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1.Inledning  

En vanlig tanke är att kulturpolitiken skall användas för att gynna kulturell framväxt på 

nationell liksom lokal nivå och sprida möjligheten för aktivt deltagande i kulturen genom de 

satsningar som görs. Men på senare år har kulturpolitiken ändrats, olika skribenter tycks påstå 

att politiker endast ser kulturpolitiken som ett verktyg att användas i syfte att gynna andra 

politiska fält, eller att kulturpolitiken tycks förminskas genom att ministerposten innehas av 

samma person som har demokratiministerposten. Genom denna diskursiva ändring på den 

nationella, regionala och kommunala nivån uppstår också diskurser om vilken effekt som 

kulturpolitiken skall ha på samhället. Med Sverigedemokraternas och deras framväxt kan nya 

typer av nationalistiska och socialkonservativa användningsområden av kulturpolitiken börja 

införas i olika kommuner. 

 

Under hösten tog kommunstyrelsen i Sölvesborg nya beslut inom de kommunala målen för att 

ändra den lokala kulturpolitiken. Kommunen som efter valet 2018 leds av 

Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna samt det lokala 

partiet Sölvesborg- och Listerpartiet valde att ta ställning och ta fram ett nytt 

handlingsprogram som tar ställning mot inköp av samtidskonst för att istället fokusera på ”den 

tidlösa och klassiska konsten” (SVT, 2019).  

 

Detta har skapat stora diskussioner nationellt och regionalt. Lokala konstnärer har ifrågasätt 

beslutet och framhållit att denna handling går emot den praxis som kallas armlängdsavstånd 

som finns inom den svenska kulturpolitiken. Denna praxis menar att politiken skall hållas på 

armlängds avstånd från kulturen. Sölvesborgs kommun avfärdar kritiken. De menar att de 

utför kommuninvånarnas vilja genom att inte köpa in ”Menskonst” i kommunal ägo, men ger 

privatpersoner möjligheten att köpa sådan konst själv (SVT 2019).   

 

Även andra kommuner som Norrköping har hamnat i fokus för riksnivådebatt på grund av 

Sverigedemokraternas inblandning i kulturpolitiken. När Norrköpings stadsmuseums 

utställning ”Medlöperi och Motstånd - Nazismen i Norrköping då och nu” sattes upp 

polisanmälde partiet museet för förtal (Cantwell 2020). Darko Mamkovic ordförande för 

Sverigedemokraterna i Norrköping ansåg att man var tvungen att göra något ”Det är ändå vi 

förtroendevalda som bär det största ansvaret. Om någonting är felaktigt och tjänstemännen 
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inte ingriper när det finns uppenbara faktafel, vem ska då göra det? Ska vi bara strunta i när en 

sådan viktig verksamhet sprider lögner?”(Ibid).   

 

I samband med dessa händelser skapas diskurser om den kulturpolitik som bedrivs i Sverige. 

Frågan om armlängds avstånd tas upp och huruvida denna praxis undertrycks i dagens 

kulturpolitiska klimat. Är denna typ av försummande ett uttryck för någon ny typ av 

kulturpolitisk inriktning inom den nationalistiska och socialkonservativa kulturpolitiken som 

Sverigedemokraterna förhåller sig till, och kommer den implementeras om de skulle få 

makten? 

 

1.2 Syfte  
 

Genom att undersöka den nationalistiska och socialkonservativa kulturpolitiken och dess 

institutionella arbete riktas fokus mot de värderingsändringar som äger rum på den nationella 

nivån. Syftet med denna studie är att undersöka den debatt som förs kommunalt och nationellt 

om händelserna i Sölvesborg och Norrköping i frågor om armlängds avstånd samt konstens 

egenvärde och frihet. Att vidare också analysera händelserna skapar en förståelse för 

institutioner med nationalistiska och socialkonservativa värdegrunder. Genom dessa 

undersökningar skapas en bild av kulturen både politiskt och institutionellt och kan skapa nya 

insikter om den kulturpolitiska situationen som har skapats under 2019 talet. 

 

Studiens frågeställningar blir därmed:  

• Vilka kulturpolitiska diskurser aktualiseras inom kommunerna och nationellt med 

Sverigedemokraternas kulturpolitik och deras syn på armlängds avstånd? 

• Vilka åtgärder vidtas i kommuner med Sverigedemokratisk ledning?  

• Hur används kulturpolitiken som redskap av olika aktörer? 

 

 

1.3 Tidigare forskning 
I denna del kommer jag presentera fyra studier liknande denna studie. Det finns inga tidigare 

studier inom precis detta ämnesval vilket leder mig till att välja närliggande studier. Dessa är 
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Peter Duelund som gjort en studie om nationalism i Europa, Elias Hall som undersökt 

Sverigedemokraternas kulturarvssyn, Anders Frenander som har undersökt kulturens 

utveckling samt Tobias Harding som har studerat kulturpolitikens förändring genom ett neo-

institutionalistiskt synsätt.  

1.3.1 Peter Duelund: The Impact of the New Nationalism and Identity 

Politics on Cultural Policy-making in Europe and Beyond 

 

Duelund (2011, 2) ställer frågan i sin studie om vad som har skapat den markanta ökningen av 

nationalism inom kulturell policyskapande och hur denna nationalism får uttryck inom 

politiken. Han ser en ökning på både nationell och regional nivå och finner att detta är något 

som bör undersökas. Hans uppgift i texten är att undersöka och ge exempel på dessa 

nationalistiska uttryck och vidare skapa förståelse för de underliggande trender som finns 

inom Europa. 

 

Duelund tar upp flera exempel genom sin text från olika länder i Europa som Frankrike, 

Tyskland, Danmark etc. Frankrikes president Nicolas Sarkozy beslutade exempelvis skapa ett 

departement för immigration, integration, nationell identitet och samutveckling. Detta 

fördömdes av fransk media som inte uppskattade beslutet (Ibid). Att ett multikulturellt land 

som Frankrike skulle skapa en myndighet som främjar nationell identitet ansågs reaktionärt 

och stigmatiserande mot invandrare (Ibid, 2–3). Sarkozy fick i november 2010 ta tillbaka sitt 

beslut och ursäktade sig. 

 

Tyskland fick problem med en bok skapad av Thilo Sarrazin, en medlem i europeiska 

parlamentet och Tysklands socialdemokratiska parti (SPD). Boken vid namn ”Deutschland 

schafft sich ab” (Tyskland avskaffar sig självt) använde biologiska och genetiska argument 

för att sprida Sarrazins åsikter och ge dem legitimitet och även om dessa argumentveckor 

senare motbevisades så gjorde det ändå inget för att stoppa de debatter som uppstod med hans 

verk (Ibid, s.3)  

 

Vidare beskriver Duelund om olika händelser som nya danska satsningar på att skapa en 

nationell dansk kanon för att främja den nationella identiteten och skydda från den medeltida 

samt antidemokratiska muslimska kulturen som kulturministern Brian Mikkelsen sade år 2005 

(Ibid). Det var globalismen och migrationen som hotade det danska samhället och det enda 
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sättet att skydda sig från detta antidemokratiska hot mot den danska identiteten var att 

reformera den danska kulturen (Ibid, 4). 

 

Dueland presenterar efter dessa exempel olika typiska manifesteringar av nationalistiska 

ideologier. Några av dessa är:  

 

• Koppling mellan migration och nationell identitet. 

• Satsningar på historiskt arv på bekostnad av samtidskulturen och samtidskonst. 

• Antropologiska koncept av tradition, värden och livsstil har prioritet före andra 

kulturkoncept. 

• Kulturell stigmatisering och identitetsskyddande går före mänskliga rättigheter. 

• Primitiva paradigm förändringar inom kultur, identitet och institutioner till 

skillnad från mer kosmopolitiska syner. 

(Ibid, 7) 

 

Duelunds forskning blir med dessa insikter mycket intressant och relevant för denna studie. 

Det gör det enklare att identifiera olika typer av nationalistiska yttringar samtidigt som studien 

skapar en förståelse för den debatt och diskurser som finns på den europeiska nivån. Hans 

manifesteringar av nationalistiska tendenser ger också en mycket god grund för studiens 

analys.  

 

1.3.2 Elias Hall: Vårt svenska kulturarv 

 

Vårt svenska kulturarv av Elias Hall (2016, 5). undersöker synen på kulturarv inom 

Sverigedemokraterna och den diskurs som förs av partiet om kulturarv som är en stor del av 

partiets kulturpolitik. Denna studie går i linje med det som Hall har studerat, nämligen 

kulturpolitiken som presenteras av Sverigedemokraterna samt den moderna nationalismen och 

den diskurs som förs av partiet. Halls studie skiljer sig från denna genom att den inte 

analyserar Sverigedemokratisk politik utifrån kulturpolitiska händelser utan endast analyserar 

deras kultursyn.  

 

Hall (2016, 92–93) ifrågasätter vad kulturarvet är inom Sverigedemokraternas politik och hur 

den används och får ut svaret att begreppet används korrekt men i ett syfte som kan användas 
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politiskt. Hall menar att folkhemseran ses som en av de viktigaste tidpunkterna enligt partiet. 

Detta menar han inte är en nyhet då många ser det som en viktig del av Sveriges historia, men 

att Sverigedemokraterna talar om ett förrått eller förlorat folkhem. Vilket får mig att anta att 

synen partiet har på folkhemseran är något man skall eftersträva inom politiken och den 

moderna politiken som förs nu är något som i sig har förrått det folkhem vi en gång hade. 

 

Samtidigt beskriver Hall (2016, 93) att Sverigedemokraterna går emot sina ord om att de inte 

vill begränsa eller definiera det innehåll som är kulturarvet. Det omdefinierande de dock gör 

är att stärka exkluderande metoder inom politiken och försvaga de inkluderande metoderna.  

Detta skall enligt Hall vara typiskt inom partier som vill skapa en monokultur som är resistent 

mot andra kulturers påverkan på den kulturen som finns i landet.  

 

 

 

1.3.3 Anders Frenander: Kulturen som kulturpolitikens stora problem  

 

Boken Kulturen som kulturpolitikens stora problem av Frenander beskriver de diskurser som 

har förts om kulturpolitik mellan åren 1945 och 2010. Denna bok undersöker hur diskursen 

har förts i samband med den historiska politiska utvecklingen genom 1900 talet och jämför 

den utveckling som förts inom samhällssociala, politiska liksom ekonomiska fälten i Sverige. 

(Frenander 2014, s.29)  

 

Den undersökning som Frenander har gjort är mycket viktigt för det arbetet som görs i denna 

studie, då den skapar en bild och analyserar diskurser som förts om kulturpolitiken i Sverige 

åren innan dagens diskurs.  

 

Ett speciellt intresse riktas främst mot perioden mellan 1997 och 2009 som är den sista 

tidsperioden som undersöks i Frenanders bok. Det som beskrivs under denna perioden är 

mycket intressant, speciellt de olika partiernas inställning till kulturpolitiken och hur denna 

såg ut speciellt i avseende av principen om armlängds avstånds och hur den tillämpas eller ej. 

Folkpartiets intresse att inte använda kulturen som ett instrument genom att ställa sig emot 

dess användande inom integrations, regionalpolitik och näringspolitik och yrkade istället på 

ett fritt och starkt kulturliv är en av dessa intressanta delar (Frenander 2014, 207). Detta tydde 
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på en kulturpolitik utan statens och näringslivets ingripande i kulturens utformande. Andra 

intressanta delar kan också ses som exempelvis moderaternas ändringar i sitt kulturpolitiska 

program under partiets programutökning år 2006. Där sas det att kulturen skulle ”Försvara 

tanke- och yttrandefrihet” detta för att vidare säkra ”Frihet, mångfald, kvalitet och bredd” 

(Frenander, 2014, s.209). 

 

Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenteras i texten där socialdemokraternas syn 

på kulturens egenvärde och vikten i dess frihet tas upp (Frenander, 2014, s.212). 

Vänsterpartiet önskade istället skilja på kulturpolitiken samt konstpolitik för att få en separat 

politik som kan ”Främja konstens utveckling och stödja konstnärerna” (Frenander, 2014, 

s.214). Detta var troligen ett försök att skilja på kulturbegreppets många olika betydelser. En 

skildring av dessa begrepp kanske skulle främja den växande kulturpolitikfrågan genom att 

konkretisera den estetiska aspekten av kultur och skilja denna från resterande av 

kulturpolitiken.  

De analyser som Frenander har gjort gör det enklare för mig att förstå den diskursen som 

redan finns och byggdes upp under 2000-talet och underlättar för min undersökning av den 

diskursiva hegemonin och vart de olika partierna står idag i förhållande till den, utifrån denna 

studies kritiska diskursanalys.  

 

1.3.4 Tobias Harding: Nationalising Culture The reorganisation of national 

culture in Swedish cultural policy 1970-2002 

 

Hardings (2007, 14) studie förklarar de ändringar som förekommit inom den svenska 

kulturpolitiken genom användandet av neo-institutionalism. De frågor han önskar svara på i 

hans studie är om hur vida den har blivit partikularistisk eller universal hur de behandlar 

kulturpolitiska frågor, hur de beskriver nationen som etnisk eller statscentrerad samt hur 

integrerad den kulturpolitiska institutionen är.  

Harding (Ibid, 55) väljer att använda sig av normativ institutionalism, inom vilket man 

undersöker normer inom institutioner, men han väljer också att använda sig av delar av den 

historiska och den sociologiska institutionalismen. Detta skiljer sig från min studie till viss del 

då jag endast väljer att använda mig av den sociologiska inriktningen. Hans syn på vad en 

institution är dock den samma som finns inom denna studie, nämligen den att institutioner är 

en samling av regler och rutiner som finns inom olika organisationer (Ibid). Detta gör ändå att 
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de slutsatser som görs av Harding kan bli intressanta, då vi utgår från liknande grunder.  

De slutsatser som Harding (2007, 362–363) gör är att flera ändringar har gjorts. Den synen 

som fanns på en delad religion som fanns i folkhemseran har utvecklats till en mer sekulär 

stat. På samma sätt har en starkare universalistisk syn på kulturpolitiken och att den skall 

uppehålla en universal värdegrund (Ibid, 363–364). Synen på staten som etniskt eller stats 

fokuserad har också ändrats genom åren. Det fokus som har funnits igenom åren är den av ett 

fokus på nationen som fokus på kulturen med mindre etniska punkter (Ibid, 365). Detta har 

dock förändrats till en viss del då etniska centrerade förändringar har försökts genomföras till 

liten effekt (Ibid). I mer modern tid så har multietniska syner uppstått (Ibid, 366). Vidare 

beskriver också Harding (Ibid, 368) kulturpolitiken som mycket integrerad i det svenska 

samhället. Harding beskriver att den svenska kulturpolitiken har rört sig mot en starkare 

institutionell integrering fram till 1996 då de kulturpolitiska målen ändrades och inte var lika 

starka som de tidigare (Ibid, 374).  

1.4 Teori  

Här presenteras neo-institutionalism, den teori som kommer användas. Den beskrivs i sin 

helhet men kommer också förklara den inriktning av teorin som kommer användas i studien. 

Därefter kommer olika begrepp beskrivas som behövs definieras.  

 

1.4.1 Neo-institutionalism 

Neo-institutionalismen är en växande teori som används för att analysera olika institutioner, 

hur de arbetar och varför de så att säga agerar som de gör i förhållande till sociala och 

politiska valmöjligheter. Detta tankesätt skapades som en reaktion till de behavioristiska som 

var mycket inflytelserika under 1960 och 1970 talet. Man kan dela in neo-institutionalismen i 

tre olika delar, den historiska, den rationella och den sociologiska. De olika delarna tolkar 

institutioner och deras arbete annorlunda (Hall & Taylor 1996, 5). 

 

Jag har valt att använda mig av den sociologiska inriktningen som ser att institutioner gör val 

och ändras på grund av externa influenser i omvärlden. Det anses att sociala och politiska 

förhållningssätt skapar en syn inom olika institutioner som skapar de policys som de senare 

efterliknar (Hall & Taylor 1996, 14). Detta kan inte bara ses genom regler, procedurer och 

normer, men också genom användandet av symboler, betendeemönster och moralisk 

inriktning. (ibid) Detta betyder i sig att den sociologiska inriktningen skiljer sig mycket från 
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de två andra inriktningarna, först och främst för att de inte drar den skiljer på värderingar, 

nationell identitet, sociala inflytanden från institutioner. Istället anses de vara en stor del av 

institutioner då värderingar och socialt inflytande formas av dessa (Hall & Taylor 1996, 15). 

Den sociologiska inriktningen anser inte heller att individen i institutionen är fullt rationellt 

eller målorienterat utan att individens handlingar påverkas av de ramar som skapas av 

institutionen för att göra det bästa valet (Peters 1999, 103).  

 

Institutioner i sig förändras också enligt denna teori för att gå i linje med den politiska miljö 

som den omges av. Eftersom institutioner består av olika kognitiva, normativa och reglerande 

strukturer som baseras vår politiska och etiska värdegrund ändras dessa strukturer beroende 

på miljön inom vilken institutioner vilar.  På detta sätt skapas legitimitet för arbetet som utförs 

av institutionen om de är i linje med dessa värdegrunder (Ibid, 106–107). Detta betyder att 

förändringar inom institutioner händer enklast när de går i linje med olika värdegrunder som 

presenteras av de som använder och jobbar inom institutionen. 

 

Med denna teoretiska utgångspunkt kan man analysera de val som görs inom institutionen 

som är Sölvesborgs kommun och vidare koppla dessa till olika kulturella ändringar som förs 

både lokalt och nationellt. Samtidigt kan man undersöka legitimiteten av 

Sverigedemokraternas handlingar i Sölvesborg och Norrköping. 

 

1.4.2 Definitioner 

 

Armlängds avstånd 

Detta begrepp används som en princip för att beskriva den relation regering och politiker skall 

ha med kulturlivet och konstnärerna. Skapad efter andra världskriget till följd av de 

erfarenheter som fanns om den nazi-tyska och sovjetiska kulturpolitikens då kulturpolitiken 

förtryckte konstnärens frihet att producera material utanför det accepterade politiska diktat 

som fanns. Principen är att till skillnad från dessa typer av kulturpolitik, under vilket 

konstnärlig och kulturell frihet förtrycktes skall man inte styra den kultur som skapas av 

författare, regissörer med mera. (Frenander 2010, 20–21) 

 

I Sverige finns detta skydd med i regeringsformen då stadgan förbjuder ministerstyre. 
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Ministern får ej ingripa i olika ärenden endast myndigheten får göra detta. Detta betyder att 

Statens kulturråd verkar på armlängds avstånd, i den mån de har fria händer måste de ändå 

följa de direktiv och regleringar som kulturdepartementet och regeringen ger dem (Frenander 

2010, 21).  

 

I Norden idag använder vi oss enligt UNESCO av en typ av kulturpolitik som de separerar 

från resterande av västvärlden som ”De nordiska länderna”. Inom denna modell är den 

offentliga sektorn dyrbar och en stor vikt läggs på jämlikhet och demokratisering. De organ 

som delar ut medel till konständamål använder sig av armlängds avstånd men är inte lika 

självständiga som brittiska Arts Council som jobbar utan politisk styrning (Mangset 2010, 

54–55).   

Institution 

Ordet institution är ett svårdefinierat ord som har annorlunda betydelse i olika typer av studier 

och teorier. Det vanligaste sättet som ordet institution används inom vardagen är som ett 

begrepp för att beskriva statsapparater liksom utskott inom staten eller kommuner, system för 

staten eller rättsliga organ, skapade genom lagstiftning eller politiska beslut (Peters 1999, 65). 

Detta betyder att en institution är en politisk bildad verksamhet eller organisation som är 

värdeskapande. 

Men det är inte så begreppet används inom sociologisk neo-institutionalism. Inom neo-

institutionalismen ses institutioner istället som komplexa sociala och organisatoriska 

strukturer som består av många delar.  Inom den sociologiska grenen av neo-institutionalism 

är institutioner ofta definierat som tre olika strukturer av den amerikanske sociologen William 

Richard Scott. Hans arbete inom organisationsteori ledde till tre system för att beskriva 

institutioner; den kognitiva, den normativa och den reglerande (Peters 1999, 106). Den 

kognitiva delen består av symbolik och andra system för att hantera den delen av institutioner 

som påverkas av de socialt konstruerade tankarna om institutionen som skapas av deras 

aktörer. Med detta menar Scott att institutioner ändras beroende på de aktörer som jobbar 

inom institutionen (Ibid). 

 

Den normativa strukturen är baserad på den teoretiska synen som den amerikanska sociologen 

James March och den norska statsvetenskapliga forskaren Johan P. Olsen grundade (Ibid). De 

menar att strukturen är skapad av sociala rutiner, normer och praxis som har bildats under en 

längre tid. Detta betyder också i sig att aktörer inom dessa institutionella strukturer agerar 
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utifrån vad som är korrekt inom detta system (Peters 1999, 28).  

 

Den reglerande strukturen behandlar regler som på olika sätt skall uppmuntra olika typer av 

beteenden, medan den också förbjuder och tillåter olika handlingar (Peters 1999, 47). Denna 

typ av struktur skapar ett ramverk där aktörerna kan fastställa beslut på egen hand medan 

deras beslut styrs till att göra de bästa genom regelverket (Peters 1999, s.107). 

  

Kultur 

Begreppet kultur är mycket mångtydigt och svårt att definiera. Då användningen av begreppet 

kultur kommer förekomma ofta så blir det viktigt att definiera. Jag kommer använda två olika 

typer av kulturbegrepp inom denna studie. 

 

I Frenanders bok (2014, 39) beskrivs två olika typer av tolkningar av detta begrepp skrivna av 

kulturantropologen Lars-Olof Åhlberg. De två olika tolkningarna på begreppen beskriver två 

mycket olika syner på kulturen vid namnen ”det traditionella kulturbegreppet” och ”det 

antropologiska och sociologiska kulturbegreppet” (Ibid).  

 

Det traditionella kulturbegreppet är det begreppet som handlar om estetik. Detta är i sin 

utsträckning alla typer av estetiska uttryck så som konst, dans, bildkonst och skönlitteratur 

(Ibid). Denna tolkning av begreppet är en mycket vanlig och är säkert så det tolkas vardagligt. 

Den antropologiska och sociologiska tolkningen fångar det som inte den estetiska tolkningen 

skildrar, nämligen den sociokulturella aspekten. Med detta menas det att kulturen och 

civilisationen är sammanbundna och detta i sig är en del av kulturen (Ibid). Det är ett sätt att 

beskriva tankesätt som finns inom alla samhällen; andligt, intellektuellt och materiellt 

(Frenander 2014, 40). Detta betyder att kulturen är symbolisk, materiell och inkluderar de 

värdegrunder som ett samhälle vilar på. 

 

Vidare finns det flera sätt att tolka denna antropologiska och sociologiska syn. Ett av dessa är 

att kulturen styr ett samhälle från kaos till ordning (Frenander 2014,45). Detta är ett sätt som 

kulturkonservativa ofta tolkar kultur och menar att det finns objektivt bättre och sämre 

kulturer (Ibid). Andra menar istället att det inte finns en hierarki, utan kulturen är relativ samt 

menar att kulturen inte har hegemonier (Frenander 2014, 46).  
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Jag kommer i denna uppsats använda båda dessa begrepp men också definiera vilket av dem 

vid behov. De kommer vara estetisk kultur för den första tolkningen och sociologisk kultur för 

den andra.  

 

1.5 Metod 

Den studie som kommer bedrivas genom en kvalitativ bearbetningsmetod. Den kvalitativa 

metoden passar sig bättre inom studien då syftet är att undersöka debatter runt händelserna i 

Sölvesborg och Norrköping. Analyser och resonerande runt materialet görs därmed löpande 

genom studien vilket passar för en kvalitativ studie som skall nyansera ett problem (Patel och 

Davidson 2011, 120).  

 

Studien har en hermeneutisk förankring, analysen och svaren på forskningsfrågorna kommer 

därmed att nås genom tolkningen av de resultat som jag får och vidare analyseras samt 

diskuteras i slutet av studien (Patel och Davidsson 2011, 28). Detta passar med de 

socialkonstruktivistiska teorier och synsätt som beskrivs inom kritisk diskursanalys.   

 

1.5.1 Kritisk diskursanalys 

Då denna studie kommer hantera en hel del text blir det av vikt att jag väljer ett sätt att 

analysera dessa texter. Det sättet jag har valt är den kritiska diskursanalysen som beskriven av 

Fairclough. Den kritiska diskursanalysen relaterar till mer än bara diskursen i sig utan säger 

att diskursen är en spegling av olika sociala normer, identitet och maktrelationer samtidigt 

som den också ändrar detta inom alla delar av samhället, såsom det vardagliga livet och olika 

institutioner (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 71).  

 

Fairclough använder sig av en modell som kallas den tredimensionella modellen som 

innehåller: 

 

 

1. texten och dess egenskaper (text) 

2. Produktion och konsumtion processer som binds till texten (diskursiv praktik) 

3. Den sociala praktik som binds till texten (social praktik)  
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(Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.74) 

 

 

Figur: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen och Phillips 

2000, 74). 

 

 

 

I en analys av text så undersöker man vilka drag och egenskaper texterna har. I texten 

undersöks vilka typer av redskap som används som exempelvis metaforer och grammatik, 

men också transitivitet och modalitet. Transitivitet är hur texten förhåller sig till händelser och 

processer binds samman eller inte binds samman. Det kan exempelvis vara hur en agent eller 

utlösande faktor binds till en händelse. Skulle agenten eller faktorn inte nämnas så fråntas 

denne sitt ansvar (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 87). Modalitet beskriver den typen av 

affinitet (instämmande) som författaren eller talaren har i en sats. ”Det mycket svårt”, ”det är 

lite svårt” samt ”det är inte svårt” är exempel på modaliteter. Dessa kan också förekomma i 

objektivitet ”Det är svårt” eller subjektivitet Jag tycket det är svårt” (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000, 87–88). En annan vanligt förekommande modalitet är begreppet ”hedging” 

eller häckar som i sin tur innebär att man modererar sitt påstående inom satser. Exempelvis 

”Det är dåligt ibland att det händer” i den meningen blir ibland viktigt då man förmildrar 

påståendet genom att skapa avstånd till satsens innebörd (Winther Jørgensen och Phillips 

2000, 88). 

 



 

 17 

Den diskursiva praktiken behandlar hur texterna är skapade och konsumeras. Intertextualitet 

är hur olika texter liknar och upprepar redan andra skrivna texter (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000, 77). Ibland har man tillgång till flera varianter av en text och kan se hur den 

ändras, detta är vad man kallar en intertextuell kedja. Det kan exempelvis vara en text i flera 

revisioner eller hur en text bygger andra exempelvis en mediatext som bygger på en 

vetenskaplig text (Ibid). Då kan man analysera skillnader mellan de olika texterna och därmed 

få fram under vilka premisser de skapas. Den ovanligaste är manifest intertextualitet vilket är 

när andra texter hänvisar till varandra och därmed uppenbarligen bygger på den ena (Ibid).  

Den sista är interdiskursivitet, detta är när olika typer av diskurser tas upp i samma text. Detta 

skulle exempelvis vara miljö- och moraldiskurser inom ämnet för tillverkning, vilket kan tyda 

på ny sociokulturell förändring genom att olika diskurser (Ibid).  

 

Diskursordningen är det fält där två eller flera diskurser försöker etablera sig på samma 

domän (Ibid, 64). Den markerar ett område för diskursiva konflikter som befinner sig i 

hegemoni, när gränserna förskjuts mellan olika diskurser och antagonism, när diskurserna är i 

öppen konflikt med varandra (Ibid).  

 

Den sociala praktiken kan man först analysera när man har undersökt texten och den 

diskursiva praktiken. I detta fall behöver man använda sig av andra teorier av analysmetoder 

för att undersöka hur den sociala praktiken kommer förändras (Ibid, 75). I denna studie 

kommer denna del innehålla sociologisk neo-institutionalism.  

 

Med denna modell kan man undersöka språket som används inom olika diskurser samtidigt 

som man ser språket och dess användande som en skapare samt upprätthållare av olika typer 

av hegemonier (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.75). 

 

Då jag kommer arbeta med olika texter och olika uttalanden kan det vara viktigt att undersöka 

de olika typer av maktförhållanden som finns i det som sägs och huruvida det utmanar eller 

stödjer den hegemoni som finns inom dessa olika diskurser. Exempelvis kan det vara 

huruvida debattörer ställer sig med det konventionella sättet att föra diskursen. Det skulle tyda 

på att debattörerna står emot Sverigedemokraternas handlingar, medan ändringar skulle tyda 

på ändringar inom diskursen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.77).  
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1.5.2 Material  

 

För denna studie i den kulturpolitiska diskursen behöver jag använda mig av tre olika typer av 

material som berör tre olika områden. Materialet som kommer att användas i störst 

utsträckning under studien är insamlade texter samt inspelade nyhetssändningar. Med detta 

menat media som undersöker eller rapporterar om händelserna inom kommunerna, med de 

möjliga följderna och den debatten som förs på den nationella nivån. Valet av material från 

dessa medier kommer främst från insändare som politiker och deras partier gör. Politikers 

uttalanden som journalister rapporterar kommer inte användas som primärkälla, detta då de i 

vissa fall speglar hela debatten eller gör selektiva urval. 

 

Debattartiklar eller andra typer av texter och uttalanden av experter inom kultursektorn eller 

aktörer som på något annat sätt är involverade i händelserna som diskuteras kommer också 

användas som material för att skildra diskursen. Dessa texter kommer vara studiens 

primärkällor, eftersom texten handlar om debatterna och därmed blir det också viktigt att 

dessa inte är andra skribenters tolkningar. (Bergström och Boréus 2012, 44). Texterna 

kommer inte heller användas i syfte att förklara händelser utan endast i syftet att undersöka 

debatten. Texter som hanterar händelseförlopp kommer från nyhetsartiklar och används i 

samband med andra artiklar för att höja reliabiliteten.   

 

Den andra typen av material som kommer användas är uttalanden från kommuner eller 

statliga organ. Detta kan vara officiella uttalanden, handlingsdokument eller offentliga 

handlingar i form av besluttaganden eller lagar. Detta material spelar till skillnad från 

politikers eller partiers uttalanden den institutionella diskursen som förs inom dessa 

organisationer och skall i sig skildra de institutionella ändringar som görs inom dessa 

organisationer. Detta material hämtas endast från officiella sidor för att försäkra validiteten 

hos dem samt så används så många källor som möjligt för att skapa en helhetsbild av ämnet, 

vilket också är viktigt när man undersöker dessa frågor i ett institutionaliseringssyfte (Ibid, 

407).  

 

Den sista är material från partiernas officiella hemsidor. Detta kan vara material som officiella 

uttalanden, parti samt kampanjmaterial. Användandet av detta material kan ge bakgrund till 

de politiska uttalanden som görs av politiker samtidigt som det också ger det direkta ordet 
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från nationella och lokala organisationer. Dessa texter används endast i syftet att öka 

reliabiliteten i de slutsatser som jag gör. På samma sätt som jag använder mig av så många 

källor som möjligt när det gäller offentliga handlingar, kommer jag här använda 

partidokument för att styrka de slutsatser som görs runt den debatten som förs. Detta betyder 

att de inte används i något annat syfte än att undersöka hur dessa möjligen kan stödja sig på 

varandra (Ibid).  

 

1.5.3 Källkritik  

I fråga om källkritik inom denna studie kommer jag använda mig av begreppet validitet. 

Validitet är om man använder sig av rätt process och material för att närma sig frågan som 

man undersöker (Bergström och Boréus 2012, 41). Inom kritisk diskursanalys är detta ett 

centralt tema i skildringen av diskurser då användande av material som inte för till diskursen 

kan ge ett skevt resultat.  

 

Inom denna studie blir det viktigt att de debattartiklarna som används ger studien en hög 

validitet genom att de håller sig till ämnet som studien handlar om, de skall därmed inte ta 

upp händelser utanför studiens område. Skulle detta vara fallet att de gör det uppmärksammas 

det och dessa delar utesluts ur studien i syfte att bevara validiteten. Därmed kan vi anta att det 

finns valida källor som kan användas inom studien (Ibid).  

 

Som också nämnt i tidigare kapitel kommer jag använda mig i förstahand av primärkällor. 

Detta för att försäkra mig om att de skapar ett trovärdigt resultat (Patel och Davidsson 2011, 

68). Exempelvis har jag transkriberat radioprogram istället för att använda mig av 

sammanfattningar. Skulle det vara så att andrahandskällor används så kommer detta att 

anmärkas. Andra typer av källkritik som hur texterna producerades och varför blir mindre 

intressanta, det är en del av den kritiska diskursanalysen att använda i sin analys (Ibid).  

 

Därmed genom bra arbete med att se till att det finns en hög validitet, samt att först och främst 

använda mig av primärkällor uppehåller jag stark källkritik för denna studie. Expo kommer 

dock användas vid två tillfällen i brist på bättre källor, detta även om denna källa kan vara 

partisk i sin rapportering.  
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1.6 Etiska överväganden 
I denna studie finns det få överväganden som behövs göras gällande forskningsetik. Vi gör 

inga intervjuer eller observationer och behöver därmed inte ha vetenskapsrådets etikregler i 

åtanke (Patel och Davidsson 2011, 62). 

Det vi dock behöver ha i åtanke är de etiska regler som Fairclough presenterar med sin 

kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 92). Syftet med analysen skall 

inte vara att skapa ett redskap för social ingenjörskonst utan att uppmärksamma diskursen och 

göra den mer synlig (ibid). Därmed måste man se till att resultatet skapar möjligheter till 

insikt i den diskursiva praktiken och språkbruket för att möjliggöra progressiva ändringar. 

1.7 Disposition 

I kapitel Två, görs en genomgång av Sverigedemokraternas historia och en genomgång av 

deras kulturpolitiska program. Därefter presenteras händelserna i Sölvesborg samt Norrköping 

och de diskurser som följt på lokal och nationell nivå. Dessa delar analyseras genom den 

kritiska diskursanalysen på text och diskurspraktisk nivå.  

 

I Kapitel Tre sätts en diskursordning upp och analyseras. Vidare analyserar och binder 

samman resultaten av diskursordningen och den diskursiva praktiken i samband med den 

sociologiska neo-institutionella teorin i syfte av att skapa illustrera den sociala praktiken för 

att se om den diskursiva praktiken eller diskursordningen förändrar den sociala praktiken.  

 

Kapitel Fyra sammanfattar studien och svarar på de frågeställningar som är studiens syfte. 

Vidare förs en diskussion om studien och om möjliga framtida studier.  
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2 Resultat 

2.1 Bakgrund: Sverigedemokraterna 

Då Sverigedemokraterna har gjort tre stycken olika historiehäften som publicerades 1993 när 

partiet var fem år gammalt, 1998 när partiet var tio år gammalt samt 2013 när partiet firade 

tjugofem år som parti kan man enkelt följa deras utveckling som parti. Respektive häft 

beskriver Sverigedemokraternas historia från dess grundande till punkten det släpptes och 

beskriver olika händelser och ändringar som gjorts inom partiet. Detta gör dessa häften till en 

skildring av partiets historia från partiets egen synvinkel.  

 

Enligt det tidigaste historiehäftet som partiet själva har tryckt så bildades 

Sverigedemokraterna i februari 1988 och partiets skapades av personer som var missnöjda 

med olika lokala rörelser som vid den tiden hade genomförts. Vissa av dessa rörelser var 

exempelvis BSS (Bevara Sverige svenskt) som Sverigedemokraterna ansåg var en 

enfrågerörelse och den misslyckade rörelsen med flyktingmotståndet i Sjöbo. 

(Sverigedemokraterna 1993, 2).  

 

Deras arv från BSS men också Sverigepartiet bestrider man inte i deras senare historietexter 

från 2013. Men huruvida de är en direkt avkomma från Sverigepartiet och BSS avfärdas inte 

helt, men man anser att vid Sverigedemokraternas bildande att man inte delade den politiska 

och ideologiska synen som fanns inom Sverigepartiet, även om flera medlemmar kanske hade 

de åsikterna (Sverigedemokraterna 201, 7).  

 

Under 90 talet lyckades dock Sverigedemokraterna enligt sitt 25-års häfte (2013, 26) genom 

reformer inom partiet få medlemmar som var radikaliserade att lämna partiet och utesluta 

andra. De som lämnade partiet ansågs vara de som var kvar av BSS. De var mycket nöjda 

över denna omorganisering av partiet. Även den mycket omtalade bilden av Tina Hallgren 

Bengtsson talas om. Bilden när hon bär nazistuniform och har en bindel med hakkors är en 

mycket välkänd bild, men denna togs enligt Sverigedemokraterna (Ibid) efter att hon lämnat 

partiet och som ofta fel rapporteras inte på ett evenemang av Sverigedemokraterna. 

 

Det var i och med år 2000 och Jimmie Åkessons tillträdde som förbundsordförande som 

partiet började växa till det partiet som man känner igen idag. Åkesson började utveckla 
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organisationen mer och lade mycket tid på att utveckla SDU (Sverigedemokratisk ungdom) 

som då var Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Denna satsning på SDU skall ha hjälpt 

mycket i byggandet i partiet (Sverigedemokraterna 2013, 36). Tillväxt under år 2000 gjorde 

partiet mer välkänt. Större möten började hållas och man höll den nionde september det 

största inomhusmötet som partiet vid det tillfället någonsin hade hållit. Även på 

opinionsbildnings undersökningar märktes det då partiet hade ca 1% år och följande år 1,8% 

(Sverigedemokraterna 2013,36). 

 

Vidare växte partiet mycket under de kommande åren med 1,44% i valet 2002, 2,93% valet 

2006 och i valet 2010 5,7% vilket gjorde att de fick mandat i Sveriges riksdag 

(Sverigedemokraterna 2013, s.108). Med detta så började tillväxten för partiet och är nu det 

tredje största partiet i Riksdagsvalet i Sverige (Svt, 2018). 

 

2.1.2 Ändringar inom text och den diskursiva praktiken 

 

Diskursen som används i Sverigedemokraternas texter har ändrats mycket mellan partiets 

tidiga stadie. Ett exempel på detta är att jämföra det partiprogram som släpptes 1989 jämfört 

med den kortare citerade versionen av samma program partiet presenterade i sitt historiehäfte 

som släpptes i samband med tjugofem års firandet (Sverigedemokraterna 2013, s.10).  

 

En del av texten från 2013 lyder följande: 

 

”Per-Albin Hanssons folkhem var - i stort sett - en realitet [...] Men snart skulle 

Socialdemokraterna svika och internationaliseringsprocessen börja.” (Sverigedemokraterna, 

2013, s.10). 

 

Originaltexten från 1989 skiljer sig och lyder följande:  

 

Per-Albin Hanssons folkhem var – i stort sett – en realitet. Statsminister Tage Erlander påpekade 1965 i 

en jämförelse med amerikanska förhållanden att ”vi svenskar lever i en oändligt mycket lyckligare 

situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra 

avseenden.” Ett välmående fritt folk i en homogen svensk stat. Detta var grunden för vår styrka och 

avgörande för möjligheten att demokratisera Sverige. Men snart skulle Socialdemokraterna svika och 

internationaliseringsprocessen börja. (Sverigedemokraterna, 1989, s.1) 
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Även om det inte har varit ändringar i citaten så har citaten inte tagits i sin helhet och får 

annan mening i sin fulla form. Denna modalitets ändring inom den gamla texten skapar 

plötsligt en ny diskurs, från en mer etnocentrisk national identitetsdiskurs till en social 

konstruktiv identitetsdiskurs, vilket också är meningen då texten skall nyansera bilden av 

partiets tidiga år (Sverigedemokraterna, 2013, 10). Med detta ser man också den ändring som 

partiet har gjort i sin diskurs som parti som tidigare nämnts i detta kapitel.  

 

2.1.3 Sverigedemokraternas Kulturpolitik 

 

Ett nytt principprogram beslutades att tryckas av Sverigedemokraterna 2019 och detta finns 

inte ännu tillgängligt när studien skrivs, studien kommer därmed behandla det principprogram 

som släpptes 2011 andra tryckningen 2014. Skillnaden mellan den första och den andra 

tryckningen är mycket små inom de kulturpolitiska kapitlen och består med av revideringar 

för att göra texten mer lättläslig. 

 

Den kulturpolitik som beskrivs i principprogrammet (2014, 18–19) är av en antropologisk 

natur med ett fokus på värden och livsstil som Duelund (2011, 7) beskriver som typisk för den 

som nationalistiska och socialkonservativa ideologierna. Det är enkelt att märka det fokus 

som finns i texten genom deras användande av modalitet. Exempelvis deras erkännande att 

kulturen har egenvärde men deras användande av hedge för att visa låg affinitet. Det 

viktigaste är nämligen att kulturarvet är sammanhållande för nationella identiteten.  

(Sverigedemokraterna 2014, 19).  

 

De anser också att folk och folkgrupper blir betingade av sina olika kulturer, och identiteter 

skapas genom denna betingning (Ibid). Detta kan man tolka på olika sätt, det är svårt att veta 

om de också menar att man kan ändra sitt beteende och bli del av en annan sociologisk kultur 

och därmed ändra sin identitet och beteende.   

 

Sverigedemokraterna har också förutom delen om kultur som helhet en text om 

mångkulturalism. Denna del tar endast upp deras kulturpolitik ur en antropologisk synvinkel 

och fokuserar på de problemen som finns inom mångkulturalismen. Deras användande av 

modaliteter och hedges förekommer även här. Det finns exempelvis en beskrivning av 
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begreppet mångkulturalism där de nämner positiva effekter som mångkulturalism skall ha, för 

att sedan ta en stark ställning emot det och åter beskriva deras syn på hur det kommer förstöra 

det svenska samhället (Sverigedemokraterna 2014, 21). Denna beskrivning visar låg affinitet 

mot mångkultur och hög affinitet mot deras kulturpolitiska syn. Deras användande av 

subjektiva åsikter med användande som ”Vår uppfattning” (Ibid) gör dock att det är uppenbart 

att de uttrycker sina åsikter.   

 

Vidare skriver de om sin politiska tanke att de vill återgå till assimilationspolitik likt den som 

rådde fram till 1975 som beskrivs som ”gemensamhetsskapande” (Ibid). Här skapar de i 

kontrast till mångkulturen ett alternativ som fungerar och beskrivs genom positiva ord, ett av 

dessa är just ”gemensamhetsskapande” som används i en kontrast till mångkulturen, som 

genom jämförelsen kan ses som splittrande. 

 

Deras principprogram vill att man skall dra in statliga och kommunala satsningar som skall 

stödja och styrka invandrares ursprungliga kulturer och identiteter och istället utöka det stöd 

som finns till det svenska kulturarvet (Sverigedemokraterna, 2014, 21). Detta kombinerat med 

att invandrare skall erbjudas undervisning i det svenska språket, kulturarvet, historien och 

samhällslivet (Sverigedemokraterna, 2014, 22). Detta kan vidare återkopplas till vad Duelund 

(2011, 7) skriver om typiska beteenden vad nationalistiska och socialkonservativa politiska 

makter anser är bra för samhället, nämligen att kulturarv och assimilation prioriteras. 

 

Tidigare principprogram som skrivits år 2003 och 2005 har samma text gällande kultur under 

kapitlet ”Staten, kulturen och nationen” (Sverigedemokraterna 2005, 5). Dessa 

principprogram skriver inte mycket gällande vad kulturen är men beskriver det kort såhär: 

 

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som 

vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter 

som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer 

(Ibid).  

 

Förutom detta beskriver de att kulturen är kopplad till nationen på det sättet att ”Nationen kan 

definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två människor samma 

nation om de delar samma kultur” (Ibid). Det är enkelt att se att de två texterna har ett 

nationalistisk och konservativt fokus på kulturen, det finns därmed inget fokus på kulturens 
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frihet eller egenvärde och ingen diskussion runt den estetiska kulturen.  

 

Globalisering och internationalisering ses som ett hot mot kulturen och icke frivilliga utbyten 

av kultur och influenser från andra stater är en typ av kulturimperialism (Ibid, 6). Detta 

synsätt är i linje med hur Sverigedemokraterna idag beskriver globalism och 

internationalisering. Mångkulturens beskrivning skiljer sig från 2014s principprogram genom 

att det inte ses som ett hot, utan istället att mångkulturen kommer skapa ”försämrat 

samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad 

välfärd” (Ibid, 5). Detta kan säkerligen vara på grund av en precisering av de principer som 

finns i de tidigare programmen, men det kan också bero på en reaktion till omvärldshändelser 

som hänt från 2003 och 2005. Möjligheten finns också att med deras framgång vid 2006 

spridningen av deras politik kanske gjorde att de tydligare kunde precisera de frågor som var 

viktiga för sina väljare och därmed framställa material som deras väljarbas kunde relatera till.  

 

De diskurser som förs i samtliga principprogram håller också en medelmåttig nivå av 

interdiskursivitet. Liksom andra partiers principprogram finns ideologisk diskurs, de vi säga 

att de fokuserar på uttryckandet av sina åsikter men också diskurser som baseras på anti-

globalism och kulturell homogenitet.  

 

 

2.2 Sölvesborg 

Den nionde september 2019 tillsattes ett nytt handlingsprogram för kommunen Sölvesborg. 

Handlingsprogrammet innehåller 220 punkter och är totalt 45 sidor långt och behandlar 

perioden 2019–2022. De som lade fram handlingsprogrammet var partierna 

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sölvesborg och Lister-partiet 

(Sölvesborg 2019, 17).  Handlingsplanen röstades igenom godkändes med reservationer från 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (Ibid).  

 

Handlingsprogrammet blev mycket omtalad i media, och den punkt som skapade störst 

rubriker i media var punkt 200 som lyder följande: ”När konst köps in av kommunen ska 

tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med kommunens historia, 

lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas framför utmanande samtidskonst.” 
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(Sölvesborg 2019, 41). 

 

Denna punkt väckte många åsikter och spreds vidare nationellt genom media. Många lokala 

konstnärer var upprörda och undrade hur detta skulle påverka deras arbete och vidare värnade 

om armlängds avstånd som inskränktes (Svt, 2019a). Rolf Hans Berg från 

Sverigedemokraterna och ordförande i Fritids- och kulturnämnden höll inte med. Enligt Berg 

handlar det om vad den stora allmänheten vill ha och inte vad som är dålig eller bra konst 

(Ibid). Vad bra konst är lägger de sig inte i, de tror dock att de flesta ”nog inte vill ha 

menskonst vid sitt matsalsbord i alla fall” (Ibid). 

 

Modaliteter används med relativ hög affinitet genom användande av mer objektivitet istället 

för subjektivitet i fallet om huruvida befolkningen vill ha ”Menskonst” eller ej. Detta används 

som fakta istället för en tolkning av samhället likaså en subjektiv åsikt. Detta följs av 

följdfrågan ”Hur vet du det?” (Ibid) vilket får ett svar via en hedge, att ”de som önskar ha den 

typen av konst skulle få köpa det själv” (Ibid), men att Berg själv säger ”Men jag vill inte ha 

det” (Ibid).  

 

Den typen av diskurs som används av Berg i texten använder en medelmåttig grad av 

interdiskursivitet, detta syns speciellt i användandet konservativ diskurs och den 

högerpopulistiska diskursen. Detta skiljer sig dock från den diskursiva ordningen som förs 

inom principprogrammet där en sådan diskursmix inte förekommer, detta tyder inte på 

intertextualitet till principprogrammet.  

 

Efter dessa händelser fick Sofia Lenninger som då var kultur- och bibliotekschef lämna sin 

post efter problem uppstod mellan Lenninger och kommunen. Detta beror på en 

”förtroendeklyfta”, som kommunchefen Lars Ericsson kallar det, som uppkom i september i 

samband med att Lenninger uttalade sig om svårigheterna med att vara tjänsteman inom 

kommunen (Biblioteksbladet, 2019). Det nämndes inga specifika anledningar till Lenninger 

fick lämna positionen men det var enligt henne tydligt att det handlade om just de uttalanden 

som hon gjort.  

 

Oppositionen i kommunen kommenterar Lenningers lämnande av sitt uppdrag (Hagman 

2019). Lars Lamberg från Liberalerna meddelar att de inte vet mycket om varför hon fick 

lämna sin position, men att det är en tråkig händelse.  ”Hon har varit objektiv och ärlig. Det 



 

 27 

har inte alltid har fallit de ledande politikerna på läppen.” (Ibid.) menar Lamberg. Samtliga 

andra oppositionsledare håller med samt kritiserar händelsen. De problematiserar frågan i 

form av skattekostnader och begränsningar av åsikter inom kommunen (Ibid).  

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind skriver efter det nya handlingsprogramets 

godkännande en text om hennes syn på punkterna. Lind reagerar starkt på det som de skriver 

om den utmanande samtidskonsten och den satsning som skall göras på den tidlösa, klassiska 

konsten och ser detta som en ”häpnadsväckande, och även farligt, ställningstagande” (Lind, 

2019). Lind menar att armlängds avstånd principen mellan politiken och konsten måste hållas 

fast, ”vi ska INTE styra konstens innehåll. Men det är precis vad Sverigedemokraterna i 

Sölvesborg gör.” (Ibid). Hon liknar också den kulturpolitik som Sverigedemokraterna 

bedriver med den som finns i ”andra auktoritära rörelser runt om i världen.” (Ibid).  

 

Lind oroar sig också över de valet som Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort i och 

med detta. Deras politik har alltid varit för principen om armlängds avstånd, men de valen 

som de nu har gjort visar på att de legitimerar den kultursynen som Sverigedemokraterna har, 

vilket i sig är ”Häpnadsväckande- och djupt oroande.” (Ibid).  

 

Genom texten använder sig Lind av den kulturella frihets- och värdediskursen med 

nämnandet av armlängds avstånd, dess uppgift och kulturpolitisk legitimitet, men också 

demokratisk diskurs genom användandet av ”auktoritär”, ”totalitära samhällen” och 

”auktoritära rörelser”. Textens användande av transitivitet är mycket intressant i texten då 

aktören, Sverigedemokraterna, förbinds med auktoritära rörelser. Speciellt genom meningen 

”Politisk styrning av konsten tillhör kärnan i Sverigedemokraternas kulturpolitik, liksom det 

gör hos andra auktoritära rörelser runt om i världen.” (Ibid). Samt genom meningen ”I 

totalitära samhällen är den fria konsten något av det första som begränsas”(Ibid). Med detta 

kan man anta att aktörens, i detta fall Sverigedemokraternas, handlingar ställs på samma nivå 

som de som gjort av auktoritära och totalitära samhällen genom historien enligt Lind. 

 

Modaliteten inom texten är också intressant då retoriken och meningsuppbyggandet skapar 

intressanta uppfattningar om kulturpolitiken som bedrivs. Användandet av ord som ”vi” 

förekommer också i syftet att statuera exempel som går i linje med den kulturella friheten och 

värdediskursen. Ett exempel på detta är ”Vi politiker ska möjliggöra konst - vi ska INTE styra 

konstens innehåll.” (Ibid). Denna sats uttrycker ett maktförhållande och auktoritet över hur 
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man skall förhålla sig som politiker, speciellt med användandet av versaler som kan uppfattas 

som en betoning av vad man inte får göra och inte göra vilket också visar hög affinitet.  

 

Louise Erixon ordförande för Sölvesborgs Kommunstyrelse svarar på den kritik som riktas 

mot partiet, kommunen och kulturpolitiken. I sin text ”Elitism och folkförakt ger inga statyer i 

Sölvesborg” försvarar Erixon sitt partis ställning till konstnärens rättighet till det offentliga 

rummet och menar att det inte är en rättighet att få sin konst bekostad av skattebetalare 

(Erixon 2020). Erixon påstår att det är den ”vänsterorienterade kultureliten” (Ibid) som genom 

sin makt över kulturpolitiken kontrollerar kulturen och genom att utmana denna kulturelit så 

ger de kraften tillbaka till de som betalar för konsten som införskaffas (Ibid). Enligt Erixon 

kan och skall kulturen användas som ett ”murbruk” (Ibid) för att bygga upp det samhälle vi 

idag lever i (Ibid).  

 

Erixon tar också upp den ”Infekterade kulturdebatten” som förts runt handlingsplanen från 

Sölvesborg, politikerns roll i detta och principen om armlängds avstånd. Erixon menar att 

även om politiker pratar om denna princip och håller den högt, så tas det beslut i hela landet 

om just kulturen (Ibid). Erixon poängterar därmed att det är en dubbelmoral i kritiken som de 

får, då de själva, vänstereliten, gör ändringar i kulturpolitiken, men när Sölvesborgs kommun 

gör ändringar så blir de svartmålade av kultur- och demokratiministern som ett skräckexempel 

(Ibid). Hon menar med detta att om man har uppfattningen att man skall ha en expertgrupp 

som skall ”klappa vanligt folk på huvudet samtidigt som man spenderar dess pengar” (Ibid) så 

är det inte konstigt att man ser den politiken som bedrivs inom Sölvesborgs som något man 

skall vara rädd för (Ibid). Erixon visar också en stor manifest intertextualitet genom att tydlig 

bygga sin text på Linds.  

 

Den interdiskursivitet som används av Erixon är mycket hög och blandas i stor grad. Uttryck 

från den högerpopulistiska diskursen inom Sverigedemokraterna blandas med uttryck från 

kulturarvsdiskursen och kulturens frihets- och värdediskurs. Till skillnad från Linds text så 

har debattartikeln mindre affinitet för kulturell frihet och värdediskurs och fokuserar mer på 

den högerpolitiska och kulturarvsdiskursen med återkommande teman runt partiets politik 

med ett fokus på legitimering av de handlingsprogrammet.  

 

Användandet av metaforer är också vanligt förekommande i debattartikeln med exempel som  

”Ett sådant gemensamt ansvar måste underbyggas av sammanhållning, där kulturen utgör det 
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murbruk som gör oss till en del av vår kommun, vår region och vårt land. Hus som byggs utan 

murbruk står sällan starkt när det blåser.” (Ibid). Denna sats menar att nationer utan stark 

sammanbindande kultur fallerar under svåra tider, vilket används för att framhäva vikten i 

kulturens sammanbindande kraft och därmed hög affinitet.  

 

Många typer av modaliteter förekommer också mycket rikligt inom Erixons text.  

 

Den springande punkten i den återkommande och infekterade kulturdebatten är politikens roll i 

sammanhanget och ”principen om armlängds avstånd”. Trots detta fattas politiska beslut om offentlig 

konst hela tiden, i hela landet – men när vi i Sölvesborg tycker något om hur skattemedel vi förvaltar 

ska fördelas, går kultur- och demokratiministern högljutt ut och svartmålar oss som ett rikets 

skräckexempel. (Erixon 2020) 

 

I denna text visar Erixon sin uppfattning om den kulturdebatten som hon deltar i och anser 

den vara fylld av hyckleri. Hon håller med om debatten ”är” om politikerns roll och 

armlängds avstånd men menar att Sverigedemokraterna inte utför något fel. Hon menar att 

andra partier får fatta beslut om offentlig konst men om Sverigedemokraterna gör detta är det 

inte giltigt. Hon önskar med detta uppmärksamma den dubbelmoralen som finns inom 

kulturdebatten. Hon använder också ett aggressivt språkbruk och uppmärksammar kampen av 

”vi mot dom” vilket är mycket populistiska stilistiskt drag.  

 

I år har vi avsatt medel för två strategiskt placerade konstverk i varsin rondell. [---] De ska påminna oss 

som bor här, och de som besöker oss, om något vi förknippas med och kan vara stolta över. På så vis 

blir det en kraft som förenar snarare än splittrar. Att dessa prioriteringar av tyckareliten ses som 

kontroversiella är oroväckande och avslöjar mer om deras egen inskränkthet än om någonting annat. 

(Ibid) 

 

Denna sats påstår att deras satsningar inom kommunen inte är dåliga, utan uttrycker estetisk 

kulturell vikt samtidigt som det finns en oro i hur ”Tyckareliten” ser partiet och kommunen 

som kontroversiella genom att spegla detta som en sanning genom att objektivt beskriva vad 

oppositionspartierna tycker.  

 

Eva Ullberg som är oppositionsråd för Socialdemokraterna skriver ett svar till Erixon i sin 

debattartikel ”Kriget mot kulturen - en överordnad strategi för SD” (2020). Vissa delar av 

denna text används inte då den inte är direkt kopplade till studiens område. I texten beskriver 

hon problematiken som uppstår i Erixons resonemang och förklarar sin syn på kulturdebatten. 
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Detta genom att först beskriva armlängds avståndprincipen som ett svar på tidigare 

användning av kulturpolitiken i Sovjetunionen och Nazityskland, och hur detta i sig var ett 

mycket effektivt och skräckinjagande övergrepp på mänskligheten (Ibid). 

 

Ullberg håller med Erixon i hennes uttalande om den enskilde konstnärens rättighet att få en 

plats i det offentliga, men menar samtidigt att Erixon missar det huvudsakliga problemet inom 

debatten. Nämligen att politiker inte skall kunna använda kulturen i syftet att främja sin egen 

agenda (Ibid).  

 

Hennes argumentation är sådan att kulturen utgör en ledande strategi för Sverigedemokraterna 

i deras politiska arbete. ”I deras värld utgör kulturen arenan för en strid där inget annat gäller 

än att segra eller dö, som den dåvarande gruppledaren Mattias Karlsson (SD) skrev på 

facebook” (ibid). Ullberg beskriver vidare två stycken strategier som Sverigedemokraterna 

har.  

 

Det finns goda skäl för Sverigedemokraterna att lägga så mycket energi på sitt kulturkrig. Det viktigaste 

är förstås ideologiskt. Den nationalistiska kampen utgår i hög utsträckning från kulturella snarare än 

ekonomiska konfliktlinjer. Man lägger inte så mycket vikt vid begrepp som rättvisa, jämlikhet eller 

fördelning av resurser. Mer intresserad är man av identitet, kultur och social struktur. (Ullberg 2020) 

 

Ullberg uttrycker här den nationalistiska kampens fokus på kulturella mål med mycket hög 

affinitet med modaliteter som ”utgår i hög utsträckning” och ”Man lägger inte mycket vikt”. 

Den argumentation att intresset för kulturpolitik inte är humanistiska eller den ekonomiska 

menar att Sverigedemokraterna har sina intressen i andra typer av legitimering av sin 

kulturpolitik.  

 

Det andra skälet är rent strategiskt. Sverigedemokraterna är ett reaktionärt parti vars syfte är att förändra 

Sverige och våra värderingar i grunden. Men det går inte att göra i ett trollslag. Det är en lång process 

som kräver att man steg för steg tar kontroll över människors kulturella fostran. (Ibid) 

 

Här används det strategiska elementet som en modalitet. Den reaktionära synen är inget som 

finns i politiken idag och måste därmed framhävas igen. Ullbergs metafor att ”det går inte att 

göra i ett trollslag” menar att det är uppenbart att kulturen kommer användas som en faktor i 

transformationen av den svenska politiken i en reaktionär riktning. Kulturen blir i detta fall 

som Ullberg beskriver ett instrument för samhällsförändring som sakta kommer förändra 
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Sverige och våra grundvärderingar av Sverigedemokraterna i syftet att enklare kunna 

implementera sin politik. 

 

I texten som Ullberg skriver finner man en relativ hög grad av interdiskursivitet. Argumenten 

bygger på en kulturs frihet och värdediskurs men en viss retorik från den högerpopulistiska 

diskursen och kulturarvsdiskursen förekommer. Detta ser man genom användandet av de 

begrepp som kulturkrig och den ideologiska beskrivningen av Sverigedemokraterna. Här 

använder texten högerpolitiska och kulturarvsdiskurser som argument emot dessa diskurser. 

Texten är också byggd på manifest intertextualitet genom Ullbergs användande av citat 

skrivna av Sverigedemokrater vilket förklarar förekomsten av de högerpopulistiska 

diskursbegreppen.  
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2.3 Norrköping 

 

Utställningen ”Medlöperi och Motstånd - Nazismen i Norrköping då och nu” sattes upp den  

26 januari 2020 och berättar historien om de nazistiska rörelserna i Norrköping under 30 talet 

till idag (Norrköping Stadsmuseum 2020). Meningen med utställningen var att genom en 

återblick i historien och med hjälp av denna historiska bakgrund enklare kunna belysa 

samhällsfrågor som finns i vår samtid, samt skapa modet att ifrågasätta dessa tendenser i vår 

samtid (Ibid). I denna händelse agerar Sverigedemokraterna som minoritet inom kommunen 

vilket är en intressant kontrast jämfört mot Sölvesborg.  

 

Denna utställning består av tidningsurklipp från olika källor varav ett av dessa tidningsklipp 

var från Folkbladet och publicerades 2018. Denna artikel handlar om Sverigedemokraterna 

Norrköpings utredning om en medlem som då hade kommenterat på nordiska 

motståndsrörelsens hemsida Nordfront och illustrerades med en bild på Norrköpings 

Sverigedemokratiska styrelse från 2018 (Cantwell 2020). Folkbladets artikel beskriver att fyra 

personer som är kandidater för Sverigedemokraterna har skrivit på nordiska 

motståndsrörelsens hemsida Nordfront och att två av dessa har avsagt sig som kandidater till 

kommunfullmäktige samt lämnar partiet (Folkbladet, 2018). Denna artikel var en uppföljning 

av en artikel som Expo och Expressen hade gjort av olika uttalanden SD-kandidater skrivit på 

Nordfront (Ibid), och den omtalade kandidaten hade i detta fall gjort uttalanden som kan 

framgå mycket kränkande (Baas, 2018).  

 

På grund av denna artikel anmäldes Stadsmuseet för förtal av Sverigedemokraterna 

Norrköping. Motiveringen till förtal var att den lokala partistyrelsen genom bild förknippades 

med nazism, men denna anmälan lades ner av polisen (Cantwell 2020). Efter digitala hot och 

besök från nordiska motståndsrörelsen behövde museet till slut stänga vissa dagar och tillkalla 

väktare. Utöver det togs artikeln bort efter uppmaningar av kommunens jurister.  Maria 

Modig som är chef på Norrköpings stadsmuseum ville vara säker på den juridiska biten. 

Museet i sig kan inte anmälas för förtal men hon oroar sig över att någon, exempelvis 

ordförande Darko Mamkovic i Sverigedemokraterna Norrköping, skulle väcka en civil talan 

mot henne. Dock meddelades det senare att artikeln åter igen sattes upp (Ibid).  

 

Flera olika artiklar och debatter följde och en av de första debatterna var en mellan Darko 
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Mamkovic samt Olle Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna och ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden (Sveriges Radio, 2020).    

 

I frågan om varför anmälningen av Norrköpings Stadsmuseum skedde svarar Darko 

Mamkovic:  

 

Kort Sagt, för att vi ansåg att det inte finns material som har med utställningen att göra, bland annat 

bilden på styrelsen från 2018. Och vi ansåg att det finns en osaklig koppling där folk kan uppleva att i 

början av utställningen här har vi nazism på 30 tal och här har vi förlängd arm av nazismen år 2020, vi 

ansåg att detta var osakligt och saknade relevans. Sedan finns det ytterligare faktafel och vi kände att 

det var olämpligt och många personer i styrelsen kände sig upprörda och vi ansåg att det är till och med 

farligt att hänga ut personer på det sättet. (Ibid) 

 

Mamkovic visar både hög och låg affinitet med de argument som han presenterar. De 

antaganden som görs börjar alltid med ”Vi ansåg” vilket gör det personligt och subjektivt 

vilket visar på låg affinitet, men samtidigt använder de också ”är farligt” i slutet som visar på 

hög affinitet till just det påståendet. Mamkovic visar därmed vikten för Sverigedemokraterna 

att de inte kopplas till nazismen. 

 

Debatten fortsätter och som svar på vad de egentligen ville få ut av polisanmälan så svarar 

Mamkovic följande.  

 

I första hand vill vi att bilden på styrelsen skall tas bort, många i styrelsen kände oro över att de hängdes 

ut. Det är inte så trevligt att ha sin egen bild bland hakkors, och historierna om galenskapet som 

nazismen har skapat det måste vem som helst förstå. Särskilt då vi inte har någonting med nazismen att 

göra. (Ibid) 

 

Här gör Mamkovic ett uttalande som beskriver målet med anmälan. De vill att bilden skall 

bort för att de hängdes ut och det är inte trevligt att kopplas till nazismen och ”galenskapet” 

som de skapade. Mamkovic användande av ”Särskilt då vi inte har någonting med nazismen 

att göra.” (Ibid) som visar hög affinitet för att de inte har något med den nazistiska rörelsen 

ideologi att göra 

 

Frågan som följer lyder ”Samtidigt har ju SD rötter i nazismen, tycker du att SD ska finnas 

med när man beskriver historien om nazismen i Sverige?” (Ibid) men här anser Mamkovic att 

han inte håller med och måste frågan behöva då ändras (Ibid). Frågan lyder då istället ”tycker 
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du att SD skall finnas med i historieskrivningen om nazismen i Sverige?” (Ibid) 

 

Jag vet inte ärligt talat. Jag är inte så himla insatt i SDs historia när det gäller 80 och 90 talet. Jag har 

hört att att det var någon revisor på 80 eller 90 talet. Det politiska partiet kan inte kontrollera vem som 

ansluter sig till partiet utan de agerar när de upptäcker när något händer, så jag håller inte med om att 

SD är födda ur nazismen. (Ibid).  

 

Här blir Mamkovic tvetydig och svår att förstå. Den höga auktoriteten försvinner gällande 

Sverigedemokraternas historia och hedges används som en modalitet, för att visa låg 

modalitet mot frågan och hög affinitet till sitt eget uttalande. Subjektivitet används också igen 

för att vidare legitimera det påstående att Sverigedemokraternas rötter inte finns inom 

nazismen.  

 

Olle Johansson beskriver sin syn på händelserna genom att säga: 

 Jag tycker det är djupt oroväckande att politiker och ledande politiker i SD i Norrköping och idag ett 

parti som kanske är Sveriges största parti väljer att använda polis och juridik för att ändra på en 

utställning som man inte tycker om. Då är man ute på väldigt farliga vägar (Ibid).  

 

Här visar Johansson starkt sitt misstycke för Sverigedemokraternas handling och när man 

agerar som de har gjort så är man ute på ”väldigt farliga vägar”. Johansson fortsätter med att 

säga  

”Jag tror att det är väldigt många som reagerar på utställningar [...]. Men man går inte in och 

gör en polisanmälan för att ändra på en utställning, det är liksom väldigt farligt när man tullar 

och gnager i kanten på demokratin.”(Ibid) 

 

”Vi ska ha armslängdavstånd till kulturen, till våra medier, till våra institutioner. Det är en 

proportionellt gjord utställning, som har jobbat noga med juridiken, för att säkerhetsställa att 

det här är faktabaserad utställning, det är inget politiskt dokument.” (Ibid). Johansson 

uttrycker auktoritet i syn på den kulturpolitiska frågan i koppling till armlängds avstånd. Man 

skall använda sig av armlängds avstånd. Det övertramp som gjorts av Sverigedemokraterna 

sätts också därmed i kontrast till armlängds avstånd och kritiseras. 

 

Mamkovic uttrycker sig annorlunda i deras syn på armlängds avstånd. ”När vi pratar om 

armlängds avstånd från politiken, i grunden anser jag det är en bra regel. Konstnärer ska ha 

möjlighet att uttrycka sig fritt, dock ska man ändå göra en skillnad mellan skattefinansierad 
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kultur och marknadsmässig kultur som inte finansieras av skattemedel” (Ibid) Här ställer 

Mamkovic i sig motstånd till Johnssons syn och betonar att han är för armlängds avstånd i 

grunden och visar därmed låg affinitet. Han menar att konstnärer skall ha frihet, samtidigt 

använder han sig av hedges att skilja på skattefinansierad och marknadsmässig kultur. Detta 

kan förstås som att den marknadsmässiga kulturen är där konstnären kan ha frihet.  Han 

fortsätter;   

 

Det är ju ändå vi förtroendevalda som bär största ansvaret om någonting är felaktigt. Vem ska ingripa 

om tjänstemän inte ingriper och säger att det här är fel och stoppar när det uppenbarligen finns faktafel. 

Vem ska då göra det? Ska vi bara strunta i och låta en sådan viktig verksamhet sprider lögner? (Ibid) 

 

Argumentet här kan tolkas som att han vet att i detta fall finns det faktafel och i detta fall var 

man tvungen att göra något åt det då tjänstemännen inte gjorde det. Språk användandet i 

denna text pekar på en objektivt ställningstagande med hög affinitet. Det presenteras som en 

sanning och han talar med auktoritet i ämnet.  

 

Debatten som förs mellan dessa två personer är i många fall tvetydig och är i högsta grad 

manifest intertextuell med tanke på att det de säger är baserat på varandras åsikter. Den 

interdiskursivitet som finns är dock mycket låg och bland inom kulturens frihet och 

värdediskurs och demokratisk diskurs.  

 

Flera andra politiska aktörer har uttalat sig om händelsen i Norrköping och också 

kommenterat på den debatten som har förts av Mamkovic i uttalanden till Svt. Tre av dessa är 

Lawen Redar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson, Christer Nylander Liberalernas 

kulturpolitiske talesperson och Per Lodenius som är kulturpolitisk talesperson för 

Centerpartiet (Farran-Lee 2020).  

 

Lawen Redar skriver följande; ”Att angripa museerna för att de utifrån kunskap redogör för 

historien, visar bara på att Sverigedemokraterna inte gjort upp med detta själva. Här vill man 

istället hantera frågan genom att styra museernas innehåll. Det om något är ett allvarligt 

politiskt övertramp.” (Ibid). 

 

Lawen Redars kommentar använder hög modalitet genom att hon presenterar det som fakta. 

Genom tolkning av argumentet kan man få fram att Sverigedemokraterna som i sin osäkerhet 
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runt sin historiska bakgrund tvingar museet att ändra bilden som presenteras av partiet. Det är 

låg interdiskursivitet och den enda diskursen som nämns en stark kulturell frihet och 

värdediskurs. 

 

Christer Nylander skriver följande som en kommentar till händelserna i Norrköping;  

 

Uttalandet i sig är självklart försök till politisk påverkan. Detta sker dessutom i ett sammanhang som 

gör det än allvarligare. Resonemanget om att det skulle vara mindre viktigt med armlängds avstånd när 

det gäller offentligt finansierad kultur är mycket märkligt. När det är offentligt finansierat ska man vara 

särskilt noga med att hålla armlängds avstånd (Ibid) 

 

Nylander använder auktoritet som en modalitet och en objektiv syn och visar hög affinitet för 

sitt ifrågasättande av Mamkovic genom användning av ord som ”självklart” ”särskilt”. De 

uttalanden som Sverigedemokraterna gjort förklaras som felaktiga i och med denna 

tillrättavisning. Det är en mycket låg interdiskursivitet och endast kulturell frihet och 

värdediskurs samt demokratisk diskurs används. 

 

Per Lodenius skriver följande, ”Principen om att politiken ska hålla armlängds avstånd till 

kulturen är oerhört viktig. Politiken ska inte lägga sig i innehållet och på så sätt agera för att 

begränsa yttrandefriheten. Detta är viktigt för vår demokrati.” (Ibid). Här liksom i de två 

andra texterna påpekas fakta och det skapas hög affinitet till argumentet. Användande av ord 

som ”ska” och ”inte” skapar en förpliktande modalitet i förhållande till armlängds avstånd och 

menar att detta förhållningssätt måste finnas inom den kulturella friheten och värdediskursen. 

Användandet av yttrandefrihet är en del av den demokratiska diskursen. 

 

Samtliga av dessa texter använder sig av manifest intertextualitet då de baserar sig på 

Mamkovics uttalande, samt att de har hög intertextualitet då liknande yttranden uppstår.  
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3. Analys 

3.1 Vilka diskurser finns inom den debatten som finns om 

Sölvesborg och Norrköping?  
När man analyserar diskurser måste man först skapa en diskursordning, inom den debatten 

runt händelserna i de två kommunerna kan jag se fyra olika diskurser. Kulturella frihets- och 

värdediskursen, högerpopulistdiskursen, demokratiska diskursen och kulturarvsdiskursen.  

 

3.1.1 Den demokratiska diskursen 

 

Den demokratiska diskursen är en kombination av ideologiska begrepp med 

demokratibegrepp. Det kan handla om yttrandefrihet, åsiktsfrihet, frihet kontra förtryck, 

demokrati kontra diktatur etcetera. Demokratidiskursen handlar om värderingar och 

förhållningssätt till demokratin inom debatter och den används mest i syfte att värdera olika 

ideologiska synpunkter i förhållande till demokrati.  

 

Detta kan visa sig på olika sätt till exempel i Linds text där hon skriver ”Politisk styrning av 

konsten tillhör kärnan i Sverigedemokraternas kulturpolitik, liksom det gör hos andra 

auktoritära rörelser runt om i världen.” (Lind, 2019). Här menar Lind att det förhållningssätt 

som Sverigedemokraterna har gällande politiskt styrande av konst är antidemokratiskt och 

därmed något som bör kritiseras, det går ju emot vårt demokratiska statsskick. Den används 

framförallt både intertextuellt och interdiskursivt med den kulturella frihets- och 

värdediskursen. 

 

Men det förekommer också i Erixons text.  

Jag menar att om man delar ministerns uppfattning om att en liten självutnämnd expertgrupp ska 

fortsätta tillåtas klappa vanligt folk på huvudet medan man spenderar dess pengar, så är det befogat att 

se på Sölvesborgs folklighetspolitik med bävan. En sak är i alla fall säker – elitism och folkförakt ger 

inga statyer i Sölvesborg.  (Erixon, 2020) 

 

Här beskriver Erixon sin syn på kulturpolitikens institution som auktoritär genom 
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användandet av interdiskursivitet till den högerpopulistiska diskursen. Det som dock fattas är 

en intertextualitet mellan de två.  

 

3.1.2 Den kulturella frihets- och värdediskursen 

Diskursen handlar om kulturens egenvärde och frihet.  Det argumentet som dominerar denna 

diskurs är armlängds avstånd som nämns i nästan alla texter. Ett exempel på detta är Ullbergs 

text. 

 

Hur ska den politiska makten kunna stötta kulturen utan den riskerar att användas i propagandasyften? 

[...] Det är ingen liten fråga. Nationalekonomen John Maynard Keynes formulerade principen som ett 

svar på hur Sovjetunionen och Nazityskland hade använt kulturen som ett vapen i sina skräckinjagande 

övergrepp på mänskligheten. Men när Louise Erixon (SD) rider ut till försvar av sin egen kulturpolitik i 

Sölvesborg adresserar hon inte ens denna problematik, trots att den är bärande i kritiken som vi och 

andra har riktat mot henne. (Ullberg, 2020). 

 

I texten så beskriver Ullberg armlängds avstånd och använder detta som ett argument emot 

Erixon. Ett annat exempel är Christer Nylanders reaktioner till vissa uttalanden från Darko 

Mamkovic. 

 

Uttalandet i sig är självklart försök till politisk påverkan. Detta sker dessutom i ett sammanhang som 

gör det än allvarligare. Resonemanget om att det skulle vara mindre viktigt med armlängds avstånd när 

det gäller offentligt finansierad kultur är mycket märkligt. När det är offentligt finansierat ska man vara 

särskilt noga med att hålla armlängds avstånd (Farran-Lee 2020). 

 

 

 

3.1.3 Den högerpopulistiska diskursen 

Den högerpopulistiska diskursen tar argument från populistiska uttryck och bygger på en 

förenklad syn på politiken. Inom denna syn så finns det två sidor (folket och eliten) som är i 

konflikt med varandra. Högerpopulismen använder sig av konservativa uttryck. Inom denna 

diskurs förekommer icke normativa tolkningar som ofta också innehåller populistiska åsikter.  

 

Ett bra exempel på detta är Erixons argument om kulturdebatten och armlängds avstånd. 

 

Den springande punkten i den återkommande och infekterade kulturdebatten är politikens roll i 
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sammanhanget och ”principen om armlängds avstånd”. Trots detta fattas politiska beslut om offentlig 

konst hela tiden, i hela landet – men när vi i Sölvesborg tycker något om hur skattemedel vi förvaltar 

ska fördelas, går kultur- och demokratiministern högljutt ut och svartmålar oss som ett rikets 

skräckexempel. (Erixon, 2020).  

 

Det är en infekterad kulturdebatt, svartmålning förekommer och det finns en dubbelmoral i 

politikernas roll inom armlängds avstånd. Detta är bra exempel på högerpopulistiska 

tolkningar. 

 

3.1.4 Kulturarvs diskursen 
 

Debatten handlar om den övergripande kulturarvssynen som finns inom kulturpolitiken. Den 

handlar till stor del om kulturarvsvärdet. Argumentationen är den att kulturarvet är en av de 

viktigaste punkterna inom den svenska kulturpolitiken genom sin sammanbringande funktion 

och måste värnas om. Den kombineras hög grad med den kulturella frihets- och 

värdediskursen i syfte att vrida debatten. 

 

Samtidigt som vi utmanar den vänsterorienterade kultureliten på området om offentligt finansierad 

konst så försvarar vi skapandets frihet. Vi ser dock gärna att skattefinansierad kultur och konst fyller en 

sammansvetsande funktion, gärna med lokal förankring, framför att den ska spela en utmanande roll 

med syfte att uppröra den som får ta notan. (Erixon 2020) 

 

Här används den i största grad för att vrida argumentationer om armlängds avstånd till något 

som kan användas med en kulturarvs-centrisk argumentation.  

 

3.2 Hur ser den diskursiva hegemonin ut inom debatterna?  
 

De fyra diskurser som tidigare nämnts är de diskurser som finns inom debatterna om 

Sverigedemokraternas handlingar i de två kommunerna. De mest förekommande diskurserna 

som används är den kulturella frihets- och värdediskursen och den demokratiska diskursen 

som nästan alltid förekommer tillsammans med varandra i interdiskursiva kontexter men 

också intertextuellt och manifest intertextuellt. I många texter kan dessa två diskurser synas 

med hög affinitet och blir därmed en del av den diskursiva hegemonin som styr 
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diskursordningen även om denna hegemoni inte är stark. På detta sätt skapas en kulturpolitiskt 

principiell samt mål och lag fokuserad men också ideologiskt stark hegemoni inom 

diskursordningen. De händelser som är i fokus för den kulturpolitiska debatten presenteras 

därmed hotande för kulturens frihet samt egenvärde. Den kulturpolitiska diskursen utesluter 

därmed med sin hegemoni den högerpopulistiska diskursen genom att ogiltigförklara de 

synpunkter de lyfter fram. Denna hegemoni utmanas av Sverigedemokraternas 

högerpopulistiska diskurs men får en lägre interdiskursivitet och intertextualitet vilket leder 

till en förlorad makt inom diskursordningen. De texter som skrivs med hög affinitet för den 

högerpopulistiska diskursen skrivs också med hög affinitet för den demokratiska diskursen 

samtidigt som den förhåller sig lågt till den kulturella frihets- och värdediskursen. Den 

demokratiska diskursen har en ganska hög interdiskursivitet och kan också ses tillsammans 

med de högerpopulistiska diskurserna.  

 

Kulturarvs diskursen är dock ganska stark och förekommer samråd med både den 

demokratiska och kulturella frihets- och värdediskursen. Detta kan betyda att den diskursiva 

ordningen kan komma till att ändras om andra aktörer som exempelvis Kristdemokraterna och 

Moderaterna som ingår i allians med Sverigedemokraterna skulle tillföra till debatten. Detta 

skulle därmed kunna skapa en ny hegemoni med den högerpopulistiska diskursen, 

kulturarvsdiskursen samt demokratiska diskursen.  

 

3.3 Social praktik  
Inom den sociala praktiken undersöker man hur diskursordningen och den diskursiva 

praktiken har förändrat eller förändras av den sociala praktiken (Winther Jørgensen, Phillips 

2000, 90). 

 

I den sociala praktiken delar jag upp frågan vidare i tre olika sammanhang, den kognitiva, 

normativa och de reglerande strukturerna. Dessa baseras på de strukturerna som kategoriserar 

institut inom den sociologiska neo-institutionalismen. Då många av de aktörer som jobbar 

inom institutionella sammanhang också bidrar till debatten blir detta sammanhang mycket 

centralt.  

 

Inom den sociala praktiken kan diskursordningen reproduceras genom kulturinstitutioner via 

någon av dessa tre tidigare nämnda strukturerna. Det fokus som läggs på begreppet armlängds 
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avstånd, kulturens frihet och egenvärde tyder på ändringar inom de normativa och reglerande 

strukturerna. Genom det kraftiga motståndet som kom från flera aktörer som arbetar inom den 

kognitiva delen av institutionen, kan man tyda att dessa nya uttryck för institutionellt arbete 

som kom med Sölvesborg- och Norrköpingshändelserna inte var i linje med den syn som 

aktörerna hade konstruerat. Därmed var man tvungen att försvara de normativa och reglerande 

strukturerna av institutionen.  

 

Argumenten som användes mot Sverigedemokraterna i dessa två företeelser var mycket hårda 

och utgick från den regulativa strukturen som är den institutionella delen som förbjuder olika 

typer av handlingar som strider mot de ideal som kan finnas inom institutionen (Peters 1999, 

47). Det är därför auktoritets- och sanningsmodaliteter förekommer i så stor utsträckning 

inom de olika texterna då detta är det bästa sättet att tillrättavisa det som är fel. 

 

Det är efter processer som dessa som institutionen kommer behöva göra val i form av en 

deinstitutionalisering eller vidare institutionalisering (Peters 1999, 108). Detta betyder i sin 

utsträckning att de antingen stärker institutionens syn på de tankegångar som den diskursiva 

hegemonin har eller gör dessa svagare genom regeländringar och policyändringar (Ibid). 

Detta är i stor utsträckning upp till den kognitiva strukturen att bestämma då det ibland inte 

kan tas steg för att stärka vissa värdegrunder på grunda av andra dominanta krafter (Ibid). I 

detta fall valde man faktiskt att stärka eller i alla fall undersöka de kulturpolitiska åsikter som 

skapats. Regeringen beställde därmed en undersökning på de effekter som kulturpolitisk 

styrning har på den konstnärliga friheten (Myndigheten för kulturanalys, 2020). Det uppdraget 

skall slutredovisas den 15 februari 2021(Ibid).  

 

I rapporten Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen 

Rapport 2020:1 (2020,63) beskrivs bakgrunden till undersökningen. Det har på senaste tiden 

varit diskussioner om hur den kulturpolitiska styrningen skall skötas utan att hämma den 

konstnärliga friheten (Ibid). ”En tilltagande debatt om politisk styrning på kulturområdet har 

aktualiserat frågan ytterligare och utifrån armlängdsprincipens högt värderade ställning, 

rekommenderade vi i förra årets lägesbedömning regeringen att ta initiativ till en 

utredning.”(Ibid). Denna debatt som nämns är också del av denna studies 

undersökningsområde.  

 

I rapporten så problematiseras också frågan om den politiska styrningen idag står i konflikt 
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med konstnärlig frihet samt armlängds avstånd, och även om enskilda fall kunde ses så 

behöver frågan vidare undersökas systematiskt (Myndigheten för kulturanalys 2020, 73).  

 

Denna utveckling tyder på att den diskursiva praktiken och diskursordning vidare har format 

den sociala praktiken. Detta kan tyda på en kamp mellan de diskurserna om hur 

kulturinstitutionen skall agera, på ena sidan Sverigedemokraterna och den andra 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.  
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4. Slutsats 

 

Vilka kulturpolitiska diskurser förs inom kommunerna och nationellt om 

Sverigedemokraternas kulturpolitik och deras syn på armlängds avstånd? 

Studien visar att det finns en diskursordning som styrs av en kulturella frihets- och 

värdediskursen och demokratisk diskursiv hegemoni som bygger på intertextuell, manifest 

intertextualitet och interdiskursiva samarbeten. Denna hegemoni utmanas av 

högerpopulistiska- och kulturarvs diskurserna från Sverigedemokraterna som önskar utmana 

hegemonin. Diskursordingens hegemoni har högst troligen influerats genom den sociala 

praktikens institutionella regulativa organ. Vilket var tvungen att försvara sin regulativa ram 

som motsattes genom den högerpopulistiska diskursen. Saknaden av aktörer som Moderaterna 

och Kristdemokraterna lämnar dock möjligheten för snabba förändringar inom hegemonin 

beroende på hur de ställer sig till frågan om armlängds avstånd, kulturens frihet och kulturens 

egenvärde. Detta besvarar även frågeställningen: Hur används kulturpolitiken som redskap av 

olika aktörer eller intressenter? 

 

Vilka åtgärder vidtas i kommuner med Sverigedemokratisk ledning? 

Den diskursiva ordningen och den diskursiva praktiken formade den sociala praktiken. Detta 

skapade institutionella ändringar inom den kognitiva strukturen som aktörer inom 

institutionen inte önskade. Dessa ändringar har lett till undersökningar i armlängds avstånd 

och kulturens frihet. Institutionen behövde därmed göra detta för att säkra sina egna 

normativa och regulativa strukturer. Så dessa inte påverkas av yttre krafter som inte den 

kognitiva strukturen önskar ha.  

 

 

4.1 Diskussion 

 

Studien, vars syfte var att undersöka den nationalistiska och socialkonservativa 

kulturpolitiken och dess institutionella arbete, har undersökt den debatt som förs kommunalt 

och nationellt om händelserna i Sölvesborg och Norrköping i frågor som armlängds avstånd 

samt konstens egenvärde och frihet. Jag anser att frågeställningarna har besvarats 

tillfredsställande. 
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Det finns etiska värderingar som bör tas upp, speciellt den som är viktigt inom kritisk 

diskursanalys, nämligen om denna studie kan användas som ett verktyg i social 

ingenjörskonst. Inom denna studie, vars huvudsyfte är att upplysa kulturdebatten, förekommer 

inga lösningar på någon av de problem som presenteras utan endast en analys. De resultat som 

studien visar är därmed bara en beskrivning av textanvändandet samt den diskursiva- och 

sociala praktiken och hur de används och ändras. Detta anser jag uppehåller det etiska kravet 

som kommer med den kritiska diskursanalysen, även om detta självklart inte förhindrar 

användandet av informationen som ett redskap av andra aktörer.  

 

Valet av sociologisk neo-institutionalism valdes tillsammans med den kritiska 

diskursanalysen innan någon analys av debatten hade gjorts. Valet av den kritiska 

diskursanalysen gjordes då den använder detaljerad textanalys, analyserar social praktik från 

ett makrosociologiskt perspektiv samt använder sig av den mikrosociologiska traditionen 

inom sociologin (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 71). Den sociologiska neo-

institutionalistiska teorin passade bra i förknippning till denna då dess fokus på rational 

choice-teori med sociologiska element som organisationsteori (Peters 1999, 103). 

 

De slutsatser som jag fick speciellt på svaret gällande frågan ”vilka åtgärder vidtas i 

kommuner med Sverigedemokratisk ledning” var enligt mig mycket förvånande. Genom de 

teorier som presenteras visste jag att externa händelser kan få institutioner att ändra sina 

kognitiva ramverk (Peters, 1999, 108). Jag trodde att möjligen att detta skulle kunna härledas 

till Sofia Lenningers avgång från chefspositionen i Sölvesborg, och därmed kunna göra en 

intressant analys inom den sociala praktiken kring det. Men jag förväntade mig inte att 

debatten om armlängds avstånd skulle förklara de institutionella undersökningar som börjat 

göras av regeringen.   

 

Vidare är de händelser varpå denna kritiska diskursanalys baseras inte ovanligt i västvärlden. 

Den forskning som gjorts av Duelund (2011) presenterar en rad olika exempel på 

nationalistisk och socialkonservativa institutionella ändringar som skapat vidare 

kulturdebatter. En av dessa som liknar Sölvesborg är de händelser i Skottland när man tillsatte 

en ny kulturplan och gjorde institutionella ändringar som fick en myndighet att bytas ut (Ibid, 

5). Denna liknar handlingsplansinförandet som hände i Sölvesborg som också skapade 

institutionella problem med exempelvis kulturchefen Sofia Lenninger. Handlingar som dessa 

skapar klyftor inom de institutionella strukturerna och tvingar in institutionerna i 
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förändringsprocesser (Peters 1999, 108). Men för sådana ändringar krävs det mycket politisk 

makt som inte förekommer ofta (Ibid) och saknaden av denna makt från Sverigedemokraterna 

gjorde att de fick hård kritik.  

 

Hardings (2007, 365) studie kan också tas i åtanke i dessa frågor. Det är möjligt att dessa 

händelser är ett svar på de röster som vill ha ett mer etniskt fokus i kulturen istället för det 

nationella eller multietniska fokus som idag har. Det fokus på kulturarvet som 

Sverigedemokraterna har inom sin politik visar på att det är en sådan politik som de önskar 

bedriva. 

 

Resultatet från denna studie visar att kulturarvsdiskursen inom diskursordningen är relativt 

stor. Skulle fler aktörer inom kulturpolitiken stödja denna diskurs eller förhålla sig till dess 

interdiskursiva argument, skulle den faktiskt kunna ta över diskursordningens hegemoni. 

Detta har den redan gjort i många länder, detta genom interdiskursiva kopplingar med 

nationell identitet och invandringspolitik (Duelund 2011, 7). 

 

Jag ser många goda anledningar för fortsatta studier inom detta ämne. En uppföljning på 

Myndigheten för kulturanalysens rapport efter den släpps den 15 februari 2021 och genom 

användandet av kritisk diskursanalys kan nog verkligen utveckla den förståelsen som finns av 

den nationalistiska och socialkonservativa kulturpolitiken. Det finns också djupare 

sociologiska neo-institutionella undersökningar som kan föras när mer material finns inom 

ämnet som inte finns idag. Dessa undersökningar skulle djupare kunna analysera de 

förändringar som faktiskt skett sedan dessa händelser och vidare beskriva dem inom ramen av 

vidare institutionalisering eller de-institutionalisering.  

  



 

 46 

5. Referenser 

 

Artiklar 

Baas, David. 2018. ”SD-politiker hyllar Hitler och sprider antisemitism på nätet”, Expo, 31 

augusti. https://expo.se/2018/08/sd-politiker-hyllar-hitler-och-sprider-antisemitism-

p%C3%A5-n%C3%A4tet (Hämtad 2020,03,16) 

 

Cantwell Oisin. 2020 ”Bråket kring nazistutställningen i Norrköping väcker frågor om 

demokratin” Aftonbladet, 2020-02-16. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/VbM69d/braket-kring-nazistutstallningen-i-

norrkoping-vacker-fragor-om-demokratin (Hämtat 2020-03-16) 

 

Clemens, Annika.  2019. ”Sofia Lenninger: Jag var inte färdig här”, Biblioteksbladet, 25 

oktober. (hämtat 2020,03,12) http://biblioteksbladet.se/sofia-lenninger-jag-ar-trott-nu/ 

 

Erixon, Louise. 2020 ”Elitism och folkförakt ger inga statyer i Sölvesborg” Dagens Samhälle, 

20 januari. (Hämtat 2020,03,12) https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elitism-och-

folkforakt-ger-inga-statyer-i-solvesborg-31068 

 

Farran-Lee, Lydia. 2020. ”Riksdagspolitiker och branschorganisationer: SD Norrköping ägnar 

sig åt politisk styrning” SVT. 14 februari. (2020-02-14) https://www.svt.se/kultur/politiker-

och-branschorganisationer-reagerar-pa-sd-s-uttalanden-om-politisk-styrning (Hämtad 2020-

03-15) 

 

Folkbladet. 2018. ”SD gör sig av med nazianstrukna kandidater” 7 september. (Hämtad 2020-

03-16) https://www.folkbladet.se/nyheter/sd-gor-sig-av-med-nazianstrukna-kandidater-

om5452454.aspx 

 

Hagman, Jerker. 2019 ”Oppositionen i Sölvesborg: ”Hon har råg i ryggen och vågar stå 

emot”.” SVT.  24 oktober. (Hämtat 2020,03,12) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/oppositionen-hon-har-rag-i-ryggen-och-vagar-sta-

emot 

 

https://expo.se/2018/08/sd-politiker-hyllar-hitler-och-sprider-antisemitism-p%C3%A5-n%C3%A4tet
https://expo.se/2018/08/sd-politiker-hyllar-hitler-och-sprider-antisemitism-p%C3%A5-n%C3%A4tet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/VbM69d/braket-kring-nazistutstallningen-i-norrkoping-vacker-fragor-om-demokratin
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/VbM69d/braket-kring-nazistutstallningen-i-norrkoping-vacker-fragor-om-demokratin
http://biblioteksbladet.se/sofia-lenninger-jag-ar-trott-nu/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elitism-och-folkforakt-ger-inga-statyer-i-solvesborg-31068
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elitism-och-folkforakt-ger-inga-statyer-i-solvesborg-31068
https://www.svt.se/kultur/politiker-och-branschorganisationer-reagerar-pa-sd-s-uttalanden-om-politisk-styrning
https://www.svt.se/kultur/politiker-och-branschorganisationer-reagerar-pa-sd-s-uttalanden-om-politisk-styrning
https://www.folkbladet.se/nyheter/sd-gor-sig-av-med-nazianstrukna-kandidater-om5452454.aspx
https://www.folkbladet.se/nyheter/sd-gor-sig-av-med-nazianstrukna-kandidater-om5452454.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/oppositionen-hon-har-rag-i-ryggen-och-vagar-sta-emot
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/oppositionen-hon-har-rag-i-ryggen-och-vagar-sta-emot


 

 47 

Lind, Amanda ”2019 september 15” https://www.instagram.com/p/B2cdF8oJC05/ 

(Hämtad 16,03,2020) 

Sundell, Joachim. 2019. ”Sölvesborg kommun stoppar inköp av ”utmanande samtidskonst”. ” 

21 september. https://www.svt.se/kultur/solvesborgs-styrande-rostar-om-kontroversiellt-

forslag-pa-kulturomradet (Hämtat 2020.01.29) 

 

Ullberg, Eva. 2020. ”Kriget mot kulturen -en överordnad strategi för SD” Dagens Samhälle, 

27 januari. (hämtad 202,03,14) https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriget-mot-kulturen-en-

overordnad-strategi-sd-31191 

 

Radioprogram  

Sveriges Radio, P1-Morgon 2020-02-12 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1442181?programid=1650 (Hämtat 2020-03-16) 

 

Rapporter, Handlingsprogram mm.  

Myndigheten för kulturanalys. 2020. Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de 

kulturpolitiska målen Rapport 2020:1. https://kulturanalys.se/wp-

content/uploads/2020/03/kulturanalys_2020_webb.pdf (Hämtat 2020-03-16) 

 

Sölvesborg kommun. 2019. Handlingsprogram: Så ska Sölvesborg styras 2019–2022. 

http://www.solvesborg.se/download/18.6fca812e16d6748ffbd82b7/1569577536815/Handling

sprogram%20Samstyret.pdf (Hämtat 2020-03-10) 

 

Information från hemsidor 

 

Myndigheten för Kulturanalys. 2019. ”Nytt regeringsuppdrag till Kulturanalys” 29 november. 

https://kulturanalys.se/aktuellt/nytt-regeringsuppdrag-till-kulturanalys/ (Hämtad 2020-03-17)  

 

Norrköping Stadsmuseum ”Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu” 

https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/utstallning/medloperi-motstand/ (Hämtad 

2020,03,15) 

 

SVT. 2018. ”Valresultat” (Hämtat 2020.02.21) https://valresultat.svt.se/2018/10000.html 

 

https://www.instagram.com/p/B2cdF8oJC05/
https://www.svt.se/kultur/solvesborgs-styrande-rostar-om-kontroversiellt-forslag-pa-kulturomradet
https://www.svt.se/kultur/solvesborgs-styrande-rostar-om-kontroversiellt-forslag-pa-kulturomradet
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriget-mot-kulturen-en-overordnad-strategi-sd-31191
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriget-mot-kulturen-en-overordnad-strategi-sd-31191
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1442181?programid=1650
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/03/kulturanalys_2020_webb.pdf
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/03/kulturanalys_2020_webb.pdf
http://www.solvesborg.se/download/18.6fca812e16d6748ffbd82b7/1569577536815/Handlingsprogram%20Samstyret.pdf
http://www.solvesborg.se/download/18.6fca812e16d6748ffbd82b7/1569577536815/Handlingsprogram%20Samstyret.pdf
https://kulturanalys.se/aktuellt/nytt-regeringsuppdrag-till-kulturanalys/
https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/utstallning/medloperi-motstand/
https://valresultat.svt.se/2018/10000.html


 

 48 

 

Tryckta källor 

Bergström, Göran, och Kristina Boréus. 2012. Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur 

 

Duelund, Peter. 2011. The Impact of the New Nationalism and Identity Politics on Cultural 

Policymaking in Europe and Beyond. u.o. 

 

Frenander, Anders. (2011) 2011. ”Kulturpolitikens förvaltningsnivåer” I Arkitekter på 

armlängds avstånd?: att studera kulturpolitik, red. Anders Frenander,  Borås: Institutionen 

Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 

 

Frenander, Anders. 2014. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om 

svensk kulturpolitik fram till 2010. Möklinta: Gidlund 

 

Mangset, Per. (1995) 2011. ”Kulturpolitiska modeller i Västeuropa” I Arkitekter på 

armlängds avstånd?: att studera kulturpolitik, Red. Anders Frenander, Borås: Institutionen 

Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 51–73. 

 

Hall, Elias. 2016. Vårt svenska kulturarv: En diskursanalys av Sverigedemokraternas syn på 

kulturarvsbegreppet i relation till den hegemoniska kulturarvsdiskursen, E-uppsats 

[Masteruppsats] vid Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet. 

 

Patel, Runa, och Bo Davidson. 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Peters, B. Guy. 1999. Institutional theory in political science: the "new institutionalism". 

London: Pinter. 

 

Peter A. Hall & Rosemary C. R. Taylor. (1996). Political Science and the Three New 

Institutionalisms. Oxford: Blackwell. 

 

Sverigedemokraterna. (1989). Partiprogram 1989. Stockholm: Sverigedemokraterna. 

 



 

 49 

Sverigedemokraterna. 1993. Sverigedemokraterna 1988–1991 Ett partis framväxt. 

Stockholm: Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraterna. 2013.  Sverigedemokraterna 25 år Jubileumsskrift. Stockholm: 

Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraterna. 2014. Sverigedemokraternas principprogram 2011. 2. uppl. Stockholm: 

Sverigedemokraterna 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitterat 


