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Videon visar en konsert med vissångaren Stefan Andersson när han framför sin ”Segra eller dö”,
som inte alls handlar om svensk kultur, utan tvärtom handlar om krigslist från dansk sida när de
ville erövra Karlstens fästning på Marstrand 1719. Stefan Andersson, som bl.a. belönats med Lasse
Dahlkvist-priset, har ingen koppling till Sverigedemokraterna vad jag vet. 

Ma�ias Svensson, Sverigedemokraternas ”chefsideolog”, skapade viss uppmärksamhet
med e� inlägg på Facebook, där han skriver a� Sverige är ”riktigt illa ute”, a� Sverige
tidigare ”ockuperats av främmande stater” och a� ”utländska fogdar har förtryckt
befolkningen”. Men a� Sverige ”alltid gjort motstånd” och därigenom segrat. Enligt
Ma�ias Karlsson finns nu bara två val: Seger eller död (är förresten det inte ETT val med
två valmöjligheter?) Just u�rycket ”seger eller död” kan knappast ha kommit från något
annat än Stefan Anderssons låt. Det är alltså en ”mem”, e� kulturelement som spri�s, men
användes i helt förvrängt syfte. Med denna blogg sprids den nu igen, nu med ursprunglig
innebörd — men den u�rycker i så fall ”dansk kultur”.

Segra eller dö.
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Men det handlar naturligtvis inte om kultur som är nationell, snarare e� klassiskt trick i all
militär kultur: a� sprida rykten om a� den egna hären är starkare än den egentligen är för
a� få fienden a� kapitulera (jfr Sveaborgs kapitulation 1808). Kanske skulle det också vara
en möjlig freudiansk tolkning av Ma�ias Svensson inlägg på Facebook: SD vill ge sken av
a� ha större stöd än de verkligen har. Så här gäller det a� slå på krigstrumman så a�
fienden kapitulerar självmant.

Uppfa�ningen a� EN kultur finns i bara ETT land och a� kulturer alltså är nationellt
homogena underströks flera gånger av Jimmie Åkesson i valdeba�en. I direktsändning
ställde han frågan varför nyanlända har svårare a� få jobb, och svarade sedan på den själv.

– Jo, det är för de inte är svenskar, för a� de inte passar inte in i Sverige.

Det måste ju tolkas som a� Sverige är homogent kulturellt och a� nyanlända inte passar in
någonstans i hela Sverige. Det är ju en kulturuppfa�ning som var gammal redan på 1930-
talet. (Rö�erna till de tankegångarna i 1800-talet kan man läsa om i Samhällets rörelselag:
olika politiseringar av Darwins teori i form av ”socialdarwinism”, e� u�ryck som smutsar
ner Darwin eftersom han inte stod för sådana idéer.)

Motreaktionen mot SD i deba�en är a� ‘kultur’ på liknande sä� undviks som begrepp för
a� SD använder det. Kulturbegreppet har få� en brun smutskant i det offentliga samtalet
på samma sä� som ”socialdarwinism” smutsade ned Darwin.

Det är ungefär som a� konst har blivit lite nazistiskt för a� Hitler gillade konst.

Vad har då den seriösa forskningen a� säga om kultur?

Jag skulle rekommendera a� till en början läsa en nyutkommen handbok i kulturforskning
från RAND. Handboken inleder med just frågan om hur kultur skall definieras som
begrepp och hur det skall kunna översä�as (operationaliseras) till mätbarhet. Kapitel för
kapitel ger man därefter exempel på några viktiga inriktningar i vetenskaplig forskning om
kultur och viktiga metoder för det.

Kultur definieras klart i handboken:

We (…)  define culture as the shared information that results from social-learning interactions
among a group of people. This shared information influences their behaviors and beliefs.
Culture is molded by feedback from the individuals’ own experiences, which they use to
modify their beliefs and behaviors, thus resulting in a revision of the information they pass
on socially in a dynamic feedback.

Kultur är alltså enligt denna definition en dynamisk växelverkan mellan socialt och
individuellt lärande från erfarenheter som i sin tur påverkar beteende och tänkesä�. Det är
med andra ord e� ständigt pågående beteende- och idémässigt samspel mellan enskilda
individer och medmänniskor på basis av vad man erfarit. (I min bok utvecklar jag det i
detalj ur olika perspektiv, framför allt hur kulturen själv evolverar.)

Men en vanlig missuppfa�ning, anger förfa�arna är a� det är ”e� enhetligt, internt
konsistent, sömlöst nät som innehåller otvetydiga regler för beteende”. (Denna
missuppfa�ning är exakt den SD har.) Den har visats sig felaktig:

Rather than acting as a blueprint for behavior, culture acts like a “toolkit” of strategies that
individuals use to choose among behavioral options depending on momentary external
circumstances (DiMaggio, 1997). The value of this definition is largely that it delimits a
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scope of study for cultural processes that is not a vague sum of all things people do (e.g.,
Tylor, 1871). We are specifically investigating contexts in which social learning powerfully
constructs emergent pa�erns of shared behavior among sets of people. Cultural analysis
rightly can play a secondary role for behaviors that can be fully accounted for through
other paradigms, such as universal genetic tendencies or straightforward utility
maximizations.

Kultur är alltså ingen ritning som måste följas för beteende, utan en verktygslåda med
strategier, skriver förfa�arna. Kultur är inte allt vad människor gör. Kulturanalysen
studerar snarare de förhållanden inom vilka socialt lärande skapar nya mönster för
gemensamt beteende bland kollektiv.

En forskningsfråga kan därför vara: vad var det som gjorde a� folk började sjunga och
dansa ”små grodorna, små grodorna…” på midsommar i just Sverige, inte a� använda
sjungandet och dansandet av ”små grodorna” som kriterium på ”svensk kultur” eller
”svenskhet”.

Observera a� kulturanalysen enligt handboken också backar för analysen av beteenden
som måste analyseras genetiskt eller med modeller om ny�omaximering. Kultur är det som
inte styrs genom genetik (alltså är instinkter inte kultur) eller görs för a� vinna mest ny�a
(som a� erövra Karlstens fästning eller dö).

*

Nu deba�eras varför ”rasismen” och SD vuxit fram på senare år i Sverige. Teorier har
framlagts om a� det är tudelningen av svenskarna mellan de som vann och de som
förlorade på Reinfeldts arbetslinje, de som mest drabbades hösten 2015 av vågen av
flyktingar, eller de som i lokalpressen mest fick läsa om ökad bro�slighet på grund av
invandringen.

Min teori är a� det i grund och bo�en handlar om a� barn och ungdomar i skolor och på
högskolor i Sverige sällan får lära sig ordentligt vad modern biologi har kommit fram till
beträffande gener kontra kultur. Därför kan pseudovetenskapliga föreställningar om ”ras”
med enhetliga ”kulturer” lä� spridas.

Några exempel ur forskningen som stöder min teori är tagna ur Fredrik Sjögrens
undersökning om hur undervisning i Sverige om Darwins teori går till (”Styrdokument
möter verkligheten. E� exempel på en värdekonflikt.” I M. Jarl & J. Pierre (Eds.), Skolan som
politisk organisation. Lund: Gleerups). I intervjuer med lärare på olika svenska skolor 2004-
2005 beskrivs hur undervisningen om evolution bedrivs och vad som krävs för a� få
godkänt betyg i biologi (Sjögren, 2016):

Nej, vi gör ingen jämförelse mellan vetenskapliga teorier och religiösa uppfa�ningar, det är
mer så a� eleverna får arbeta i grupp med kristendom, Darwin eller någon av de andra så
får de presentera vad de kommit fram till i klassen och så diskuterar vi… (s. 159)

En annan lärare svarar om undervisningen om evolution:

Eleverna får berä�a vad de vet, vad de tänker, vilka tankar de har om de här sakerna och
om en väldigt duktig elev skriver sina tankar och det inte är vetenskapligt men om han
ändå kan motivera och förklara, ha argument för det, då ligger han på den nivån i alla fall,
för han kan underbygga. Så faktamässig kanske det är fel, men han kan argumentera,
förklara och diskutera och de kriterierna i betyget gör ju a� han ändå kan få det betyget på
si� ämne (s. 158).
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Det är klart a� med en sådan snömos-relativism så kan pseudovetenskapliga uppfa�ningar
om ”ras” och ”kultur” spridas hur lä� som helst i vårt land. Mi� förslag är a� ta
utbildningen i dessa frågor seriöst och vetenskapligt. Börja med min bok Samhällets
rörelselag i utbildningen av lärare i samhällskunskap. Då avkodar man också den marxism
och den materialism som bidragit från vänster till relativiseringen av biologin.

Publicerad av Mikael Sandberg

Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
Sverige har jag studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia
University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt
University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg

2 reaktioner till “”Svensk kultur: segra eller dö””

Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
oktober 1, 2018 kl. 8:09 f m Redigera
Är det genom sina y�ringar som en kultur går a� identifiera? Sant är nog, a� kultur ska
förstås som en ganska abstrakt dynamik mellan individuellt och socialt lärande längs
många dimensioner och ibland med motsägelser och inkonsekvenser. 
Vi tror oss kunna säga något om forntida kulturer genom de artefakter de lämnat efter
sig. Vapen, redskap, döda djur och människor, bosä�ningar, båtar m.m. vi�nar om vad
man har gjort och hur, och vissa mönster skiljer sig från andra. Vi säger a� två kulturer
var lika eller olika. 
I nutiden och inom e� större kulturområde (se där!), t.ex. (väst)Europa, finns många
gemensamma drag, men också ibland tydligt unika y�ringar. Som svenskt
midsommarfirande, t.ex. De vanor, seder och bruk som omfa�ar de flesta i landet kan
väl ses som y�ringar av ”svensk” kultur? 
Sveriges position i den nästan utslitna WVS-figuren är e� resultat av av en PCA och
positionen i de två dimensionerna e� slags kondensat av ”svensk” kultur”. 
Om man enligt SD vill kalla sig ”svensk” bör man alltså ha integrerat dessa sedvänjor
och traditioner och gjort dem till sina egna, d.v.s. man har anammat ”svensk” kultur.

Ofta är det förstås ganska svårt, kanske omöjligt, a� entydigt definiera en kultur, men
om man samlar på sig en lista av (kultur)y�ringar så skulla man hi�a på en ”kulturell
kanon” a� förshålla sig till. Det är väl det SD menar?

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

oktober 10, 2018 kl. 8:43 e m Redigera
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Kanske skall kultur bäst förstås i analogi med språk, som är det klassiska
kulturu�rycket: vi har genetiskt grundade anlag för a� tala e� språk, men vår
sociala omgivning avgör vilket språk vi får som modersmål/fadersmål. På liknande
sä� borde vi kunna tala om moderskultur och faderskultur i sä� a� tänka, handla
och skapa artefakter. Precis som språk är dialektala, nationella och av viss
språkhistorisk gren (latinska språk, germanska språk, nordiska språk), borde kanske
kultur också kunna delas upp i vad man tänker, gör och vad det resulterar i på olika
nivåer: lokala, nationella, globala. Den nationella kulturen är nationell, såsom
svensk. Inom den svenska finns olika regionala och lokala kulturer, liksom i
smågrupper och rent av familjer. Men samtidigt, kodat i sina essenser, är det inte
säkert a� en lokal ”svensk” kultur är speciellt karakteristisk för Sverige, utan kan
vara en särart mer lik en speciell kultur i e� annat land, och en annan region. Så
kulturer nedanför och ovanför den nationella behöver inte vara hierarkiskt under-
och överordnade just den nationella, säg svenska, utan kan vara varianter på de
olika variationer som människan är förmögen a� uppvisa. Det är ju slående hur man
i översa�a intervjuer av �ärran kulturer ändå finner så gemensamma nämnare. Det
kan finnas kulturella parallellismer beroende på vilken kultur (vilket område av
mänsklig verksamhet) vi pratar om. Men det känns som e� eget ämne värt
åtminstone några stycken blogginlägg.
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