika hos olika människor; somliga blir mer nationalistiska, medan
andra blir mindre. Trots att det för en individ finns en mängd olika roller som
hon växlar mellan i sitt vardagliga liv, har medborgarrollen en speciell funk-
tion i större sammanhang, exempelvis när man reser utomlands och kommer i 
kontakt med andra nationaliteter. Medborgarrollen bygger på en mängd sär-
präglade kulturella attribut, som i många avseenden är skapade av den natio-
nalstatliga kulturen. Under nationalismens blomstringstid var den nationella 
identiteten en legitimerad, självklar ”överidentitet” som präglade alla natio-
nens medlemmar.383

Den nationella identiteten bygger vanligen på en mer eller mindre
stereotyp bild av både den egna kulturen och andras kulturer. En typisk natio-
nalistisk tanke är att vår nation är bättre än de andra nationerna. Denna för-
enklade syn har traditionellt inneburit att människorna vanligen betonar 
olikheterna mellan de olika kulturerna.384 I dagens värld har den nationella 
identiteten emellertid blivit alltmer bräcklig och ifrågasatt. Trots detta hyser 
många människor fortfarande en stark nationell självkänsla. De är ofta skep-

381 Holm 1997: 18.
382 Se t.ex. Holm 2002: 145.
383 Castells 1998: 20f.
384 Hedin 1997: 170.
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tiska till det globala roll- och normsystemet som vill överbrygga nations-
gränser.

De moderna nationalisternas identitet skulle kunna beskrivas som en 
motståndsidentitet.385 Enligt Castells innebär detta begrepp att människor 
motsätter sig den globala världsordningen och vägrar bli ”världsmedborgare”. 
Vanligen är den bakomliggande orsaken till en sådan här motståndsidentitet en 
stark misstro mot det globala och fruktan för förändringar. Det är därför heller 
inte någon överraskning att nordiska neonationalister gärna betonar det kristna 
arvet och den lutherska ”folkkyrkans” identitetsskapande funktion. Den 
religiösa traditionen har för dem blivit en fast punkt i nationens historia och 
därmed en tillflykt och ett skydd mot den religiösa pluralism och mångkultur
som präglar dagens invandrarsamhällen. Neonationalisternas motståndsiden-
titet leder också till bildandet av grupper och partier. Genom att mobilisera
likatänkande så att man kan visa upp större grupper som representerar tanken 
på en enhetlig nation kan man lättare markera de egna kulturella särdragen.
Man skulle kunna se neonationalismen som ett resultat av ett främlingskap
som leder till en opposition mot, å ena sidan försvagad nationalism och, å 
andra sidan ”kulturellt avlägsna” invandrargrupper.386 I ljuset av detta framstår
neonationalisternas tillit till nationen som en problematiserad, spänningsfylld 
tilltro där misstro mot ”de andra” sällan är helt utesluten. 

Nationalistisk symbolism i vardagsbruk 

När det gäller att aktualisera nationalistiska tankegångar kan många yttre 
stimuli förekomma. I modern tid är det i vår del av världen inte längre vanligt 
med nationalism eller fosterländskhet av det slag som rådde exempelvis ännu 
strax efter andra världskriget. Världen idag ser annorlunda ut än vad den 
gjorde exempelvis på 1950-talet. Västerländska samhällen är inte längre såda-
na nationellt homogena enheter som de var tidigare. Ökad kunskap om andra 
kulturer samt den högt avancerade informationsteknologin har därtill gjort 
världen mindre. Allt detta har bidragit till att de nationalistiska symbolerna, i 
viss bemärkelse, inte längre har så djup och direkt betydelse för den enskilda
människan som tidigare. 

De flesta av oss som lever i något av världens utvecklade länder känner 
oss inte längre bundna vid en viss ort eller ens vid ett visst land. Människans 
medvetenhet om en mera strikt nationell tillhörighet har i många avseenden

385 Castells 1998: 21.
386 Castells 1998: 23; se även Scheff 1994: 281.
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minskat i takt med denna utveckling som ju också är ett resultat av nödvändig-
heten att flytta för att ha arbete och inkomstmöjligheter.

Inte desto mindre får många barn fortfarande lära sig symboler för 
nationen, framförallt i skolan (t.ex. via historieundervisningen), och föräldrar-
nas roll är viktig främst i hemmets värld. Överlag kan man ändå säga att de 
traditionella auktoriteternas betydelse som förmedlare av nationstänkande har 
avtagit. Även miljön i övrigt och kulturen som sådan har blivit mer gränsöver-
skridande. Man skulle kunna säga att de yttre omständigheterna i detta fall inte 
stöder det man lär sig angående nationalismens strävanden, och att det här mer 
eller mindre direkt påverkar inlärningssituationen.387

Fenomenet att människor har fjärmat sig från det institutionella 
tänkande om nationen skulle kunna kallas sekularisering i fråga om nations-
tänkandet, och det finns också anledning att använda just denna term. Det är 
nämligen så att precis som den institutionaliserade religionens roll har minskat
i betydelse i det vardagliga livet, så har också nationalismen som bärande 
ideologi trätt tillbaka och blivit något av en sovande ideologi. Det händer 
nämligen ofta att människan ”placerar en del av symbolvärldarna i ett slags 
vilotillstånd”.388 Men när det handlar om en kollektiv ideologi som nationa-
lismen kan man säga att det är kulturen nästan som helhet som har lämnat
element i en tidigare verklighetssyn därhän. Att det uppenbarligen har gått så 
här med nationalismens symbolik är en följd av den allmänna utvecklingen i 
världen efter andra världskriget. I synnerhet i de västerländska samhällena 
finns det färre element i kulturen som håller en utbredd nationalism levande.

Nu betyder inte detta att de nationalistiska symbolerna skulle ha för-
svunnit totalt. Det är snarare så att de helt enkelt har minskat i betydelse då de 
inte längre i samma mån vidmakthålls av kulturen. Det här gör att de männis-
kor som känner att de saknar viktiga uttrycksformer och riktlinjer för sin 
strävan att finna samhällelig tillhörighet söker sig till grupper som kan erbjuda
meningsgivande och levande symbolism för att fylla det här behovet.389 Både
religion och nationalism existerar som fenomen, men den auktoritet, de
uttrycksformer och den direkta inverkan på människors tankar, känslor och 
beteenden som såväl religionen som nationalismen tidigare hade, har alldeles
tydligen minskat. 

Om religion och nationalism i dagens läge influerar människornas var-
dagsliv så är det i regel fråga om andra former än förr. Men religionen har inte
försvunnit, inte heller har nationalismens idéer och strävanden upphört att 

387 Holm 1997a: 94.
388 Holm 1997a: 98.
389 Holm 2000: 59.
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existera. Visserligen har man inte längre tillgång till alla nationalismens 
symboler och inte på samma direkta sätt som tidigare, och människor idag
kanske helt enkelt inte heller har behov av dem sådana de var tidigare till 
innehåll och funktion. Skolundervisningen ser visserligen fortfarande till att 
traditionen i någon form förmedlas vidare till nya generationer. Barn och unga 
får lära sig om det egna landets historia, om olika regenter, om krig och 
nationens forna fiender, nationella skatter och så vidare men detta lärostoff
vinklas inte och idealiseras inte på samma sätt som förr. Det mesta som vi lär 
oss tycks falla i glömska men lagras givetvis i minnet. Så sker också med all 
den kunskap man lär sig angående nation och nationalism. Intryck och 
föreställningar förvaras i det inre existensrummet men i och med att man i sin 
kulturmiljö inte längre dagligen påminns om dessa saker, förefaller de mindre
viktiga. Traditionella inre symboler som i något avseende representerar en 
persons samband med en nation är inte längre i lika aktivt dagligt bruk som för 
t.ex. för hundra år sedan då nationalismen ännu var en mera normerande 
ideologi. I stället har många människor troligen privata, personliga symboliska
band till allt som för dem representerar ”vårt land”. Därför drar de tradi-
tionella nationalistiska symboler man ännu möter i sin omgivning, det yttre 
existensrummet, inte till sig så stor kollektiv uppmärksamhet vad gäller 
samhället i stort. 

Nationell identitet och synen på ”de andra” 

Trots att man i viss bemärkelse kan hävda att den samtida människan inte är 
lika intresserad av nationalismen som de äldre generationerna390, bär hon hela 
tiden med sig olika slags symboler för nationen och landet i sitt inre existens-
rum. Dessa har bildats genom skiftande erfarenheter: kontakter mellan män-
niskor, berättelser man hört äldre släktingar berätta, skolundervisningen,
etc.391 Det visar sig emellertid att dessa ”sovande symboler” dock kan få nytt 
liv under vissa omständigheter. Det västerländska samhället av idag upplevs 
nämligen på många sätt som ett kallt konkurrenssamhälle. Människan tvingas 
att tävla om en plats i samhället på många olika plan. Speciellt i arbetslivet har 

390 Framförallt tack vare den avancerade informationsteknologin och den gränsöverskridande ungdoms-

kulturen.
391 Människor lär givetvis olika mycket och olika saker om nationalismens ideologi. Vissa barn lär sig så gott

som ingenting om den egna nationen av föräldrarna. Hur mycket man tar till sig av den nationalism som finns

i den kultur man växer upp i, bestäms av individuella faktorer. Jag utgår från att alla får en viss grundläggande

fostran om sitt land, antingen i familjen eller i skolan där man får lära sig om landets och nationens historia,

men alla historielärarna betonar inte nationella aspekter.
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det blivit något av en trend att man ska offra sig för det företag man arbetar 
för. Företagen ska profitera, allting ska gå på vinst.

Hos Sverigedemokraterna möter vi en tolkning av den nationalistiska 
symboliken som binder samman livsåskådningen med den syn de har på 
historien. Idén om det trygga och problemfria, och framförallt homogena,
folkhemmet fungerar för de här nationalisterna som en historisk referenspunkt 
som de kan identifiera sig med.392 Men neonationalisterna är ovilliga att dela 
med sig av sin nationalistiska symbolik till de nya minoriteterna som 
invandrarna utgör och som de ser som inkräktare i samhället. Hos neo-
nationalister finns inget utrymme för en omtolkning av nationssymboliken så 
att den skulle fungera meningsfullt även för andra än dem själva. Samtidigt 
upplever en stor del av invandrarna att de här symbolerna inte är deras, utan 
håller istället fast vid andra symboler som sammanbinder dem med deras 
gamla hemländer.

Det här är ett allvarligt dilemma som förmodligen endast kan lösas 
antingen genom att symboler omtolkas eller genom att nya symboler skapas. I 
vilket fall som helst förefaller det betydelsefullt att det i ett mångkulturellt 
samhälle som Sverige mer och mer börjar finnas symboler som är gemen-
samma för alla, symboler som ger uttryck för en gemensam och övergripande 
värdegrund och syn på existensvillkor som borgar för fred, liv och hopp.

Dagens snabba teknologiska och ekonomiska utveckling och tanken på 
att alla ska anstränga sig till det yttersta för att vara bättre än andra, har skapat 
många problem. Ett av det största är arbetslösheten. Numera tävlar vi, som 
sagt, om arbetsplatser i alltmer pluralistiska samhällen. Givetvis förekom ar-
betslöshet även i den homogena nationalstaten men där konkurrerade man 
med sina ”bröder och systrar”, man kände sig som en del av en stor familj,
nationen. Att vara arbetslös upplevdes kanske inte heller på samma sätt hot-
fullt.

I dagens västerländska samhällen utgör invandrare ofta en stor minoritet
som naturligtvis konkurrerar om arbetsmöjligheterna tillsammans med den 
infödda befolkningen. Invandrarna uppfattas dock i regel inte som en del av 
den nationella gemenskapen eller familjen, och många anser att de inte borde
komma i turen före landets egna arbetslösa. Därför uppfattar stora åsidosatta 
grupper invandringen som ett hotfullt fenomen och missnöje med det rådande
läget uppstår. Invandrargrupper kan börja upplevas som ”de värstas minori-
tet”, som ett slags parasiter i ens eget hem.393 Likaså kan en åsidosatt in-
vandrargrupps gruppidentitet komma i konflikt med de inföddas nationella 

392 Roth 1998: 86f.
393 Bauman 1995: 199ff.
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identitet.394 Detta beror främst på att det naturligtvis tar sin tid innan invand-
rarna lär sig det nya systemet med dess identitetsskapande traditioner, normer
och värderingar.395

I Västeuropa har arbetslöshet och social otrygghet traditionellt utgjort 
en grogrund för såväl ökad nationell medvetenhet som främlingsfientlighet. 
Vanligen har sådan aktivism dock varit mer eller mindre lokal.396 Givetvis kan 
också ekonomiskt välmående människor för vilka nationalism är ett levande 
intresse se invandringen som ett hot. Då rör det sig ofta om att de identifierar 
sig med och känner större samhörighet med landsmän som har hamnat i en 
svår situation än med invandrare som befinner sig i en lika svår situation.

I en sådan här samhällssituation kan de nationalistiskt sinnade miss-
nöjda kanske alltmer uppfatta att det finns en meningsfull korrespondens 
mellan deras inre nationalistiska symboler och de som aktualiseras av den 
spänningsfyllda situationen i det yttre symboliska universumet. Det är ofta just 
under sådana påfrestande omständigheter som nationalistiska missnöjes-
rörelser börjar sin verksamhet. Samhällskulturen som idag vanligen är 
tämligen fattig på nationella symboler, äger inte uttrycksformer som kunde
svara mot den nationalistiska symbolik som många individer har i sitt inre
existensrum. Inre föreställningsvärld och känslomässiga kvaliteter i anslutning
till den kan i kombination med yttre omständigheter dessutom göra att man i 
sin omgivning identifierar symboler för privata eller kollektiva hatobjekt. 
Ondskan som utkristalliseras kan projiceras på invandrarna som allt tydligare 
ses som ett främmande element i folkgemenskapen. Det är lätt hänt att 
enskilda människor med sådana erfarenheter av att främlingen utgör ett hot 
söker sig till grupper som antingen upplevs kunna erbjuda en meningsfull
livsåskådning eller förstärker ett redan existerande sätt att tolka verkligheten
på.

Nationalistisk livsåskådning – en sammansatt symbolisk referensram 

Låt oss nu gå ett steg vidare i denna skissering av det symboliska samspelet
rörande innehållsliga aspekter med referens till nationalistiska synsätt. Jag har 
tidigare hävdat att nationalismen som livsåskådning vilar på en symbolisk bas. 
Med denna bas avser jag den symboliska värld som uppstår när människans
inre symboler, som bygger på nationalistiska föreställningar och minnesbilder,

394 Mol 1983: 55.
395 Jag menar inte att invandrarna måste bli av med sin egen kultur. Det är viktigt att de lär sig hur det nya

samhället fungerar, så att de lättare kan börja känna sig hemmastadda i det nya landet.
396 Kühnel 1998: 158.
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direkt förknippas med sådana nationalistiska symboler som en gång bars upp 
av den nationella enhetskulturen och som för dagens nostalgiska neonatio-
nalister representerar ett samhällsideal. Denna nationalistiska symbolvärld
bildar en sorts referensram för den nationalistiskt sinnade människan. Vad 
gäller den här nationalistiska referensramens livsåskådningsmässiga funktion
kan sägas att den tillhandahåller ett centralt värderingssystem och hjälper indi-
viden att skapa en bild av människan och världen som överensstämmer med
den nationalistiska ideologin.

Den nationalistiskt sinnade människans bild av verkligheten och hennes 
centrala värderingssystem är således en produkt av det symboliska samspelet
mellan inre och yttre nationalistiska symboler som för den här människan 
representerar nationen. Den nationalistiska livsåskådningen kan ses som ett 
konglomerat av olika nationalistiska symboler som ger uttryck åt en nationa-
listisk verklighetsuppfattning. Vidare kan en människa med en stark natio-
nalistisk referensram sätta sin lit till en eller flera centrala symboler som finns 
i den nationalistiska symbolvärlden. Ju starkare denna tillit är, desto starkare 
är förmodligen den oreflekterade tron på nationalismen. Om den här tilliten är 
oreflekterad så är med stor sannolikhet också tron på nationalismen föga ge-
nomtänkt.

Jag presenterar på följande sida en modell av hur man kunde uppfatta 
den symboliska referensram som utgör grunden för den nationalistiska livs-
åskådningen. I följande avsnitt beskriver jag hur en nationalistisk grupp bildas 
och hur den utvecklas. 
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Figur 3 

Den inre vita delen av cirkeln framställer den symbolvärld som individens inre
verklighet och samhällets yttre nationella symboler tillsammans bildar. Den mindre
vita cirkeln (I) framställer individen och den större (N) är samhället. Mellan dessa
förekommer ett symboliskt samspel (pilen ”S”). Den yttre gråfärgade cirkeln fram-
ställer den nationalistiska referensram (R) som skapas av samspelet mellan de olika
nationalistiska symbolerna i det inre och det yttre existensrummet.

R
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Nationalism som kollektiv aktivism

Introduktion

Jag vill nu erbjuda en närmare inblick i hur de nationalistiska grupperna 
utvecklas och fungerar i dagens kontext. Det är nämligen just i gruppsam-
manhang som de nationalistiska tankarna frodas och bevaras. Inom en grupp 
av intresserade intar den nationalistiska symboliken en synnerligen central 
uppgift som identitetsskapare. På sätt och vis fungerar gruppen som ett slags 
mellanstadium eller symbolförmedlare mellan individens inre personliga värld 
och det yttre socialt givna rummet. Genom att stå för ett högre gemensamt
ideal (i det här fallet nationalismen) kan mål och livsåskådning som är 
gemensamma för gruppen tillfredsställa individens behov av ett 
meningsgivande symboliskt tankesystem.397

Det är också möjligt att här tala om institutionalisering. Det är det ge-
mensamma symbolsystemet som håller samman gruppen.398 Gruppmedlem-
marna har m.a.o. en gemensam referensram. Vidare kan sägas att gruppens 
inre kohesion är viktig då nationalisterna identifierar sig i förhållande till den 
yttre verkligheten. Det är ofta redan i gruppbildningssammanhanget som 
gruppens ideologiska inriktning bestäms. Antingen utvecklas gruppen till ett 
nationalistiskt parti med en viss öppenhet mot det övriga samhället eller blir 
en del av den mera slutna nationalistiska subkulturen. I vissa fall kan ett 
gemensamt behov uppstå att förstärka och aktivt tolka en nationalistisk sym-
bolik som för många andra samhällsgrupper kanske saknar aktualitet. Denna 
behovssituation kan leda till en sorts gruppextas som, i enlighet med Holms
teoriimplikationer, kan definieras som ”ett slags djupdykning i symboler och 
rollutspel från individens sida”. Sådan gruppextas förekommer framförallt hos 
de mer sekteristiska nationella grupperna och sätts i gång när medlemmarna i 
den nationalistiska gruppen har lyckats uppnå en gemensam förståelse av den 
nationalistiska symbolvärlden. I sådana fall kan man tala om en maximal-
kommunikation inom gruppen.399

397 Kirkpatrick 1997: 127.
398 McGuire 2002: 174.
399 Holm 1997a: 113f.
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Den kollektiva ”trons” utveckling 

De moderna nationalistiska partierna har alla genomlöpt en viss funktionell
utveckling. Det är viktigt att man håller i minnet att nationalism, liksom civil-
religion som behandlas i det följande avsnittet, båda två är sociala företeelser. 
Det rör sig om en generaliserande ideologi som attraherar likasinnade indivi-
der och sammanför dem med varandra. På detta vis bildas grupper som sedan 
kan utvecklas till partier. Då alla nationalistiska rörelser tycks hållas samman 
med hjälp av generaliserande idéer är gruppbeteendet av centralt intresse i 
detta sammanhang. Men vilka människor är det som söker sig till de natio-
nalistiska grupperna?

Det är klart att det hos dem som dras till nationalistiska grupper fram-
förallt handlar om något slags missnöje som aktiverar det nationalistiska 
tänkandet. Jag nöjer mig med att konstatera att det kan handla om ett flertal 
faktorer, bl.a. ekonomiska eller sociala problem eller mera personrelaterade 
motiveringar. Så som jag tidigare hävdat kan t.ex. missnöje med de rådande 
sam-hälleliga omständigheterna vara en bidragande faktor då individen
ansluter sig till en grupp med nationalistiskt färgad ideologi.400

Individen kan ha skapat sig en stereotyp bild av varför det finns 
samhälleliga problem, t.ex. så att alla olägenheter i samhället beror på
invandringen. I dagens internationaliserade och tekniskt avancerade samhällen
går den hos nationalistiska grupper generaliserande ”tron” ut på den här 
tankegången. Den är i själva verket i många avseenden identisk med den 
nationella ideologin. De nya nationalistiska rörelserna betraktar som sin 
främsta uppgift att bevara och förstärka sådan nationalism som de förespråkar 
och som enligt deras synsätt har kommit i kläm i en värld där en enda, global 
kultur tycks vinna terräng alltmer. Samtidigt måste man dock vara medveten
om att där nationalism i sin renaste form vanligen handlar om en mer eller 
mindre enkelriktad kommunikation som skänks individen ovanifrån, har den 
som är medlem i en nationalistisk grupp av mindre format en relativ personlig
kontroll över sina tankar.401 Det intressanta är att de små grupperna ändå 
medvetet tycks sträva efter att nå fram till en samhällelig situation där en
statligt förankrad och övervakande nationalism åter innehar en dominerande
position.

Den kollektiva tron eller synen på verkligheten och det kollektiva
beteendet i gruppsammanhang är i regel alltid beroende av bestämda yttre om-

400 Se t.ex. Glock 1973: 210.
401 Smelser 1962: 6. 
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ständigheter. För att en generaliserad tro ska kunna utvecklas och spridas, 
måste situationen och tolkningen av den som helhet upplevas som meningsfull
av potentiella anhängare. De som kan förväntas ansluta sig till nationalistiska
partier känner följaktligen i de flesta fall något slags missnöje med det rådande 
samhälleliga tillståndet. Människor som är helt och hållet nöjda med sin 
livssituation söker sig knappast till sådana kretsar.402

När det gäller nationalistiska rörelser handlar det mesta i deras budskap 
om att bevara värden som enligt deras uppfattning är grundläggande för en 
nationell kultur och som underhåller en sådan kulturs meningssystem. Dessa 
värden är bekanta för många i dagens samhälle genom att de mer eller mindre
avsiktligt har lärts ut av skolan, familjen eller vardera. Alla känner i någon 
mån till traditionen. Gruppkohesion eller nationskohesion kan inte existera
utan sådana här eller motsvarande samhälleligt givna och gemensamt erkända
normer, värden och beteende.403

I nuläget tycks ändå majoriteten av människorna i de utvecklade län-
derna sakta men säkert glida ifrån nationalismens traditionen. De nationella 
aspekterna förefaller inte ha relevans så som förr men eftersom det ändå rör 
sig om ett värdesystem som många mer eller mindre har lärt sig, har budskapet 
om en nationalistisk orientering alltid en chans att slå genom, åtminstone rent 
hypotetiskt tänkt. Framförallt känner sig en stor del av de äldre generationerna 
fortfarande förbundna med den nationella kulturen och traditionen men man 
får anta att de här befolkningsgrupperna förbinder något andra känslor, tankar
och lojaliteter med tanken på fosterlandet än människor som har anammat den 
internationella (ungdoms)kulturen.404

Det är också möjligt att en hel grupp, i det här fallet dagens nationa-
lister, upplever en sorts meningskris när samhällssituationen framstår som
orättvis och problematisk. Nationalisternas värderingar och normeringar kolli-
derar i många avseenden med det övriga samhällets.405 För nationalisten kan 
gruppen fungera som en sorts ”tillflykt och skydd mot den oförstående om-
världen”.406 Som medlem i en nationalistisk grupp kan nationalisten känna 
samhörighet med likatänkande och finna gehör för sin kritik av invandring och 
mångkultur.

402 McGuire 2002: 171.
403 Mol 1983: 78.
404 Smelser 1962: 16, 35.
405 McGuire 2002: 33.
406 Roth 1998: 76.
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Generaliserande tankar

Med generaliserande tankar avses i det här sammanhanget det växande behov 
många människor känner av att tänka över sin verklighet och tillsammans med
andra försöka förena och bevara samlade erfarenheter och förhoppningar. Ofta 
är det relativt unga människor som aktiverar sig på detta sätt. En del av dem 
som dras till nationalistiska grupper tar till sig gruppens ideologi utan större 
förbehåll, medan andra kan vara mera reserverade till att börja med.
Generaliserande tankar är således nödvändiga för att människor ska engageras 
i kollektiv aktivism. Det är en sorts sammanbindande tro som förbereder lika-
tänkande individer för gemensamma insatser och kollektivt beteende. På detta
vis uppstår grupper. Innanför gruppen kan ett slags subkultur skapas, en kultur 
som ger normer och värderingar för gruppens medlemmar. Ledarskapet spelar 
i detta sammanhang en mycket framträdande roll.407 Livskraften hos gruppen 
och vad dess egen kultur beträffar är i hög grad beroende av gruppledarens
skicklighet. Dagens nationalistiska rörelser utgör här inget undantag. Hur de 
klarar sig beror främst just på den inre sammanhållningen. Gruppkohesionens 
och ledarens inflytelse får belysning t.ex. av Jean-Marie Le Pens betydelse för 
dagens franska nationalism. Ofta spelar just ledarskapet en avgörande roll då 
gruppen utvecklas, så även när det gäller de nationalistiska grupperna.408 Ju 
starkare galjonsfigur en nationalistisk sammanslutning har, desto större är 
möjligheten att den utvecklas till en politisk rörelse. 

Den nationalistiska ideologin bottnar i hög grad i en generaliserad ”tro” 
som står för ett kollektivt omfattat sätt att se på livet, och på generaliserade 
värden som omfattas, praktiseras och vidmakthålls av aktiva grupper. Det 
handlar framförallt om värden som de nationellt medvetna upplever som
viktiga men hotade. Till dessa hör bl.a. den traditionella livsstilen. Den gräns-
lösa internationella kulturen uppfattas utgöra ett aktuellt hot mot den 
nationella samhällsordningen. Enligt Smelser ger värdeorienterade idéer upp-
hov till nationalistiska rörelser.409 Samhällsförhållandena aktualiserar för 
nationalistiska grupper behovet att betona de nationalistiska värdenas sam-
manhållande funktion. Den nationalistiskt orienterade rörelsen lever ju inte 
utan det gemensamma intresset hos medlemmarna att både bevara och 
försvara de nationella värdena. Därför kritiserar nationalisterna aktivt allting 
som enligt deras mening hotar den nationella gemenskapen. Direkta hotbilder 
representeras av bl.a. invandring och internationella företag. Invandringen

407 Smelser 1962: 80f.
408 McGuire 2002: 177.
409 Smelser 1962: 84.
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innebär en risk då de invandrade ofta håller fast vid sin egen kultur vars 
värderingar ofta kolliderar med den nationella kulturen så som nationalisterna
uppfattar den. Efter andra världskriget fick de tidigare religiöst homogena
europeiska samhällena plötsligt motta invandrare med annan religion än 
kristendomen.410 Framförallt förefaller relationen mellan muslimska invand-
rare och kristna européer upplevas som problematisk. Detta framgick även av 
intervjumaterialet.

Även världsekonomin kan utgöra en hotbild för nationalismen. Stora 
internationella företag har sällan några nationella intressen, men styrs av sin 
egen idealism som främst rör sig om egoistiskt ekonomiskt profiterande. 
Därför upplevs den globala världsekonomin ofta som ett problematiskt feno-
men i de nationalistiska kretsarna.

De nationalistiska rörelserna fruktar att de nationalistiska symbolerna så 
småningom kvävs av nya internationella värden och öppna symboler. Natio-
nalismens ideologi domineras i stor utsträckning av generaliserande symbo-
ler411. De här symbolerna är ändå inte globala, utan allmänt bekanta och 
omfattade inom bestämda nationssammanhang. Låt oss i det följande avsnittet 
betrakta några viktiga funktioner och syftemål som hör till det kollektiva 
agerandet.

Att styra de generaliserande tankarna

När den nationalistiska rörelsen väl har organiserats och uppnått en inre 
disciplinerad enhetlighet står en ny uppgift i tur. En rörelse som ämnar sprida 
sitt budskap i samhället måste förr eller senare profilera sig som ett politiskt 
parti. Nu räcker det inte med att ledaren verbaliserar medlemmarnas livssyn 
och tankar med hjälp av myter och legender. Samtidigt är det viktigt att 
gruppen vid det här laget har utvecklats så att gruppmedlemmarna delar 
gemensamma övergripande värden och har en gemensam livsåskådning. Lik-
som en religiös grupp ofta ämnar förstärka de enskilda medlemmarnas tro 
genom att understryka vikten av traditionen och gemensamma minnen kan 
också den nationalistiska gruppen anses röra vid något som av gruppens 
medlemmar uppfattas som nationella minnen.412

Ett politiskt parti måste naturligtvis acceptera politikens spelregler och
behöver därför ge allmänheten en trovärdig och seriös bild av sin ideologi och 
praxis. Det huvudsakliga uppdraget blir därför att appellera till så stora 

410 McGuire 2002: 56.
411 Smelser 1962: 127.
412 McGuire 2002: 37, 51.
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människoskaror som möjligt. Eftersom det politiska budskapet som presen-
teras trots allt huvudsakligen bygger på en sorts motståndsideologi, så som 
kritik av internationalisering, invandring och det moderna samhällsskicket, är 
framgången mycket beroende av antalet människor i samhället som är 
missnöjda på de här punkterna.

Kritiska tankar och allmänt missnöje i samhället kan ibland fångas upp 
och styras av ett politiskt parti. Då kan människor uppfatta att deras eget 
missnöje eller hat får ord och anvisas ett gemensamt objekt ute i samhället.
Missnöjesbeteendet blir då oftast välstrukturerat och organiserat.413 När det
gäller nationalistiska partier handlar deras budskap om något som egentligen 
är bekant för många i samhället. Därför är möjligheten för nationalisterna att 
lyckas för det mesta relativt stor. Hittills har nationalisternas framgång hejdats 
från allmänhetens sida då band till underjordiska hatrörelser, så som natio-
nalsocialister, har upptäckts. Till faktorer som påverkar de nationalistiska 
partiernas framgång hör åtminstone tillgängligheten till en nationalistisk 
symbolik samt förekomsten av ett utbrett missnöje med internationalism i 
samhället. Det är också viktigt att nationalistiska partier kan erbjuda sina 
anhängare en meningsfull ideologi som kan fungera som livsåskådning. 

Som nämnt är de nationalistiska rörelserna vanligen mycket medvetet
värdeorienterade. Det är typiskt för dessa grupper att de gör anspråk på att 
både bevara och försvara de nationella värderingarna. De beskriver gärna sitt 
budskap som moraliskt rättvist. Denna moral upplevs som en del av den 
nationella livsstil de anser sig gå in för.

Fenomen i samhället som anses hotande tillskrivs då vanligtvis en viss 
ondska, det onda får på så sätt ett ansikte. Denna objektiverade ondska anses 
hota den nationalistiska samhällsordningen och de traditionella värderingarna. 
Den här dualismen är typisk för nationalismen och ännu mera accentuerad i 
nationalistiska kretsar: den goda egna nationen behöver helt enkelt en motpol 
som är ond för att den tydligare ska kunna framstå som god.414 När det gäller 
nationalisterna kommer neutralitet inte i fråga. Det är också karaktäristiskt för 
en nationalistisk rörelse att den plockar upp och kombinerar bestämda idéer 
som hör hemma både innanför och utanför den egna kulturen.415 Som ett 
exempel på sådant kan Sverigedemokraternas syn på lutherdomen som en del
av den svenska kulturen nämnas. Detta förklarar varför det kan förekomma 
samarbete mellan nationalister i Norden och runtom världen. Nationalisterna 

413 Smelser 1962: 210, 252–256.
414 McGuire 2002: 39–44.
415 Smelser 1962: 348, 351.
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är ofta måna om att betona vikten av olika slags kulturella likheter mellan vad
som uppfattas som ”brodernationer”.

Under vissa omständigheter kan det även förekomma att den nationa-
listiska verklighetstolkningen får sekteristiska drag och att grupper med 
sådana attityder avskärmar sig. I en situation där auktoritetens kontroll över en 
sådan subkultur minskar, kan till och med en revolutionär aktivism uppstå.416

Sådan revolutionär verksamhet brukar dock i regel inte förekomma i de
nationalistiska partierna, utan är vanligen mera typisk inom den nationalistiska
subkulturen på olika håll i dagens värld. Smelsers definition av det kollektiva 
sättet bland nationalister att omfatta världen med ”the kind of belief under 
which behaviour is mobilized” passar in även på den moderna nationa-
lismen.417 Denna definition formulerar generaliserade idéer och målsättningar
som tycks kunna attrahera många i en given samhällssituation.

Jag har tidigare med en figur skildrat vad jag menar med det symboliska
samspelet mellan individens egna nationalistiska symboler och samhällets
nationssymboler. Med en liknande figur kan man även skildra det symboliska 
samspelet mellan den nationalistiska gruppen och samhället. Figuren på 
följande sida avser att tydliggöra denna tanke. 

416 Smelser 1962: 371.
417 Smelser 1962: 383.
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Figur 4 

De små cirklarna innanför den vita cirkeln föreställer enskilda individer som i det
här fallet bildar en grupp. Det symboliska samspelet mellan gruppen (G) och det 
yttre samhället (N) skildras med en pil (S). När individerna har en liknande tolkning 
av hur den symboliska verkligheten i en nationalstat är beskaffad kan en kollektiv 
nationalistisk referensram (R) bildas. Den här gemensamma nationalistiska refe-
rensramen förstärker gruppgemenskapen och kan ge upphov till en kollektiv natio-
nalistisk livsåskådning. 
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Nationell sammanhållning och civilreligion

Introduktion

Nationalism i olika former är som konstaterat en kollektiv företeelse. Framför-
allt kan man allmänt beskriva nationalism som för det stora flertalet befolk-
ningsgrupper en sammansvetsande faktor i samhällslivet. Nationalstaten som
sådan är alltid högst beroende av sådana sammanhållande element. Den 
behöver något som både framkallar gemenskapskänsla hos folket och för-
stärker individernas nationella identitet.

Religion kan, som jag tidigare konstaterade, många gånger fungera som 
ett slags kitt i nationalstaten. De presenterade intervjusvaren visar att religion i 
en bestämd form utgör en viktig aspekt i den moderna svenska nationalistiska
ideologin. De nordiska neonationalisterna kopplar gärna ihop nationalstatens
framväxt med införandet av lutherdomen. Den lutherska reformationen och 
den svenska statskyrkan uppfattas av det nationalistiska partiet Sverigede-
mokraterna som en kulturell grund i det svenska samhället. Mot den här bak-
grunden kommer jag att göra några jämförelser mellan den svenska neona-
tionalismen och civilreligion, ett begrepp lanserat av amerikanen Bellah.

I båda meningssammanhangen tycks det handla om fenomen som har
sammansvetsande effekt på många av invånarna i ett samhälle, men i Sverige-
demokraternas fall är den här funktionen bara tänkt och önskad – alla ser inte 
på religion så som de gör. Jag finner samband mellan det sätt på vilket den 
konstruerade nationella kulturen som Sverigedemokraterna har för ögonen 
upprätthåller sammanhållning i ett nationssamhälle och det sätt på vilket be-
greppet civilreligion fungerar. Jag kommer dock inte att föra någon djupare
diskussion kring begreppet civilreligion, utan fokuserar mig på likheter mellan
amerikansk civilreligion och svensk och nordisk neonationalism vad gäller 
den sammanhållande funktionen.

Enligt min mening beror de nordiska neonationalisternas stora intresse 
för religion på tanken på lutherdomen som kulturupprätthållare och traditions-
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förmedlare.418 Den lutherska kyrkan var tidigare ett viktigt verktyg för kungen 
att legitimera sin makt i samhället. För ett par hundra år sedan var luther-
domens dominans på det religiösa fältet exempelvis i Sverige så total att man
knappast var i behov av att skapa en civilreligion i den mening som Bellah
menar. Lutherdomen i sig fungerade tidigare som ett kitt i samhället.419 Så är 
det inte i dagens Sverige. Tack vare invandringen kan man nu tala om ett 
mångreligiöst Sverige. Men denna situation accepteras inte av alla. Neonatio-
nalisterna upplever, så som intervjuerna visar, den religiösa pluralismen som 
ett hot mot den önskade svenska enhetskulturen. Därför tenderar neonatio-
nalismen att skapa en civilreligiös tolkning av lutherdomen som en självklar
del av (den svenska) kulturen.420 Låt oss nu litet närmare betrakta likheterna 
mellan civilreligion och viss form av nationalism och diskutera vilken bety-
delse den lutherska traditionen har för den neonationalistiska ideologin och 
dess samhällssyn.

418 Man skulle i linje med Göran Gustafsson kunna hävda att den svenska civilreligionen (om man väljer att

använda det begreppet) innehåller element av både transcendent och sekulär natur. (Gustafsson 1984: 97) Vad

gäller dagens svenska nationalister, och deras uppfattning av lutherdomens betydelse för svenskheten, tycks

båda dessa element vara mer eller mindre sammanvävda. För många av neonationalisterna är lutherdomen en 

lika självklar del av den svenska kulturen som t.ex. kungahuset (som för övrigt också det förväntas vara

lutherskt), vilket visades i avhandlingens del 2.
419 Se härtill Sundback 1984: 35.
420 Min tanke kommer nära följande hypotes av Tapio Lampinen: ”[C]ivil religion manifests itself when the

structures of society are seriously threatened and their maintenance  demands special efforts from its citizens 

and when the integration of society is felt to be weakened.” (Lampinen 1984: 41)
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Folklig religiositet 

Givetvis kan civilreligion förekomma även i samhällen med annat statsskick 
än republik så som i USA. Men trots att det är möjligt att finna tendenser till 
civilreligion även i Sverige är det på sin plats att peka på en viktig skillnad 
mellan USA och Sverige.

Det amerikanska samhället är ett mångkulturellt invandrarsamhälle från 
början, vilket inte är fallet med Sverige. Vad gäller mångkultur och invandring 
i Sverige kan sägas att de är tämligen sena företeelser. Lutherdomen har 
tidigare haft en sorts civilreligiös funktion i det svenska samhället i form av en 
av kungen påbjuden religiositet. Men i och med sekulariseringen har kyrkan 
dragit sig tillbaka och därmed har också lutherdomen förlorat mycket av sin 
”civilreligiösa” funktion. Sverigedemokraternas önskan om att kyrkan åter 
skulle spela en mera central roll i samhället handlar i mångt och mycket om att 
återuppliva lutherdomen som ett kitt i samhället. Det samhällstillstånd Sveri-
gedemokraterna strävar efter kan således sägas ha likheter med fenomenet ci-
vilreligion.

Det allra intressantaste sambandet mellan nationalism och civilreligion
handlar dock enligt min tolkning om symbolism. Civilreligionen kan nämligen
uppfattas som en långt driven form av statligt omhändertagande av den natio-
nalistiska symboliken.

Den civilreligiösa symboliken sammanfaller i stort sett med före-
ställningar, uttrycksformer och funktioner som kan förknippas också med
nationalismens symbolik. Flaggan, de nationella myterna och hjältarna, min-
nesmärken är viktiga nationalistiska symboler och kan alla fungera som objekt
för både religiös dyrkan och dyrkan i nationalistisk anda. I samhällen som har 
en levande civilreligion är de nationalistiska symbolerna starkare och har 
framförallt större effekt på medborgarna. Som starkast är de civilreligiösa
symbolerna när den nationella enheten hotas.421

Så här kan situationen beskrivas även i dagens Sverige vad gäller neo-
nationalisternas syn på religion. Den kulturella och religiösa homogenitet som 
tidigare var utpräglad i Sverige fungerade som en bas för gemensamma före-
ställningar om landet och nationen.

I dagens mångkulturella Sverige har den lutherska statskyrkan dock för-
lorat mycket av sin tidigare starka samhälleliga ställning. Lutherdomen kan 
knappast längre bilda någon gränsöverskridande bas i ett samhälle med stora 
religiösa minoriteter och vida kretsar av sekulariserade befolkningsgrupper.

421 McGuire 2002: 202f.
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Man skulle således kunna säga att den nationella enheten i bestämd bemär-
kelse är hotad, åtminstone vad beträffar den traditionella religionens och kul-
turens enhet.

Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att de nordiska länderna tradi-
tionellt har varit homogena religiöst sett. Det är först under de senaste decen-
nierna som de nordiska länderna har fått större religiösa minoriteter. Genom 
den ökade invandringen har de nordiska samhällena blivit både mångkul-
turella och mångreligiösa.422

Likaså kan det konstateras att nordbor i allmänhet har varit lojala mot
lutherdomen. Även om dagens Norden ofta betraktas som det på vissa plan 
kanske mest sekulariserade området i världen har denna lojalitet bevarats.423

Den lutherska kyrkan har i många avseenden ”en självklar plats vid viktiga
nationella, statliga och till och med kommunala tillställningar”, skriver Susan 
Sundback.424 Man kan således säga att lojaliteten mot lutherdomen även är 
samhälleligt motiverad.425 Först under senare tid har den lutherska domi-
nansen blivit mindre påtaglig.

Göran Gustafsson citerar Lutherska Världsförbundets försök att defi-
niera civilreligionen som ”en grundläggande värdeorientering som binder 
samman ett folk i gemensam handling inom den offentliga sfären”.426 Gustafs-
son menar i sammanhanget att man kan fråga sig om det inte finns en svensk
motsvarighet till det här religionsfenomenet, och anser vidare att den svenska 
civilreligionen kan ses som en form av en sorts folklig religiositet.427 Denna 
folkliga religiositet vilar enligt min mening på en luthersk grund. 

De nordiska neonationalisternas vilja att bevara den lutherska kyrkan 
som en nationalistisk symbol handlar, anser jag, om en sorts folklig religio-
sitet. Neonationalisterna är knappast mera religiösa än nordbor i genomsnitt,
men de ser religionen som en del av den nationella kulturen. Detta framkom
tydligt i del 2 där de sex nyckelpersonernas utsagor presenterades. Enligt Sve-
rigedemokraterna bör man sträva efter att förstärka det lutherska arvet. De vill 
återvända till ett samhällstillstånd där lutherdomen, i synnerhet i form av 
folkkyrkan, hade en tydligare funktion som en sammansvetsande nationell
symbol. Sverigedemokraternas tolkning av lutherdomen skulle kunna tänkas 
bygga på den ortodoxa lutherdomen som underströk vikten av lydnad mot

422 Sundback 2000b: 295; se också Botvar 2000: 74.
423 Sundback 2000a: 34ff.
424 Sundback 2000a: 36.
425 Sundback 2000a39.
426 Gustafsson 1997: 184.
427 Gustafsson 1997: 186.
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överheten.428 Återknytningen till gamla ideal kan ses som uttryck för 
retrospektiva idealiserande drag i Sverigedemokraternas synsätt som blir sär-
skilt tydliga i deras kritik av skilsmässan mellan kyrka och stat. Även kritiken 
av kyrkoledningen handlar om samma saker. Man vill återskapa Svenska kyr-
kan som folkets kyrka och ge den en tydligare roll som moral- och kultur-
upprätthållare. Likaså ser man det viktigt att kungahuset förblir den lutherska
kyrkan troget. Den svenska monarken bör enligt Sverigedemokraterna vara 
medlem i Svenska kyrkan.

Folkkyrkan – ”en nationalistisk symbol” i Norden 

Mot bakgrunden av det skissade förhållandet mellan nationalism och folk-
kyrkotradition kan tanken på folkkyrkan (så som neonationalisterna tolkar 
den) mycket väl ses som uttryck för en variant av civilreligion.429 Den nordis-
ka neonationalismen har traditionellt tillskrivit den lutherska folkkyrkan en 
liknande sammanbindande uppgift i samhället som civilreligion enligt Bellah
haft i USA. Den historiskt intima relationen mellan kyrka och stat i Norden 
har onekligen haft en stor betydelse för synen på samhället och uppbyggandet 
av den nationella kulturen här.430 I takt med att de lutherska statskyrkorna 
politiserades i samband med de nordiska samhällenas industrialisering och 
urbanisering blev förhållandet mellan religion och politik mindre konfliktfullt 
i Norden i jämförelse med många andra länder.431 Religionen utvecklades till 
en central del av den nordiska nationella kulturen.

I nordisk kontext kan idén om folkkyrkan ses som ett exempel på hur 
den nationalistiska ideologin påtvingar religionen en nationell roll.432 Begrep-
pet folkkyrkan formades under 1800-talet och kom att stå nationalismen till 
tjänst i ett viktigt avseende.433 Folkkyrkan skulle bli en nationens kyrka, en 
instans med en samlande kraft i nationssamhället. Tanken var, i linje med
nationalismens idé om nationens särart, att även religiositeten skulle vara 
präglad av folkets nationella karaktäristika.434

428 Weber 1978: 40.
429 Enligt Susan Sundback är det möjligt att se en koppling mellan folkkyrkotradition och civilreligion i

Finland. (Sundback 1984: 35) Med tanke på hur nära sammankopplade de finska och svenska samhällena

varit i historiskt hänseende kan ett liknande antagande förmodas angående Sverige.
430 Se t.ex. Göransson 1984: 72 och Gustafsson 1984: 91.
431 Sundback 2002: 304.
432 Montgomery 1998: 14.
433 Bugge Amundsen 1983: 27Ellingsen 1983: 58; Wrede 1983: 8f.
434 Veikkola 1983: 121; Wrede 1983: 8; Murtorinne 1998: 390.

171



Den våg av nationalism som nådde Norden under 1800-talet kom att 
sätta sin prägel även på det kyrkliga livet.435 I Sverige spelade ungkyrko-
rörelsen en nyckelroll i skapandet av den nationalistiska synen på folkkyrkan.
Begreppet folkkyrkan gjordes i de ungkyrkliga kretsarna till ett nationalistiskt 
allmängods. Ungkyrkorörelsens starka opinionsbildande roll i samhället på-
verkade även allmänhetens syn på Svenska kyrkan.436 Rörelsens ideologi var 
också präglad av den svenska nationalismens tillbakablickande på nationens 
fornstora dagar.437

Det faktum att kyrkoledningen vid upprepade tillfällen tog avstånd från
den rådande nationalismen, förmådde inte helt förmildra det nationalistiska
klimatet.438 Liknande tendenser kan man med lätthet påvisa också i de övriga
nordiska länderna. Exempelvis i Finland stod kyrkan under inbördeskriget 
nära den vita sidan. Ännu lång tid efter inbördeskriget uppfattades kyrkan som 
en borgerlighetens kyrka och som en sorts motpol till den röda arbetarrörelsen.
Den finska ungkyrkorörelsen var samtida med den svenska men hade en något
annorlunda karaktär. En sorts kristen nationalism har särskilt under krigstider 
varit särpräglande för Finland.439 Dock präglades ungkyrkotraditionen även i 
Finland av folkkyrkoidealet. Idén om en folkets kyrka innebär tanken på 
kyrkan som en enhetsskapande nationalistisk symbol.440

Som jag ser det rör det sig i fråga om ungkyrkorörelsen främst om 
betonandet av religiositet med enhetsskapande funktioner. Ett folk med
enhetlig moraluppfattning har det enligt den här tankegången lättare att känna 
sig som en nation och kan bättre förverkliga ett kristet sätt att leva. Den
nationalistiska tolkningen av begreppet folkkyrkan bör således inte blandas 
samman med kyrkans officiella lära. Trots att de nordiska lutherska kyrkorna
vid sekelskiftet 1900 i många avseenden kan sägas ha stått nära patriotiska
kretsar i respektive länder, kan de moderna nationalisternas syn på kyrkan
knappast uppfattas som identisk med kyrkans tidigare linje och självförståelse. 
Däremot kan de moderna nationalisternas syn på kyrkan som en folkets kyrka
och därmed som en nationalistisk symbol, uppfattas ha en liknande funktion
som civilreligion har.

Civilreligionens primära funktion är, som sagt, att binda samman 
medborgarna med hjälp av den nationalistiska symboliken. I sekulariserade 

435 Österlin 1998: 318.
436 Tergel 1998: 343f.
437 Österlin 1972: 21.
438 Tergel 1998: 350.
439 Sundback 1994: 131.
440 Veikkola 1983: 112.

172



och religiöst splittrade samhällen är civilreligionen ett medel att hålla de 
nationalistiska symbolerna levande för så många som möjligt. Civilreligionen 
är enligt de flesta forskare i synnerhet de heterogena samhällenas sätt att ge
näring åt och förstärka de nationalistiska symbolerna så att de kan fylla nöd-
vändiga funktioner för den nationella sammanhållningen. Civilreligionen 
skulle således kunna ses som ett uttryck för nationens enhet.441

I den nordiska kontexten kan termen civilreligion emellertid ses i ett 
litet annat ljus att börja med. Vad gäller den svenska kontexten tog sig den
lutherska ”civilreligionen” som starkast uttryck som allmän lutherdom innan
Sverige framförallt under 1960- och 1970-talen förändrades och blev ett 
invandrarsamhälle med en växande icke-luthersk minoritet. I samtidens
svenska samhälle får civilreligionen allt mer drag av meningssystem som 
uttrycker och formulerar strävan efter enhet. Men Sverigedemokraterna t.ex., 
förefaller inte vilja inkludera invandrare med icke-luthersk bakgrund inom
ramen för sin religionsuppfattning. Man kan dock fråga sig om inte en form av 
civilreligion som bygger på vidare fundament än traditionell lutherdom kunde
ge rum för såväl inflyttade och infödda och deras gemensamma strävanden för 
samhällets och sitt eget bästa.

Nordisk lutherdom och islam

I synnerhet upplever neonationalister (såsom Sverigedemokraterna) islam som
en hotfull motpol till den nationella enheten som traditionellt har upprätthållits 
av den gemensamma lutherska konfessionen. Norden har blivit mångkulturellt
framförallt genom invandringen från utomnordiska länder mot slutet av 1900-
talet och framåt. Den inomnordiska migrationen är i detta sammanhang rela-
tivt ointressant då detta inte lett till ökad pluralism, p.g.a. att de nordiska
länderna ligger kulturellt och religiöst sett nära varandra.442

Rädslan för islam kan i det här sammanhanget ses i koppling till den
nationalistiskt präglade folkkyrkotanken. De nationalistiska kretsarna i Sve-
rige uppfattar islam som den nordiska lutherska traditionens motpol. Att poli-
tiska nationalistiska grupper öppet kritiserar islam kan sannolikt förklaras med
att ”det föreligger en bred politisk värdegemenskap kring de nordiska folk-
kyrkorna och deras verksamhet”.443 Främmande religioner ses därför lätt som 
hotbilder mot de ”nordiska” värderingarna. I de nationalistiska kretsarna i 

441 Se t.ex. Hammond 1976: 171.
442 Sundback 2000b: 294f.
443 Gustafsson 2000: 130.
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Norden talar man ibland med oro om den muslimska invasionen av folkhems-
samhället.444

Jag har i del 2 redovisat för hur det neonationalistiska partiet Sverige-
demokraterna ser på islam. Mycket i denna fruktan för islam handlar om en 
tänkt krock mellan de lutherska nordbornas moral och de muslimska invand-
rarnas förpliktande synsätt. Islam beskrivs av neonationalister som en i 
grunden imperialistisk religion, vars samhällslära och människosyn på ett 
avgörande sätt kolliderar med de lutherska moralprinciperna. Det är en vanlig 
uppfattning i de nationalistiska kretsarna att islam är en religion som inte hör 
hemma i Sverige. Det bör dock nämnas att också en stor del ”vanliga
svenskar” som inte uppfattar sig som nationalister, ofta ser islam som ett 
främmande element.445

Men muslimerna utgör numera en betydande minoritet i Sverige och 
islam kan mycket väl betraktas som en ”inhemsk” religion. Det är inte heller 
på något vis nytt att svenskarna kommer i kontakt med islam. Olika arkeo-
logiska fynd på Gotland bevittnar att man haft kontakter med muslimer redan
under vikingatiden.446 Dessutom har det funnits en muslimsk minoritet i 
Sverige redan en längre tid. Ett flertal muslimska tatarer invandrade från Tsar-
ryssland till landet via Baltikum och Finland redan under 1800-talet.447

Dagens växande svenska muslimska minoritet är dock av en brokig
etnisk härkomst, vilket möjligen gör det svårare för den kristna majoriteten att 
se muslimerna som en integrerad del av samhället. 448 De islamiska försam-
lingarna i Sverige är anslutna till tre olika riksförbund: Förenade Islamiska
Församlingar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF) och
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS).449 Det är måhända just p.g.a. 
de svenska muslimernas heterogenitet kulturellt och religiöst sett som det är så 
svårt att ange några exakta siffror på deras antal. Uppskattningsvis är de 
mellan 300 000 och 350 000.450

Från neonationalisternas sida uppfattas dialogen mellan kristna och 
muslimer främst som något negativt. Man tror inte att två, i deras ögon i 
grunden helt olika religioner, kan eller bör samtala med varandra. Svenska 
444 Det svenska nationalistpartiet Nationaldemokraterna talar på sin hemsida om ett ”jihad mot folkhemmet”.

(www.nationaldemokraterna.se/jihad/ 2004-02-09).
445 Svanberg & Westerlund 1999: 11.; se även Raundalen & Lorentzen 1996: 71f.
446 Svanberg & Westerlund 1999: 12.
447 Svanberg & Westerlund 1999: 13.
448 Otterbeck 2000: 110; Samuelson 1999: 31f.; Svanberg & Westerlund 1999: 10.
449 www.islamiska.org/s/sverige.htm.
450 Otterbeck 2000: 109; Samuelson 1999: 27; Svanberg & Westerlund 1999: 20.
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kyrkan däremot har aktivt verkat för ett djupare samförstånd mellan kristna
och muslimer sedan 1980-talet.451

Den nordiska ”lutherska civilreligionen” som neonationalisterna har för
ögonen handlar, precis som den neonationalistiska synen på folkhemmet, om 
en svunnen enhetskänsla som man vill återskapa. Sverigedemokraternas
strävan efter en återinförd luthersk statskyrka (i synnerhet i betydelsen folk-
kyrkan) framstår således som uttryck för en nostalgisk vision.

I moderna samhällen som upplevt omfattande samhälleliga föränd-
ringar, t.ex. i form av invandring, kan civilreligionen i den här snäva nostal-
giska tappningen ha en meningsgivande funktion för grupper som likt Sverige-
demokraterna är kritiska till mångfalden. I ett samhälle som Sverige där den 
lutherska kristendomen under flera hundra års tid haft en dominansposition
inom religionens område, har religionens band till nationalismen länge varit 
starka. Religiös enhet har därför också länge förknippats med nationell enhet. 
Det finns, som sagt, mot den här historiska bakgrunden goda skäl att hävda att 
den traditionella svenska motsvarigheten till civilreligionen sådan som
neonationalisterna förstår den till sin grund är präglad av det lutherska 
arvet.452 Att vara svensk, dansk, finländare eller norrman har länge uppfattats
vara detsamma som att vara lutheran. I Norden kom de lutherska kyrkorna 
efter reformationen att bli en del av samhällets maktstruktur, en tolknings-
givande auktoritet och ett redskap för den politiska makten. Lutherdomen
omfattade i princip alla i samhället och troslivet var i många avseenden också 
en del av den nationella kulturen.453 Det var främst homogeniteten i de 
nordiska samhällena som gjorde att den lutherska kyrkan började uppfattas 
som en del av nationen.454

En del forskare menar dock att det var först efter andra världskriget som 
kyrkan blev en verklig nationell symbol för hela folket.455 Symboliskt ligger
lutherdomens förenande effekt på folket i dess koppling till nationens historia 
och utvecklingen av den nationella kulturen.456 Folkets relation till nationen 
och den i lutherdomens tradition baserade nationella kulturen är viktiga 
faktorer när man talar om den nordiska civilreligiositeten.457 En annan viktig
faktor att nämna i detta sammanhang är att ”det föreligger en bred politisk 

451 Svanberg& Westerlund 1999: 257.
452 Se t.ex. Martin 1978: 107; Tomka 1995; Ramet 1997.
453 Sundback 1983: 1; se även Thyssen 1982.
454 Martin 1978: 34.
455 Thyssen 1982: 285.
456 Se t.ex. Riis 1994: 100.
457 Sundback 1983: 10.
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värdegemenskap kring de nordiska folkkyrkorna och deras verksamhet”.458 Så 
som jag tidigare diskuterat, spelar lutherdomen fortfarande en viktig roll vad 
gäller värderingar och moralsyn i Norden. Neonationalisternas tolkning av
lutherdomen utgör en viktig värdegrund för den neonationalistiska livsåskåd-
ningen. Men det är i det här sammanhanget också viktigt att påminna sig om 
att många centrala värderingar återkommer i religionerna – även om man inte 
upptäcker det förrän man ser närmare efter.

I dagens flerkulturella och mångreligiösa Sverige har tanken på det 
lutherska Sverige emellertid lett till en del utmaningar. I de nationalistiska
kretsarna där vissa religiösa minoritetsgrupperingar, i synnerhet islam, upplevs 
som ett hot mot enheten kan den religiösa traditionen ses som ett sätt att 
uttrycka en eftersträvansvärd enhet i samhället.459 Det är som sagt proble-
matiskt med gamla nationalistiska symboler som refererar enbart till en viss 
grupps tradition. En religiöst bottnad nationalistisk symbol som folkkyrkan i 
den svenska traditionen kan inte förväntas utgöra någon rimlig referenspunkt 
för invandrare med annan religiös tillhörighet än den lutherska. Sverige-
demokraterna bygger sin kyrkosyn på en essentiell kultursyn som i allmänhet 
inte omfattas i Sverige idag. 

När neonationalisterna lyfter fram sin bild av folkkyrkan som en central 
nationalistisk symbol stänger de samtidigt stora minoritetsgrupper utanför 
samhällsgemenskapen. Problematiken kompliceras av att Svenska kyrkan är
en institution som vill vara öppen för alla och riktar sitt budskap till hela 
befolkningen. Svenska kyrkan vill knappast bli betraktad som en nationalistisk 
symbol i den snäva bemärkelse som Sverigedemokraterna tillskriver den. 

458 Gustafsson 2000: 130.
459 McGuire 2002: 214.
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Neonationalisternas kyrkokritik

Man kan se en tydlig ideologisk spänning mellan Sverigedemokraterna och 
Svenska kyrkan vad beträffar synen på religion och kyrkans plats i det svenska 
samhället. Sverigedemokraternas syn på kyrkan skulle egentligen kunna 
betecknas som en form av antiklerikalism. Antiklerikalism kan kort definieras
som en politisk kritik mot kyrkans representanter. Kyrkans positionering i 
samhälleliga frågor uppfattas då av kritikerna som negativ för en viss politisk 
tradition.460 Kyrkohistorikern Jakob Evertsson har behandlat kritiken av 
biskoparna i 1800-talets Sverige. Under den perioden var kritiken riktad mot
biskoparnas roll i politiken: de uppfattades stå för ståndssamhällets konserva-
tiva idéer som man ansåg bromsade den demokratiska utvecklingen i 
Sverige.461

I dagens kontext däremot har kritiken med kyrkans liberalisering att
göra. Kyrkan upplevs försvara globaliseringstendenser och därmed stöda
statens invandrarvänliga politik. Sverigedemokraternas kritik mot kyrkan 
tycks således gå ut på att kyrkan är för öppen och tillåtande, dvs. nu uttrycks 
motsatsen till den kritik som förekom under 1800-talet. Den multikulturalism
som Sverigedemokraterna anklagar kyrkoledningen för hotar enligt dem den 
nationella enheten. Sverigedemokraterna ser istället kyrkans lära närmast som 
någonting stabilt.

Nu är dock Svenska kyrkans lära i många avseenden snarare öppen och 
varierande.462 Låt oss se hur etikern Göran Bexell ser på Svenska kyrkans lära 
och samhälleliga uppgift. Bexells tankar kan förmodligen rätt väl tänkas 
motsvara Svenska kyrkans officiella linje, i varje fall kan man få en inblick i
hur olika Sverigedemokraterna och Svenska kyrkan närstående representanter 
ser på kyrkans uppgifter. Enligt Bexell är det ”främst jagsvaga individer som 
dras till kyrkor med fasta lärosystem medan öppna och flexibla individer 
skulle dras till kyrkor med opreciserad, öppen lära”.463

Oavsett vad man tycker om Bexells argument tycks Sverigedemok-
raternas tolkning av den lutherska läran vara en annan. Sverigedemokraterna
efterlyser en orientering som tolkningsmässigt är av mer stabil och konser-
vativ natur än Svenska kyrkans officiella linje. Sverigedemokraterna fruktar 
att den öppna och liberala inställningen hos kyrkan leder till att den svenska 

460 Van Engen 1993: 19.
461 Detta är huvudargumentet hos Evertsson 2002.
462 Bexell 1992: 101.
463 Bexell 1992: 103.
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kulturen upplöses. Möjligtvis kan liberalismen även leda till att Sverige som 
nation upphör att existera, befarar man.

Sverigedemokraternas syn på kyrkan kännetecknas av att man framför-
allt ser kyrkan som en moralisk vägvisare för det mänskliga samlivet. Enligt 
Bexell får kyrkan ”inte inta en moralisk översittar- och besserwisserattityd”464,
men ska däremot nog ”bedriva positiv samhällskritik”465, vilket dock inte 
innebär att kyrkan måste delta i samhälleliga debatter. Det råder heller inget 
samförstånd inom kyrkan angående frågan om kyrkan ska inta en aktiv roll
som samhällsdebattör.466 Sverigedemokraterna betonar däremot för sin del att 
kyrkan inte får ha en sådan uppgift. Svenska kyrkans och Sverigedemok-
raternas åsikter om kyrkans roll i dagens svenska samhälle går således tydligt 
isär. Man skulle kortfattat kunna säga att medan Sverigedemokraterna står för 
en tydlig folk- eller nationalkyrklig linje i gammaldags stil utövar Svenska 
kyrkan idag en mera reserverad hållning till nationella sammanhang och 
intressen. Vad gäller bestämningen av begreppet civilreligion kan sägas att 
Sverigedemokraterna verkar ha sin snäva nostalgiska tolkning av det homo-
gena folkhemssamhället där den lutherska traditionen spelade en central roll, 
medan det övriga samhället har en vidare tolkning av begreppet som mera 
påminner om den amerikanska civilreligionen. 

Alla nationalstater har givetvis inte skapat en egen civilreligion.
Behovet av en gemensam ideologi som kan hålla samman ett samhälle blir
oftast aktuell först då en splittring existerar eller hotar enheten i samhället.
Splittringen behöver inte nödvändigtvis vara religiös, den kan även föreligga 
på det politiska planet. Den viktigaste förutsättningen för framväxten av ett 
fenomen som civilreligion är att det finns ett behov av ett meningssystem som 
svetsar samman ett lands folkgrupper ideologiskt. Ur statsledningens synvin-
kel ökar risken för revolution eller annat folkligt tumult ifall medborgarna inte
delar gemensamma intressen och värdesätter den nationella enheten. Det 
behövs en generaliserande tolkning av vad som är meningen med samhället
samt en aktivitet som skapar kontakter och ger människorna gemenskaps-
känsla. Gemensamma värderingar, antingen politiska eller religiösa kan funge-
ra som ett perspektiv som tillhandahåller en sådan generaliserande mening. I 
religiöst splittrade samhällen blir den lagliga ordningen som ju alla måste rätta 
sig efter ofta ett slags substitut för religionen.467

464 Bexell 1992: 126.
465 Bexell 1992: 133.
466 Bexell 1992: 124.
467 Bellah & Hammond 1980: 121–126.
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Just den här sammansvetsande funktionen tyder enligt min mening på 
att det teoretiskt sett finns samband mellan begreppet nationalism och
begreppet civilreligion. Jag vill inte hävda att civilreligion nödvändigtvis 
måste ses som en form av nationalism, än mindre avser jag att begreppen upp-
fattas som ett och samma fenomen. Det finns tydligen många slags samband
och många schatteringar av både nationalism och civilreligion involverade i 
den här problematiken. Enligt Göran Gustafsson kan man i svensk kontext 
knappast tala om en civilreligion men han menar ändå att den lutherska
traditionen har blivit en del av den s.k. folkhemsideologin och de tillsammans 
kan uppfattas ha en liknande sammanbindande funktion i samhället.468

Jag är också övertygad om att den kollektiva naturen som utmärker 
både nationalism och civilreligion som fenomen är betydelsefull och viktig att 
beakta då man vill förstå neonationalismens ideologi. För Sverigedemok-
raternas del håller, som konstaterat, civilreligionen de nationella symbolerna i
det yttre existensrummet levande – eller borde göra det. Samtidigt förstärker 
kontakten med religionens symboler även symbolerna på individnivå, i 
människornas inre existensrum. På detta sätt skulle man med teorins hjälp 
kunna beskriva Sverigedemokraternas inställning Deras resonemang skulle
kunna tolkas gå ut på att lutherdomen med en civilreligiös funktion gör det 
lättare även för de enskilda individerna att finna korrespondens mellan de inre 
och yttre symbolerna. Civilreligionen bidrar således till att individen börjar 
uppfatta sig själv som en organisk del av det kollektiva nationssamhället.469 Så 
här fungerar civilreligionen troligen i mångkulturella samhällen som USA, 
och på ett liknande sätt skulle förmodligen Sverigedemokraterna önska att det
de ser som folkhemmet kunde göras gällande även i det svenska samhället.

Den alltmer ökande nationella medvetenheten bland vissa grupperingar 
i västerlandet är, som det verkar, framförallt en motreaktion till internatio-
naliseringen. De nationalistiska partierna har en tydligt kollektiv ideologi och 
de ser den sammansvetsande funktionen i samhället som sin viktigaste upp-
gift. Därför understryker dagens nationalister ofta behovet av en nationell
pånyttfödelse. I Sverige innebär detta, så som konstaterat, en tendens hos neo-
nationalister som Sverigedemokraterna att påverka Svenska kyrkan till att 
fungera som enhetsskapande maktinstans i samhället med syfte att värna om
det som man i de nationalistiska kretsarna uppfattar som traditionella svenska 
värden.

468 Gustafsson 1981: 109.
469 Aldridge 2000: 159.
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Sammandrag

Jag har i del 3 i avhandlingen diskuterat begreppet neonationalism ur en 
religionsvetenskaplig teoretisk synvinkel. Mitt bärande argument har varit att 
(neo)nationalism kan ses som en livsåskådning. Jag har visat att den neo-
nationalistiska ideologin ger uttryck åt en specifik syn på människan och 
världen – dvs. att alla mänskliga samhällen bör vara konstruerade efter den 
nationalistiska principen. Neonationalismen har likaså en specifik syn på vad 
som är rätt och fel. Den neonationalistiska värdegrunden bygger på tanken på 
nationernas olika karaktäristika och olika förutsättningar vad gäller kreativitet
och utvecklingsförmåga. Man kan också säga att neonationalismen i vissa fall 
utgör en livsåskådningsmässig grundhållning, som har ett stort inflytande på
den neonationalistiskt orienterade människans tänkande och handlande. 

Jag har även hävdat att den neonationalistiska livsåskådningen vilar på 
en symbolisk grund som uppstår ur kontakten mellan människans inre
nationalistiskt laddade symboler och nationalstatens symboler i den yttre
verkligheten. Särskilt är det under uppväxten, och i synnerhet i skolan, som 
man lär sig känna de olika symboler som anknyter till nationen och 
nationalismen. Skolan har i form av traditions- och kulturförmedlare en viktig
uppgift i att fostra ”goda medborgare”. När olika historiska berättelser som 
berör nationen och dess utveckling, kultur och traditioner lagras i minnet
skapas inre nationella symboler. Dessa inre nationalistiska symboler kan under 
vissa omständigheter bli särskilt meningsfulla genom konkreta nationalistiska
symboler i omgivningen. Centrala nationalistiska symboler som ger den natio-
nalistiska livsåskådningen näring är nationen i bemärkelsen folkets hem, olika 
statliga institutioner, nationella hjältar etc.

Neonationalism är, liksom all nationalism, en kollektiv ideologi. När 
neonationalistiskt sinnade människor söker sig till varandra bildas neonatio-
nalistiska rörelser och partier. Gruppens samlande kraft förstärker de enskilda
gruppmedlemmarnas neonationalistiska livsåskådning och motiverar en neo-
nationalistisk samhällsaktivism. Neonationalistiska grupper är i regel protest-
rörelser vars ideologiska mål är att bekämpa invandring och mångkultur. 

Sverigedemokraternas syn på nationell kultur har vissa likheter med 
civilreligion. I båda fallen rör det sig om att åstadkomma och bevara enhet i 
samhället. Sverigedemokraternas syn på lutherdomen går ut på att kyrkan bör 
vara kulturupprätthållare. I partileden ser man den lutherska kyrkan som en
nationalistisk symbol med en sammansvetsande effekt på folket. Man skulle 
kunna säga att den lutherska konfessionen hålls ”helig” just på grund av att 
den uppfattas vara en del av den nationella kulturen. Sverigedemokraternas
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kyrkosyn kan betecknas som nationalistiskt färgad folkreligiositet. Därför 
kritiserar de, i likhet med många andra neonationalistiska rörelser i Norden,
särskilt starkt invandrarreligioner som islam, som de anser hotar enheten i 
samhället.
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Sammanfattning och diskussion 

Jag har i föreliggande avhandling undersökt ett fenomen som jag i detta 
forskningssammanhang benämnt neonationalism. Ämnet har särskilt berört 
fenomenet i Sverige, och i synnerhet det svenska nationalistpartiet Sverige-
demokraterna. Jag har ur ett religionsvetenskapligt perspektiv undersökt Sve-
rigedemokraternas symbolspråk och syn på religiositet. Vidare har jag med
användande av tre religionsvetenskapliga teorier analyserat Sverigedemo-
kraternas ideologi på ett språkligt-begreppsligt-symboliskt plan. 

I del 2 har jag gett en översiktlig beskrivning av Sverigedemokraternas 
partiideologi samt presenterat en intervjuundersökning med sex partimed-
lemmar. Med citat ur Sverigedemokraternas partiprogram har jag visat att 
partiet har en nostalgisk neonationalistisk inriktning. Sverigedemokraterna
strävar efter att på sikt återskapa ett tidigare existerat samhällstillstånd som de
uppfattar som ”den sanna nationalstaten”. Denna nostalgiska idé om den 
svunna nationalstaten är central i Sverigedemokraternas ideologi och skulle
kunna ses som en blandning av nationalistisk kritik av mångkultur och 
invandring, och en sorts folkhemsideologi. De sex nyckelpersonernas åsikter 
visade att det inom partileden förekommer en uppfattning om att utom-
nordiska invandrare inte kan bli en del av det ”svenska” folket p.g.a. det långa 
kulturella och etniska avståndet till Sverige. Vidare visade intervjuerna att 
religionen spelar en viktig roll i sammanhanget. Den lutherska konfessionen 
uppfattas av de intervjuade partimedlemmarna som en självklar del av den 
svenska kulturen som har påverkat svenskarnas moraluppfattningar och 
samhällssyn. Sverigedemokraterna ser Svenska kyrkan som en viktig nationell
symbol och vill därför sträva efter att förstärka dess ställning som en gemen-
skapsskapande samhällsinstans.

I del 3 genomförde jag en religionsvetenskaplig analys och diskussion 
av fenomenet neonationalism och Sverigedemokraternas samhällssyn och 
livstolkning. Jag argumenterade för att det är möjligt att tala om en neo-
nationalistisk livsåskådning. I denna neonationalistiska livsåskådning kan man
finna element som ger uttryck åt 1) en specifik syn på människan och världen, 
och 2) en uppfattning om vad som är rätt och fel, samt 3) en livsåskåd-
ningsmässig grundhållning. Jag har även talat om nationen som tillitsobjekt. I 
neonationalismen handlar denna tillit till nationen om en strävan: neonatio-
nalisterna strävar efter att åstadkomma en kollektiv tillit till nationen som 
omfattar hela folket. Eftersom den nation som neonationalisterna vill förverk-
liga inte finns – åtminstone inte för tillfället – kan man säga att deras tillit är 
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hotad. Sett ur det här perspektivet är det också lättare att förstå neonatio-
nalisternas nostalgi och kritik av det samtida samhället.

Vidare har jag i del 3 visat att den neonationalistiska livsåskådningen
vilar på en symbolisk grund. Denna symboliska grund, eller symbolvärld,
skapas av kontakten mellan symbolerna i människans inre existensrum och de 
som finns tillgängliga i det yttre existensrummet, dvs. i samhället. De olika 
nationalistiska symbolerna är främst en skapelse av de historiska berättelser 
om nationen som vi lär oss t.ex. i skolan, och via kultur och traditioner. Alla 
dessa berättelser och andra saker som berör nationen lagras i minnet där de 
vävs samman till symboler. De nationsrelaterade symboler som finns i det inre
existensrummet kan under bestämda omständigheter bli meningsfulla när de 
kopplas samman med mera konkreta nationalistiska symboler i det yttre exis-
tensrummet. Särskilt är det den stora abstrakta nationssymbolen – inklusive de 
ouppfyllda framtidsmål och förhoppningar som förbinds med denna – som
tillsammans med sina manifestationer (t.ex. flaggan, kungahuset och kyrkan) 
ger näring åt den (neo)nationalistiska livsåskådningen. 

Eftersom nationalismen, så även neonationalismen, är en kollektiv
ideologi söker de neonationalistiskt inriktade individerna sig i regel till lika-
sinnade. I gruppsammanhang förstärks de enskilda medlemmarnas neo-natio-
nalistiska livsåskådning, vilket motiverar en neonationalistisk samhälls-
aktivism.

Sverigedemokraternas samhällssyn visar en del gemensamma drag med
civilreligion. Framförallt rör det sig i båda fallen om en önskan om att åstad-
komma och bevara enhet i samhället. Sverigedemokraterna ser, i likhet med 
andra neonationalistiska partier i Norden, lutherdomen som en del av den 
nationella kulturen. Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga en 
levande ”nationskyrka” med en samhörighetsskapande (civilreligiös) funktion 
i samhället.

Den här avhandlingens problematik har berört den svenska neonationalismen. 
Syftet har varit att undersöka den svenska neonationalismens symbolspråk.
Vidare har denna uppgift inneburit att jag ur ett religionsvetenskapligt
perspektiv har belyst den (svenska) neonationalistiska ideologins 1) föreställ-
ningsinnehåll, 2) förutsättningar och 3) tillämpningar. Jag vill nu kortfattat 
diskutera hur jag lyckats nå detta syfte. 

Vad gäller den svenska neonationalistiska ideologins (av Sverige-
demokraterna förespråkade) föreställningsinnehåll kan sägas att detta har sin 
grund i en uppfattning om att det finns specifika nordiska nationella kulturer 
som är nära besläktade med varandra, och att det finns en verklighets- och 
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livssyn470 som är gemensam för Norden och som kännetecknar de nordiska 
samhällena. En allmän uppfattning hos de nordiska neonationalisterna är 
också att de nordiska kulturerna och den nordiska verklighets- och livsupp-
fattningen till stora delar baserar sig på lutherdomen. Neonationalisterna ser 
religionen som en del av den nationella kulturen, varför lutherdomen ofta 
betraktas som en ”nordisk” konfession. Vidare kan sägas att det i de neo-
nationalistiska kretsarna i dagens Sverige förekommer en nostalgisk tanke på 
folkhemmet. Begreppet folkhemmet syftar i den neonationalistiska retoriken
till ett idealt samhällstillstånd som de engagerade uppfattar som etniskt och 
kulturellt homogent. Den lutherska folkkyrkan förknippas vanligen med det 
här idealiska folkhemmet. 

Föreställningen hos neonationalisterna om den fulländade national-
staten, som man uppfattar tidigare existerade, innebär att man har ett uttalat 
politiskt mål att med parlamentariska medel på sikt återbygga det förlorade
folkhemmet. Det har blivit klart att de svenska neonationalisterna vill försvara 
Sverige mot främmande kulturelement och därför är kritiska till utomnordisk
invandring. Särskilt upplevs islam som en reell hotbild. Man skulle kunna 
säga att neonationalisterna talar om islam i en mycket vid bemärkelse. Islam 
ses inte enbart som en religion, utan som en kultur vars verklighets- och livs-
syn uppfattas stå i kontrast mot de nordiska kulturerna. 

Man skulle kunna säga att den föreställda idén om den fulländade
nationalstaten är ett resultat av den nationella kulturens utveckling. Den natio-
nella kulturen har via allmän skolplikt och nationella informationskanaler
gjorts tillgänglig och bekant för de breda folkmassorna. Det finns därför vissa 
förutsättningar för att den konstruerade nationella kulturen utgör en referens-
ram för många i samhället och möjliggör en nationalistisk livsåskådning hos 
enskilda individer. Men det är tydligen många faktorer som samverkar till att 
det nationalistiska engagemanget utvecklas. 

Förutsättningar för neonationalismens framväxt i Sverige handlar om de 
senaste decenniernas samhällsutveckling i världen i allmänhet och i de nordis-
ka länderna i synnerhet. De viktigaste bakomliggande förutsättningarna är 
framförallt ökad utomnordisk invandring och avtagande nationalism. Det 
faktum att den traditionella ”gamla” nationalismen har gått tillbaka kan sägas 
höra ihop med utvecklingen som har prioriterat internationella intressen och 
den s.k. globaliseringen som gjort de nationella kulturerna alltmer anonyma. 

470 Enligt Sverigedemokraterna har folk i de nordiska länderna en liknande syn på vad som är rätt och fel, och

de menar  att denna syn i många avseenden kolliderar med vissa invandrargruppers (särskilt de muslimska

invandrarnas) uppfattning om vad som är rätt och fel.
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De idéer som representeras av de olika neonationalistiska partierna 
tillämpas i politiken genom att partierna försöker göra nationalismen till en 
legitim samhällslära. De neonationalistiska partierna vill därför profilera sig
som demokratiska. De söker åstadkomma en nationell pånyttfödelse hos folket 
för att kunna återbygga vad de uppfattar som den sanna nationalstaten. Ut-
gående från den nationalistiska samhällsideologins principer förklarar neo-
nationalisterna att den utomnordiska invandringen och islam är de främsta
orsakerna till dagens samhälleliga problem. Retoriken som vänder sig till 
nationen kan således ses som neonationalismens viktigaste medel i politiken. 

De två forskningsfrågorna i avhandlingen har varit följande: 1) vad är 
det som motiverar den nationalistiska ideologin i dagens pluralistiska situation 
och 2) varför vinner ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna anhän-
gare i dagens Sverige. Vad gäller den första frågan kan sägas att det främsta
motivet utgörs av en upplevd hotbild som utlöser oro och gör att enskilda som
reflekterar över samhällssituationen och sin egen plats i samhället börjar se en
nationalistisk hållning som meningsfull. Den upplevda hotbilden berör särskilt
invandring och mångkultur som anses strida mot den nationella principen. 
Därför vill neonationalisterna hejda den samhällsutveckling som gör att 
nationalismen avtar. Enligt neonationalisterna har den vikande nationalismen
och mångkulturen lett till minskad trygghet och bräcklig välfärd i samhället.
Neonationalisterna ser nationalismen som den enda lösningen på dessa 
problem och därför strävar de efter att återskapa det samhällstillstånd som de
uppfattar som den ideala nationalstaten. 

Att neonationalistiska partier lyckas vinna anhängare i Sverige beror 
dels på att det finns en nationalistisk symbolvärld i varje nationalstat (så även i
Sverige och i de övriga nordiska länderna) och dels på att den aktuella sam-
hällssituationen upplevs som otillfredsställande och kanske också väcker 
frågor om förutsättningarna för ett bättre liv. Den nationella kulturen finns 
kvar liksom de nationella symbolerna. Även om den nationalistiska ideologin 
inte längre anses vara legitim av den stora majoriteten känner alla infödda till 
den nationella traditionen och kulturen och därför finns det en möjlighet att 
neonationalismen av många missnöjda uppfattas som ett politiskt alternativ. 
Många av de infödda nordbor som upplever sin egen livssituation som osäker 
och i viss mån orättvis ser icke-nordiska minoritetsgrupper som ett hot mot
vad de uppfattar som en trygg och enhetlig nationell vardag. Ur den upplevda 
kulturella spänningen mellan nordbor och de icke-integrerade invandrar-
grupperna växer den neonationalistiska tanken på det förlorade folkhemmet 
fram. Det är särskilt den konstruerade idén om det trygga och homogena
samhället som attraherar många som söker efter meningsfulla förklaringar till 
dagens problem och skänker dem ett hopp om en bättre framtid.
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Sverigedemokraternas syn på folkhemmet skiljer sig i många avseenden
från den ursprungliga socialdemokratiska folkhemstanken, även om många 
tidiga ledande socialdemokrater ofta beskrivs som ”folkhjältar” i neo-
nationalisternas texter.471 Tanken på det förlorade folkhemmet inkluderar idén
om ett idealt samhälle som i den neonationalistiska retoriken framställs som 
etniskt och kulturellt enhetligt. Den nostalgiskt färgade bilden av det förlorade 
folkhemmet som framträder hos Sverigedemokraterna tolkas av neonatio-
nalisterna som ”synonymt med det lugna, trygga och goda Sverige som de 
uppfattar har försvunnit under de senaste decennierna”.472 Detta idealsam-
hälle ses i kontrast mot dagens invandrarsamhälle med kulturell mångfald.
Liknande tankar om folkhemmet förekommer, så som jag diskuterat, även hos 
andra nordiska neonationalistiska partier men också i mer extrema nationalist-
kretsar. Det är karakteristiskt för dessa partier att begreppet invandrare ofta får 
ett tämligen oklart innehåll. Vanligen avses med invandrare ”personer med
utomnordisk bakgrund”.473 Särskilt uppfattas icke-kristna invandrargrupper 
som ett hot mot det goda folkhemmet. Man skulle kunna säga att termen folk-
hemmet i nordisk neonationalistisk tappning syftar till en idealt nationalstat 
som är nordisk, vit och luthersk. 

471 Se Lööw 2002: 89.; se även nyckelpersonernas utsagor i avhandlingens del 2, s.71f.
472 Lööw 2002: 84.
473 Lööw 2002: 88.

186



Summary in English 

“The Last Defenders of the Nation”

This dissertation is a study of Swedish neonationalists. The term neonatio-
nalism is shortly defined as follows: A contemporary politically oriented na-
tionalism that aims to re-create the nation-state as ethnically and culturally
homogenous. The dissertation pays particular attention to this phenomenon in 
a Swedish context, and especially to the nationalist-party Sweden Democrats.
I have inquired into the symbolic language and the party-ideology of Sweden 
Democrats at a linguistic-conceptual-symbolic level from the perspective of 
comparative religion. 

My aim is to look at the symbolic language of Swedish neonationalists 
by studying their life-views and their societal views in the rhetoric of the 
Sweden Democrats, arguably one of the most articulate and effective contem-
porary neonationalist groups in Scandinavia. Furthermore, by using three 
theories within the discipline of comparative religion, I intend to shed light on 
(1) the conception of, (2) the conditions for the emergence of, and (3) the 
applications of the Swedish neonationalistic ideology. I will shortly introduce 
the theories in the following section. A part of this task is to critically reflect 
on certain basic ideas of the neonationalistic ideology. The two research ques-
tions are as follows: (1) What motivates the neonationalistic ideology in the
pluralistic situation of today? and (2) Why does a party such as Sweden 
Democrats gain supporters in contemporary Sweden? 

I will now shortly summarise the object and the aim of this research. 
My main task is to investigate how a Swedish neonationalistic party utilises a 
particular symbolic language. Further, I will illustrate the relation between the 
language usage and a particular view of reality that is relevant for the Sweden 
Democrats. The linguistic-conceptual is often a private matter, but in this
particular case one should emphasise that it also has a connection to party
ideology.

I have conducted interviews with six party-members. Though, I am not 
investigating the thinking of individual party-members, but the official ideo-
logy, and the doctrine, of the party itself. Hence, I have told the interview per-
sons to talk as representatives of the Sweden Democrats. The fact that the 
interview persons represent the ideological management of the party reduce 
the risk that their statements would contradict the official party-ideology. 

The dissertation consists of three parts. Part 1 is an introduction to the 
actual thesis, where I introduce the three theories from comparative religion 
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that I apply in part 3. In part 1 part I will explain how they can be used to 
study a phenomenon such as neonationalism. Part 2 provides a general desc-
ription of the party-ideology of the Sweden Democrats and presents the results 
of interviews, as well as of the research of documents such as party-programs,
and the research of others on such parties. Part 3 is an analysis on the neo-
nationalistic ideology from a comparative religion perspective 

Part 1: Introduction 

To be able to understand and conceptualise the ideology of neonationalism I 
use two approaches mainly utilised in the study of life-views. These theoreti-
cal approaches are formulated by Anders Jeffner and Tage Kurtén. Through 
the use of these theories one can shed light on the character and dynamics of 
neonationalistic ideology.

Life-views can be both religious and non-religious. A life-view such as 
neonationalism does not have to explain something about the beginning of the 
universe or supernatural things. Though, the term life-view refers to both 
religious and non-religious life-views, those with the latter orientation often
lack a particular perspective of the transcendental dimension. Nationalist 
perspectives lack explanations about the supernatural and how the universe 
has arisen. The nationalist life-view has little connection to the whole uni-
verse, but concerns mankind and her history. The ideology of nationalism tries 
to explain how different nations have been created, and views the nation-state 
as a natural state of the society that has a direct connection to everything that 
concerns the lives of individual human beings. Life-views and religions are 
overall and basic thinking mechanisms and they constitute models for how the 
individuals should think and act. 

Drawing on Jeffner and Kurtén, I provide a definition of life-view 
relevant to (neo)nationalism. Life-view consists of theoretical and value 
assumptions (1) which consists in or are of crucial importance for an overall 
view of man and the world and (2) which form a central system of values and 
(3) which express a basic attitude and a basic trust on something that is 
understood to have a crucial impact on one’s life. Life-view concerns there-
fore beliefs, attitudes, values and ways of acting related to a profound orien-
tation to one’s existence. This working definition enables us to consider a 
collective ideology such as (neo)nationalism, which provides an overall inter-
pretation of social reality but also can include varying ethical considerations 
and theories of knowledge. Also, the definition retains a certain individual-
orientation in that the ultimate interpretations and applications are made by 
individuals.
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The ideology of neonationalism is a complex phenomenon, and there-
fore one would like to have an insight into how individuals re-orient and re-
think when they become members of neonationalistic parties. The disser-
tation’s hypothesis is that the symbol-making function of individuals and their 
interpretation of the symbolic reality plays a decisive role in this context. I 
make use of the term nationalistic symbols. Of course, symbols can be under-
stood in a number of different ways. By the symbol of a nation I mean a kind 
of mental and emotional construction that according to nationalistic ideology 
should be seen as an ideal. The symbol of nation itself is not concrete but it
has in the socio-cultural environment different concrete manifestations: for 
instance national institutions, the flag of the nation, buildings and historical 
monuments, ceremonies and rituals that, in general, are seen as national. 
When studying the symbol-making function of neonationalists, I make use of 
Nils G. Holm’s theoretical orientation as well as other similar theoretical 
approaches. A central idea in Holm’s integrated role theory concerns memory 
and its functions. A human being is always both an individual and a social 
being. Therefore, she notices what happens in her surroundings, and remem-
bers as well as forgets certain things. She has also expectations and ambitions,
and makes interpretations. 

But how does the memory function work? It is a well-known fact that a 
child makes recollections in its surroundings. All positive and negative visual 
pictures are being stored, and most often one is more or less able to remember
them. According to Holm the individual continues to make such recollections 
and to store them throughout her lifetime. On one hand, Holm talks about an 
inner existence space, where the individual stores these visual pictures. That
is, the visual pictures are stored in this space, that also constitutes an inner 
symbolic universe. Of course, there might be several kinds of symbolic
greatness. When it comes to nationalism and the nationalistic symbol system,
it is the environment in which one grows up that plays the most significant 
role. The most crucial nationalistic symbols are constructed, and experienced,
in the socio-cultural environment of the nation-state. But many young
neonationalists have typically not grown up in a homogenous “national”
environment. Still, different kinds of contacts with, for instance traditions and 
older generations, have an impact on their understanding of the nation-state. 
The nationalistic symbols are for most part positive; they express the greatness 
of the nation, its war heroism and victories as well as other accomplishments,
etc. But these positive nationalistic symbols evoke counter-symbols; negative 
symbols that are associated with enemy-forces and nations. There is a clear
dichotomy in the symbolic world of nationalism.
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The reality that has been constructed by the national culture constitutes,
what Holm calls an outer existence space, referring to the societal symbolic 
world where one grows up and lives. This outer existence space with its sym-
bols is a crucial factor giving inspiration to nationalistic ideas and making it
possible for certain individuals to create from a nationalist perspective a 
particular view of reality. These socially given symbols are stored in the 
individual’s inner existence space, and together they can be united with the
ego’s own symbols. The latter can become meaningful when they are been
coupled with concrete symbols that exist in the outer reality. 

The concept of civil religion has been widely studied. Robert N. Bellah
has formulated an interesting theory about civil religion in American society. 
According to Bellah, the American civil religion has a uniting function in
American society, and it has had a great impact on politics, the national 
constitution, and the view of society. Even though Bellah’s theory primarily 
throws light on the conditions in USA, I consider that the kind of phenomenon 
he refers to is found also in the Nordic countries. Nordic civil religion has 
several similarities with the American civil religion. For instance, Luthera-
nism often is understood as a natural part of the Nordic national cultures; in 
particular on the part of the nationalist groups. Nordic neonationalist parties, 
for instance the Sweden Democrats, argue that the Lutheran confession should
encompass all the people, and it should maintain the culture and the morality
of the nation. In the Nordic neonationalistic rhetoric, terms like the folk 
church and the people’s home (folkhemmet), are given a civil religious 
function. In other words, the concept of civil religion has a connection to the 
neonationalistic view of the Lutheranism as supporting the national culture in
the Nordic societies. When activated, the nationalistic symbols used by the 
Sweden democrats take on a civil religious function. 

Part 2: The ideology of Sweden Democrats

Part 2 presents the major empirical results of the dissertation. The empirical
research is based on interviews (key members of the Sweden Democrats), 
documents including party programs, and the research of others (secondary 
analysis). It provides a general description of the party-ideology of the Swe-
den Democrats, and presents (and analyses) interviews with six party-mem-
bers. By identifying specific passages in the party program, I show that the 
Sweden Democrats have an ideological orientation that can be described as 
neonationalistic. Their long-term goal is to re-create or to re-establish the ”real 
nation-state”, which they mean existed in the 1950s, or, to use their own lan-
guage, before Sweden became a multicultural society. This nostalgic idea of 
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the nation-state in the past can be related to a nationalistic critique of cultural 
diversity and immigration; it plays a central role in the ideology of the Sweden
Democrats. The interviews conducted with party-members suggest that there 
is an official opinion in the party that immigrants with non-Nordic background 
cannot become a part of the Swedish society because of their substantial 
cultural and ethnic distance to Sweden. Furthermore, the inter-views indicate 
that religion and religiosity play a significant role. The interview persons see 
the Lutheran confession as a natural part of Swedish culture. According to 
them Lutheranism has had a significant impact on the Swedish people’s 
understanding of morality and their view of society; the Lutheran church of 
Sweden is an important national symbol. Therefore, they strive for giving the 
church a more powerful position in Swedish society, especially as an insti-
tution that improves fellowship within the nation. 

Part 3: An analysis on the neonationalistic ideology from a comparative
religion perspective

Part 3 analyses and discusses the phenomenon of neonationalism and, in 
particular, the ideology of the Sweden Democrats. My argument is that it is 
possible to talk about a neonationalistic life-view. In this neonationalistic life-
view one finds certain elements that express (1) an overall view of the man 
and the world and (2) which form a central system of values and (3) which
express a basic attitude and a basic trust on something that is understood to 
have a crucial impact on one’s life. The symbol of nation is considered an 
object for trust. But such trust is threatened because the desired nation-state no 
longer properly exists – the nation-state they want to re-establish may have, 
according to them, have existed in the past, but not in the contemporary world. 
When looking at the ideology of the neonationalists from this perspective it is 
easier to understand their nostalgia and critique of contemporary society. 

Furthermore, the dissertation suggests that the neonationalistic life-view 
is built on symbolic grounds. This symbolic world is created through the 
contact of symbols in the individual’s inner existence space, and symbols that 
exist in the outer existence space, i.e. in the larger society. The nationalistic 
symbols are for the most part an expression of different kinds of historical
narratives about the nation learned in the school, and in everyday-life through 
the transmission of culture and traditions. These narratives and related expres-
sions (ceremonies and rituals as well as flags and buildings and other things),
that refer to the nation, are stored in individual’s memory, where they may be 
linked together with particular personal symbols. The nationalistic symbols in
the individual’s inner existence space can, under certain conditions, become 
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particularly meaningful when they are coupled with nationalistic symbols in 
the outer existence space. It is especially the abstract symbol of the nation, and 
the unfulfilled hopes that are linked with it, that together give nourishment to 
the neonationalistic life-view. 

Because all nationalism, even neonationalism, is a collective ideology, 
the individuals that have such an orientation see themselves as like-minded
persons. When joining a neonationalistic group, the individual member’s neo-
nationalistic life-view is reinforced and motivates neonationalistic activism.

The Sweden Democrat’s view of society can be characterised in terms
of a civil religion. We find a sort of wish to accomplish and conserve unity in 
the society. In this sense the Sweden Democrats are like most other neon-
ationalistic parties in Scandinavia. Since Lutheranism is in their view a part of 
the national culture, one of their goals is to recreate the “nation-church” that 
could have an unifying impact on the people of Sweden.

Discussion

When it comes to the conception of the Swedish neonationalistic ideology one 
could say that there is a basic idea of specific Nordic cultures that are closely 
related to each other, and that there is a certain view of reality and life that can
be found in all the Nordic societies, and that distinguish the Nordic lifestyle 
from other lifestyles. Another common understanding among the Nordic neo-
nationalists is that the Nordic cultures, and the Nordic view of reality and life 
are to an great extent based on the Lutheran confession. The neonationalists in 
Scandinavia see the Lutheranism as a natural part of the national culture, and
therefore they also tend to see the Lutheranism as a specific Nordic confes-
sion. Furthermore, one finds a nostalgic idea of the people’s home among the
neonationalists in Sweden. In the neonationalists rhetoric, the term people’s
home refers to a state of society that existed earlier and that, in their view, was 
ethnically and culturally homogenous. The Lutheran church is commonly seen 
as a part of this ideal conception of the people’s home. 

The neonationalistic idea of the “real nation-state” includes the political 
goal of re-establishing the people’s home by using means that are accepted in 
the democratic system. I have pointed out earlier that the Swedish neonatio-
nalists will defend Sweden against alien cultures, and that they are critical to
non-Nordic immigration. The most concrete threat against the cultural unity is 
thought to be Islam, and what the neonationalists call the “Muslim culture”.
One could therefore claim that the neonationalists have a very wide under-
standing of Islam. They do not see Islam as a religion in a strict way, but as a 
culture with a specific view of reality and life that is in sharp contrast with the 
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Nordic cultures and the Nordic way of life. By using the principles of their 
ideology, the neonationalists declare that the major problems of the society of 
today are caused by Islam and the non-Nordic immigration. The rhetoric that 
tries to appeal to the nation could therefore be seen as the most important tool 
the neonationalists use in politics. 

The idea of the “real nation-state” can be seen as a result of the develop-
ment of national cultures. The national cultures have become available to the
wide masses of people through different kinds of national information 
channels. Hence, there are certain conditions in every society which may 
make it possible for many individuals to use the national culture as a frame of
reference. For that reason it is possible that a (neo)nationalistic life-view can
be developed by some individuals. But of course there are several factors that 
converge when this kind of neonationalist life-view is activated. 

It is the development in the societies in the world in general, and in the 
Nordic countries in particular, that has made it possible for the emergence of 
the neonationalistic groups in Sweden. The conditions that facilitate this phe-
nomenon have to do with the decreasing nationalism within Sweden in general 
and at the same time the increasing non-Nordic immigration. The fact that the 
traditional “old” nationalism has weakened can be seen as a part of the de-
velopment in the world that has given priority to international interests in-
stead of the national, the so called globalisation, i.e. national cultures have 
become more anonymous.

The neonationalistic parties try to apply their ideology in the field of 
politics by presenting nationalism as a legitimate doctrine. They want to ap-
pear as democrats. Through modern politics, they will bring about a national 
rebirth among the people, so that they can recreate or re-establish the “real 
nation-state”.

As I indicated earlier, the two research questions in this dissertation are: 
(1) What motivates the neonationalistic ideology in the pluralistic situation of 
today? and (2) Why does a party such as Sweden Democrats gain supporters 
in contemporary Sweden? When it comes to the first question one can say that 
the most important motive has to do with an imagined threat that triggers 
anxiety. Hence, individuals who reflect the situation in the society, and there 
own place in it, may tend to see a (neo)nationalistic life-view as a meaningful
alternative. The imagined threat against the society has mainly to do with 
immigrants and their culture that is experienced as struggle against the 
principles of nationalism. Therefore, the neonationalists want to stop develop-
ments in society which, according to them, lead to an erosion of nationalism 
(and social solidarity and social order). In the neonationalistic perspective, the
recreation of the “real nation-state” is the only way to solve major problems in 
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contemporary society such as unemployment and criminality. According to 
the Sweden Democrats, to re-establish the people’s home is to cure the fragile 
welfare situation. 

The most important factor that makes it possible for a neonationalistic
party in Sweden to win supporters is that there still is a wide spectrum of 
different kinds of nationalistic symbols (one could even talk about a nationa-
listic symbol world) in any given nation-state. Moreover, it is likely that many
individuals who have grown up with the nationalistic symbols, and who find
their own life-situation unsatisfactory, tend to respond to the appeals of 
neonationalistic groups in the hope that this ideology would solve their 
personal problems which they believe depend on the development of the
multicultural society. The national cultural is not entirely disappeared; it conti-
nues to exist, and even though the ideology of extreme nationalism is not 
accepted by the mass of people, the majority of people do know the tradition 
and the culture, and therefore there is a possibility that many of those dis-
satisfied would find neonationalism as a political alternative. Many of the 
Nordic people who are disappointed and dissatisfied with their life-situation 
see the non-Nordic immigrant groups as a threat against “a secure national 
milieu”. It is from this imagined cultural tension between the Nordic people 
and the non-integrated immigrants that the neonationalistic idea of the 
disappeared people’s home emerges. It is especially the constructed idea of the
homogenous and secure society that attracts many of them to look for 
meaningful explanations of the problems of today, and gives them a hope of a 
“better tomorrow”.

The view of Sweden Democrats concerning the people’s home, is in 
many ways different from the original idea of the people’s home that was
created by the Social Democrats. Indeed, many of the earlier Social Democ-
rats are often referred to as “folk heroes” in the rhetoric of the Sweden De-
mocrats. The idea of the people’s home gone by includes the concept of an 
ideal society that can be described as ethnically and culturally homogenous.
This nostalgic picture of the people’s home is thought to be synonymous with 
the old, secure Sweden that disappeared during the recent decades. This ideal 
society is, according to the Sweden Democrats, in sharp contrast with the 
multicultural society of today. These kinds of ideas concerning the people’s
home can be found even in the rhetoric of other neonationalists as well as of 
more extreme nationalist groups. It is characteristic for these neonationalist 
parties that the term immigrant is used in a very specific way; most often it is 
only non-Nordic immigrants that are seen as immigrants. Especially it is the 
non-Christian immigrant groups that are thought to be threatening the society 
with its ideal peoples. One could say that the term people’s home, understood 
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in a neonationalistic way, refers to an ideal society that is thought to be Nor-
dic, white, and Christian. 
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Appendix

Sverigedemokraternas principprogram

Antaget av riksårsmötet den 4 maj 2003. 

1. Inledning 

Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för
svenskar. Den enande faktorn var motståndet mot den förda invandringspolitiken, vilken 
man såg som alltför vidlyftig och därmed som ett hot mot vårt land, såväl ekonomiskt som 
socialt.
Med tiden har ett värdeorienterat parti växt fram, där begrepp som familjen, hembygden 
och nationen blivit centrala. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti.
Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska national-
konservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera 
principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. 
Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-
högerskalan. Nationalismen och önskan om ett demokratiskt styrelseskick utgör de mest
grundläggande principerna i Sverigedemokraternas ideologi.
Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att 
politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara 
byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande 
normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna 
känna sig trygg i sin identitet. Visst är varje människa unik, men samtidigt är vi också mer
eller mindre lika varandra. Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika 
sätt liknar oss själva och som vi kan identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det 
i första hand är familjen och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga 
konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper.
Om varje människa är unik är också varje sådan ovan nämnd gemenskap unik - i synnerhet 
nationen, definierad i termer av en gemensam kultur. Förvisso kan de kulturella gränserna
vara ömsom skarpa, ömsom suddiga, men även här gäller samma princip som för männis-
kan: vi är mer eller mindre lika. Visst finns det kulturella skillnader mellan svenskar och
våra nordiska grannar även om de är mindre än skillnaderna mellan svenskar och männis-
kor från kulturellt avlägsna delar av världen. Därför kan det vara mer eller mindre kompli-
cerat att förena olika kulturer med varandra. Ibland blir detta särskilt svårt, eftersom de 
olika kulturernas grundläggande värdesystem krockar. Som ett led i strävan att undvika 
konflikter bör den här typen av kulturkrockar förhindras.
Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående
samhälle - ett folkhem - präglat av trygghet, harmoni och solidaritet. Erfarenheter från vår 
historia och vår omvärld visar att de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett sådant 
samhälle är småskalighet, en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och grundläg-
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gande social rättvisa. Några nyckelord i partiets politik är förvaltarskap, stabilitet, trygghet,
kontinuitet och omtanke.
Partiets idéer utvecklas ständigt, men vilar ändå på en fast värdegrund. I kombination med
en verklighetsanpassad omvärldsbeskrivning och förslag på hur den förda politiken bör
förändras utgör denna värdegrund basen för vårt principprogram. Partiets hållning i dags-
aktuella, sakpolitiska frågor presenteras mer utförligt i ett antal handlingsprogram.

2. Den nationalistiska principen 

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma
identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland 
befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen - principen om en stat, en 
nation - är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.
Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella 
gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är 
alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. De rådande omständigheterna i 
Sverige och i omvärlden omöjliggör att principen praktiseras till fullo. I många fall är
nationerna vidare än statens territorium; så även för Sveriges del. Det lever ett betydande
antal svenskar utanför Sveriges gränser, dock främst i vårt eget närområde. Dessutom lever
här sedan lång tid tillbaka icke-svenska befolkningsgrupper, som till exempel samerna.
Statsnationen är nationalstatens motsats, och innebär att det ryms flera nationer inom en 
och samma stat. Sådana samhällen är ofta mångkulturella, men kan också betraktas som 
särkulturella där de olika grupperna lever åtskilda snarare än tillsammans.
Dessa, och andra, kränkningar av den nationalistiska principen ger upphov till instabilitet 
och konflikter. Gränstvister och tvister om särskilda rättigheter för olika grupper har genom 
århundradena fått ödesdigra konsekvenser. Av den anledningen är den nationalistiska 
principen central och bör eftersträvas i största möjliga utsträckning över hela världen. Låt 
alla folk vara herrar i eget hus.

Staten, kulturen och nationen 

Staten är nationens territoriella bas och politiska centralmakt. Normalt brukar staten 
definieras som en samhällelig instans med monopol på våldsutövning, vars huvudsakliga
uppgift är att upprätthålla ordningen i samhället och skydda det från såväl inre som yttre
hot.
Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi
lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De 
unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är
betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänsk-
ligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens
gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.
Såväl bevarandet av den kulturella mångfalden som kravet på gemenskap inom ett samhälle
gynnas starkt av om det kan ske inom ramen för ett system av nationalstater, baserade på 
den nationalistiska principen. Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid
tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många
kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden.
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Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har vidare tenderat att utvecklas på sådant
sätt att kulturerna utblandats, och de ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda 
utplånats. Sverigedemokraterna slår fast att det säkraste sättet att, med beaktande av 
respekten för mänskliga rättigheter, skydda mångfalden av kulturer är att göra det i 
nationalstatens form så långt det är möjligt.
Marknadskrafterna kan inte garantera att kulturell mångfald bevaras och främjas. Följak-
tligen är det nödvändigt att framhålla politikens betydelse, i samverkan med den privata 
sektorn och det civila samhället, i ansträngningarna för att bevara den kulturella mång-
falden och därigenom överlevnaden för alla folk.
Nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två männis-
kor samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt är förhållandet mer komplext än så, 
beroende på vad man väljer att tolka in i kulturbegreppet. Ovan har kultur definierats så
som ”den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som 
vi är med om att forma”. För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste
sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna 
känna igen varandra så som tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess
särart.
För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av 
andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med
möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen. Dock, 
nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. Att helt uppgå i en nation kan ta 
flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna erhållas även av icke-svenskar, så 
länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av den nationalistiska principen. I huvudsak 
ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.

Kränkningar av principen 

I inledningen till det här stycket berörs några möjliga kränkningar av den nationalistiska
principen och vad de kan få för konsekvenser. Förutom de fall då nationen är vidare än 
statens territorium, och då flera nationer lever och verkar inom samma politiska gränser, 
kan principen kränkas om ett folk styrs av ett annat folk. Ett exempel är då majori-
tetsbefolkningen i en statsnation styrs av en minoritet. Sammanfattningsvis kan sägas att de
allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen är invandring, överstatlighet och 
imperialism.

Begränsad invandring

Större folkomflyttningar och folkvandringar är inget ovanligt inslag i historien. Det som 
drivit på dessa skeenden har varit krig, förföljelse och förhoppningar om ett bättre liv i en 
annan del av världen. Vår tid är inget undantag härvidlag. Tvärtom har den moderna 
tekniken möjliggjort snabba förflyttningar mellan världsdelarna, och utvecklingen från den 
senare delen av 1900-talet har varit att människor i massor söker sig från den fattiga delen 
av världen till den rikare i hopp om en bättre tillvaro.
Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig 
om ett begränsat antal invandrare från närliggande områden. Tendensen i modern tid har 
dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa
ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess 
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homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en 
elakartad kränkning av den nationalistiska principen.
Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå 
att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver 
uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) 
assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt
uppgår i nationen.

Självbestämmande

När stater samarbetar kan det, förenklat uttryckt, ske på två grundläggande nivåer: 
mellanstatligt och överstatligt. Samarbete mellan stater innebär vanligtvis ingen kränkning 
av den nationalistiska principen. Tvärtom är samarbete en förutsättning för stabilitet och
fred i världen. När problem blir globala måste också bekämpandet av dem ges en global 
plattform. Särskilt viktigt är detta då det är fråga om miljöhot eller internationellt organi-
serad brottslighet. Internationellt samarbete är också viktigt för bevarandet av den kulturella 
mångfalden i världen. I dessa fall är mellanstatligt samarbete, det vill säga samarbete
mellan suveräna nationalstater, fullt tillräckligt.
En kränkning av principen sker då samarbetet tar sig överstatliga former, det vill säga då 
det bildas en politisk union, vars konstitution står över medlemsstaternas. Det är då inte 
längre de enskilda folken som ytterst bestämmer över politiken i det egna landet, utan det 
internationella organet, där ländernas olikheter ofta leder till obalanserade maktför-
hållanden. Grundtanken bakom hävdandet av suveränitetsprincipen är att varje folk bäst 
känner sina egna intressen och därför också bäst kan värna om dessa. Historien har visat att
överstatliga organ sällan består i längden, och att de splittrar snarare än knyter 
medlemsländerna närmare varandra.

Nationell frihet

Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore 
inte vad det är utan sitt land. Grundläggande för den nationalistiska principen är att inget 
folk har rätt att kränka ett annat folk, varken kulturellt eller territoriellt. Varje folk har rätt 
till frihet och självbestämmande, till sin identitet och till sitt eget land. Varje folk och varje 
kultur har också rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Imperialistiska strävanden i form av anfallskrig är för närvarande inte aktuella i vår del av
världen. Däremot har globalisering och internationalisering föranlett allvarliga hot mot de 
enskilda kulturerna. Erfarenheter och idéer utbyts över gränserna, vilket kan vara positivt så 
länge det sker på frivillig basis. Påtvingade kulturmöten och -influenser är dock att betrakta 
som kulturimperialism och därmed som en kränkning av den nationalistiska principen. 
Berikande kulturmöten kan aldrig ske med tvång.
Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är 
bättre än andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att
verka och kan utveckla vår egen särart och identitet.
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3. Ringar på vattnet 

Varje människa har ett personligt ansvar, men den enskilde är inte stark nog att ensam
hävda sig i alla lägen. Vi har ett starkt behov av att kompletteras av gemenskaper, inom 
vilka vi utvecklar vår identitet. Kollektiven, i synnerhet familjen och nationen, har förvisso
både praktiska och ekonomiska funktioner, men framförallt har de betydelse för den 
känslomässiga identifikation som är nödvändig för varje människas inre välbefinnande. I 
kollektiven skapas normer och värderingar, som förmedlas från generation till generation. 
En stark identitet skapar trygga och harmoniska individer, vilket i sin tur ger 
förutsättningarna för ett tryggt och harmoniskt samhälle.
Samspelet mellan individ och kollektiv kan uttryckas i en idé om ringar på vattnet, där den 
individuella friheten är central, men omgiven av kollektiva strävanden och komplement.
Decentralisering och närhet är två nyckelbegrepp. Förvisso står nationens intressen över 
individers och gruppers särintressen, men beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå, varför 
kommunerna, som mindre politiska enheter med visst mått av självstyre, fyller en viktig 
funktion.

Människan

Alla människor är inte likadana. Vi skiljer oss åt på många sätt, inte minst beroende på var
vi har vårt ursprung. Vi ser olika ut, talar olika språk, tillber olika gudar och använder oss
av olika lösningar för olika problem. Det innebär inte att någon har rätt att förtrycka eller på 
annat sätt kränka en annan människas grundläggande rättigheter. Tvärtom är respekten för 
dessa rättigheter en förutsättning för fred, frihet och rättvisa. Med varje rättighet ska dock 
följa en skyldighet. Utan skyldigheter kan inga rättigheter upprätthållas. Den som åberopar 
sina rättigheter ska också vara medveten om sina skyldigheter gentemot sig själv och andra. 
Vi är alla ansvariga för våra egna handlingar och konsekvenserna av dessa.
Människan är, som tidigare påpekats, inte fullkomlig. Vår ofullkomlighet gör att vi måste
kompletteras. Därför är behovet av gemenskaper stort. Det är också viktigt att dra lärdom 
av historien. All utveckling ska baseras på tidigare erfarenheter och förändringar ska
genomföras i små steg så att eventuella missbedömningar inte får ödesdigra konsekvenser 
för samhället. Nationen består inte bara av dess nu levande medlemmar utan också av dem
som levat före oss och dem som ska leva efter oss. Traditionalism och reformism är, bort-
sett från den rent funktionalistiska aspekten, också ett sätt att ge förfäderna ett slags rösträtt, 
att värdera deras insatser och att föra deras ande vidare till kommande generationer. Att 
förvalta och förädla det gemensamma arvet är en av våra viktigaste uppgifter.

Familjen

Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har familjen varit den 
grundläggande enhet varpå samhället baserats. Förhållandet mellan man och kvinna, och 
deras barn, är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Famil-
jen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplant-
ningen, vilken överallt utgör grunden för respektive nations fortlevnad. Familjens funktion
som bas för samhället är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Familjen är kultur-
förmedlande och fostrande.
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Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika 
utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, 
och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Centralt för 
Sverigedemokraterna är att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma
rättigheter och möjligheter.

Hembygden

Samhällen, oavsett dess storlek, kan inte byggas ovanifrån. Ett samhälle är något som 
uppstår, därför att det finns ett mänskligt behov av gemenskap och identitet. Här är den lilla
gemenskapen av särskild vikt. Hembygden och närmiljön har, vid sidan av familjen, stor 
betydelse för vår identitet.
Viktigt för Sverigedemokraterna är att människor ges möjlighet att leva i sin hembygd. 
Återigen måste politikens betydelse betonas. Marknaden kan inte garantera att hela Sverige
får leva.

Fäderneslandet

Vikten av att förvalta arvet har redan påtalats. Kontinuitetens betydelse för stabilitet och
identitet kan inte nog betonas. Förvaltarskapet omfattar mer än det kulturella arvet. Det är 
lika viktigt att värna landet, dess resurser och miljö. Naturen får inte betraktas som en
outsinlig källa, där kortsiktiga vinstsyften leder till överexploatering. Landets resurser ska 
hanteras varsamt, så att vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.
Lika angeläget är att försvara landet från yttre hot. Ett starkt försvar ska garantera att hela 
Sverige kan försvaras.

Låt Sverige förbli Sverige 

Sverigedemokraterna sätter värde på det som skapats och förmedlats av vårt folk genom 
århundradena. Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk. Vi, som lever 
idag, har ett ansvar att förvalta detta. Låt Sverige förbli Sverige.

4. Folkhemmet

Ett viktigt mål för Sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet; det fria, öppna 
och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att 
påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. Förutsättningar för återupp-
rättandet av det svenska folkhemmet, präglat av social rättvisa och nationell solidaritet, har 
behandlats ovan. Detta kapitel beskriver våra visioner om hur ett modernt, svenskt folkhem 
ska se ut.

En fri, öppen och demokratisk stat 

Sverigedemokraterna förespråkar en klassisk demokratimodell, med inslag av brukar- och 
direktdemokrati, där ett minimum av värderingar läggs in i demokratibegreppet och där 
samtliga medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. All makt ska utgå från folket.
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Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation. Utan 
demokratiska fri- och rättigheter, som gäller för alla, finns ingen demokrati.
Så länge Sverige har varit en stat i politisk mening har vi också haft monarkin som
statsskick. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att den svenska statsbildningen gynnas 
av att Sverige även fortsättningsvis är en konstitutionell monarki, där regenten representerar 
kontinuiteten och stabiliteten i statsmakten. Folkets främsta företrädare är riksdagen, som 
ska väljas demokratiskt och utöva sin makt i enlighet med den demokratiska rättsstatens 
principer. Sverigedemokraterna förordar en utökad användning av såväl beslutande som 
rådgivande folkomröstningar, även på lägre nivå än statlig. Endast myndiga svenska 
medborgare ska ha rösträtt i allmänna val.

Utan trygghet ingen frihet 

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att 
garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I 
otrygghetens spår följer våld och instabilitet. Brottsoffers och potentiella brottsoffers 
intressen måste sättas framför brottslingars intressen. Varje individ bär ett ansvar för sina 
egna handlingar.
Om respekten för lagen ska kunna upprätthållas och om individuell rättskipning ska kunna 
undvikas är det viktigt att lagöverträdelser bestraffas hårt och snabbt, och att lagarna är i 
samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Principen om allas likhet inför lagen är en 
förutsättning för upprätthållandet av rättsstaten.

En hållbar ekonomisk politik

I enlighet med förvaltarskapstanken är det viktigt att handskas varsamt med de
gemensamma, ekonomiska resurserna. Sverigedemokraterna betraktar äganderätten som en 
nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling. En ansvarsfull, reglerad 
marknadsekonomi, byggd på långsiktighet och ekologiskt tänkande, är självklar. Tillväxt
får inte ske på bekostnad av folkhälsa, miljö eller nationellt självbestämmande.
Vi ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt väl-
stånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap. Småföretagande och 
decentralisering är nyckelord för en stabil ekonomi. Det finns ett nationellt intresse av att 
ägandet av svenska företag stannar inom Sverige, liksom att staten måste bistå svenskt
näringsliv i fall av illojal konkurrens från utlandet. Globaliseringen och multinationella
företags spelregler behöver regleras. Begränsningar i frihandeln måste göras med
försiktighet och klokhet. Ett slopande av alla former av skydd för den inhemska pro-
duktionen är dock att gå för långt. Den samhällsekonomiska stabiliteten fordrar att 
tillräcklig självförsörjning vidmakthålls ifråga om produktion av vital betydelse för landet.
Beskattning ska ske efter bärkraft med strävan att begränsa skatteuttaget och utgöra 
incitament för den enskilde till egen försörjning. Skatten på egendom ska utformas efter 
rättvisa regler och med hänsyn till betalningsförmåga.

Nationell solidaritet

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten beror av identifikationen. Vi har 
en benägenhet att i högre utsträckning känna solidaritet med dem vi kan identifiera oss
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med. För att upprätthålla medborgarnas vilja att bidra till det allmänna är det därför viktigt
att de gemensamma ekonomiska resurserna i första hand används till inhemska behov.
Arbete ska löna sig, men varje medborgare har rätt till en social och ekonomisk grund-
trygghet. En allmän, skattefinansierad välfärdspolitik är en nödvändighet, särskilt vad gäller 
omvårdnaden och tryggheten för sjuka, gamla och funktionshindrade. En offentlig sektor 
måste finnas för att garantera sådant som utbildning, fungerande kommunikationer, energi-
försörjning, försvar, vård och omsorg.

Internet: www.sverigedemokraterna.se -Våra åsikter – Principprogram 
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