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1. INLEDNING 

 

Nationella och regionala konstruktioner av kulturarvet har under de senaste 150 åren på 

många sätt hört samman med idéer om en homogen nationell gemenskap. Man har velat skapa 

ett samlat arv och enande berättelser. Museer och kulturarvsförvaltningar har till stor del 

byggts upp på denna grund och det har givetvis haft en stor inverkan på hur man har värderat, 

valt, ställt ut och kommunicerat kulturarvet.
1
 Under den senaste tiden har kulturarvssektorn 

försökt ladda om kulturarvsdiskursen så att den istället för att särskilja, ska stärka individ, 

demokrati och mångfald. Det kan dock vara problematiskt eftersom betydelsen av kulturarv i 

praktiken fortfarande bygger på en särskiljande praktik. Vissa menar att kulturarv är politiskt i 

sin natur och att det hela tiden laddas ideologiskt. Vad som räknas som kulturarv är 

föränderligt och betydelsen kan skifta beroende på rådande konjunkturer och ideologier.
2
 

Idag är extremhögern starkare än på mycket länge i Sverige, dels genom 

Sverigedemokraternas framgångar men också genom andra högerextrema grupperingar.
3
 

Journalisten och författaren Per Wirtén menar i en krönika i magasinet Arena, att den 

moderna nationalismen vilar på kulturbegreppet. Han menar att begreppet ras har bytts ut till 

etnicitet som ofta definieras som en historisk kulturgemenskap, där kulturarv, religion och 

språk spelar en stor roll i gränsdragningen mot De andra. I den här tankevärlden är kultur 

något statiskt, oföränderligt och starkt kopplat till ett visst folk.
4
  

Jag har under min utbildningstid blivit intresserad av urvalsfrågor och frågor som rör ett 

inkluderande kulturarv. Jag är personligen orolig för den utveckling där fascistiska 

organisationer vinner mark och flyttar fram sina positioner både när det gäller samhället i stort 

och när det gäller mitt eget fält, museer och kulturav.  I den här uppsatsen vill jag därför 

undersöka hur fascistiska grupperingar pratar om kultur och kulturarv och hur det påverkar 

                                                           
1
 Fredrik Svanberg, ”Kulturarv, svenskhet, mångfald”, i Att störa homogenitet, red. Anna Furumark (Lund 

2013), 21. 
2
 Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet 

(Umeå 2003), 23. 
3
 Anders Lindberg, Aftonbladet, ”Vår demokrati ruttnar inifrån”, http://sds-

skyltfonster.story.aftonbladet.se/chapter/sverige/,( Hämtad 2016-03-08).  
4
 Per Wirtén, Arena, 2010-11-10, ”Kulturarvet och Sverigedemokraterna”, 

http://www.magasinetarena.se/2010/11/10/kulturarvet_och_sverigedemokraterna/, (Hämtad 2016-05-02). 
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samhället i stort och inte minst kulturarvssektorn? Hur kan de som arbetar med kultur och- 

kulturarvsfrågor arbeta för att kulturarvet ska vara mer demokratiskt och inkluderande?  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om kulturarvssektorns sätt att förmedla kultur och 

kulturarv påverkat högerextrema gruppers syn på kultur och kulturarv.  Hur argumenterar 

dessa grupper angående kultur och kulturarv? Har kulturarvssektorns syn på kultur och 

kulturarv påverkat dessa grupper syn? Hur kan de som arbetar med kultur och- 

kulturarvsfrågor arbeta för att kulturarvet ska vara mer demokratiskt och inkluderande? 

 

Metod och teori 

Jag studerar partier och grupper som i allmän uppfattning befinner sig någonstans till höger 

om Moderaterna samt har drag av de kriterier den brittiska sociologen Roger Griffin anger för 

fascism. Jag har främst gjort detta genom textanalys. Jag har studerat dessa gruppers 

partiprogram, mål och visioner etc, dessa har jag funnit på de olika gruppernas hemsida. Vissa 

av grupperna har av olika anledningar splittrats eller gått upp i andra grupper, och därför har 

en del hemsidor lagts ner. Då har jag genom hemsidan archive.org studerat hur hemsidorna 

och de politiska dokumenten såg ut när gruppen var aktiv. Fram till 1940-talet vilade 

kulturarvsbruket i Sverige på nationalistisk grund, efter det tog en stark tro på en objektiv 

vetenskap vid. Tron på vetenskapen höll i sig ända fram till 1990-talet.
5
 På senare tid har 

kulturarvssektorn försökt ladda om kulturarvet så att det ska stärka individ, demokrati och 

mångfald.
6
 Kulturarvssektorns tidigare förhållningssätt har tyvärr gett fascistiska grupper 

argument och en grund att stå på när det kommer till nationalistisk argumentering kring kultur 

och kulturarv. Detta är något jag anser att kulturarvsbranschen måste förhålla sig till idag.  

För att beskriva en kontrast till högergrupperingarnas syn på kultur har jag även studerat 

regeringens budgetproposition eftersom den visar regeringens syn på kultur och således är den 

som är framröstad av svenska folket. Att jag har valt att studera budgetpropositionen istället 

                                                           
5
 Mikael Eivergård, ”Norm nation och kultur”, PDF. http://fou-

anslag.raa.se/raa/default.asp?goto=raa.A&eid=Nzk1QjA4MDQxMDc5NUMwODAwMTA3ODQyMDgwMzA

wMDgwMDE1Nzg3NDA0MDgwNTA5MDUwNUU5, (Hämtad 2016-05-05). 
6
 Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet 

(Umeå 2003), 23.  
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för exempelvis kulturpropositionen är främst på grund av att det i budgetpropositionen sätts 

siffror på de kulturpolitiska målen.  

När jag har skrivit om dessa fascistiska grupperingars mål och visioner har jag försökt ge en 

nyanserad bild av deras åsikter. Jag har också medvetet valt att lyfta fram flera liknande 

exempel från olika partier och organisationer för att visa på de likheter som finns grupperna 

emellan. Jag har dock också visat på exempel där de olika gruppernas åsikter går isär. Det är 

svårt att vara objektiv i författandet av en uppsats av den här typen. Jag har exempelvis varit 

tvungen att göra ett urval av vilka citat och delar jag lyfter fram i texten, men jag har som sagt 

strävat efter en nyanserad bild. Jag har också försökt hålla mig neutral till gruppernas åsikter 

även om jag personligen absolut inte delar deras syn på människor och världen. Istället för att 

argumentera emot deras åsikter har jag valt att fokusera på hur åsikterna hänger ihop med 

och/eller påverkar kulturarvssektorn, samt hur kulturarvssektorn bör förhålla sig till den här 

typen av världsbild. 

För att få fördjupad teoretisk kunskap om fascism och främlingsfientlighet har jag läst böcker 

som berör dessa teman. Jag har också studerat den svenska museisektorns historia i 

förhållande till nationalism. För att få en djupare förståelse för kulturarvsdiskursen har jag 

också studerat begrepp som kultur och kulturarv.  

Kultur 

Kultur är ett ord som kan ha många olika betydelser. Det kan innebära motsatsen till natur 

eller så kan det ha med etiska livsmönster att göra. Vi pratar exempelvis i dagens samhälle 

ofta om mångkultur eller nationella kulturskillnader. Kultur kan också syfta till konstnärligt 

skapande och njutande.
7
  

Cultural studies-forskaren Stuart Hall menar att det finns många definitioner av kultur och att 

det är ett av de svåraste koncepten att förstå. En av de mer traditionella definitionerna av 

kultur är enligt Hall ”det bästa som sagts och gjorts” i ett samhälle, att det är summan av alla 

bra idéer och de representeras i litteraturklassiker, klassiska målningar, musik och filosofi.  En 

mer modern tolkning av termen kultur är att det syftar på bredare kultur; popmusik, konst, 

design och litteratur, samt underhållning. Det vi kallar populärkultur. På senare tid har 

kulturbegreppet, framförallt i forskning, börjat användas med hänvisning till vad som är 

                                                           
7
 Jonas Fornäs, Kultur (Malmö, 2004), 6-7.  
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särskilt med hur en viss grupp människor, ett samhälle, en nation eller en social grupp lever. 

Detta brukar kallas den antropologiska definitionen.
8
 

Genom att säga att två personer tillhör samma kultur menar vi också att de tolkar världen på 

ett liknande sätt och kan utrycka sig och sina tankar och känslor om världen på ett sätt så att 

den andra personen förstår. Hall menar dock att fokus på den ”delade kulturen” ibland kan få 

kulturen att verka alltför enhetlig och kognitiv. I varje kultur finns det skiljaktigheter om alla 

olika ämnen och alla tolkar och representerar kulturen på olika vis.
9
  

Det moderna kulturbegreppet har utvecklats i flera steg.  Enligt ordböcker har ordet använts i 

europeiska språk sedan 1400-talet, då i bemärkelsen odling och jordbruk, från det latinska 

ordet cultura. Efter det fick det snart en betydelse förknippad med mänsklig bildning.  I början 

av 1800-talet kom det mer allmänt att betyda civilisationens andliga eller intellektuella 

aspekter och senare under 1800-talet började kultur beteckna kultur som ett folks 

gemensamma vanor och verk. Vid mitten av 1900-talet hade begreppet laddats med ännu fler 

betydelser som överlagrades av varandra. Till att börja med var de olika betydelserna tydligt 

besläktade med varandra men blev snart till en mycket komplicerad helhet där olika 

betydelser tycks peka åt olika riktningar. I samband med detta uppstod olika vetenskapliga 

fält som ägnade sig åt var och en av kulturens olika betydelsesfärer: pedagogik, sociologi, 

etnologi, antropologi och konst-och litteraturvetenskap. Under senare delen av 1900-talet har 

de olika kulturbegreppen börjat föras ihop i olika konstellationer.
10

  

Det ontologiska synsättet på kultur innebär kultur som odling och det antropologiska synsättet 

på kultur syftar på kultur som livsform. Det finns ingen tydlig linje mellan de olika 

kulturbegreppen och många blandar ihop de ontologiska och antropologiska synsätten. Jonas 

Fornäs, professor i media och kommunikation, menar att rasister ofta blandar ihop dessa 

synsätt. De tror sig exempelvis se mer av kultiverad förfining i europeisk än i afrikansk 

kultur.
11

  

Det estetiska kulturbegreppet, som inbegriper litteratur, konst, musik, teater, film och andra 

konstarter är i vår tid antagligen den vanligaste uppfattningen av kultur. I en bredare tolkning 

räknas även exempelvis populärkultur, annan underhållning och vardagsestetik som 

                                                           
8
 Stuart Hall, ”Introduction”, i Representation, red. Stuart Hall, Jessica Evans & Sean Nixon(2013), 2a uppl. 

(London 2013), xvii-xviii.  
9
 Stuart Hall, ”Introduction”, i Representation, red. Stuart Hall, Jessica Evans & Sean Nixon(2013), 2a uppl. 

(London 2013), xix.  
10

Jonas Fornäs, Kultur (Malmö, 2004), 9-10.  
11

 Ibid., 12- 22. 
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exempelvis handarbete in i begreppet. Konsterna utvecklas ofta i ett modernistiskt 

framåtskridande, och samtidigt ifrågasätter de ofta samma progression och förmedlar både 

odödliga värden från det förflutna som kritiska ifrågasättanden av den krassa verklighet vi 

lever i samt drömmar och förslag på alternativa verkligheter.
12

 

Det har varit svårt att sammanföra det ontologiska, antropologiska och estetiska 

kulturbegreppet så att det finns en gemensam definition som täcker in dem alla. Under andra 

halvan av 1900-talet utvecklades därför det hermeneutiska kulturbegreppet. Det definierar 

kultur som meningsskapande praktiker. I meningsskapande praktiker innefattas aspekter av 

samhället och livet som har med mening, tolkning och kommunikation att göra, och som 

genomsyrar alla mänskliga livsformer och den estetiska sfären fokuserar och systematiskt 

utprövar och vidgar dess grundläggande mekanismer. Det hermeneutiska kulturbegreppet 

sätter mening i fokus. Detta kulturbegrepp kan läggas till grund och förklara och antyda de 

tidigare tre begreppens inbördes samspel.
13

  

På identiteternas område är samspelet mellan naturens materialitet och de kulturella texternas 

representationer tydligt omdebatterade. Det förs en motsägelsefull diskussion om ras och 

etnicitet, där det inte är givet vilket som är minst rörligt och ödesbestämt. Många ifrågasätter 

synen på ras som något biologiskt, och vill istället se ras som lika kulturellt som etnicitet. En 

skarp åtskiljning av ras och kulturell etnicitet cementerar en högst diskutabel form av rasism. 

På samma sätt dras liknande gränser i diskussionen på könsskillnadernas område. Vilka 

skillnader är naturliga och vilka är kulturellt betingade? Många menar att dessa uppdelningar 

inte fungerar. Detta synsätt går att jämföra med synen på kön.
14

 Du är inte fri att välja och 

skapa dig själv utan du är din essens och ditt ursprung och förväntas följa stereotypa normer 

och köns-och sexualitetsmönster. Ett sådant essentiellt tänkande är den absoluta motsatsen till 

tanken om kultur och identitet som processer.
15

 

Kulturarv 

Kulturarv kommer vara ett återkommande begrepp i denna uppsats. Kulturarv är ett omstritt 

begrepp med olika tolkningar och åsikter om vad det egentligen innebär. Museologen Torkel 

Molin menar att det som gör att kulturarv är ett svårtolkat begrepp är att det är politiskt i sin 

natur. Det används för att markera särart. I användandet av begreppet skiljs grupper åt 

                                                           
12

 Ibid., 23-24. 
13

 Jonas Fornäs, Kultur (Malmö, 2004), 29-33.  
14

 Ibid.,, 65, 67, 69. 
15

 Fredrik Svanberg, ”Kulturarv, svenskhet, mångfald”, i Att störa homogenitet, red. Anna Furumark (Lund 

2013), 28. 
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och/eller så påstås det att en eller flera individer har en annan bakgrund och i och med det inte 

hör till den definierade gruppen.
16

  

Riksantikvarieämbetet definierar kulturarvsbegreppet kort och gott såhär: ”Kulturarv avser 

alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, 

system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig 

påverkan.”
17

 De ser också att kulturarvet innefattar en mångfald av kulturarv. I och med 

denna definition säger de alltså att i stort sett allting är kulturarv. Riksantikvarieämbetets 

uppgift är enligt den egna hemsidan att se till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.
18

  

När museologen Stefan Bohman definierar kulturarv kopplar han det direkt till 

kulturbegreppet. Han definierar kultur som de värdesystem som människor delar och att 

värdesystemen avsätter olika kulturuttryck, materiella som andliga. I relation till detta menar 

han att ”Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför 

till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv särskild institutionaliserad 

omsorg”.
19

 Kulturarvsbegreppet blir i denna betydelse väldigt brett då det kan innefatta både 

materiella och andliga lämningar som konst, bruksföremål, arkivalier, byggnader, kultur-och 

närmiljöer, skriftliga och muntliga minnen, traditioner, språk och seder. Bara för att alla dessa 

faktorer skulle kunna vara kulturarv betyder det inte att det faktiskt är det, men väl att det 

skulle kunna bli det.
20

 Molin använder i sin avhandling Den rätta tidens mått Bohmans 

definition som utgångspunkt men ser ett behov av att utveckla hans resonemang. Molin 

definierar kulturarvsbegreppet istället såhär:  

kulturarv är en samling myter om en grupp, dess territorium och dess 

historia, som gruppen valt att hålla fram och komma ihåg; alltså minnen 

som finns i gruppmedlemmarnas aktiva minne. I kulturarvet kan ingå 

både materiella minnen som hela miljöer, byggnader och enskilda 

föremål som till vår tid bevarats i landskapet eller i olika samlingar, 

men också text och immateriella minnen. Till kulturarvet måste även 

                                                           
16

 Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet, 

(Umeå 2003) 21. 
17

 Riksantikvarieämbetet. ”Kulturarv”, http://www.raa.se/kulturarvet/, (Hämtad 2016-02-20). 
18

 Riksantikvarieämbetet. ”Om riksantikvarieämbetet”, http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/, (Hämtad 

2016-02-20). 
19

 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” i Museer och kulturarv, red. Stefan Bohman 

& Lennart Palmqvist (2003), 2a uppl. (Stockholm 2003), 12.   
20

 Ibid., 12. 
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föras nya miljöer i äldre skepnad, såsom arkeologiska rekonstruktioner 

och stilrestaurerade byggnader.
21

 

Molin menar att kulturarv alltid måste sammankopplas med någon typ av grupp. Det kan röra 

sig om en arbetsplats eller ett landskaps kulturarv, men oftast är det knutet till en stat, 

exempelvis det svenska kulturarvet. Han menar också att kulturarv alltid skapas aktivt, att 

någon eller några måste agera för att ett kulturarv ska formas eller kunna förändras.  Kulturarv 

är för den skull inte statiska, utan är processer i ständig förändring. 

Som jag var inne på i början av detta avsnitt menar Molin att kulturarv är politiskt i sin natur. 

Det laddas hela tiden ideologiskt och vad som ska räknas som kulturarv är föränderligt 

beroende på rådande konjunkturer och ideologier. Traditionellt har det svenska kulturarvet 

använts för att ena svenskarna som folk och nation, medan man idag snarare ser det som att 

kulturarvet ska stärka individ, demokrati och mångfald.  Den nya synen kan dock bli 

problematisk eftersom betydelsen av kulturarv i praktiken bygger på en särskiljande praktik. 

Kulturarv är något som skapas inom en grupp för den egna gruppen och syftet är att förankra 

gruppens identitet och ge gruppen ett kollektivt minne.
22

 Jag kommer i den här uppsatsen 

främst luta mig mot Molins definition och syn på kulturarvsbegreppet.  

Kulturarv uppstår inte av sig själv utan styrs ovanifrån med en tydlig avsikt att skapa en viss 

berättelse om samtiden. Kulturella institutioner och exempelvis media väljer att lyfta upp det 

de vill framställa som det svenska kulturavet och i och med det, det genuint svenska.
23

 

Historieskrivning, kulturarvsarbete och museer reflekterar inte bara sin omgivning utan är 

aktivt skapande. De påverkar, strukturerar och skapar en kollektiv samhällelig kultur. Det går 

inte att vara neutral eller i grunden objektiv när det gäller kultur och historia. 

Kulturinstitutioner är som sagt ideologiska och politiska till sin natur.
24

 

Generisk fascism 

I uppsatsen har jag valt att studera det vi i någon mån kan kalla högerextrema eller fascistiska 

grupper. Historikern Heléne Lööw använder sig i sin bok Nazismen i Sverige 2000-2014 av 

samlingsbegreppet vit makt-världen. Hon menar att den utgörs av en mängd olika inriktningar 

                                                           
21

 Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet 

(Umeå 2003), 21-22. 
22

 Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet 

(Umeå 2003), 22-23. 
23

 Quisar Mahmood, ”Kulturarv? Vems kulturarv?”, i Valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering 

och urval i kulturarvet, red., Christina Fredengren, Ola W Jensen, & Åsa Wall (Stockholm 2012), 69. 
24

 Fredrik Svanberg, ”Kulturarv, svenskhet, mångfald”, i Att störa homogenitet, red. Anna Furumark (Lund 

2013), 22-23. 
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som nationalsocialism, fascism, kristen antisemitism och andra rasockulta grupperingar, och 

att det inom dessa grupper finns olika inriktningar. Hon menar att det vi ser idag är 

ideologiska hybrider som tagit inspiration från olika inriktningar och sammanfogat dem till 

nya former, samtidigt som individer och grupper hela tiden intar nya positioner inom miljön. 

Lööw menar att det är antisemitismen som är det bärande fundamentet i vit makt-världens 

ideologi.
25

  

Jag kommer dock främst använda mig av och luta mig mot den brittiska sociologen Roger 

Griffins begrepp generisk fascism. Fascism förknippas främst med den italienska fascism som 

Mussolini drev mellan 1919 och 1945. Roger Griffin använder en bredare definition av 

begreppet som han kallar generisk fascism.
26

 Generisk fascism finns i många former och både 

inom och utom Europa. Trots detta har Griffin hittat vissa återkommande drag i fascismen.  

Griffins korta och koncisa definition av generisk fascism lyder: ”Fascism is a genus of 

political ideology whose mytic core in its various permutations is a palingenetic form of 

populist ultranationalism.”
27

 För att utveckla det något ser Griffin tio återkommande 

karaktärsdrag hos generisk fascism. De är: 

1. De värderingar och den världsuppfattning som fascister delar utrycks inte bara i teoretiska 

texter, tal, propaganda och sånger utan också i symboler och uniformer.  

2. När de försöker överta den nuvarande ordningen visar de upp en revolutionär utopi, men 

om de faktiskt lyckas ta makten skulle de vara mer reaktionära och förtryckande.  

3. Utopin som fascismen försöker implementera kommer aldrig kunna genomföras i 

praktiken, bara en karikatyr på den.  

4. Hur propagandistisk den fascistiska tanken än kommer verka för de som inte sympatiserar 

med dess världsbild, så kommer de mest tillgivna aktivisterna och anhängarna se det som ett 

utlopp för idealism och självuppoffring.  

5. Granskar man den fascistiska världsbilden rationellt så går den emot historisk, kulturell, 

religiös och vetenskapliga ”fakta”, men dess affektiva makt har sina rötter i irrationalitet och 

mytiska antaganden.   

                                                           
25

 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (Stockholm 2015), 127. 
26

 Roger Griffin, The nature of fascism (London 1991), 1.  
27

 Ibid., 26. 
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6. Vilken nivå anhängare till fascismen engagerar sig på kan variera, man kan känna olika 

mycket emotionalitet gentemot fascismen, och olika personer aktiverar sig olika mycket, och 

deras idéer kan uttryckas med både sofistikerade eller simpla argument.  

7. Genuint (i motsats till falskt eller taktiskt) stöd för fascism kommer i varje enskilt fall från 

en starkt undermedveten känsla av samhörighet baserat på materiella och psykologiska 

intressen.  

8. Även om den fascistiska rörelsen kan verka som en sammanhängande ideologisk 

gemenskap och också presentera sig själv som en sådan, så finns det vid närmare anblick en 

rad olika individuella motiv till att vara med samt olika uppfattningar om rörelsens mål.  

9. Den fascistiska ideologin och påverkan fascismen har som bas i rörelsen, går inte att 

förminska till de teorier eller politiken en av deras ledare drivit. Fascismen drivs som en 

historisk struktur vars uppkomst och framgång är betingad genom dess interaktion med andra 

både ideologiska och icke-ideologiska strukturer.  

10. Generisk fascism är definierbart i termer av ett kluster av olika värden och mål som är 

gemensamma för alla olika permutationer, med andra ord dess ideologiska kärna.  

Denna syn på fascism förutstätter att det finns en homogen ideologi eller mytisk kärna inom 

fascismen. 
28

 

Trots att fascismen centreras kring skapandet av en nationell gemenskap så betyder inte det att 

de i någon mening är en demokratisk kraft. Fascismen härleder från en självutnämnd elit som 

gör anspråk på att själva tolka de ”verkliga” behoven folket har, och målet är att inviga de 

många olika nya organisatoriska strukturerna som är nödvändiga för att garantera dess 

samordning och tillväxt som revolutionär kraft.
29

 Griffin menar att fascismen kan ge efter för 

den parlamentariska demokratin för att kunna få makten. Fascism är en grupp av politiska 

ideologier vilkas mytiska kärna i sina olika varianter är en återfödande form av populistisk 

ultranationalism. Den fascistiska mentaliteten karakteriseras av känslan av att leva i en 

betydelsefull vändpunkt i nutidshistorien, där dominansen av den påstådda bankrutten eller att 

de konservativa, liberala och socialistiska krafterna tappar makt för att ge plats åt den nya 

nationalistiska tidseran.
30

 

                                                           
28

 Roger Griffin, The nature of fascism (London 1991), 26-27. 
29

 Ibid., 41. 
30

 Ibid., 44. 
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Griffin svarar på frågan om fascism är essentiellt rasistisk. Det främsta målet för fascister är 

att skapa en stark stat som skyddar ett samhälle från anarkistiska krafter som drivs av andra 

åsikter än dem själva. Detta så att dess kultur kan blomstra ytterligare. Försöken att skapa en 

känsla av särskiljning och gemensamt öde för den specifika gemenskapen pekar på att fascism 

är essentiellt rasistiskt, precis som alla former av chauvinism, imperialism och kolonialism är 

vare sig de är militäriska, ekonomiska eller kulturella. Griffin menar dock att fascismen inte 

nödvändigtvis åberopar myten om den rena rasen. Det är inte inneboende hos all fascism att 

vissa specifika grupper (exempelvis judar, slaver eller asiater) bör förföljas, eller att fascister 

per definition utför systematiskt folkmord. Fascismens objekt beror på olika faktorer, speciellt 

huruvida det finns en tradition av främlingsfientlighet eller förföljelse av olika grupper vilket 

kan ingå som en integrerad del i dess palingistiska vision och som ett instrument för mass-

mobilstation.
31

 ”Thus fascism is essentially racist, but not intrinsically anti-Semitic or 

genocidal, and it is nationalistic but not necessarily imperialistic or anti-internationalistic”.
32

 

Fascismen är mycket mer extrem än konservatismen, och nazismen är mycket mer extrem än 

alla andra olika typer av fascism.
33

 

En annan definition av generisk fascism som Griffin ger i antologin Fascism, critical concepts 

in political sience är:  

fascism is usefully defined as a revolutionary form of nationalism bent 

on mobilizing all ‘healthy’ social and political energies to resist the 

onslaught of ‘decadence’ so as to achieve the goal of national rebirth, 

a project that involves the regeneration (palingenisis) of both the 

political culture and the social and ethical culture underpinning it.
34

 

Han menar också att fascism främst kan definieras utifrån vad den kämpar emot (socialism, 

modernitet, utveckling, civilisation, humanitet osv.), eller hur den beter sig (användning av 

våld, propaganda, spektakulär politik osv.).
35

 

Heléne Lööw menar att fascister ser kampen mot De andra som ett kulturellt krig, där det 

gäller att skapa en kulturell motvikt till ett samhälle de anser är förlorat, eller att de vill 

                                                           
31

 Roger Griffin, The nature of fascism (London 1991), 48. 
32

 Ibid., 49. 
33

 Ibid., 225. 
34

 Roger Griffin,”General introduction”, i Fascism: critical concepts in political science. Vol. 1, The nature of 

fascism, red. Roger Griffin & Matthew Feldman (London 2004), 6. 
35

 Ibid., 6. 
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återskapa det som gått förlorat. Detta är inget nytt för dagens högerextremism. Man söker i 

historien efter vad som uppfattas som genuint och riktigt.
36

 

Religionshistorikern Mattias Gardell hävdar att dagens mer framgångsrika fascister sällan ser 

ut som den stereotypa bilden av en fascist utan att de vanligen framträder i kostym eller 

folkdräkt. Den anständiga uppsynen gäller också retoriken, där dess anhängare fostras till att 

tona ner vulgära och explicit rasistiska uttryck för att istället komma med en mer sofistikerad 

kritik av multikulturalism och främmande kulturer. De grundläggande elementen är dock 

fortfarande samma. Korporativism, moralkonservatism, antifeminism, könsessentialism, 

populism, främlingsfientlighet, (kultur)rasism, konspirationsteorier, renhetsiver och drömmen 

om nationell pånyttfödelse och nationell storhet.
37

   

Ovanstående är alltså de teoretiska ramar som rör fascism jag lutar mig emot i den här 

uppsatsen. Alla de grupper jag studerar stämmer i en varierande grad överens med de kriterier 

och förklaringar Griffin ger om fascism. Grupperna delar samma världsbild.  

 

Presentation av temat 

Museisektorn i Sverige växte i mångt och mycket fram ur nationalistiska tankebanor. Idéer 

om ett enat svenskt folk och en enad svensk kultur låg ofta bakom såväl insamlandet av 

föremål som historieförmedlingen. Detta är tankebanor som till viss del finns kvar även 

idag.
38

 Det är ett faktum att Sverige idag är ett mångkulturellt land men samtidigt växer sig 

nationalism och främlingsfientlighet allt starkare och under de senaste åren har museisektorn 

försökt formulera om kulturarvsbegreppet så att det ska bli mer demokratiskt och 

inkluderande. Under de senaste fem åren har det kommit en rad svenska antologier som 

diskuterar just detta. Exempel på dessa är I valet och kvalet: Grundläggande frågor kring 

värdering och urval av kulturarv, Att störa homogenitet och Genusförbart: Inspiration, 

erfarenheter och metoder för museiarbete.
39

 

                                                           
36

 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (Stockholm 2015), 155-156. 
37

 Mattias Gardell, ”Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet”, i Att störa homogenitet, red. Anna 

Furumark (Lund 2013), 183.  
38

 Fredrik Svanberg, ”Kulturarv, svenskhet, mångfald”, i Att störa homogenitet, red. Anna Furumark (Lund 

2013), 21. 
39
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En stor del av uppsatsen behandlar synen på kultur och kulturarv hos ett antal fascistiska 

grupperingar som är eller har varit verksamma i Sverige under 2000-talet. Många har tidigare 

studerat dessa grupper ur ett bredare perspektiv än vad jag i denna uppsats gör. Exempel på 

verk som behandlar dessa grupperingar är Lena Berggrens Nationell upplysning: Drag i den 

svenska antisemitismens idéhistoria och Heléne Lööws Nazismen i Sverige 2000-2014.
40

 

 

Avgränsningar och källor 

Jag har valt att fokusera denna uppsats på det svenska kulturarvet och hur diskussionen om 

denna tankefigur går i Sverige. Jag har också enbart studerat svenska partier och 

organisationers partiprogram, mål och visioner. Fokus ligger på hur dessa partier och grupper 

ser på dessa frågor i nutid. Vissa grupper har i dagsläget lagt ner och i de fallen har jag 

studerat deras senaste uppdaterade dokument. Om det hade funnits mer utrymme och tid hade 

jag kunnat studera hur/om gruppernas inställning förändrats över tid. Jag hade också kunnat 

undersöka hur det ser ut i resten av Europa eller världen. Ett alternativt sätt för 

materialinsamling hade kunnat vara att intervjua företrädare för de organisationer jag studerat. 

Det har jag inte gjort dels på grund av eventuella svårigheter att hitta, få kontakt och 

bestämma träff med dessa personer, men också på grund av en eventuell hotbild mot mig som 

kritiker mot deras idéer.  

Mitt främsta källmaterial har varit de politiska dokument, mål och visioner som de studerade 

partierna och organisationer lagt ut på sina hemsidor. För att nämna de med mest omfattande 

politik, Sverigedemokraternas, Nordfront/Svenska motståndsrörelsens och Svenskarnas partis 

politiska dokument samt Nationaldemokraternas principprogram och mål och visioner.
41

 Jag 

har också studerat Roger Griffins definition av generisk fascism och då främst hans bok The 

                                                           
40

 Lena Berggren, Nationell upplysning: Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria (Stockholm 1999); 

Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (Stockholm 2015).  
41

 Sverigedemokraterna, ”vår politik”, https://sd.se/var-politik/, (Hämtad 2016-05-05); Nordfront, ”vår väg”, 

https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2015/12/var_vag_UTGAVA_1_01.pdf, (Hämtad 2016-03-03); 

Nationaldemokraternas hemsida 2014-07-01  via 

https://web.archive.org/web/20140701121154/http://www.nd.se/principprogram, (Hämtad 2016-03-12); 

Svenskarnas partis hemsida, ”A till Ö”, ”Religion” 2015-03-30, via 

https://web.archive.org/web/20150330091513/https://www.svenskarnasparti.se/a-till-o/, (Hämtad 2016-03-03); 

Svenskarnas partis hemsida, ”vidareutveckling av de politiska punkterna”, 2015-03-22, via 

https://web.archive.org/web/20150322094816/https://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-

punkterna/, (hämtad 2016-03-03); Nationaldemokraternas hemsida 2013-01-17, via 

https://web.archive.org/web/20130117230649/http:/www.nd.se/vara-mal-och-visioner, (Hämtad 2016-03-10). 
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nature of fascism.
42

 Antologierna I valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering 

och urval av kulturarv och Att störa homogenitet har också varit relevanta för mina 

slutsatser.
43

  

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av två kapitel förutom inledningen, och efter huvudkapitlen följer en 

avslutande diskussion. Det första kapitlet benämns ”Bakgrund i rasbiologin?” och behandlar 

kort hur rasbiologin växte fram i Sverige samt hur rasbiologin och nationalismen hör samman 

med museernas framväxt. Efterföljande kapitel heter ”Kulturpolitik” och där beskriver jag de 

olika fascistiska gruppernas inställning till kultur av olika slag; dess syn på folk, på religion, 

på familj, genus och sexualitet samt kultur i bemärkelsen konst, arkitektur etc. Därefter 

kommer den avslutande diskussionen där jag diskuterar vilka utmaningar musei-och 

kulturarvsbranschen står inför och hur branschen bör förhålla sig till de fascistiska 

strömningar som finns i samhället.  
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43
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2. BAKGRUND I RASBIOLOGIN? 

 

Rasbiologin är självklart mycket präglad av darwinismen. Rasbiologin grundade sig i en 

biologisk determinism som innebar att man såg människan som nästan enbart bestämd av sin 

biologi. Rasteorierna växte fram i samma kontext och tid som den moderna naturvetenskapen 

och var därför nära sammankopplade med naturvetenskapens utveckling. Både darwinismen 

och den biologiska determinismen blev viktiga inslag i den rasvetenskapliga diskursen som 

var på framfart. Även statistiken var en viktig påverkan. Att kunna mäta materialet som 

studerades, och sedan kvantifiera, indexera och statistiskt bearbeta materialet gav vetenskapen 

en kraftfull, förment objektiv och inte minst en avhumaniserande metod. Avhumaniserandet 

av de människor som studerades bidrog till avlägsnandet av alla moraliska aspekter på 

verksamheten, människan var nu inte bara en människa utan ett kvantifierbart och mätbart 

studieobjekt. Detta bidrog till rasbiologins teoretiska utgångspunkter. Rasbiologin låg väldigt 

nära det stereotypiserande som varit och är viktiga inslag i rasistiska och antisemitiska 

tankesätt. Idéhistorikern Lena Berggren menar att man kan dra slutsatsen att rasbiologin i 

vissa fall utgick från fasta stereotyper som sedan kunde bekräftas genom de empiriska 

undersökningarna.
44

  

Rasforskarna skapade en auktoritär kunskap om vem som kunde se sig som ”äkta svensk” 

eller inte. Svenskarna definierades i praktiken som en majoritetsbefolkning med grader av 

äkthet eller renhet. Detta ledde till en teoretisk underordning av dem som betraktades som 

minde äkta eller som De andra och detta ledde i praktiken till olika former av 

diskriminering.
45

 

Från sekelskiftet och framåt fick rasvetenskapen och dess användning också viktiga sociala 

och politiska betydelser. Det blev ett betydelsefullt instrument för att också utanför de 

vetenskapliga kretsarna förklara och komma med lösningar på sociala och politiska problem. 

Just detta menar Berggren är ett centralt drag hos rasvetenskapen, att det är en vetenskap som 

tydligt påverkade och påverkades av sitt politiska sammanhang. I början av 1900-talet var 
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62. 
45
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rasvetenskapen i högsta grad en samhällelig angelägenhet. Det många främst såg att 

rasbiologin hade en lösning på var rädslan för vart samhället var på väg, hotet var att 

befolkningsmaterialet kraftigt skulle försämras. Framsteg, utveckling och modernitet var 

alltså tankar som tidigt var sammankopplade med rasbiologin, men det fanns också mer 

reaktionära tankegångar. Berggren menar också att rasismen har en stor del i rasbiologin, den 

var inte bara tydlig i vissa sammanhang som exempelvis Nazityskland, utan att den fanns 

inbäddad i vetenskapen i sig i form av ett värdehierarkiskt synsätt på biologisk grund.
46

 

Sveriges första nazistparti bildades 1924 och kallade sig för Svenska Nationalsocialistiska 

Frihetsförbundet. Snart bildades det dock fler nazistiska, fascistiska och högerextrema 

grupperingar.
47

 Den svenska nationalsocialismen och vår historia med stark rasbiologi var 

länge en undanskymd del av vår historia. Den passade inte in i den historieskrivning som 

skrevs efter andra världskriget där Sverige presenterades som en god, tolerant och modern 

stat. De svenska nationalsocialisterna var hela tiden en marginaliserad grupp utan något 

egentligt politiskt inflytande. Dock hade bitar av deras ideologi delats av många i 

mellankrigstidens Sverige och det arvet har förts vidare från generation till generation in i 

dagens samhälle.
48

 

 

Ras och nation på museer 

För den moderna vetenskapens framväxt var museiverksamheten och samlandet som tog fart 

under 1800-talet centralt. Världen skulle undersökas, klassificeras och begripas genom 

insamling och studerandet av samlingarna. Resultatet av vetenskapen skulle inte bara 

beskrivas i skrift, utan ställdes också ut i samlingar som var arrangerade som museer. Detta 

gällde även i rasvetenskapens forskning.
49 

Under den senare delen av 1800-talet började museer öppnas i Stockholm och även runt om i 

Sverige. Exempelvis öppnade Nationalmuseum 1866, dess samlingar hade dock varit 

tillgängliga för allmänheten redan innan då de fanns i Kungliga slottet. I Stockholm fanns 

också bland annat ett artillerimuseum och ett museum för naturvetenskap, slöjd och konst. 

                                                           
46

 Lena Berggren, Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. (Stockholm 1999), 66-
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Runt om i landet hade fornminnesföreningar inlett sin verksamhet redan på 1850-talet men det 

första som liknade ett museum som vi känner det idag kom inte förrän 1867.  

Nordiska museets verksamhet inleddes av Arthur Hazelius i början av 1870-talet och låg på 

Drottninggatan i Stockholm. År 1907 flyttade sedan de nästan 30 000 föremålen in i den 

nybyggda byggnaden på Djurgården där museet huserar än idag. Vi den här tiden hade 

Hazelius också grundat Friluftsmuseet Skansen som invigdes 1891.
50

 Museerna blev en viktig 

del i nationaliseringen av Sverige. 

Trots att Sverige var en gammal statsbildning så ändrades innebörden av det svenska under 

1800-talet. Sverker Sörlin, en av redaktörerna till Nordiska museet under 125 år, menar att 

Sverige både växte och krympte på samma gång under den här tiden. Sverige blev av med 

Finland och krympte därför rent territoriellt, men växte samtidigt känslomässigt och 

kulturellt.
51

 Det var främst borgarna och aristokraterna som strävade efter att definiera 

innebörden i att vara svensk så att alla skulle vara svenska på ”rätt” sätt.
52

 En annan del i 

behovet av en enad nation var industrisamhällets framväxt. Industrisamhället var beroende av 

arbetsdelning, samarbete och organisation och det krävde gemensamma referenser så som 

språk och kultur. Kulturen skulle fungera sammanbindande i industristaten.  Även rasbiologin 

och vetenskapens besatthet vid olikheter, gränser och kategorier bidrog till nationalismen. I 

och med den rasbiologiska uppfattningen såg man att etniska och kulturella egenskaper var 

nedärvda och för alltid givna.
53

  

Gemensamt för många av de projekt Hazelius var inblandad i var att de bidrog till den 

samtida etableringen av det nationella som medvetande. Processen var en artikulering av 

nationen, den blev föreställning, bild, minne, karta och berättelse. I och med detta blev den 

också greppbar för människor. Detta innebar att föremål, minnen och händelser i Sverige eller 

med anknytning till Sverige skulle översättas till ett sammanhängande nationellt arv. Skansen 

och Nordiska museet blev det allra viktigaste i Hazelius etablering av det nationella 

medvetandet. Andra viktiga aspekter i skapandet av ett enat Sverige var språket och Läsebok 

för folkskolan som kom 1868. Läseboken var inte bara ett folkpedagogiskt projekt utan också 

ett fosterländskt projekt där händelser och platser som Omberg, Slaget vid Breitenfeld, Visby 
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ringmur etc. förenades till ett sammanhållet porträtt av Sverige. Hazelius var verksam både 

inom språkforskningen och i författandet av läseboken. De gestaltningarna av Sverige som 

visades upp i läseböckerna, på Skansen och på Nordiska museet var ingen exakt återspegling 

av en entydig svensk verklighet. Det var konstruktioner och Hazelius blev en av dem som 

konstruerade bilden av hela Sveriges kultur.
54

  

Under sista årtiondet av 1800-talet började det också anordnas fester och ceremonier på 

Skansen med avsikten att ”väcka och underhålla fosterlandskänslan genom högtidlighållandet 

av vårt lands stora minnen samt genom att med den största möjliga historiska trohet framkalla 

bilder ur svenska folkets liv”.
55

 De stora krigarkungarnas födelsedagar firades den 6 och 30 

november och Gustavsdagen den 6 juni infördes som nationaldag. Dessa fester kom snart att 

uppfattas som det svenska folkets vedertagna och traditionella festseder och traditioner. Den 

här sortens nationalism som är initierad uppifrån av sociala eliter och statsbärande skikt, med 

tydliga pedagogiska och förmedlande inslag kan kallas ”officiell nationalism”. Uttrycket 

myntades av den amerikanska antropologen Benedict Anderson. Den här typen av nationalism 

förekom i många av Europas länder bland annat på grund av att den folkliga nationalismen 

sågs som hotfull. Den officiella nationalismen förde sin agenda genom konst, litteratur, press, 

arméer, institutioner, symboler, fester, ritualer och framför allt genom skolan. Folkskolans 

undervisning organiserades som en blandning av kristen fostran och rojalism. Vid läroverken 

etablerades en klassisk kanon av idealistiska nationalskalder som Tegnér, Geijer, Atterbom 

och Stagnelius. Den officiella nationalismen bidrog till nya tankesätt, en ny nationell 

värdeskala, en ny känsla av gemenskap, sammanhang och kanske också en känsla av 

livsmening och historisk kallelse. De föreställningar om Sverige och dess historia, kultur och 

människor som Hazelius skapade har präglat Sveriges självbild sedan slutet av 1800-talet och 

gör det än idag.
56

  

Nationella och regionala konstruktioner av kulturarvet har under de senaste 150 åren till stor 

del hört samman med idéer om en hemmahörande gemenskap som grundas i ett homogent, 

historiskt folk knutet till den moderna svenska geografin. Man har velat skapa samlande arv 

och enande berättelser. Museer och kulturarvsförvaltningar har byggts upp med denna grund 

och det har haft en stor inverkan på hur man har värderat, valt, ställt ut och kommunicerat 
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kulturarvet.
57

 Mikael Eivergård, före detta chef på Örebro läns museum, menar att 

kulturarvsbruket i Sverige kan sägas ha vilat på nationalistisk grund fram till 1940-talet. Efter 

det förankrades en stark tro på ”objektiv” vetenskap som höll i sig till 1990-talet. Han anser 

att ingen av dessa två plattformar kan ses som hållbara idag.
58

 

Stefan Bohman menar att museerna har varit viktiga i skärningspunkten emellan stat och 

nation. Där stat och nation sammanfaller blir kulturarv i allmänhet och inte minst museer en 

bricka i det politiska och sociala spelet.
59
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3. KULTURPOLITIK  

 

Synen på folk och medborgare 

I 2016 års budgetproposition klargör regeringen att dess utgångspunkt är att alla människor 

har rätt att vara med och forma kulturarvet. Man ser att kulturarvet utvecklas kontinuerligt och 

att det är viktigt att det definieras på ett sådant vis att alla kan känna tillhörighet och få plats 

på lika villkor. Regeringen menar att kulturarv inte utgörs av oföränderlig materia från en 

svunnen tid, utan att det är under en ständig utveckling och formas av människor 

tillsammans.
60

 Regeringen menar också att ett oberoende kulturliv är en central del av det 

demokratiska systemet och att alla människor oavsett kön, könsidentitet eller konstuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning 

eller ålder ska ha rätt att på lika villkor kunna delta i kulturlivet.
61

 Kulturarvssektorn brottas 

med hur demokratiseringen av kulturarvet ska gå till. Hur ska sektorn bära sig åt för att alla 

ska kunna känna tillhörighet och få plats på lika villkor i kulturarvet?  

Många av de fascistiska grupperingar jag har studerat har väldigt starka åsikter om hur det 

svenska eller nordiska folket är. Gemensamt är också att de allra flesta verkar se vår 

gemensamma historia som orsak till vår gemensamma och den enligt dem säregna kulturen. 

Nordfront eller Svenska motståndsrörelsen som rörelsen också kallas är av åsikten att 

eftersom det nordiska folket genom historien levt separerade från inblandning av främmande 

folkslag så har nordens folk en bevarad unik genuppsättning, kultur och 

samhällsbyggaranda.
62

 Även Sverigedemokraterna är inne på en liknande linje:  

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia 

och i den natur och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna 

bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår kultur uppvisar stora 

likheter med våra nordiska grannländers. Genom likheterna i 
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levnadsbetingelser och årtusenden av nära och naturliga relationer mellan 

befolkningarna har en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram.
63

 

Nordisk ungdom menar att skandinaverna är ett och samma folk med argumentet att vi talar 

samma språk, har samma kultur och samma etnicitet. Vem som är skandinav har enligt 

Nordisk ungdom inte med något medborgarskap att göra utan det handlar om en identitet som 

är sprungen ur ett gemensamt förflutet. Organisationen menar också att det skandinaviska 

folket inte är kopplat till någon statsbildning utan fritt kan definiera sitt eget sammanhang.
64

 

I en av Roger Griffins ansatser till att definiera fascismen menar han att ett av de starkaste 

dragen är viljan att uppnå nationell pånyttfödelse.
65

  Lööw menar att dessa grupperingar vill 

återskapa det samhälle de anser gått förlorat. De söker legitimitet för sina åsikter i vad de 

uppfattar som historiska traditioner. I historien söker de det som uppfattas som genuint, sunt 

och riktigt. Dessa historiska exempel legitimerar deras politiska budskap.
66 

Många av de grupper jag har studerat radar också i sina skriftliga mål eller partiprogram upp 

specifika egenskaper som de anser att det nordiska folket bär på och som de menar att vi fått 

genom vår gemensamma historia. På Nordfronts/Svenska motståndsrörelsens hemsida kan 

man läsa att ”egenskaper som samarbetsvilja, uppfinningsrikedom, ordningssinne, plikttrohet 

och altruism har präglats fram under tusentals år av raslig separation.”
67

 

Nationaldemokraterna ser egenskaper som respekt för andra, omtanke, hederlighet, flit, 

objektivitet och självkontroll som typiskt svenskt.
68

 Det lyfts även fram att det nordiska folket 

har dygder som flit, ärlighet, samförstånd och solidaritet inneboende i sig.
69

  

Ett intressant citat som återfinns i Nordfronts/Svenska motståndsrörelsens partiprogram i 

avsnittet om kultur är följande:  

Forskning, innovationer, konst och högstående kulturella verk är något 

som historiskt sett verkligen utmärkt den nordiska rastypen gentemot 
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många andra folk. Utan vårt eget och andra västerländska folks 

landvinningar och genialitet inom dessa områden hade människosläktet 

stannat i utvecklingen för många århundraden sedan. Denna skaparkraft 

måste staten ta till vara på och uppmuntra även i framtiden. De stora 

uppfinnarna, upptäckarna, konstnärerna, författarna, poeterna och 

kompositörerna i historien har inte främst drivits av ett vinstintresse utan 

istället av en vilja att göra världen till en bättre och trevligare plats samt 

att förbättra livet för folket och höja dess medvetandenivå.
70

  

Även Nationaldemokraterna är inne på samma spår och menar att Sverige trots att det är ett 

litet land stått sig väl i konkurrensen i världen och lyfter fram att Sverige har haft många 

framgångsrika vetenskapsmän och gjort betydelsefulla uppfinningar. Partiet beklagar dock att 

så många svenska företag nu säljs till utlandet eller läggs ner.
71

 Den postkoloniala filosofen 

Gayatri Chakravorty Spivak menar att man i västvärlden ofta ser den egna kulturen som 

dynamisk och föränderlig, samt att ”skapande och innovation är hemligheter som tillhör den 

egna kulturen, medan andra enbart förutbestäms av sina kulturer”.
72

 Det är tydligt att detta är 

en världsbild som både Nordfront/Svenska motståndsrörelsen och Nationaldemokraterna 

verkligen har tagit till sig. Även om Spivak menar att mer eller mindre alla västerlänningar 

har detta tankesätt i sig så, är det nog få som på ovanstående sätt skulle skriva ut det och stå 

för det som dessa grupper gör. 

Det som utgör hotet för dessa grupper är det som kommer utifrån. Svenskarnas parti hävdar 

att dagens etniska svenskar är degraderade till andra klassens medborgare och att 

svenskfientlighet visar sig från såväl ”aggressiva invandrargäng, svenskförnekande 

journalister och politiker”.
73

 Nordfront/Svenska motståndsrörelsen ser den så kallade 

massinvandringen som en belastning på Sveriges välfärdsamhälle, att kriminaliteten ökar och 

att det skapar kulturkrockar. Det största hotet är dock att det nordiska folket skulle upphöra att 

existera.
74

 Nationaldemokraterna menar att man har slagit fast att den svenska kulturen ska 

ersättas av mångkultur och att man har implementerat detta i skolan, på arbetsplatser, hos 
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polisen, på universitet och i TV.
75

 Vem Nationaldemokraterna syftar på när de säger att 

”man” har slagit fast det, är något oklart. Kanske syftas det på staten. Nationaldemokraterna 

lägger även stor vikt vid att slå vakt om de svenska värderingarna och egenskaperna, och de 

ser att man gör detta bäst genom att begränsa främmande kulturer i Sverige, särskilt de som 

går stick i stäv med den svenska kulturen. Exempelvis vill partiet inte att främmande inslag 

som moskéer och liknande ska få förekomma.
76

 Sverigedemokraterna säger sig också vilja 

bejaka och bygga vidare på den nordiska kulturgemenskapen.
77

  

Den här sortens av argumentation är inget ovanligt för den här typen av grupperingar. Heléne 

Lööw menar att målet för den politiska aktivismen är ”den inre” fienden eller förrädarna. 

Dessa grupperingars slutsats är att det nuvarande samhället måste störtas och att förrädarna 

måste elimineras. I exempelvis den norske terroristen Anders Bering Breiviks argumentation 

lyfts de högerextrema grupperna fram som offren för hatbrott och hets från samhället. 

Trenden att framställa sig själv som offer för en intolerant omgivning och som de sanna 

förlorarna av yttrandefriheten finns också i många europeiska extremnationalistiska och vit 

makt-influerade grupperingar.
78

 

Sverigedemokraterna skriver dock i sitt partiprogram att utländska företeelser kan bli en del 

av den svenska kulturen, men att det måste ske frivilligt, naturligt, organiskt och succesivt. 

Att politiker eller grupper som själva inte ser sig som svenskar tvingar på det svenska 

samhället kulturimpulser utan att de anpassas till det svenska ser Sverigedemokraterna som en 

form av kulturimperialism.
79

 I dess principprogram från 2011 görs det klart att 

Sverigedemokraterna är emot mångkulturalism. Partiet tycker dock att förekomsten av 

invandrare eller utländska kulturimpulser i sig inte gör ett samhälle mångkulturellt. I 

principprogrammet ges exemplet hur Sverige såg ut på 60-talet. Då menar partiet att det fanns 

en uttalad överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik. I detta samhälle 

inrymdes det också invandrade personer som inte var fullt ut assimilerade och som hyste 

ytliga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som den infödda 

befolkningen tog till sig och uppskattade. Ovanstående exempel är enligt 
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Sverigedemokraterna inte att betrakta som en mångkultur. Partiet menar dock att målet måste 

vara att invandrade människor på sikt ska överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för 

att bli en del av Sverige och som Sverigedemokraterna uttrycker det i principprogrammet ”ta 

seden dit de kommer”.
80

 Lööw menar att Sverigedemokraterna så väl som andra vit makt-

rörelser försöker överta och ladda om innebörden av folkhemsbegreppet. Föreställningen om 

det hotade folkhemmet är kopplad till en rädsla för att kulturen ska utplånas. Folkhemmet 

kopplas ihop med det lugna, trygga och goda Sverige som dessa grupper ansett försvunnit 

under de senaste decennierna i och med en ökad invandring. Partiet anser att folkhemmet har 

ersatts med ett internationaliserat multikulturellt våldssamhälle. Sammankopplingen mellan 

invandrare och brottslighet menar Lööw är en viktig del i föreställningen om det förrådda 

folkhemmet, tillsammans med uppfattningen om etablissemangets förräderi.
81

 

Sverigedemokraterna tar i sitt partiprogram tydligt avstånd från både kulturrelativism och 

kulturimperialism. Partiet menar exempelvis att det är självklart att vissa kulturer är bättre än 

andra. Att vissa kulturer är bättre på att skapa goda levnadsvillkor för de som lever i landet, 

vad gäller mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög 

utbildningsnivå och likhet inför lagen. Partiet menar dock inte att de kulturer som visar brister 

i att skapa goda levnadsvillkor ska utplånas utan bara att de av egen kraft ska göra sig av med 

de destruktiva aspekterna.
82

 Nationaldemokraterna verkar ha ett mer kulturrelativistiskt 

förhållningssätt och säger sig utgå från principen ”att varje etnisk grupp har sitt unika värde 

och därför ska tillerkännas rättigheter i stil med vad individer tillerkänns.”
83

 Partiet menar att 

varje nation har sin unika kultur som håller samman folket och att världens mångfald av 

kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur.
84

 

Svenskarnas parti vill inte att svenskarna ska tvingas på ny kultur genom invandring och 

menar att kulturutbyte inte kräver befolkningsutbyte. Svenskarna måste själva få välja vilka 

kulturella inslag som de vill ta till sig. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna själva 

ska kunna skapa sin kultur, sina egna seder och bruk och fritt kunna välja vilka influenser från 

andra delar av världen som ska påverka Sverige. Partiets argument för detta är:  
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Vårt folk, de etniska svenskarna, har i många generationer byggt Sverige med 

blod, svett och tårar. Våra förfäder har försvarat landet med sina liv för att 

kunna överlämna ett svenskt Sverige till sina barn. Nu är det vår tur att skapa ett 

Sverige där våra barn kan växa upp i trygghet och där svenskarna styr över sitt 

eget öde.
85

 

Det blir här tydligt hur kulturbegreppet många gånger har ersatt etnicitetbegreppet. Dessa 

grupper argumenterar för att vi i Norden har en kulturgemenskap som har en lång historisk 

förankring och att vi på grund av det har gemensamma egenskaper som är typiska för vår 

kultur. Historikerna Ingvar Svanberg och Mattias Tydén menar att genombrottet för det 

deskriptiva etnologiska kulturbegreppet har fört med sig ett tänkande som betonar kategorier 

och särskiljer människor, snarare än förenar dem. Termer som kulturkrock och kulturmöten 

understryker skillnaderna. Diskussionen kring invandrare och kriminalitet är ett tydligt 

exempel på hur kulturbegreppet mystifieras. Det finns starka föreställningar om att kultur är 

något statiskt och på förhand givet, något som finns inneboende hos en folkgrupps 

karaktärsdrag, och som förklarar dess ageranden. Forskare har genom termen kulturrasism 

försökt ringa in det faktum att kultur-och rasbegreppet använts på ett likartat sätt för att tolka 

etniska gruppers beteenden. I de båda fallen eftersöks inneboende egenskaper hos en grupp 

medan de samhälleliga förhållandena förbises.
86

 Att tro att det finns inneboende egenskaper 

hos en etnisk grupp är säkert tyvärr inte en föreställning som bara existerar i fascistiska 

grupperingar. Exempelvis visade en lokal moderatpolitiker i Umeå upp en liknande 

argumentation i en insändare i maj 2016, där han lyfter fram ”den långa svenska traditionen 

av flit och strävsamhet” som en del i argumentationen för att skatterna bör sänkas.
87

 

En av skillnaden mellan de här grupperna är synen på vad som utgör grunden för det 

homogena folket. För nazisterna, exempelvis Nordfront/Svenska motståndsrörelsen, är det ras, 

för nyfascisterna, exempelvis Nordisk ungdom, är det identiteten, där språk, etnicitet och 

kultur ingår och för exempelvis Sverigedemokraterna är det officiellt kulturen som utgör 
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grunden. Trots detta så är det generellt samma grupper som pekas ut som hot och ska stängas 

ute.
88

  

De olika fascistiska gruppernas människosyn och syn på kultur går inte att ignorera. Detta är 

något jag anser att kulturarvsbranschen måste förhålla sig till. Grupperna använder sig av 

liknande argument som kulturarvsbranschen tidigare använt för att argumentera för det 

svenska kulturarvet. Även om kulturarvssektorn inte lade någon värdering i sitt särskiljande så 

banade sektorn genom att använda den här typen av argumentation väg för fascistiska 

grupper. Många människor i dagens samhälle känner säkert också igen, och har lätt att ta till 

sig dessa argument som bygger särskiljande, det man tror är objektiv vetenskap och på bilden 

av att det finns något essentiellt svenskt som håller på att försvinna. Många förväntar sig 

också säkert den här typen av argumentation när de besöker kulturhistoriska eller historiska 

museer. Faktum är dock att det inte fanns något homogent Sverige förr i tiden heller. Det är en 

konstruktion.
89

 Fredrik Svanberg menar att kulturarvet och historien därför är själva 

mångfalden. Det har aldrig någonsin funnits något enhetligt svenskt folk med en gemensam 

svensk kultur.
90

    

 

Synen på religion 

Avsnittet om trossamfund i budgetpropositionen lyfter fram att många människor finner 

mening i livet genom sin tro och att trossamfunden kan ha en stor betydelse för personer som 

vistats en kort tid i Sverige. Trossamfunden kan fungera som en brygga mellan Sverige och 

hemlandet och som en lots in i samhället. Det står också i budgetpropositionen att det i det 

mångreligiösa Sverige är viktigt med möten och samverkan över trosinriktningar och 

livsåskådningar för att uppnå kunskap, förståelse och respekt som är nödvändig för ett Sverige 

som håller ihop. Propositionen tar också upp problemet med att religiösa lokaler i stor 

utsträckning blivit måltavlor för hat och skadegörelse och att många grupper känner otrygghet 

och rädsla. Detta menar regeringen är oacceptabelt och att det ska vara en självklarhet att 
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kunna gå till sin religiösa samlingslokal och bära religiösa symboler utan att vara rädd för hot, 

hat eller skadegörelse.
91

  

Svenskarnas parti säger sig se religionsfriheten som en viktig del av åsikts- och 

yttrandefriheten, och säger sig värna om allas rätt att ha sin egen tro eller avsaknad av tro. 

Partiet anser dock att religiösa frågor är privata angelägenheter. Man vill inte tillåta 

exempelvis böneutrop, byggandet av moskéer, synagogor eller andra främmande religiösa 

byggnader. Partiet menar att det är att påtvinga allmänheten främmande kulturinslag och att 

det inte har något att göra med att privatpersoner har religionsfrihet.
92

 

Även Sverigedemokraterna tycker att religionsfrihet är viktigt, och en naturlig del av ett 

demokratiskt samhälle. Sverigedemokraternas definition av religionsfrihet är individens rätt 

att tro på vilken/vilka gud/gudar som man vill utan att man därför ska drabbas av negativ 

särbehandling eller förföljelse. Sverigedemokraterna menar dock att det måste finnas tydliga 

begränsningar när det gäller utövandet av religionen. Man ska exempelvis inte få säga eller 

göra vad som helst i religionens namn. Att utöva en viss religion ska inte leda till positiv 

särbehandling, religiösa och icke-religiösa ska leva under samma lagar och religioner som vill 

ha samhällsinflytande ska granskas på samma sätt som politiska partier.  

Sverigedemokraterna menar också att staten inte bör vara religiöst neutral med motiveringen 

att Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Partiet anser att kristendomen är starkt 

sammankopplad med den svenska kulturen och identiteten. Det svenska språket, konsten, 

litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen och musiken säger partiet är 

områden som kristendomen starkt har präglat. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att 

känna till det kristna kulturarvet för att förstå Sveriges historia, kultur och samtid. Eftersom 

även icke-troende personer i Sverige firar många av de kristna traditionerna är bevarandet av 

kulturarvet en angelägenhet för alla svenskar. Sverigedemokraterna menar att kristendomen i 

kraft av sin historia ska tillåtas ha en särställning i förhållande till de andra religioner som 

verkar i Sverige. I principprogrammet lyfts särskilt fram att islam är den religion som har 

svårast att existera tillsammans med den svenska och västerländska kulturen. Partiet anser 
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därför att islamismens inflytande på det svenska samhället bör motverkas och att invandring 

från muslimska länder med inslag av fundamentalism bör vara mycket begränsad.
93

 

Dessa partier säger sig alltså vara för religionsfrihet men det påståendet är alltid följt av ett 

”men”. Religionsinslag som inte hör hemma i den kristna tron vill de begränsa. 

Sverigedemokraterna menar exempelvis å ena sidan att utövandet av en religion inte ska bidra 

till exempelvis positiv särbehandling. Å andra sidan menar Sverigedemokraterna att 

kristendomen bör ha en särställning gentemot andra religioner.  

Jag funderar på om kulturarvsbranschens syn och förmedling av religion har påverkat de 

fascistiska gruppernas syn på religion? Sverigedemokraterna pratar om det kristna kulturarvet 

som ytterst viktigt för Sverige, men idag kanske exempelvis det islamiska eller judiska 

kulturarvet har lika stor betydelse för Sverige och de som bor inom landets gränser. Det finns 

dessutom belägg för att kontakterna mellan Sverige och den muslimska världen går mer än 

tusen år tillbaka i tiden.
94

 Kristendomen har haft en stor inverkan på Sveriges utveckling och 

historia och min uppfattning är att det också är kristendomen som oftast får representera 

religion i utställningar. Museerna bör lyfta fram allternativa delar av historien jämte de 

traditionella berättelserna. Detta för att visa att historien inte har varit homogen och enhetlig 

och på så vis motbevisa fascistiska gruppers historiesyn. Det är problematiskt om museer 

förmedlar en onyanserad och förlegad historieskrivning som bekräftar fascistiska gruppers 

syn på kultur och kulturarv.   

Synen på familj, genus och sexualitet 

Regeringen jobbar mot målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. Det har också satt upp fyra underliggande delmål för att nå detta:  

 – En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma 

rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet.  

– Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.  
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– Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 

ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 

lika villkor.  

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
95

 

 

För Nordisk ungdom verkar tradition och familj vara hjärtefrågor. Organisationen säger sig 

vilja ha ett samhälle baserat på det de kallar för naturliga gemenskaper, som familjen och 

folket.
96

 Nordisk ungdom strävar efter ett organiskt samhälle som tar utgångspunkt i det som 

är naturligt givet. I detta samhälle är familjen samhällets minsta beståndsdel och ses som 

grunden till all övrig organisering.
97

 Nordisk ungdom anser att man bör orientera sig mot det 

traditionella, och värna om det gemensamma ursprunget och normstrukturen. För att göra 

detta ger organisationen några konkreta förslag på hur dess anhängare kan göra för att komma 

närmare traditionen; bilda familj, alltid stå vid sitt ord, kämpa för sitt folks frihet och slänga ut 

Tv:n.98 För Sverigedemokraterna är det också centralt att bevara det de kallar för 

välfungerande och djupt rotade gemenskaper. De främsta gemenskaperna som finns menar de 

är nationen och framför allt familjen.
99

 ”Familjen med sin omhändertagande, 

kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande 

gemenskap”,
100

skriver partiet i principprogrammet. Sverigedemokraterna ser kärnfamiljen 

som den samlevnadsform som har bäst förutsättningar för att ge barnen en stabil 

uppväxtmiljö. Partiet säger sig dock vara medvetna om att denna form inte fungerar för alla 

och att de vill arbeta för ett fullgott samhällstöd för alla familjer där barn finns inblandade.
101

 

För att stärka kärnfamiljens ställning vill Sverigedemokraterna exempelvis införa frivillig 

sambeskattning.
102
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Nationaldemokraterna ser familjen som samhällets och nationens grundpelare och menar att 

en trygg familj är en av förutsättningarna för att fostra trygga och självständiga människor 

som kan föra vidare och utveckla den potential som det svenska folket besitter. Att ta hand om 

sina barn menar de är den bästa investeringen i nationens framtid.
103

 

Nordfront/Svenska motståndsrörelsen menar att kvinnans naturliga roll i familjen i första hand 

är att vara ansvarig för familjens enighet och välmående. Rörelsen är av åsikten att kvinnor 

ska vara tillåtna att arbeta men att samhället och media tydligt måste visa att det inte är ett 

krav att arbeta om man istället väljer familjen. Nordfront/Svenska motståndsrörelsen menar 

att detta skulle stärka kvinnans roll i samhället. Den anklagar också kulturmarxismen, där 

feminismen har en central roll, för att ha en folk-och familjefientlig hållning.
104

 

Nationaldemokraterna vill också stärka kvinnans roll genom att uppvärdera det arbete kvinnan 

utför i hemmet. Partiet menar att samhället måste erkänna denna insats både moraliskt och 

ekonomiskt, så att det inte ska finnas något ekonomiskt hinder för familjer att skaffa barn.
105

 

Nysvenska rörelsen avslutar sitt dokument de kallar ”Nysvenska rörelsens presentation” med 

ett antal slagord. Det första är ”mot feminismen- för familjen”.
106

 Rörelsen ser alltså också 

feminism som något som står emot familjen. Griffin menar att fascism främst kan definieras 

utifrån vad den kämpar emot (socialism, modernitet, utveckling, civilisation, humanitet osv.), 

eller i det här fallet feminism.
107

 

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att det finns medfödda skillnader mellan de flesta 

män och de flesta kvinnor som går bortom det man kan se med blotta ögat. Partiet ser också 

att de manliga och kvinnliga egenskaperna kompletterar varandra och att det är därför det 

anser att alla barn har rätt till en mamma och en pappa. Trots att Sverigedemokraterna ser att 

det finns biologiskt grundade olikheter mellan män och kvinnor menar partiet dock inte att det 

ska tolkas som att partiet tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Partiet 

ser det också som en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma värde, samma rättigheter, 
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vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Sverigedemokraterna säger sig 

inte ha några synpunkter på hur de olika könen bör bete sig eller vad de bör arbeta med. 

Individen ska välja sin väg i livet.
108

 

Även Nationaldemokraterna anser att män och kvinnor är både fysiskt och mentalt olika och 

att det beror på biologiska faktorer. Partiet menar också att kvinnor och män kompletterar 

varandra och att föreningen dem emellan är ett barns bästa utgångspunkt.
109

 

Nordfront/Svenska motståndsrörelsen ser också att mannen och kvinnan är olika, och att de 

kompletterar varandra. Nordfront/Svenska motståndsrörelsen har lite starkare åsikter än 

Sverigedemokraterna angående huruvida det finns vissa yrken som är bättre lämpade för män 

än kvinnor och vice versa. Kvinnor ska få vara tillåtna att arbeta som brandmän och män som 

sjuksköterskor men de ska i sådana fall få tjänsten för att de är bäst lämpade och med exakt 

samma krav som det andra könet hade haft. Nordfront/Svenska motståndsrörelsen säger sig 

också vara lika stora motståndare till feminismen som de är mot den patriarkala 

manschauvinismen. Rörelsen menar att de båda idéströmningarna gör samma sak, ställer 

mannen och kvinnan mot varandra. Det står även i principprogrammet att just feminism är ett 

hot mot folkgemenskapen och dessutom ett resultat av den psykiska ohälsa som råder bland 

kvinnor är högre än någonsin.
110

 

Nordfront/Svenska motståndsrörelsen menar att heteronormen är den naturliga strukturen i 

varje friskt samhälle. Organisationen menar att kulturmarxisterna och det den kallar 

homolobbyn har gjort homosexualitet till något helt normalt och i vissa fall eftersträvansvärt i 

debattklimatet i media. Ett exempel på detta menar Nordfront/Svenska motståndsrörelsen är 

att många av folkets representanter går i Prideparader, ett annat exempel som tas upp är att 

homosexuella lagtekniskt räknas som en egen folkgrupp.  Nordfront/Svenska 

motståndsrörelsen menar att en frisk och välfungerande familj, för barnets bästa, består av en 

man och en kvinna och att detta måste genomlysa hela samhällsdebatten. Nordfront/Svenska 

motståndsrörelsen ser trots detta inget behov av att kriminalisera homosexuella så länge de 

                                                           
108

 Sverigedemokraterna, ”Principprogram”, https://sd.se/wp-

content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf, (Hämtad 2016-03-24), 24.  
109

 Nationaldemokraterna, 2014-07-01, via 

https://web.archive.org/web/20140701121154/http:/www.nd.se/principprogram#Familjen, (Hämtad 2016-03-

25). 
110

 Nordfront, ”Vår väg” https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2015/12/var_vag_UTGAVA_1_01.pdf, 

(Hämtad 2016-03-24), 41. 



32 
 

inte i ord och handling manifesterar sin avvikande läggning. Giftermål och adoption för 

samkönade par vill rörelsen därför förbjuda.
111

 

Sverigedemokraterna ser sexuell läggning som en medfödd egenskap hos de flesta individer 

och motsätter sig de som hävdar att sexualitet är en social konstruktion. Partier säger sig anse 

att personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter som alla andra. Förföljelse och trakasserier av någon människa på grund av hens 

sexuella läggning menar partiet är förkastligt och ska bestraffas hårt. Dock anser 

Sverigedemokraterna exempelvis att det inte är förenligt med barnens bästa att låta 

samkönade par eller pollyamorösa grupper adoptera och inseminera.
112

 Svenskarnas parti 

anser också att homosexuella par inte ska få adoptera. Som en parentes till detta vill partiet 

inte heller att det ska vara tillåtet att adoptera från ”etniskt främmande” länder, utan att det i 

första hand ska ske inom Sverige eller i andra hand inom Norden och i tredje hand från 

Europa.
113

 

Homofobin har länge haft en framträdande roll bland de svenska nationalsocialisterna och 

rasideologerna. Heléne Lööw menar att dessa grupper ofta ser homosexuella som undermåliga 

och rasligt perverterade.
114

 Hur dessa grupper ser på familjen, på sexualitet och könsroller 

säger en hel del om vilken typ av samhälle de vill leva i. Ett homogent samhälle. Enligt 

Griffins definition av generisk fascism ser dessa grupper sig själva ofta som en elit som ser de 

verkliga behoven folk har.
115

 Detta blir mycket tydligt i detta avsnitt. De säger sig veta vad 

som är bäst för män respektive kvinnor, vad som är en funktionell familj etc.  

Många museer har idag börjat lyfta in exempelvis genus och queerperspektiv i sina 

utställningar vilket jag tycker är positivt även om dessa perspektiv vid sidan av andra 

perspektiv som rör makt och mångfald bör integreras i hela verksamheten. Hur kommer denna 

utveckling påverkas om Sverigedemokraterna i nästa val blir ett av Sveriges största partier?  
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Synen på kulturarvssektorn 

I december 2009 beslutade riksdagen om nationella kulturpolitiska mål. De mål som sattes 

upp var att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft som har 

yttrandefriheten som grund. Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, samt att kreativitet, 

mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå dessa mål 

så ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och utvecklandet 

av sina skapande förmågor. Den ska främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, ett levande 

kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt främja ett internationellt och 

interkulturellt utbyte och samverkan. Till sist ska man också arbeta extra mycket för barn och 

ungas rätt till kultur.
116

 I regeringens senaste budgetproposition beskrivs dess syn på konst 

och kulturarv och menar bland annat att samhället avspeglas i konsten och kulturarvet samt att 

vi genom kulturavet får en djupare förståelse för samtiden och historien. Regeringen ser också 

kulturen som något som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 

Regeringen menar att kulturarvet bidrar till att etablerade normer och maktstrukturer utmanas 

och att individer ges möjlighet att utveckla sin särart. Detta ser regeringen som positivt och 

menar att kulturarvet genom detta bidrar till ett fritt, öppet och pluralistiskt samhälle. 

Regeringen menar vidare att konsten och kulturen kan hjälpa oss att betrakta gamla sanningar 

ur ett normkritiskt perspektiv och att detta i förlängningen kan bidra till ett mer jämställt och 

jämlikt samhälle. I propositionen står det att regeringen driver en feministisk kulturpolitik 

som är präglad av normkritisk analys. Regeringen anser även att den konstnärliga friheten 

måste värnas för att ny konstnärlig mark ska kunna brytas. Det innebär att konsten inte helt får 

lämnas till marknadens villkor, och att den inte heller får styras av politiska beslut.
117

   

Regeringen har fina formuleringar kring kulturpolitiken. Utmaningen för kulturarvsbranschen 

ligger i att verkställa detta. Hur bär man sig åt för att kulturavet ska ge individer möjlighet att 

utveckla sin särart? Vad exakt bör branschen göra för att bidra till ett mer jämställt och 

jämlikt samhälle?  

Nationaldemokraterna definierar kultur som att det är ett folks samlade erfarenheter. Dess 

politik säger att människan har en förmåga att föra vidare och utveckla kulturen från 
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generation till generation. Det som ses som de mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen 

är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra, principer för vad som är ”rätt och 

riktigt” och principer för vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt.
118

 

Sverigedemokraterna kallar sig själva för ”partiet för kulturarvet”. Dess definition av kultur är 

att det skulle kunna definieras som det levnadsätt som förenar ett samhälle eller en viss grupp 

av människor. I detta inkluderar de språk, beteendemönster, seder, högtider, institutioner, 

konst, musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska 

system. Dess politik säger sig också vara medveten om att kulturen inte är statisk och att den 

förändras över tid, men menar att djupgående förändringar sker väldigt långsamt och utifrån 

en redan befintlig nationell och kulturell särart. Genom att värna om kulturarvet så visar man 

respekt för föregående generationer och minns vad de åstadkommit. Partiet menar också att 

kulturarvet har ett egenvärde på grund av de skönhetsvärden och estetik som det står för.
119

  

Det viktigaste med kulturarvet anser partiet dock är att det fungerar som ett sammanhållande 

kitt och att ”varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, 

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

att i förlängningen kunna hålla samman.”
120

 Sverigedemokraterna menar att detta blir särskilt 

viktigt i en stat som Sverige där man har en solidarisk finansierad välfärdsmodell, eftersom 

den solidariteten som håller upp systemet baserar sig på identifikation och en stark känsla av 

gemenskap.
121

 Sverigedemokraterna pratar alltså främst om kultur i termer av seder och bruk i 

sitt kulturpolitiksavsnitt.  

Nordfront/ Svenska motståndsrörelsen anser att man bör betala ut en medborgarlön till 

lovande konstnärer, författare, kompositörer, musiker, filmskapare och andra kulturellt 

arbetande personer. Detta för att bland annat konst och högkulturella verk är något som 

historiskt sett utmärkt den nordiska rastypen gentemot andra folk och att staten måste ta 

tillvara på och uppmuntra denna skaparkraft. Organisationen menar också att de stora 

upptäckarna, konstnärerna, författarna, poeterna och kompositörerna i historien inte främst 

drivits av ett vinstintresse utan att de av egen vilja gjort världen till en bättre och trevligare 
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plats. För att gå tillbaka till denna anda ses medborgarlön till lovande kulturpersoner som en 

lösning.
122

  

Nationaldemokraterna har ett avsnitt i sitt principprogram som de kallar byggarkitektur och 

konst. Nationaldemokraterna ser arkitekturen som en form av offentlig konst och hävdar att 

den offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och att den därför också bör utgå 

från folket. Målet med konsten ska vara att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag 

och inspiration hos den enskilde medborgaren. Partiet vill att det svenska folket ska få mer 

inflytande i valet av offentlig konst.
123

 Dock verkar Nationaldemokraterna själva ha en stark 

bild av vilken typ av konst som inte är önskvärd. Partiet menar exempelvis att sjuk och 

degenererad konst påverkar människor negativt, med sjuk och degenererad menar de till 

exempel inslag som glorifiering av perversioner, och framhävande av amerikansk 

gettokultur.
124

 Nationaldemokraterna tycker också att konsten om möjligt bör vara 

sammankopplad med nordisk kultur, historia, våra hjältar och egenskaper.
125

 Jag tolkar det 

även som att Nationaldemokraterna ser som sitt uppdrag att upplysa och motverka de globala 

maktstrukturerna i världen som de menar arbetar för att förinta olika länders kulturer och 

ersätta dem med konsumtionskultur.
126

 

Nysvenska rörelsen är en idérörelse som verkar för ett radikalt omdanande av det svenska 

samhället. Rörelsen säger sig utgå från kulturen som grundvärde och sträva efter en 

genomgripande kulturförnyelse och ett ”nytt kulturellt mönster, där teknik och ekonomi ställs 

i människans tjänst istället för att vara hennes herrar, där den positiva livsuppgiften, den 

skapande insatsen, genomsyrar utveckling samt där värden som ansvar, kvalitét och 

långsiktighet blir vägledande.” 
127

  

Ovanstående grupper säger sig värna och bry sig om kulturen. Dock verkar det som att de alla 

har en bestämd blid av vilken kultur det är som är önskvärd. När Sverigedemokraterna kallar 
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sig för partiet för kulturarvet säger partiet att de är det parti som bryr sig mest om kulturarvet. 

Partiet menar att kulturarvet är det levnadssätt som förenar ett samhälle eller en viss grupp. I 

detta måste partiet även mena att det också är det som särskiljer en grupp eller samhälle från 

en annan. Torkel Molin menar att kulturarvsbegreppet i sin natur är politiskt och särskiljande 

och det är alltså också Sverigedemokraternas uttalade poäng med kulturavet.
128

 Att det är 

något som särskiljer ser partiet som positivt. Sverigedemokraterna säger sig vara partiet för 

kulturavet men uppenbarligen bara för valda delar av kulturarvet. Dess syn står emot 

regeringens bild av kultur och kulturarv som något som bidrar till att etablerade normer och 

maktstrukturer utmanas och att individer ges möjlighet att utveckla sin särart. Det är två olika 

polariserade syner i ett spektrum av olika uppfattningar av vad som ska rymmas i kulturarvet. 

Jag anser att det är viktigt att hela kulturarvsbranschen är tydliga med att visa att de inte köper 

de fascistiska tankefigurerna utan jobbar för inkludering, normkritik och mångfald. 
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4. DISKUSSION 

 

Torkel Molin menar att den som aktivt skapar ett kulturarv gör det med syftet att skilja ut. 

Man vill göra vissa grupper, händelser eller föremål mer intressanta än andra och kanske mer 

unika än vad de egentligen är. Målen med att skapa ett kulturarv kan vara många; politiska, 

kommersiella eller rättsliga och de som skapar kulturarvet kan medvetet konstruera falska 

minnen. På så vis är kulturarvet ofta exkluderande eller partiskt.
129

 Detta kan också vanligen 

ske omedvetet. Riksantikvarieämbetets nuvarande kulturarvschef Quisar Mahmood menar att 

kulturarv har en stark koppling till nationalstaten och att viljan att bevara och presentera ett 

visst kulturarv till stor del handlar om att spänna de nationalistiska musklerna.
130

 I den här 

diskussionen ämnar jag försöka reda ut hur kulturarvssektorn bör förhålla sig till det 

nationalistiska arvet som sektorn vare sig de vill det eller inte är bärare av samt hur 

kulturarvet kan bli mer demokratiskt och inkluderande.  

Det är tydligt att alla de fascistiska grupper jag har studerat delar bilden av att det 

eftersträvansvärda är ett enhetligt samhälle och att de använder kultur för att argumentera för 

detta. De vill återgå till det Sverige som Arthur Hazelius var med och skapade i början av 

1900-talet eller möjligtvis till Per Albin Hanssons folkhem. De strävar efter nationell 

nyfödelse. De pekar på föreställda egenskaper som de nordiska folken delar och som är 

typiska för vår kultur och som är kommen ur vår gemensamma historia.  De använder 

kulturarvsargument för att exkludera människor och peka på att De andra inte hör hemma här. 

Men är de fascistiska grupper jag studerat verkligen ett egentligt hot mot museisektorn? Jag 

anser att de är det. Inte minst Sverigedemokraterna som är ett av Sveriges största partier och 

som anser sig själva vara partiet för kulturarvet. De använder kultur i sin argumentering och 

tydligen går det hem hos väljarna. Uppenbarligen går allt fler med på partiets beskrivning av 

verkligheten. Att denna verklighetsbeskrivning bygger på fascistiska tankegångar är utifrån 

Roger Griffins definitioner av fascism odiskutabelt.
131

 Mitt material visar också uttryckligt att 

det inte är stor skillnad på Sverigedemokraternas världsbild och mindre rumsrena 
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organisationer som Svenskarnas parti och Nordfront/Svenska motståndsrörelsen. Att musei- 

och kulturarvssektorn också vuxit fram ur en liknande världsbild gör att jag anser att sektorn 

måste ta sitt ansvar och vara tydlig med åt vilket håll den vill att framtidens 

kulturarvsförvaltning ska utvecklas.   

Mikael Eivergård höll i februari 2014 ett föredrag på Örebro läns museum om kulturarvens 

roll. Han menade då precis som Molin att kulturarvet har en politisk dimension, att det alltid 

tjänar ett uttalat eller outtalat syfte. Han menar att kulturavet har en väldigt skarp laddning i 

vissa sociala eller politiska sammanhang. I vissa fall kan det fungera som bränsle i etniska 

konflikter och det kan användas som stöd i en främlingsfientlig retorik. Fascistiska grupper 

hänvisar ofta till ett rent, äkta eller oförvanskat nationellt förflutet. Dagens rasism och 

främlingsfientlighet har fokus på kultur. Förr låg fokus på biologi, men tankefiguren är i stort 

sett densamma. Denna tankefigur och dess retorik grundar sig på en föreställning om ett 

homogent samhälle och ett homogent kulturarv.
132

  

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och sa sig värna om det svenska kulturarvet. I 

och med det tog många representanter från kulturarvssektorn avstånd från partiet. De menade 

att Sverigedemokraternas intresse för bevarandefrågor bottnade i okunskap om vad 

kulturarvssektorns arbete går ut på. Antikvarien Alexander Gill menar i en debattartikel i den 

antikvariska tidskriften Fornvännen att kulturarvssektorn ser sig själv som en god kraft i 

samhället. Att de tar avstånd från rasism och säger att Sverigedemokraterna är bekymmersamt 

på grund av dess missbruk av kulturavet. Gill menar dock att denna problemformulering inte 

bör accepteras okritiskt. Han menar att idén om ett svenskt kulturarv legitimerar det kulturella 

särartstänkandet som främlingsfientliga grupper praktiserar. Med anledning av detta menar 

Gill att kulturarvspolitiken inte står utanför främlingshatet utan bör ses som en del av 

problembilden. Gill anser att kulturarvssektorn bör sluta beskriva gamla föremål och miljöer 

som om de vore en viss folkgrupps egendom och istället använda ord som på ett bättre sätt 

speglar hur äldre tiders föremål, byggnader och miljöer är spår efter en mångfald av 

främmande idéer och tankegångar.
133
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I museologen Wera Grahns avhandling Känn dig själf studerar hon hur Nordiska museet 

arbetar med genus i sina utställningar och samlingar. I början av avhandlingen 

problematiserar och diskuterar Grahn Nordiska museets devis som lyder ”Känn dig själf”, de 

orden finns i museets logga och pryder bland annat alla av museets officiella dokument. Med 

de orden vill museet säga att alla som lär känna historien lär också känna sig själva. Att 

Nordiska museet är en plats där man genom att ta del av olika historiska skildringar ges 

möjlighet till fördjupad förståelse av sig själv och av sin samtid. Grahn menar att dessa ord 

stämmer väl överens med de allmänna mål som styr statligt finansierade kulturinstitutioner 

idag. Hon menar också att mottot sammanfaller väl med det som brukar kallas kulturarvets 

demokratiska funktion, vilket innebär att alla medborgare oavsett klass, kön, etnisk bakgrund 

etc. ska kunna tillgodogöra sig kulturavet. Grahn ifrågasätter dock devisen och undrar till vem 

den egentligen är riktad. Gäller den verkligen alla i vårt land? Kan samtliga gå in på Nordiska 

museet och lära känna sig själv? Eller är det bara vissa som är inkluderade? Och vilka är 

de?
134

 Fredrik Svanberg, forskningschef på Historiska museet, ställer sig också kritisk till 

Nordiska museets devis ”Känn dig själf” och andra kulturarvsinstitutioners liknande 

tankebanor. Han menar att dessa äldre idéer och koncept måste bearbetas och omdefinieras. 

”Berättelser skapar människan. Arvet skapar arvtagare. När man sysslar med kulturarv- väljer 

ut, märker upp och sätter gränser för vad ’arvet’ ska vara- är det inte bara kulturarvet man 

definierar, förvaltar och sätter gränser kring, utan också oss själva.”
135

 Han menar att 

kulturarv inte är något som människor ärver utan något som man tillägnar sig. Vi har även en 

förmåga att välja att tillägna oss nya företeelser och byta ut det som inte funkar.
136

 

Som jag har varit inne på tidigare i uppsatsen finns det olika sätt att förhålla sig till 

kulturarvet. Begreppet bygger i sig på särskiljande praktiker men jag tror att det går att ladda 

om innebörden, även om det inte är enkelt. I budgetpropositionen beskriver regeringen hur 

kulturarv bidrar till att etablerade normer och maktstrukturer utmanas och att individer ges 

möjlighet att utveckla sin särart. Detta synsätt står tvärt emot hur de fascistiska grupper jag 

studerat ser på kulturarv där man istället vill att kulturarvet ska hålla ihop nationen och de 

människor de anser passar in i den, och i och med det också stänga ute de som de inte ser hör 

hemma i deras bild av nationen. Masoud Kamali, professor i socialt arbete, menar att föremål 

och kulturproduktion åtminstone har två motsatta sidor. Den ena sidan är dess urskiljande 
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funktion. Många nationalstater har under hela den moderna epoken använt kulturen för att 

gynna konstruktionen av nationella identiteter. Detta är en exkluderande praktik då vissa 

betraktas som De andra och inte som medlemmar av ”vi-gruppen”. Detta sker oavsett om det 

handlar om skilda etniska grupper inom en nationalstat eller mellan olika nationalstater. Den 

andra sidan är dess gränsöverskridande funktion. Kulturen kan vara gränsöverskridande och 

spränga ideologiska gränsdragningar och inkludera alla människor oavsett etnicitet, nation, 

religion, hudfärg, kön och sexuell läggning. Kamali menar därför att kultursektorn har ett 

viktigt ansvar i valet mellan kulturens olika sidor. En demokratisering av kulturen innebär att 

öppna upp den exklusiva vi-cirkeln och inkludera grupper som varit exkluderade från den 

nationella gemenskapen. Med tanke på de rasistiska strömningarna som vill tvinga in oss i 

nationella grupperingar och öka motsättningarna mellan olika grupper och nationer i världen 

så anser Kamali att detta är en av de viktigaste samhällsfrågorna under de kommande 

decennierna och jag är beredd att hålla med.
137

  

Som jag var inne på tidigare anser jag att innebörden av kulturarvet behöver laddas om för att 

vi ska kunna öppna och framför allt bryta upp den exklusiva vi-cirkeln som Kamali pratar om. 

Vi behöver uppdatera kulturarvsdiskursen så att den passar det samhälle vi faktiskt lever i 

idag. Jag anser att Quisar Mahmood beskriver denna uppdatering bra i sitt kapitel i antologin I 

valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering och urval i kulturarvet. Han menar 

att vi behöver en ny version av svenskhet och att kulturarvet är ett sätt att omarbeta betydelsen 

av svenskhet. Den nya nationella identiteten ska inte bygga på föreställningar om en 

gemensam genuppsättning, blod eller historia utan på en gemensam dröm om en bättre 

framtid. Frågan är bara hur detta ska gå till i praktiken. Mahmood menar att det nya 

kulturarvet bör hämta sin näring från de livsideal och livsstilar som utövas i Sverige av dess 

medborgare. Han menar också att ett konkret sätt att forma den nya svenskheten helt enkelt är 

genom det vi presenterar som svenskt kulturarv.
138

  Jag tror att Mahmood har en stor poäng i 

detta resonemang. Det är kulturarvssektorn som har makten att formulera vad det svenska 

kulturarvet inbegriper och jag anser att det är hög tid att vara tydlig med att kulturarvet är 

brett, demokratiskt och inkluderande. Det är kulturarvssektorn som väljer vad som är värt att 

lyftas fram och att satsa på. Väljer museer och kulturarvsinstitutioner att vara mer 

inkluderande och lyfta fram mer alternativa berättelser så tror jag att den allmänna 
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uppfattningen av det svenska kulturarvet till slut kommer att ändras också. Kunde Arthur 

Hazelius formulera och konstruera en helt ny bild av Sveriges kulturarv så borde 

kulturarvssektorn gemensamt kunna göra detsamma idag, lite mer än 100 år senare. Mahmood 

menar att vi borde lyfta upp att det i den svenska historien har funnits närvaro av andra 

livsstilar och föremål som är knutna till dessa livsstilar. Han menar att man genom att lyfta 

upp delar som har ursprung från andra delar av världen skapar en sorts vi-känsla, som 

innefattar fler än om man bara fokuserar på äldre byggnader och historiska minnesmonument. 

Han framhåller också vikten av att visa att berättelsen om Sverige också handlar om historiska 

företeelser med anknytning till den tidiga migrationen. Få händelser i historien eller materiella 

ting har uppkommit i ett nationellt vakuum. Mahmood menar att bara vi är beredda att bredda 

bilden av vad svenskt kulturarv är så har vi en mångfald lager av historier som kan användas 

för att skapa berättelsen om dagens Sverige präglat av mångfald.
139

   

Jag tror att det är viktigt att museerna tar ansvar för hur deras egen historia ser ut och 

kommunicerar ut det problematiska med hur de tidigare har hanterat urval och förmedling till 

besökaren. Att sopa den bitvis ogynnsamma historien under mattan är ingen bra idé, jag tror 

att många utställningar skulle kunna bli långt mer intressanta om det lades på en kritisk 

diskussion där museerna själva problematiserar hur de tidigare framställt eller fortfarande 

slentrianmässigt framställer vissa föremål och berättelser. Fredrik Svanberg menar att det till 

exempel är viktigt att öka den allmänna kunskapen om den svenska rasforskningens historia. 

Han menar att de gamla anatomiska samlingarna kan berätta historien om den anatomiska 

antropologin, dess nätverk, auktoritet och museala representation. Samlingarna berättar också 

om människoklassificeringen och människovärdets historia i Sverige och hur olika människor 

förut ansågs ha olika värde i en biologisk samhällshierarki. Svanberg anser att det är rimligt 

att vissa delar av samlingarna återförs, men att delar av dem också kan användas för att i sina 

nuvarande museer representera och berätta de bakomliggande historierna.140 

Under våren 2016 har Västerbottens museum tillsammans med Konstfrämjandet i 

Västerbotten haft ett projekt där fem konstnärer har fått producera konst med avstamp i 

kulturavet och med särskilt fokus på vithetsnormer och levnadsberättelser. Konstnärerna fick 

tillgång till Västerbottens museums samlingar och arkiv och undersöker genom det, det lokala 

mångkulturella kulturarvet. Syftet med projektet är enligt museets hemsida att: 

                                                           
139

 Quisar Mahmood, ”Kulturarv? Vems kulturarv?”, i Valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering 

och urval i kulturarvet, red. Fredengren, Christina, Jensen, Ola W & Wall Åsa (Stockholm 2012), 73. 
140

 Fredrik Svanberg, Människosamlarna. Anatomiska museer och naturvetenskap i Sverige ca 1850-1950. 

(Stockholm 2015), 216.  



42 
 

få syn på hur svenskhet konstrueras och representeras i kulturarvet samt 

att fånga dess estetiska värden för att bryta med strukturer som åtskiljer 

människor. Ett annat syfte är att ge plats åt nya och ohörda 

levnadsberättelser från Västerbotten som finns utanför den bärande 

normen, med utgångspunkt i bland annat kön, sexualitet och etnicitet.
141

  

Västerbottens museum ser denna utställning som ett avstamp för att också i fortsättningen 

jobba aktivt med att fler grupper ska få vara med och skriva sin historia. Museet märkte i 

samband med arbetet med denna utställning att det saknades berättelser från exempelvis 

HBTQ-rörelsen och adopterade i museets samlingar och arkiv.
142

 Västerbottens museums 

initiativ väckte stor uppmärksamhet och debatt i media. Många upprörda röster hördes och 

framförde en rädsla för att den traditionella historien skulle försvinna. Att de alternativa 

historierna skulle få ta större plats än bondgårdarna exempelvis.
143

 I debatten lät det från 

många håll som att den traditionella historien och de alternativa berättelserna står emot 

varandra. Anki Berg som är informatör på museet menar dock att det inte handlar om att 

överge något till förmån för något annat, utan att det handlar om att bredda bilden av 

Västerbottens läns mångsidiga historia.
144

 Jag anser att det är viktigt att museerna på detta vis 

vågar ta steget och uppdatera sina berättelser så att fler kan känna sig inkluderade. I början 

kommer det kanske tyckas kontroversiellt och många av de institutioner som vågar anta 

utmaningen kommer säkert precis som Västerbottens museum stöta på debatt. Jag anser dock 

att det är nödvändigt att inte låta sig tystas och vara tydlig med att man har lämnat den 

särskiljande biten av kulturarvsinnebörden bakom sig.  

De stora kulturarvsinstitutionerna som skapades runt sekelskiftet har nu själva blivit historia. 

Svanberg menar att man inför det institutionella kulturarvet bör ställa frågor som handlar om 

hur urval och förvaltning format oss snarare än tvärtom. Alltså vilken slags svenskhet, 

samiskhet eller motsvarande som skapats och skapas genom arbetet med kulturarv, och inte 

bara vilket kulturarv en viss grupp ”har”. Poängen med detta är att exempelvis svenskheten 

inte är given utan kan laddas på olika sätt. I kulturarvet skapas normer för kulturellt 
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innanförskap och urvalet och iscensättandet av kulturarvet formar gemenskap och identitet. 

Det har dragits gränser för vad vårt kulturarv innefattar och det som berättas har då också 

blivit gränserna för vilka vi som grupp ”är”. Konsekvensen av detta gränsdragande kan bli att 

kulturarvet blir väldigt uteslutande. Vem har museerna samlat på? Vems lämningar är 

fornlämningarna? För vem funkar besöket på museet eller fornlämningen? Vem är aktören 

som syns i historieberättelserna? Representeras här en öppen och inkluderande mångfald av 

människor och identiteter eller handlar det om stereotyper och bilder av ett tänkt homogent 

eller idealiserat folk? Det är alla frågor som Svanberg anser att de som arbetar med kulturarv 

bör ställa sig.
145

 

Under de senaste 150 åren har kulturarvet konstruerats enligt idéer om hemmahörande och 

gemenskap grundat på tanken om ett homogent, historiskt folk som är knutet till den moderna 

svenska geografin och dess regioner. När vi nu lever i en tid av globalisering, ökad mänsklig 

rörlighet samt religiös och sexuell frihet kan dessa konstruktioner leda till söndrande och 

diskriminering.
146

 Därför anser jag att detta är något som kulturarvsektorn inte kan blunda för. 

Det behövs nya strategier för hur museer och andra kulturarvsinstitutioner ska bli mer 

inkluderande. Fredrik Svanberg menar att det för framtiden är viktigt för institutioner som 

museer att blir bättre på att synliggöra, representera och att arbeta med denna mångfald av 

erfarenheter, könsidentiteter, ursprung, religioner, sexualiteter, funktionaliteter och kulturella 

traditioner. För att undvika en evig exil av osynliggörande, uteslutning och i förlängningen 

diskriminering av många svenskar så måste representationen och synliggörandet av 

mångfalden i det svenska samhället fortfarande aktivt arbetas in i många äldre system.
147

 

Att prata om ett gemensamt homogent svenskt eller nordiskt kulturarv känns för mig väldigt 

omodernt och bakåtsträvande. Sverige är inget homogent samhälle idag och det har heller 

aldrig varit det. Vi har genom hela historien influerats av olika kulturer. Precis som Svanberg 

menar jag också att de som arbetar med kulturarv måste kunna visa att det påstådda valet 

mellan kultur och mångfald är fel. Det fanns ingen homogenitet i det förflutna heller, alltså är 

kulturarvet och historien mångfalden. Det har aldrig någonsin funnits något enhetligt svenskt 

folk med en gemensam svensk kultur. För att kunna visa detta menar Svanberg att det krävs 

en förnyad kommunikation och en intern bearbetning av gamla normer, historiebilder och 
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förbättrade arbetssätt.
148

   Drygt var sjätte svensk är antingen född utomlands eller har två 

föräldrar som är det. I Sverige bor människor födda i nära på alla världens länder och det talas 

åtminstånne150 olika språk i landet. Det finns också en mängd olika religiösa variationer, 

traditioner, sedvänjor och olika hud- och hårfärg bland dagens svenska befolkning. Mahmood 

menar därför att frågan om huruvida mångfald är något önskvärt i det svenska samhället inte 

är relevant.
149

  

Men hur ska dessa bearbetningar och uppdateringar Svanberg och Mahmood diskuterar gå till 

i praktiken? Det ser jag som den största utmaningen för kultur-och kulturarvsbranschen 

framöver. Jag tror att det viktigaste är att kulturarvssektorn är enade och argumenterar för och 

visar upp ett uppdaterat kulturarv som bygger på mångfald och som tar hänsyn till hur det 

faktiskt ser ut i Sverige idag. Jag anser även att det är viktigt att musei- och 

kulturarvsinstitutionerna arbetar med mångfald i alla deras verksamheter. Inte bara när det 

gäller utåtriktad verksamhet utan också den interna verksamheten vad gäller vem de anställer 

och vem som får vilken position exempelvis. Om en det finns mångfald i arbetsgruppen 

kommer det också avspegla sig i den utåtriktade verksamheten. Jag anser också, precis som 

Svanberg att en central del i omvandlandet av kulturavsinnebörden är att se att kulturavet inte 

är något som människor ärver, utan att det är något vi tillägnar oss.
150

 Det är något vi själva 

väljer att ta till oss och är föränderligt över tid. Vi kan också tillägna oss flera olika kulturarv. 

Denna innebörd av kulturarvsbegreppet måste kulturarvsbranschen vara tydlig med att 

förmedla i all form av utåtriktad verksamhet, men också internt.  

Tobias Harding, expert på Tema kultur och samhälle på Linköpings universitet, diskuterar i 

antologin I valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering och urval i kulturarvet 

framtidens historiekonstruktion: 

     Det finns all anledning att tro att framtidens historieberättande 

kommer att inkludera såväl den mångkulturella berättelsen och de 

traditionellt historieromantiska berättelserna, som andra helt nya 

fenomen, för att inte tala om uttalat rasistiska, fundamentalistiska och 
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främlingsfientliga perspektiv som de flesta förhoppningsvis kommer 

att kunna hålla kritisk distans till.
151

 

Han menar att detta är en del av det öppna samhällets dialog som i idealfallet kommer 

inkludera allt fler och marginalisera de förtryckande. En alternativ nationalistisk lösning på 

detta menar han skulle kunna vara att centralt besluta om en nationell berättelse och en enda 

identitet för att sedan försöka anpassa kulturen i det kontrollerade territoriet efter denna. Han 

hävdar dock bestämt att den lösningen inte längre tycks vara möjlig att genomföra och jag 

hoppas att han har rätt i det.
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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen behandlar hur kulturarvet kan bli mer inkluderande. Den tar även upp den 

generiska fascismens kopplingar till kulturarvssektorn. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

om kulturarvssektorns sätt att förmedla kultur och kulturarv påverkat högerextrema gruppers 

syn på kultur och kulturarv.  Jag diskuterar detta utifrån tre frågeställningar; Hur argumenterar 

dessa grupper angående kultur och kulturav? Har kulturarvssektorns syn på kultur och 

kulturarv påverkat dessa grupper syn? Hur kan de som arbetar med kultur och- 

kulturarvsfrågor arbeta för att kulturarvet ska vara mer demokratiskt och inkluderande? 

Uppsatsen bygger på teorier som berör högerextremism och generisk fascism samt teorier om 

kultur och kulturarv. Jag utgår från att kulturarv i grunden är en särskiljande praktik och i 

högsta grad politiskt. Det material som studerats är främst svenska fascistiska gruppers 

formulerade mål, visioner och partiprogram. Jag har även studerat den senaste 

budgetpropositionen för att se hur den politik som är framröstad av Svenska folket ser ut och 

hur den skiljer sig från de fascistiska gruppernas politik.  

Det första huvudkapitlet behandlar rasbiologi och framför allt kulturarvets kopplingar till 

rasbiologin. Museiverksamheten och dess samlande var centrala delar i den moderna 

vetenskapen som växte fram runt sekelskiftet. Resultatet av vetenskapen skulle inte bara 

beskrivas i skrift, utan ställdes också ut i samlingar som var arrangerade som museer.
153

 I 

slutet av 1800-talet öppnades de första museerna i Sverige. Arthur Hazelius skansen var ett av 

de första. Skansen blev en viktig grundpelare i skapandet av det moderna enade Sverige. Man 

ville skapa gemensamt arv och en gemensam berättelse.
154

  

Mikael Eivergård menar att kulturarvsbruket i Sverige kan sägas ha vilat på nationalistisk 

grund fram till 1940-talet. Efter det förankrades en stark tro på absolut vetenskap som höll i 

sig till 1990-talet.
155

 Under den senaste tiden har kulturarvssektorn försökt ladda om 

kulturarvsdiskursen så att det istället för att särskilja, ska stärka individ, demokrati och 

mångfald. Det kan dock vara problematiskt eftersom betydelsen av kulturarv i praktiken 
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fortfarande bygger på en särskiljande praktik. Torkel Molin menar att kulturarv är politiskt i 

sin natur och att det hela tiden laddas ideologiskt.
156

  

Jag studerar hur olika fascistiska grupper argumenterar för olika aspekter av kultur och 

kulturarv. Det blir där tydligt hur kulturbegreppet många gånger har ersatt etnicitetsbegreppet 

idag. Dessa grupper argumenterar för att vi i Norden har en kulturgemenskap som har en lång 

historisk förankring och att vi på grund av det har gemensamma egenskaper som är typiska 

för vår kultur. Det framkommer också att det är gemensamt för dessa grupper att de vill leva i 

ett mycket homogent samhälle. De strävar efter en sorts nationell pånyttfödelse och använder 

kulturarvsargument för att exkludera människor och peka på att De andra inte hör hemma här. 

Att musei- och kulturarvssektorn också vuxit fram ur en liknande världsbild som dessa 

grupper delar gör att jag anser att sektorn måste ta sitt ansvar och vara tydlig med åt vilket 

håll den vill att framtidens kulturarv ska utvecklas.  Innebörden av kulturarvet behöver laddas 

om för att vi ska kunna öppna upp det exklusiva ”viet” och bjuda in fler. Vi behöver 

uppdatera kulturarvsdiskursen så att den passar det samhälle vi lever i idag. Jag anser att det 

är kulturarvssektorn som har makten att formulera vad det svenska kulturarvet inbegriper och 

jag anser att det är hög tid att vara tydlig med att kulturarvet är brett, demokratiskt och 

inkluderande.  
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