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Abstract 

Mass communication today stands for a great number of information in the developed welfare 

state of Sweden. This was also the case during the social and economic financial crisis in 2008-

2011. At this point, the majority of the population chose to turn to the newspapers to look for 

further information. This essay seeks, in a comparative and theoretical way, and with the help of 

two theories of nationalism, to understand how the Swedish culture and tradition can be ex-

plained via newspapers, and in what way these portray nationalism. What it also sets out to in-

vestigate further is what kind of impact it might exercise over the population in its position as 

one of the leading providers of information. The research is conducted through the use of articles 

published by Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet during the financial crisis 2008-2011 in 

Sweden. It occur a form of institutionalized nationalism that is barely noticeable in Sweden. The 

discussion concludes that even though there is a slight nationalism noticeable in the two above 

mentioned newspapers, one needs a further investigation in order to be able to generalize if mass 

communication in Sweden today portrays nationalism. 
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Kap. 1: Inledning 

I följande kapitel ges en beskrivning till bakgrunden för undersökningens innehåll med 

efterföljande problemformulering, syfte, frågeställningar och disposition samt teoretiskt valda 

utgångspunkter. 

1.1 Presentation 

I Sverige är det fint att vara ’osvensk’ […] Det är också bara i Sverige man kan höra det för svenskar 

ytterst positivt laddade uttrycket att någon är ’så härligt osvensk’. Motsvarande mening kan aldrig 

uttalas i till exempel USA, Frankrike eller Japan. (Lindquist 2009.) 

Detta är något som författaren och krönikören Herman Lindquist (2009) framhöll i en krönika 

för Aftonbladet i november, mitt under finanskrisen. Lindquist menar att det finns en omvänd 

nationalism i Sverige som bygger på att man inte vill framstå för vad som skulle kunna uppfattas 

som typiskt svenskt och att detta är något unikt som har utvecklas i Sverige till att bli en omvänd 

nationalism. De som hyllar den formen av omvänd nationalism är vad Lindquist kallar för 

svenskförnekarna och går ut på att man tar avstånd till svenska värderingar och allt som kan tän-

kas vara svenskt. Lindquist menar att de flesta svenskförnekarna är personer som finns på den 

vänstra sidan av den svenska politiken och socialliberaler och att eftersom det är dessa personer 

som styr ett av de största opinionsorganen, har de ett inflytande som gör att den omvända nat-

ionalismen efterföljs av många och anses vara i mångt och mycket politiskt korrekt. Men så hän-

der det något som kan anses vara ganska märkligt när svenskförnekarna har vistats en tid utom-

lands Helt plötsligt börjar de istället för att ta avstånd till de svenska värderingarna, börjar de 

istället att lovsjunga dem. De talar gärna om för andra icke-svenskar att i Sverige kan man näm-

ligen bl.a. gå över gatan utan att det ska vara förenat med livsfara eftersom att bilarna stannar, 

man står i kö och väntar på sin tur och man ser definitivt till att vara i tid. Svenskförnekaren har 

efter en tid utanför Sveriges gränser omvandlas till en blågul ambassadör som gärna framför vad 

som kan kallas för typiskt svenska värderingar. (Lindquist 2009.) 

I stort sett var det så min hösttermin 2012 såg ut när jag gjorde utlandsstudier i Nederländerna. 

Skillnaden för mig gentemot vad Lindquist menar, så var jag inte en svenskförnekare, utan jag 

hade istället inte tänkt över mina egna nationalistiska känslor i ett större perspektiv. Även om jag 

tidigare har läst verk som behandlat nation, stat och nationalism så hade inte tanken just gått till 

det nationalistiska Sverige. Men efter en kort tid i Nederländerna och när jag började komma in 

och förstå samhället; fått första förkylningen och varit tvungen att ringa till vårdcentralen, missat 

tåget för att personalen som säljer tågbiljetterna inte öppnar förrän cirka två timmar efter att 

första tåget har gått på morgonen -vilket man då tog förgivet att det skulle vara möjligt att få tag i 

en biljett till det att tåget avgick, att endast en matbutik i vartannat stadsområde hade öppet mel-

lan 16-20 på söndagar då söndagen fortfarande i stora delar av Nederländerna anses vara en vilo-

dag och då ska inte butikerna vara öppna. Så kom helt plötsligt vad Lindquist (2009) i tidigare 

nämnda text menar en ”blågul ambassadör” fram i mig. Helt plötsligt kom jag på mig själv med 

att ha en häftig diskussion om vad som menas med att komma i tid, när en sydafrikan försökte 



2 

 

förklara för mig den afrikanske timmen
1
 och dess innebörd. Jag kunde inte förstå hur man kunde 

klara sig utan en ICA-butik, eller motsvarande, som har öppet alla dagar i veckan mellan 08-22. 

Det som bl.a. följde efter mina utlandsstudier var att jag började tänka mer på hur nationalism 

har uttryckts i Sverige. På senare tid har man kunnat läsa hur det rör sig nationalistiska ström-

ningar i Ungern och dess påverkan på den ungerska befolkningen, men till min uppsats vill jag 

gå närmare min egen vardag, ett modernt Sverige. 

1.2 Problemformulering 

Om man ska tro Lindquist och hans syn på nationalismen i Sverige, som jag tidigare har presen-

terat, kan det i ett land som i över tusen år ha genomgått krig, reformation samt nedgångar och 

uppgångar avspegla sig en vad Lindquist menar ny form av nationalism som påverkar och har ett 

stort inflytande på opinionen. Men är detta egentligen inte nationalism i en form som tidigare 

kända författare inom ämnet har presenterat nationalism? 

Sverige, landet som trots det geografiskt avskilda läget ändå har gjort sig ett namn internationellt 

med välfärdsmodeller, utrikespolitiska ambitioner som framförallt framdrevs av socialdemokra-

terna och under Olof Palmes tid som Sveriges statsminister. Under den tiden kan man tala om 

den moraliska stormakten vilket syftar på en kombination av att vara självutnämnd företrädare 

för socialistiska tredje vägen, småstatskollektivet och svenska neutralitet. Som neutral i förhål-

lande till stormakterna samtidigt som det riktas svensk kritik åt båda håll av dem. Genom att föra 

en neutral säkerhetspolitik har Sverige försökt ställa sig bortom beroendet av supermakterna. 

Den neutrala positionen förmodas ge den svenska politiken ett moraliskt övertag, vilket i sin tur 

stärker Sveriges position som obestridd moralisk aktör. I det svenska samhället finns det djupa 

nationella rötter som lovsjungit rättstänkande och moral. I den svenska nationen existerar det 

nostalgiska tillbakablickandet på ett storslaget nationellt förflutet som man idag kan se åter-

speglas på den internationella arenan som ideal för utvecklingsmodeller och fredsföredöme. 

(Nilsson 1991: 7-8, 14-16, 114.) 

Historien påvisar att det i samhälleliga- och ekonomiska kriser är vanligt att former av nationali-

sm framträder, så som var fallet under nationalismens födelse i och med franska revolutionen 

och protesterna mot Wienkongressen (Kedourie 1995: 136-166). Nationalismen underlättar inte 

relationer mellan olika grupper som vistas inom samma territorium (Kedourie 1995: 163), där-

emot bygger nationalismen på känslor som att man har och skapar en gemensamhet, en känsla av 

trygghet och samhörighet vilket underlättar när man i en nation under en kris vill föra samhället 

och dess individer i samma riktning (Østerud 1997: 26). 

Vad har media för roll i denna samhällsutveckling? Som tredje största statsmakt med endast re-

geringen och riksdagen över sig har media inflytande på vad opinionen ska tycka och tänka, vil-

ket håll som opinionen ska röra sig mot (Riksdagen 2012). Medias inflytande som informatörer 

och vad de väljer att ta upp samt utesluta, medför att de kan ha en påverkan på, om landet anses 

vara enat och gå åt samma håll eller splittrat och därmed röra sig i olika riktningar. Med andra 

ord har media en mycket stor roll för hur nationalism kan antas och utvecklas i ett samhälle. Där-

                                                 
1
 Den afrikanska timmen syftar på att om man kommer inom en timme från utsatt tid fortfarande kan anses vara i tid. 
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för har jag valt att inrikta min C-uppsats till att se hur media i form av två olika dagstidningar 

gestaltar nationalism, utifrån två tidigare kända författare inom ämnet, i Sverige under finanskri-

sen 2008-2011. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Media har som tredje största statsmakt följaktligen makt och inflytande över opinionen. Om det 

under kriser nyttjas för att ena landet, borde det även medföra att det skulle kunna användas om-

vänt, att media istället skulle kunna splittra ett land. Stämmer det skulle det i sig kunna medföra 

oerhörda konsekvenser när individer i en nation inte längre känner någon gemenskap till landet 

eller staten. 

Syftet i den här uppsatsen blir således att jämföra Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet 

(SvD) utifrån två nationalistiska teorier för att se hur eller åt vilket håll som nationalism har ge-

staltats i Sverige under finanskrisen 2008-2011. 

De frågeställningar som jag vill ha svar på och som jag kommer att följa under uppsatsen i lö-

pande text för att kunna uppnå mitt syfte är preciserade till: 

 Kan man tala om att nationalism existerar i en välfärdsstat som Sverige? 

 I vilken form av två tidigare fastställda teorier av nationalism skiljer sig Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet sig åt? 

 Vilket inflytande kan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så som informatörer och 

opinionsbildande rön utgöra på Sveriges medborgare i gestaltning av nationalistiska 

åsikter? 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I efterföljande stycke följer redogörelse av teoretiskt valda utgångspunkter. I nästkommande 

kapitel presenteras vald metod och material, som omfattar tillvägagångssätt och utförande, samt 

diskussion kring materialvalet och dess avgränsningar. I kapitel tre har jag valt att göra en preci-

sering kring finanskrisen som är min tidsavgränsning. Sedermera i kapitel fyra och fem följer 

redogörelse för mitt insamlade empiriska material. Vidare följer i kapitel sex analys av det in-

samlade empiriska materialet med hjälp av de två tidigare presenterade teoretiska utgångspunk-

terna. Slutligen i kapitel sju ämnar jag besvara tidigare ställda frågeställningar samt med en efter-

följande diskussion. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera mitt problem har jag valt att arbeta utifrån två tidigare kända, inom 

ämnet nationalism, författares teoretiska utgångspunkter för att kunna analysera nationalism 

utifrån DN:s och SvD:s artiklar under finanskrisen 2008-2011. De författare som jag har valt att 

arbeta utifrån är Ernest Gellner och Øyvind Østerud. Nedanför kommer jag att beskriva deras 

två teoretiska utgångspunkter, följt av en sammanfattning i form av ett analysschema för att un-

derlätta överblicken och förståelsen för de två teoretiska perspektiven. 
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1.5.1 Ernest Gellner – modernistiskt perspektiv 

Ernest Gellner är en allmänt erkänd forskare inom ämnet nationalism. Han ledde forskningscent-

ret för nationalismforskning på Centraleuropeiska Universitetet i Prag och var mitt inne i den 

mest aktiva perioden av sitt liv när han avled 1995 strax före sin sjuttioårsdag. Hans teori om 

nationalism har sin utgångspunkt i den industriella revolutionen och kan anses ha blivit en kul-

turhistorisk vattendelare i och med att denna förändring i synsättet ledde till en omdefiniering av 

sociala relationer. (Eriksen 1999: 7-10.) 

Gellner var en modernistisk nationalismteoretiker, vilket innebär att man anser nationalismen är 

ett naturligt fenomen. Däremot ansåg han inte att alla samhällsfenomen var moderna. Kultur och 

makt är bestående, men de har haft en ny rörelse gentemot varandra i den moderna eran, vilket i 

sin tur har lett till nationalism. Han menar att nationer och idéer som att de ligger till grund för 

politiska plikter har konstruerats i modern tid. (Gellner 1999: 114-115.) 

För att förstå det modernistiska perspektivet som Gellner representerar bör man ha förståelse för 

vad Gellner menar med stat och nation. För att precisera staten utgår Gellner ifrån Max Webers 

definiton av staten som den institution som har monopol på att utöva lagligt våld, definierat som 

polis och domstol. Nationalistiska problem kan inte uppstå i samhällen som saknar en stat, för 

om det inte finns någon stat eller styrande går det inte att förargas över om de inte uppfyller kra-

ven som den nationalistiska principen innebär. Nationalism är oftast förekommande i ett område 

där existensen av en stat oftast tas för given. (Gellner 1997: 13-17.) 

Nationen och staten är enligt Gellner (1997: 18) endast tillfälliga och därmed inte universella, de 

existerar inte under all tid eller under alla omständigheter. För att begreppsförklara nation an-

vänder sig Gellner av två punkter: 

1. Två människor tillhör samma nation om och endast om de delar samma kultur, där kultur i sin tur 

betyder ett system av idéer, tecken associationer och sätt att uppträda och kommunicera. 

2. Två människor tillhör samma nation om och endast om de kan känna igen varandra såsom tillhörande 

samma nation (Gellner 1997: 18). 

Sammanfattat lyder begreppet att när en grupp människor delar en given kultur, så att de kan 

känna igen varandra i den givna kulturen och därmed kan känna igen vissa gemensamma rättig-

heter och skyldigheter, det är först då som de ingår i en och samma nation. Gellner poängterar att 

det är igenkänningsfaktorn som gör att de tillhör en och samma nation. Nationen är ett konstgjort 

föremål som är skapat av människors övertygelser, lojaliteter och samhörighetskänslor. (Gellner 

1997: 18-19.) 

Till händelsen om varför den industriella revolutionen var början på nationalism presenterar 

Gellner i fyra olika steg: 

1. För det första så medföljde en bytande skalförskjutning i och med industrialiseringen. 

Jordbrukssamhällen hade varit i de flesta fall lokalt avgränsade, bredde istället 

industrisamhället ut sig på stora, anonyma marknader för att utveckla en fungerande 

marknad för försäljning och köp såsom av gods och arbetskraft. 
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2. För det andra så medförde industrialiseringen migration. Människor flyttade in till stä-

derna där behovet av arbetskraft var stort. 

3. För det tredje ledde industrialiseringen till ett behov av att man skapade en standardise-

ring. Ett behov av att liknande kunskaper och färdigheter erhölls av en viss del av befolk-

ningen så att arbetare kunde bytas ut och ersättas av varandra. 

4. För det fjärde så försvagades makten inom familjen. Den enskilde individens behov 

kunde inte längre tillfredsställas lokalt. 

I och med industrialismens och de förändringar som den medförde på samhället växte också be-

hovet av en utvecklad och fungerande statsförvaltning och stat. (Gellner 1999: 10.) 

För att man ska kunna definiera nationalism enligt Gellner måste man förstå kultur och organi-

sation, basen eller de två grundelementen för social tillvaro. I ett fungerande samhälle måste 

kultur och organisation existera. Kultur är det särdrag som förs vidare genom generationer för att 

den skull inte var genetiskt betingad, det är istället ett socialt komplex. Det är ett sådant särdrag 

som skiljer grupper från varandra som inte är genetiskt möjliga att åtskilja. Människor innehar en 

förmåga att förvärva kultur, däremot inte sagt vilken kultur det sen blir. Kulturmönstret kan sty-

ras medvetet. Kultur är därmed den första bevarande egenskap som är förvärvad, den andra 

egenskapen är organisation. Inom de olika grupperingarna särskiljer sig människorna från 

varandra i ålder och kön. Grupperna är sammanslutningar vars individer har olika sociala ställ-

ningar som för med sig t.ex. förväntningar, skyldigheter och rättigheter på individen. Dessa två 

grundelement, kultur och organisation, är universella och existerar därmed oberoende av tid och 

rum, däremot gör inte stater och nationalismer det. (Gellner 1999: 19-23.) 

Utifrån den basen definierar Gellner nationalism som: 

Nationalismen är en politisk princip som hävdar att en kulturell likhet är det främsta bandet mellan 

människor i samhället. De olika auktoritetsprinciper som kan tänkas existera mellan människor är 

för sin legitimitet beroende av det faktum att medlemmarna i den aktuella gruppen hör till samma 

kultur […] endast medlemmar av rätt kultur får ansluta sig till enheten i fråga, och alla dess 

medlemmar måste göra det. (Gellner 1999: 21-22.) 

Gellner hävdar även att nationalism är en politisk princip där den politiska och den nationella 

enheten bör överensstämma. Om människorna i den styrande politiska enheten tillhör en annan 

nationalitet än vad majoriteten som de styr över tillhör, medför detta en kränkning på den nation-

alistiska principen. Nationalism är en teori om politisk legitimitet. Nationalister är i vanliga fall 

mer känsliga och reagerar kraftigare när det begås orättfärdigheter riktade mot den egna nation-

en, än om det gäller orättfärdigheter som är begångna av den. Antalet nationer som skulle vilja 

var aktiva är mycket större än vad utrymmet finns för autonoma stater, detta medför att inte alla 

nationalismer kan bli tillfredsställda under samma period. Detta orsakar att vissa blir åtsidosatta 

och vållar vanligen frustration. Den nationalistiska principen blir dock därmed inte kränkt om det 

i viss mån bor människor från andra kulturer inom en viss nation, men det är inte möjligt att sä-

kerhetsställa en exakt sådan siffra utan beror på omständigheterna. (Gellner 1997: 11-13.) Enligt 

Gellner (1997: 78) är det nationalism som föder nationer och inte omvänt. 
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För att verkligen förstå varför Gellner hävdar att nationalismen är ett modernt fenomen måste vi 

återgå till när nationalismen och nationen uppkom. Mänsklighetens historia har påverkats av tre 

stadier som innefattat: jägar/samlarsamhället, jordbrukssamhället och industrisamhället. Jä-

gar/samlarsamhället byggde på att man jagade, fiskade och samlade mat och då de levde i alltför 

små grupper kunde nationalism inte existera. Eftersom staten inte fanns under denna tid kunde 

inte heller dess förhållande med kultur leda till nationalism. Under jordbrukssamhället skedde en 

kraftig befolkningstillväxt vilket i sin tur medförde arbetsfördelning och samhällsorganisation. 

Befolkningstillväxten berodde på livsproduktion och lagerhållning, men produktionsutveckl-

ingen medförde inte tillräcklig ökning på livsmedel vilket i sin tur fick effekterna för tidvis svält. 

I jordbrukssamhällen var det samhällsställningen som styrde och man fick svälta efter vilken 

samhällsställning som man tillhörde. Staten uppstod men styrdes av adeln som var en minioritet 

som styrde över majoriteten. Under denna epok utvecklades även skriften, men lärdes endast ut 

till och användes endast av den styrande samhällsklassen. Klasskillnaderna i samhället resulte-

rade i att en homogenisering och samhörighet inte kunde äga rum och därmed kunde inte nation-

alismen uppstå förrän under det industriella samhället. (Gellner 1997: 20-32; Gellner 1999: 31-

42.) 

Det industriella samhället bygger på ständig ekonomisk tillväxt. De två politiska principerna för 

politisk legitimitet i industrivärlden är ekonomisk tillväxt och nationalism. Regimer är endast 

accepterade så länge de skapar tillväxt och så fort de inte förmår skapa tillväxt mister de rätten 

till styrande. Samhället var inte jämlikt i den formen att det inte fanns skillnader i rikedom och 

makt, men det var jämlikt i den formen att alla hade samma rättigheter och skyldigheter. Tillhö-

righeten i samhället styrdes inte längre av börd. Under industrisamhället blev läs- och skrivkun-

nigheter samt räknekunskaper i stort sett universella, näst intill hela befolkningen var tvungen att 

kunna hantera och förstå meddelanden och räkenskaper. Man ville skapa en standardisering som 

tidigare nämnts och för det krävdes utbildning. I och med dessa egenskaper skapas en så kallad 

”högkultur” som löper genom hela samhället. (Gellner 1997:33–57; Gellner 1999: 44-49.) 

Människor som lever i ett industrisamhälle är inte lojala mot en adel eller ett land, utan är endast 

lojala mot en kultur. Som jag tidigare nämnt kräver högkulturen standardisering som i sin tur 

bygger på utbildning. En människas utbildning är det dyrbaraste människan förvärvar. Utbild-

ningen bestämmer identiteten, eftersom de gränser som finns inom kulturen i vilken de också har 

fått sin utbildning även utgör gränserna för den värld som människan senare kommer att leva i 

och med att kulturen skapas utifrån de moraliska och yrkesmässiga beslut som människan senare 

kommer ta. Kulturen förmedlas genom utbildningssystem, där de skaffar sig de färdigheter som 

gör dem lämpliga för olika positioner i samhället. Infrastrukturen för detta i ett samhälle är 

onekligen stor och omkostnader är höga samt att det inte finns någon möjlighet till att detta ska 

kunna finansieras av privata institutioner menar Gellner. Utan det är endast möjligt att drivas av 

den institution som är mest omfattande av de alla, staten. Kulturen har kommit att bli den nöd-

vändiga, gemensamma nämnaren och det är endast staten som kan frambringa denna enhetliga 

kultur. Tiden är förbi när utbildningen skedde i hemmets miljö och därmed måste stat och kultur 

höra ihop. Det är oundvikligt och därför existerar nationalism i den moderna tidsåldern enligt 

Gellner. Det är det som nationalism handlar om. (Gellner 1997: 54-57.) 
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Anmärkningsvis vill jag bara tillägga att man bör ta i beaktande att det inte är en fråga om 

rasnationalism som Gellner förespråkar då han delar grupper efter sociala särdrag. Rasnational-

ism i den form som användes av nazi-Tyskland gick ut på att genetiskt försöka särskilja männi-

skor från varandra, vilket Gellner inte gör. 

1.5.2 Øyvind Østerud – det samlade perspektivet 

Som motpol till Gellners teoretiska utgångspunkter angående nationalism, har jag valt att även 

studera Øyvind Østerud för att min analytiska modell ska bli intressant och vetenskaplig. Han 

argumenterar för en samlad ståndpunkt gällande nationalism (Østerud 1997: 7). Därför har jag 

valt att kalla hans perspektiv för det samlade perspektivet. Østerud påvisar nationalismens kom-

plexitet och svårigheter med begreppet och dess betydelse. Eftersom han har valt, och som jag 

tidigare har beskrivit, att argumentera för en samlad ståndpunkt, har jag valt att ta upp det som 

inriktar sig mot att förklara västerländskt synsätt för att det ska bli användbart i min uppsats. 

Nationalism är ett ord som i den politiska sfären kan användas som ett vapen. Ett ord vars bety-

delse kan variera och som kan användas i olika syften. Ordet kan ha en variation i alltifrån posi-

tiv bemärkelse, så som rättvisa och frigörelse, till den negativa innebörden där det istället kan stå 

för främlingsfientlighet. Nationalism används i många fall som ett skällsord, ett propaganda-

vapen som är effektivt i politiken istället för att vara en bestämd term. Det är just den oklarheten 

i begreppet som den politiska propagandan spelar på. (Østerud 1997:9–10, 12.) 

Ordet nationalism har blivit ett potent politiskt vapen genom att det sätter starka känslor i rörelse. 

För vissa betyder det fosterlandskärlek, frihetskamp, gemenskap och höga ideal som det är värt att 

dö för; för andra är det närmast en pest eller ett livsfarligt virus som skapar masspsykos och 

irrationella våldsamheter. (Østerud 1997: 10.) 

I västvärlden kunde man se en märkbar skillnad på att nationalism hade fått en negativ klang, då 

det efter andra världskriget förknippades med nazi-välvilliga rörelser. Det blev en symbol för 

främlingsfientlighet och förtryck mot minioriteter. Motståndsrörelserna till nazi-Tyskland gav 

under denna tid helt upp ordet nationalism och valde istället att använda sig av ord så som na-

tionell, nationellt sinnelag och nationell hållning vilket i många fall har en mer positiv klang. 

Detta medförde att man efter andra världskrigets slut förknippade nationella som positivt och 

nationalistiska som något som var förkastligt och tycks även idag vara alltjämt nutida språkbruk. 

Nationalism och det nationella tar i sig självt ingen politisk färg eller väljer inte heller för den 

skull sida i politiken. Även om man ofta förknippar de två olika orden för att stå på var sin sida i 

politiken. Men även detta skiljer sig från olika länder, nationalism i Sverige förknippas många 

gånger med främlingsfientlighet och rasism medan det i engelsktalande länder har en något 

mindre politisk belastning. Nationalism är endast slagkraftigt om det slår an på redan betydande 

strängar hos befolkningen. (Østerud 1997: 10-12.) 

Nationalism är en doktrin, en lära, om oberoende och betoningen av en nation som bygger på ett 

kollektiv. För att förstå nationalism måste man förstå doktrinens övertygelse som bygger på de 

drivkrafter och de historiska betingelser som ger idén om det nationella en politisk slagkraft. 

Nationalism är det som gjorde nationen till en viktig del. Nation som begrepp har haft flera bety-

delser, från början inbegrep det en sammanslutning av människor som var födda på samma ort. 
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Sammanslutningen av människor krävde att de var fler än en familj men mindre än ett helt folk. 

Det har även använts som beteckning på en främmande grupp människor, födda på samma ort 

och som innehar likadana kännetecken. På senare tid utvecklades nation i juridisk mening till att 

beteckna oberoende statsbildningar, oavsett om de var demokratiskt styrda eller diktaturer. Här 

betecknas nationen av att vara en synonym för staten och dess invånare, eller staten som en geo-

grafiskt avgränsad enhet. Det är även den beteckningen som används i modern tid i Förenta 

Nationerna. Nationen är detsamma som staten och en stat är en erkänd politisk enhet som även är 

erkänd i folkrätt och diplomati. Man kan se detta bland annat i exempel som att statsinkomst 

kallas nationalinkomst och medborgarna i staten har sin nationalitet inskriven i passet. Tillika 

viktiga begrepp till definitionen av nation är även att människorna i nationen delar ett kollektivt 

minne och ett gemensamt medvetande, att det finns en strävan till gemenskapen och solidaritet 

gentemot gemenskapen. Komplexiteten i begreppet och dess mångfald har medföljt att det på 

båda sidor och i många sammanhang, så har de olika partnerna i konflikter rest nationell frihets-

flagg. Det kan te sig i att en grupp hävdar sina rättigheter på grund av territorium på politiska 

geografiska grunder, medan andra kan härleda rätten till området på historiskt baserade krav. En 

tredje grupp kan i sin tur hävda sin rätt genom etnisk tillhörighet, så som att de delar ett kollek-

tivt minne. Nationen går utanför den personliga umgängeskretsen och bygger på vad som kan 

kallas för en föreställd gemenskap, som innefattar bland annat institutioner, rättsväsen, tradit-

ioner, symboler och mytbildning. Staten är ramen kring gemenskapen för nationen. När inte nå-

gon tidigare identitet för nationen existerar och man därmed måste skapa typiska symboler och 

institutioner för nationen så kan det innebära problem. Där klyftorna och splittringen är för stora 

mellan människorna i nationen, som då oftast därmed tillhör olika sammanslutningar, kommer 

statsinstitutionerna att upplösas genom stridigheter. Enda sättet att upprätthålla stater som inte 

bygger på nationell solidaritet är genom anarki och diktatur. (Østerud 1997: 14-23.) 

Nationsbyggandet sker genom indirekta och direkta handlingar. Man söker band och gemenskap 

genom historien och rötter, för att sedan välja ut symboler för den specifika nationen samt att 

traditioner skapas. På så sätt blir nationen i sig varken ett gammalt eller ett nytt fenomen även 

om de nya traditionerna ofta framstår som gamla. Människorna i en nation innehar flera sociala 

identiteter samtidigt. Identiteter som är knutna till kön, yrkesliv, familjebakgrund, samhällsklass, 

etnisk härkomst och till bostad. Identiteten bygger på hur människorna uppfattar sig själva, på 

det egna medvetandet. Den nationella identiteten kan variera då den är kontextberoende. Kriser 

och hotande situationer så som ekonomiskt sammanbrott, krig och kulturella hot mot det nation-

ella kollektivet, resulterar ofta i stimulation till nationellt självförsvar och där kännedom och 

tillhörighet ökar. Nationell identitet är en samhörighet inom en grupp med gemensamma sym-

boler och erfarenheter, men det bygger på ett medvetet val. (Østerud 1997: 24-27.) 

Historiskt sett kan den svenska nationalismen ses som ett konservativt elitfenomen. Nationalism 

förknippades som ett nostalgiskt förhållande till när landet var en europeisk stormakt, som då var 

maktpolitiskt inriktad och ställde sig misstänksam mot modernisering och förändringar i sam-

hället. Nationalismen i Sverige har inte legat till grund för någon kamp om en ny nation, utan 

den bygger på historiska tillbakablickar som tar nationens identitet som given. (Østerud 1997: 

46.) Som politisk doktrin är nationalismen en europeisk tillkomst med sitt ursprung från upplys-

ningstiden, den franska revolutionen och den tyska romantiken (Østerud 1997: 59). Däremot är 
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inte nationalism i modern tid knuten till någon särskild social gruppering eller samhällsklass, fast 

jämförande studier verkar påvisa ett samband mellan den utbildade medelklassen och national-

istiska rörelser (Østerud 1997:62). Detta bygger på att akademiker förstår värdet i det tradition-

ella och det moderna som nationalismen får sin näring genom (Østerud 1997: 63). 

Nationalismen är dubbeltydig. Dess dubbeltydighet står både för frigörelse och för förtryck. 

Nationalism har en förmåga att utveckla en aggressiv och negativ form när mycket står på spel, 

och är därmed en indikation på en nationell gemenskap som befinner sig i en krisartad situation. 

Nationalismens egenskaper bygger på förhållandet mellan nationell identitet och regerande 

statsmakt. Nationalism kan starta som ett uppror, i ett uttryck för frigörelse gentemot byråkratisk 

och politisk kontroll. I nästa steg skapas nya politiska ramar som används i nationsbyggande 

genom att staten ska anpassas efter nationell gemenskap. Därefter skapas rutiner för folkligt del-

tagande där nationalismen som en statsorienterad form för att stärka regerande makten. I sam-

band med detta kan det ske en ny rörelse genom befolkningen, där nationalismen återgår till att 

bli mer kulturell än statlig. Denna pendelrörelse mellan uppror och stabilisering kallas för nation-

alismens byråkratiska cirkel. Det finns en tendens till bildning av nya nationella frihetsrörelser i 

förhållandet mellan kulturgemenskap och statsmakt. Dessa rörelser kan förhålla sig i liberala 

samt tolerant, men aggressiva och på bekostnad av andra grupper, detta visar återigen nation-

alismens dubbeltydighet. (Østerud 1997: 65-67.) 

Østerud påvisar att det inte måste finnas olikheter mellan en lokal, en nationell och en europeisk 

identitet. Både före och efter andra världskriget har det funnits en tanke om ett gemensamt euro-

peiskt kulturarv. Detta europeiska kulturarvet skulle i sådana fall bygga på kristna värderingar 

och antikens traditioner. Även om mångfald existerar inom Europa finns det historiskt sett kultu-

rella gemenskaper, däremot inte sagt hur unika och sammanbindande dessa gemenskaper är. 

Problemet i en mångnationell stat eller i en överstatlig sammanslutning är att folkgemenskapen 

saknas och därmed brister det i lojaliteten gentemot de politiska institutionerna. (Østerud 1997 

147-149.) 
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1.5.3 Sammanfattande analysschema av de två nationalistiska perspektiven 

För att det ska bli lättare att förstå likheterna och skillnaderna samt vad de två tidigare re-

dogjorda teoretiska utgångspunkterna bygger på har jag valt att göra ett sammanfattande analys-

schema som presenteras nedan. Ytterligare tankegångar hur jag ska använda mig av analyssche-

mat i min studie kommer jag att föra under kapitlet som innehåller metoden för uppsatsen. 

1.5.4 Tabell: Sammanfattande analysschema av teoretiska utgångspunkter gällande nationalism 

 Gellner – modernistiskt 

perspektiv 

Østerud – det samlade 

perspektivet 

Vad är en stat & vad är dess 

skyldighet? 

Den institution som innehar 

monopolet på att utöva lagligt våld, 

polis & domstol. Staten är endast 

tillfällig, ej universell. 

En erkänd politisk enhet, som även 

är erkänd i folkrätt & diplomati. 

Staten är ramen kring nationen. 

Vad är en nation? 

En grupp som delar en given kultur 

& kan känna igen varandra via den 

givna kulturen som de delar & 

därmed delar samma skyldigheter 

och rättigheter. Endast tillfällig, ej 

universell. 

Nationen är en synonym för staten 

& dess invånare. Invånarna i 

nationen delar ett kollektivt minne 

& gemensamt medvetande, att det 

finns en strävan till gemenskap 

samt solidaritet till gemenskapen. 

Hur skapas nationen? 

Konstgjort föremål som är skapat 

av människors övertygelser, 

lojaliteter & samhörighetskänslor. 

Sker genom direkta & indirekta 

handlingar gemenskap genom 

historia & symboler. Nationell 

identitet som är kontextberoende. 

Vad är nationalism? 

Politisk princip som hävdar att 

kulturell likhet är det enande 

mellan människor. Endast 

människor som delar samma kultur 

får ansluta sig till nation & måste 

ansluta sig. 

Bygger på två grundelement: kultur 

& organisation, dessa är 

universella, däremot är inte 

nationalism universellt. 

Ett politiskt fenomen & 

propagandavapen som används i 

både negativ & positiv bemärkelse. 

Nationalismens ursprung 

Modernt fenomen under 

industriella revolutionen. Kulturell 

homogenisering sker genom 

utbildning som staten ansvarar för. 

I Sverige var det ett konservativt 

elitfenomen, förknippat med 

stormaktstiden. Uppkomst under 

franska revolutionen, modernt 

fenomen. 

Nationalistisk utgång/utfall 

Nationalistiska problem kan inte 

uppstå i samhällen som saknar en 

stat. 

Kan både står för frigörelse & 

förtryck, nationalismens 

byråkratiska cirkel. 

Nationalism i samhället 

Politiska & nationella enheten bör 

överensstämma. Nationalistiska 

enheten kränks om de styrande ej 

tillhör majoriteten som de styr 

över. 

Nationella förknippas med positivt 

medan nationalistiska ofta är 

negativt, men tar ej i sig självt 

någon politisk färg. 
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Kap. 2: Metod och material 

Under kommande kapitel ämnas vald metod att presenteras samt genomgång av valt material 

och gjorda avgränsningar med efterföljande diskussion. 

2.1 Metod – komparativ idealtypsanalys 

För att kunna uppnå mitt syfte med uppsatsen att se i vilken form av nationalism som har gestal-

tats av DN och SvD under finanskrisen 2008-2011, har jag valt att göra en komparativ idealtyps-

analys utifrån tidigare forskares teorier om nationalism. Hur de definierar nationalism och fort-

sättningsvis använda mig av en jämförande klargörande textanalys på artiklarna från DN och 

SvD utifrån tidigare gjorde idealtypsanalysen. För att förstå texternas helhet och vad texten inne-

bär, anser jag att en klargörande textanalys är en väsentlig metod när jag ska försöka få svar på 

min frågeställning samt att idealtypsanalysen av nationalism från de två definitionerna är en för-

utsättning för att kunna reda ut hur DN och SvD definierar nationalism och vad som särskiljer de 

olika definitionerna. Med det som bakgrund skulle jag vilja klassificera min metod till en kompa-

rativ idealtypsanalys med inslag av klargörande textanalys. 

För att jag ska förstå de texter, artiklar och böcker som jag har byggt min uppsats på har jag an-

vänt mig av tekniker så som att överskådligt se över texterna för att se om de är relevanta för mitt 

ämne. Efter en översikt av texterna har jag sorterat ut dem för att sedan läsa igenom texterna 

noggrant för att kunna förstå och begripliggöra dem så att de blir användbara i min uppsats. 

Idealtypsanalys är ett analysverktyg, konstruerat för att man ska kunna ta fram specifika, sär-

skilda drag som utmärker en särskild ideologi. Begreppet idealtyp härstammar från Max Weber 

och användes av samme för att renodla företeelser för att sedan formulera hypoteser. Man bör 

inte se det som en modell som direkt kan appliceras på verkligheten eller avläsas från verklig-

heten utan ska endast användas för att renodla vissa drag. Weber använde idealtypen för att dra 

ut specifika drag som kapitalism och byråkrati men metoden kan även användas för att rekon-

struera idésystem. Man skapar en typologi, ett raster, för att lägga över texterna. (Bergström & 

Boréus 2005: 159). 

Det är just som för att rekonstruera ett raster, eller en så kallad idealtyp eller ett analysschema för 

det två teoretiska utgångspunkter gällande nationalism, som jag kommer att använda metoden 

för. Jag tar därmed fram det idealtypiska för varje enskild teoretisk utgångspunkt, för att jag se-

dan ska kunna se i vilken riktning och om media i förhållande till finanskrisen har gestaltat 

nationalism och då i vilken form utifrån förvalda teorier. På så sätt, med hjälp av rastret eller det 

idealtypiska, kommer jag även att kunna se om bitar av texten inte passar in, om bitar av texten 

inte kan klassificeras utifrån dess teorier (Bergström & Boréus 2005: 160). Genom en idealtyps-

analys kommer jag att ha lättare att få klarhet i texterna utifrån de teoretiska perspektiven, då 

man skapar ett mönster underlättar det för mig som författare att reda ut materialet till min upp-

sats (Bergström & Boréus 2005: 171). En annan fördel till min uppsats med idealtypsanalysen, är 

att med ett systematiskt analysschema underlättar det senare för mig att göra en jämförande 

analys (Bergström & Boréus 2005: 171), vilket kommer att krävas då jag kommer att jämföra 

DN och SvD:s gestaltning av nationalism utifrån två nationalistiska perspektiv. Kreationen av 
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analysschemat har skett efter att jag studerat de nationalistiska perspektiven, för att då med av-

sikt att analysschemat ska hjälpa mig i analysen av empiren för att slutligen nå ett resultat. Såle-

des är den inte produkten av ett resultat vilket annars ofta är en kritik mot användandet av ideal-

typanalys (Bergström & Boréus 2005: 171-172). 

Idealtyperna i min uppsats bygger på ett modernistiskt perspektiv utifrån Gellner samt Østeruds 

perspektiv som jag har valt att kalla det samlade perspektivet. På så sätt har jag inte i förväg an-

tagit eller förutbestämt vilken idealtyp som media kommer att gestalta. Om jag hade valt författa-

ren endast utifrån ett modernistiskt perspektiv hade man kunnat anta att jag som författare redan 

på förhand antar att nationalismen utgår från detta perspektiv (Bergström & Boréus 2005: 160). 

Jag har tidigare innan min uppsats valt att läsa och få en förståelse även för andra författares verk 

som behandlar ämnet nationalism, just därför att jag har velat skapa mig en förförståelse om äm-

net. Detta gjorde jag för att höja möjligheten till god validitet som Bergström & Boréus (2005: 

35) tar upp. 

För att relatera analysresultatet till forskningsfrågan kommer det efterföljas av ett resonemang 

(Bergström & Boréus 2005: 178). För att undvika fel och brister i uppsatsen har jag enligt min 

mening skapat en analysmodell efter att ha låtit så att säga texten tala för sig själv (Bergström & 

Boréus 2005: 172). Jag har därmed inte påtvingat materialen modellen och tolkat det i den me-

ningen för att det ska passa in på min undersökning. I min idealtypsanalys har jag gjort övervä-

gande för att den på ett riktigt sätt ska kunna presentera de teoretiska utgångspunkterna, men för 

att den skull varken vara för bred eller för tät. Därmed har jag kunnat tolka materialet på ett till-

fredsställande sätt utan att för den skulle påtvinga materialet information. Tillförlitligheten och 

dess reliabilitet bör vara hög eftersom jag efter noggrann läsning och förståelse av de teoretiska 

utgångspunkterna, därefter har samlat upp de typiska likheter och skillnader i ett välordnat och 

strukturerat analysschema som är lätt att följa. Analysschemat har i sin tur varit till stor hjälp för 

att analysera den efterföljande empirin. 

Klargörande textanalys är en form av systematiserande kvalitativ textanalys som går ut på att ta 

fram det väsentliga innehållet i texten. Genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari texten har skrivits, så blir det möjligt att begripliggöra innehållet i de aktuella tex-

terna. Klargörande textanalys används för att förstå tankestrukturen hos olika aktörer som är 

viktiga eller som har inflytande i samhällsdebatten. (Esaiasson et. al. 2012: 210-2011.) 

I min uppsats har aktören eller aktörerna som i mitt fall är två och utgörs av DN och SvD, stort 

inflytande på individer som jag tidigare nämnt i och med media som viktig informatör i sam-

hället. I början av metodkapitlet nämnde jag att jag kommer att använda mig av en komparativ 

metod då jag jämför hur DN och SvD gestaltar nationalism. 
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2.2 Material 

För att finna det materialet som är användbart och relevant för min undersökning har jag mesta-

dels använt mig av böcker och tidningsartiklar som jag har funnit på bibliotek och via databaser. 

För att materialet ska vara brukbart för uppsatsens storlek har jag fått begränsa mig till artiklar 

som är publicerade och sparade i databasen Newsline (f.d. Tryck Press) och Mediearkivet som 

jag har nått via Linnéuniversitetets hemsida. Jag har därefter fått begränsa mig till artiklar som 

rör området för vad min uppsats gäller, samt begränsningar i årtal och till artiklar publicerade av 

DN och SvD. För att jag ska kunna besvara min frågeställning har tidningsurvalet fått bestämmas 

till att röra artiklar som kan tänkas behandla hur samhället eller hur individer bör agera gentemot 

nationen eller staten Sverige under åren för finanskrisen 2008-2011. Artiklarna var tvungna att 

ha kommit i tryck och varit publicerade för årtalen gällande finanskrisen som specificeras i ka-

pitlet ”Finanskrisen” för att jag skulle kunna använda dem i uppsatsen. Jag har som tidigare 

nämnt berättat för hur jag ska använda mig av mitt raster, analysschema, för att kunna se hur och 

om tidningsartiklarna gestaltar någon form av nationalism utifrån valda teorier. Som valda tid-

ningsartiklar för att representera både DN och SvD, har jag valt ut fyra stycken publicerade ar-

tiklar från varje tidning, som är publicerade på likartade områden, vilket medför att jag analyse-

rar åtta artiklar totalt. Jag har valt just dess artiklar för att de behandlar ämnen relevant till nat-

ionell identitet, samhällskris, nationalism, samhörighet eller i vilken position Sverige borde stå. 

Artiklarna är publicerade av DN eller SvD men skrivna av olika skribenter, de är publicerade i 

liknande delar av tidningarna för att jag på så vis ska kunna täcka upp flertalet områden i tid-

ningarna samt att då artiklarna är tagna från liknande delar av båda tidningarna gör att de blir 

jämförbara. De delar som artiklarna är tagna från är preciserade till ledare, politik/nyheter och 

kultur. Även om det kan skilja sig från skribenter så är det inte det som mitt fokus ligger på, utan 

på vad tidningarna har valt att publicera och därmed gestalta. 

För att min undersökning i uppsatsen ska vara möjlig att utföra under den tidsbegränsning som vi 

har för arbetet anser jag att det är relevant att följa DN:s och SvD:s utveckling av nationalism 

under finanskrisen 2008-2011 och därifrån jämföra dessa tidningar. På så sätt får jag en tidsbe-

gränsning som kan anses riktig då jag har valt att följa regeringens tidsangivelse för krisen samt 

att jag använder mig av två dagstidningar som är väletablerade och har en stark läsarkrets i Sve-

rige. Detta gjorde att jag tyckte att DN och SvD kunde vara intressanta i en jämförelse. 

2.3 Diskussion om materialvalet 

Den kritik som kan riktas till min begränsning av materialvalet, kan komma att följa av att jag 

genom att endast använda mig av Newsline och Mediearkivet begränsar mig i sökningen. 

Samma kritik kan även riktas till de valda sökord, sökvägar som jag valt att göra för att finna 

relevant information till min undersökning. Således kan relevanta artiklar ha fallit ur från sök-

material men jag anser ändå att jag i mitt material har kunnat täcka upp eventuella bortfall, då jag 

i mitt samlade material ändå har med artiklar som är väl representativa för min undersökning. 

Det kan även finnas andra tidningar som under finanskrisen behandlade nationalism men som jag 

tidigare har påvisat, valde jag att arbeta utifrån artiklar publicerade av DN och SvD för att kunna 

göra en intressant jämförande studie efter vilka teoretiska utgångspunkter som dessa två dagstid-
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ningar har gestaltat nationalism. På grund av uppsatsen storlek har jag fått välja att göra dessa 

avgränsningar i fråga om databaser och sökvägar samt utförandet när jag valde de artiklar som 

representerar DN och SvD i uppsatsen. Avgränsningen i tiden är artiklar publicerade under tiden 

för när regeringen anser att finanskrisen pågick, därför gestaltar mitt material endast nationalism 

under den tidsperioden. Eftersom det i slutändan är chefsredaktören som avgör vad som får pub-

liceras i tidningen så är det artiklar publicerade av DN och SvD som ligger i fokus och inte skri-

benterna. 
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Kap. 3: Finanskrisen 

För att man ska förstå hur jag har begränsat uppsatsen kring finanskrisen 2008-2011 har jag 

valt att nedanför precisera tidsperioden som regeringen anser att finanskrisen pågick samt att 

framhäva vissa effekter som finanskrisen fick i samhället. 

3.1 Precisering av finanskrisen 2008-2011 

Även om startpunkten och slutdatumet för den senaste samhälleliga- och ekonomiska krisen som 

skedde i Sverige är debatterad går den oftast under samlingsnamnet finanskrisen 2008. I min 

uppsats kommer jag att använda mig av regeringens definiton av under vilken tid som krisen 

pågick. Även om de flesta är överens om att startdatumet skedde under hösten 2008 så är det 

desto fler skilda åsikter angående slutdatumet, då många anser att krisen är fortfarande pågående 

i och med hur situationen ser ut inom Europa Unionen, EU, och inom gränserna för Europa så 

som Grekland och Cyperns ekonomiska situationer. 

Finanskrisen 2008 blev starten på en omfattande kris så väl samhällelig som ekonomisk runt om 

i världen. Regeringen anser att finanskrisen började i och med att Lehman Brothers, en av de 

största investmentbankerna, går i konkurs i september 2008. I och med Lehman Brothers kon-

kurs medföljde en kreditförlust som resulterade i att förtroendet som fanns mellan finansmark-

nadens aktörer försvann och krisen blir därmed ett faktum. Regeringen agerade genom att sätta 

in en rad olika program och åtgärder för att krisen skulle kunna minimeras och begränsas så 

mycket som möjligt. I oktober 2008 höjdes insättningsgarantin från 250 000 till 500 000 kronor 

för bankernas inlåningskonto. Insättningsgarantin innebär att om banken går i konkurs ersätter 

staten bankens kunder för de pengar som kunden haft insatt hos banken. Regeringen föreslog en 

stabilitetsplan som innebar ett statligt garantiprogram som gav en möjlighet till avtal med staten 

om garantier för en del av bankens upplåning. Garantiprogrammets ändamål var att förbättra 

bankernas finansiering och sänka deras upplåningskostnader. Ytterligare två punkter presentera-

des i stabilitetsplanen och innebar en stabilitetsfond och lag om statligt stöd till kreditinstitut, 

även kallad Stödlagen. Stabilitetsfonden upprättades för syftet att finansiera statliga stödåtgärder 

till finansiella företag sett på lång sikt. Stödlagen gav regeringen rätt att agera med olika former 

av stöd till svenska banker och kreditinstitut. Meningen med stödlagen är att förhindra att det 

sker störningar i det finansiella systemet. Stabilitetsplanen och dess tre punkter trädde i kraft i 

månadsskiftet oktober-november 2008. Kapitaltillskottsprogrammet infördes i februari 2009 och 

var till för att expandera bankernas förmåga att ge hushåll och företag krediter till skäliga villkor. 

Mellan åren 2008-2011 utvidgades, anpassades och förlängdes de olika åtgärderna som rege-

ringen vidtog vid krisens början till mitten av 2011
2
. I juni 2011 anser regeringen att tillståndet 

för Sveriges banker är så pass stabilt att garantiprogrammet och kapitaltillskottsprogrammet av-

slutas. Däremot finns stödlagen kvar som ger regeringen möjlighet att inom kort varsel vidta 

åtgärder om en liknande situation skulle uppstå på nytt eller om tillståndet förvärras så att stöd 

och regleringar skulle behövas. (Finansdepartementet 2011.) 

                                                 
2
 Regeringen tillsätter även fler åtgärder än de som jag har tagit upp i föregående stycke i försök att stabilisera 

marknaden, men jag har valt att endast ta upp de åtgärder som är relevanta för att förklara den tidsbegränsning som 

jag har valt att göra i uppsatsen. 
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Mellan 2007-2008 i upptrappningen till finanskrisen skapades ingen utbredd svensk ekonomi-

opinion som skakades av en framtida oro för ekonomin. Det som däremot följde var stark ökning 

i oron över en stigande arbetslöshet, miljöförstöring och terrorism. Som direkt följd i början av 

finanskrisen sjönk förtroendet bland svenskarna för landets ekonomi, men det varade inte under 

en lång tid, utan redan ett år senare, 2009, såg man en ljusare framtid för Sveriges ekonomi. Ett 

resultat av detta blev att förtroendet för landets ekonomi till och med förstärktes, vilket i sig 

gjorde den svenska utvecklingen unik i jämförelse med övriga Europa. Således ändrades svens-

karnas aktörsförtroende som en effekt av finanskrisen. Det svenska aktörsförtroendet ändrades 

först genom att förändra medborgarnas syn på ekonomiska tillstånd. Resultatet blev att ju dyst-

rare ekonomirapporter desto lägre aktörsförtroende samt att de aktörer som förtroendet sjönk 

mest för var regeringen samt riksbanken. (Shehata 2012: 3-5.) 
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Kap. 4: Utvecklingen i Sverige 

För att få en förståelse för hur media kan ha makt i frågan om samhällssynen har jag valt att i 

efterföljande avsnitt fokusera på medias roll i samhället och hur den makt som de har som in-

formatörer kan utveckla sig. Det börjar således med en historisk tillbakablick på mediernas ut-

veckling. Fortsättningsvis har jag valt att i andra punkten lägga fokus på vad som kan känne-

tecknas som typiskt svenskt idag. 

4.1 Medias makt och roll 

Media och dess roll i samhället har utvecklats oerhört på mycket kort tid. Media och nyhets-

systemet har expanderat i så stor grad att det är i princip omöjligt att undvika dess påverkan. En 

mätning från 2010 påvisade att en genomsnittlig dag tittade 86 procent av svenskarna på tv, 75 

procent läste minst en dagstidning, 70 procent lyssnade på radio och 68 procent använde sig av 

internet. Detta påvisar att medierna kräver dagligen en stor plats i svenskarnas liv. Idag lever vi 

inte med medierna utan i medierna. (Nord & Strömbäck red. 2012:9-11, 56-57.) 

I och med att byarna växte samman till städer och de i sin tur blev beroende av andra städer och 

välfärdsstaten började byggas, blev politikens betydelse allt större för befolkningen. På samma 

sätt som det blev omöjligt för byarna att fungera enskilt från varandra och från städerna är det 

idag på samma sätt omöjligt för nationer att inte samverka. Den globala ekonomin och politiken 

berör inte längre enskilda nationer utan drabbar flertalet. EU och finanskrisen som eskalerade 

under 2008 är tydliga exempel. För att få information och kunskap om politik och politiska frå-

gor är media och särskilt massmedia i de flesta fall den viktigaste källan till informationen för 

majoriteten av befolkningen. Att media sätts i den positionen till att vara den främsta källan till 

information gällande politik, påvisar att modern politik i dagens samhälle är medierad politik, 

politiken i nutid utspelar sig i och via medierna. Detta kan i sin tur medföra ett problem då den 

rapportering som massmedier utgör är begränsad medan verkligheten är i sin tur det motsatta. I 

och med att det finns ett överskott av information i samhället som medierna har som uppgift att 

rapportera, blir det att medierna hamnar i en maktposition när de måste ta beslut om vad som ska 

uppmärksammas, beskrivas eller gestaltas. Maktpositionen som medierna besitter ger dem en 

viktig roll i det politiska informationsutbytet som finns mellan politikens aktörer och medbor-

garna. Mediernas viktiga roll i samhället som den demokratiska politiska kommunikationen, gör 

att man inte bör frigöra demokratins kvalitet från mediernas sätt att agera, då inte heller från 

samverkan mellan politiker, politiska institutioner, medieaktörer och dess institutioner samt 

medborgarna. (Nord & Strömbäck red. 2012: 11-15.) 

Tidningar så som DN och SvD är en mediatyp som förmedlar masskommunikation. Masskom-

munikation är för det första enkelriktad, mottagaren som i detta fall är läsaren, kan inte ge re-

spons på det som skrivits som direkt skulle kunna ha någon påverkan på skribenten. För det 

andra är masskommunikation opersonlig och offentlig, därmed riktas inte masskommunikation 

till en enskild person utan är till för opinionen. För det tredje innebär masskommunikation att det 

når ut till mottagarna ungefär samtidigt, som när alla tidningarna börjar skickas ut på morgonen. 

(Nord & Strömbäck red. 2012: 15). 
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I en demokrati så som Sverige, förutsätts medierna att stå fria från regerande statsmakt och bör 

skyddas genom lag för att garantera opinionsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet. Men där 

media existerar finns det även en formell och informell mediepolitik. Enligt den sociala medie-

teorin framhävs kopplingen mellan media och politisk makt, men som i sin tur inte behöver in-

nebära något problem, med att medierna står för vissa samhälleliga värderingar eller är till viss 

del statligt finansierade. Ser man tillbaka på Sverige har ägarna haft uttalade publistiska värde-

ringar, även om det på senare tid har visat sig en trend att medierna idag drivs av företagseko-

nomiska motiv. Däremot bör man inte glömma att ett stort innehåll över medias rapportering står 

dess källor för, så som de institutioner, organisationer och individer som inte jobbar inom media 

men som ändå är beroende av att media delger information av aktuella händelser som blir gynn-

sam för dem. I och med att medieutbudet idag är stort finns det ett antagande att medierna måste 

leverera vad läsarna vill ha, annars riskerar de att förlora kundkretsen till ett konkurrerande fö-

retag. Medierna och dess kraft har kunnat bidra till sammanhållning eller till en mobiliserande 

kraft för särskilda grupper, men även samtidigt bidragit till utanförskap och passivitet för andra. 

(Nord & Strömbäck red. 2012: 25-31, 34-35.) 

Ägarstrukturen har även förändrats över den senaste tiden i medierna. Idag ägs många mediafö-

retag av företag som inte längre är nationsbaserade, så som Bonnier, ägare till DN och det norska 

företaget Schibsted som idag äger SvD. På så vis har mediamarknaden övergått till ett fåtal me-

diaföretag som konkurrerar men även i viss mån samarbetar med varandra. I kombination med 

att det har blivit färre som äger och kontrollerar medieföretagen har mångfalden minskat då det 

inte idag är lika många som tillkännager vilken ton som de politiska debatterna ska inneha. Tid-

ningarnas koppling till politiska partier är inte längre lika tydlig och uttalad, en trend som 

framförallt märks i Sverige. (Nord & Strömbäck red. 2012: 55-55, 60, 68.) 

Media påverkas av den omgivning som de ska avspegla, men för den skull innebär det inte att de 

olika nationella medierna kommer att rapportera likadant, utan flertalet skillnader kan i många 

fall påvisas. Nationella dagstidningar har globalt sett haft en ökning på flera kontinenter, däremot 

har man i Sverige kunnat se en minskning av dagspressens upplagor. Det finns ett samband 

mellan att välståndet ökar och en ökad tidningskonsumtion på nationell nivå. I de olika mediasy-

stemen i en nation kan man se att de existerar olika grader och former av statlig inblandning och 

att detta sammanför frihetlig medieideal med politiska interventioner med syftet att sammanföra 

och gagna mångfald, tillgänglighet eller minoritetsintressen som exempel. (Nord & Strömbäck 

red. 2012: 68-69, 82-87.) 

Att nyheter som medierna rapporterar skulle vara en avspegling av verkligheten råder det delade 

meningar om. Medierna ska endast rapportera och informera på ett objektivt sätt utan värde-

ringar. Men verkligheten anses i vissa fall vara för komplex för att kunna avspeglas och följderna 

i medierna blir att det förvrängs och det som rapporteras är i sin tur inte verkligheten utan en bild 

av hur den kan se ut. Andra menar till och med att medierna själva skapar den verkligheten de 

beskriver genom att individer, institutioner och organisationer i sin tur agerar efter den verklighet 

som medierna har gett dem. (Nord & Strömbäck red. 2012: 205-206.) 
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Medierna har oerhört stor betydelse över opinionsbildningen (Nord & Strömbäck red. 2012: 

265). Förvisso fungerar och agerar de demokartiska och politiska institutionerna och organisat-

ionerna oberoende av medierna, men på det sätt som de förhåller sig gör att de har blivit allt mer 

beroende och påverkade av mediernas ökade makt och inflytande i och för den politiska kom-

munikationen (Strömbäck 2000: 269). Idag har det blivit ännu viktigare att se den makt över 

tanken som medierna har eller kan inneha, man bör inte bara tro på det man ser utan även ifrå-

gasätta vad det är som man inte ser (Strömbäck 2000: 270). 

4.2 Svenskheten 

Sedan början av 1900-talet har den nationalistiska historiebeskrivningen genomgått stora föränd-

ringar. Som följd av andra världskriget har den nationella propagandistiska historiebeskrivningen 

tonats ner betydligt, även om den för den sakens skull inte är fri från nationella värderingar. Den 

nationella historien som ämne existerar knappt i svensk skola idag. Men även om nationella vär-

deringar och intressen fortfarande innehar en viktig ställning i samhället så kan man inte tala om 

någon nationalistisk helhetssyn. Det har utvecklats till att modernitet, demokrati och jämställdhet 

är vad som representerar den nationella identiteten. Hall talar om den institutionaliserade nation-

alismen, som har uppstått i Sverige genom den så kallade banala nationalismen. Banala nation-

alismen går ut på att i moderna välfärdsstater påvisas nationell identitet dagligen genom flaggor, 

symboler, massmedia och skolan, samt genom utrikespolitik som förs genom att uppdelning sker 

med ”vi” och ”dem”, där konflikter förväntas handla om nationell identitet och etnicitet. Det är 

genom institutionaliseringen som skett som gjort att nationalism framstår som något absolut, 

självklart, och därefter har man i sin tur inte ens velat tala om nationalism i välfärdsstater. Områ-

den där den institutionaliserade nationalismen är tydligt märkbar och förekommande är i sam-

band med utbildning och massmedia. Utbildning sker idag mer enhetligt men utan den propa-

ganda som förekom under början av 1900-talet och massmedierna som en samlande enhet. Båda 

utbildning och massmedierna har under 1900-talet ökat som nationaliseringselement. (Hall 2000: 

270, 276-281.) 

Även om många i dagens Sverige skulle vilja hävda att nationalism inte existerar och är ett för-

legat fenomen så påvisar den institutionaliserande nationalismen en påtaglighet i samhället, så 

påtaglig att den inte märks. Det som kan ses som nationell identitet och som många svenskar 

däremot förknippar sig med sker i samband med idrottsframgångar, folkhemmet och Sverige 

som en ledande roll som världssamvete. (Hall 2000: 281-287.) 

Genom att ett land har genomgått institutionalisering har det blivit nationaliserat. Det är en möj-

lighet att på grund av institutionaliseringen som fått nationalismen att framstå som självklar i 

moderna välfärdsstater som gör att man helst inte talar om nationalism. Under senare år har man 

även sett en strömning där det individualistiska lyfts fram. Det har uppkommit ett förnyat in-

tresse för individens identitet och civilsamhället, där statens betydelse i viss mån minskar som 

följd av transnationalisering, decentralisering samt genom privatisering. Däremot är det inte nå-

gon otvetydig väg bort från staten. I praktiken finns det nämligen fortfarande en stark statlig de-

taljstyrning på flertalet områden i samhället. I och med att det individualistiska framhävs är det 



20 

 

möjligt att den nationella identiteten kommer att påverkas och skapa intrycken från individer 

eller grupper, oberoende av staten och institutionerna under den. (Hall 2000 280, 288-290.) 

Moderniteten som nationell identitet tar sitt uttryck i att svenska medborgare lägger stort värde i 

att vara i eliten för utvecklingen och moderniteten (även om flertalet europeiska länder idag har 

kommit ifatt), så som teknik, design, social planering, bistånd till u-länder, miljövård och jäm-

ställdhet, för att nämna några. Att fråga en svensk om den är stolt över Sverige uppstår det pro-

blem, svensken blir kluven. Möjligtvis kan svensken tala i stolta termer om välfärdsstaten och 

den vackra naturen, men att känna en ren stolthet för Sverige medför en kluvenhet och ett hot 

mot den modernistiska identiteten. Svensken vill gärna se på världen med jämlik syn, i dessa 

termer talar man hellre om internationalist. (Johansson red. 2001: 8-9.) 
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Kap. 5: Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

Det här kapitlet ämnar visa texterna från DN och SvD som visar de generella stora dragen vad 

de gestaltar. På grund av uppsatsens begränsning i storlek har jag som tidigare presenterat i 

materialvalet, fått välja ut de artiklar som kan anses vara representativa för varje tidning och 

gjort sammanfattningar på artiklarnas innehåll samt hur de presenterar eller som jag tidigare i 

positionen av att de kan bestämma vad som ska tryckas framhäver de problemen och stånd-

punkter som finns. För att artiklarna ska kunna vara jämförbara har jag valt lika många artiklar 

skrivna från delarna ledare, politik/nyheter, samt kultur som jag presenterade i kapitlet för 

material. 

Med den makt och dess stora roll som media innehar så är det genom deras val vad som de väl-

jer att publicera som på så sätt visar vilken nationalism som de rör sig mot, genom att vara po-

sitiv eller negativ i den rapportering som sker visar de vilket ställningstagande som de gör i för-

hållande till åsikterna. För i slutändan är det chefredaktörer som ger sitt godkännande till vad 

tidningen ska publicera och ge ut, därför har det för min uppsats inte spelat så stor roll vem 

författaren är så länge det har publicerats som tryckt text i nämnda tidningar. 

5.1 Artiklar publicerade av Dagens Nyheter 

Enligt DN (2013) själva är de i politisk hållning på ledaren obundet liberala. De ingår i Bonnier-

koncernen (Nord & Strömbäck red. 2012: 259). 

I ledaren Fjärde gången presenteras en debatt som utspelade sig mellan Mona Sahlin och Fredrik 

Reinfeldt. Under debatten talade de om ämnen som invandring, miljöpolitik, a-kassa, varslen, 

vargjakt, Sverigedemokraterna och EMU vilka de var i förhållandevis enade om. Frågan angå-

ende Sverigedemokraterna som vågmästare behandlades och Mona Sahlin slog fast att hon aldrig 

tänker ge inflytande åt detta parti. Fredrik Reinfeldt svarade med att skjuta ifrån sig frågan med 

förklaringen att han inte vill ge Sverigedemokraterna någon mer uppmärksamhet. Skribenten 

tycker att Fredrik Reinfeldt borde totalt dementera ett samarbete med Sverigedemokraterna för 

att det inte ska ske en utveckling så som i Danmark där ett främlingsfientligt parti fick möjlighet 

att påverka den politiska dagordningen. Sverigedemokraternas åsikter är problematiska och byg-

ger sin politik på grumlig nationalism och främlingsfientlighet. (Hedvall 2008.) 

Från delen Sverige – politik/analys börjar artikeln ANALYS. De gamla ränderna har inte gått ur 

SD med att beskriva att Sverigedemokraterna har medvind i opinionen. Kritiken mot invand-

ringspolitiken är fortfarande det som håller partiet samman även om själva konceptet för hur man 

framför sina åsikter har ändrat form. Men ränderna har inte gått ur många partimedlemmar. Man 

talar fortfarande i termer så som om ”massinvandring” och ”folk” samt ”nation”. Partiledningar 

försöker visserligen inte att dölja vad de tycker om invandring, svenskar, Sverige och national-

ism, även om partiledaren Jimmie Åkesson försöker låta som en god socialdemokrat när han 

diskuterar a-kassan. Under partikonferensen uttalade sig Jonas Åkerlund om ”ett folk, ett land, 

en nation” som syftar historiskt sett tillbaka i tiden. Björn Söder i sin tur uttalade sig om att Sve-

rigedemokraterna ska ”bekämpa det förräderi som pågår i riksdagens korridorer”. Skribenten 
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ifrågasätter här hur många av väljarna som verkligen håller samma ståndpunkt i den analysen så 

som Sverigedemokraterna. (Kihlström 2009.) 

I ledaren Nationen på gott och ont. Kolumn: Göran Rosenberg om en svårersättlig samhällsge-

menskap börjar Rosenberg om att beskriva att regeringen har på senare tid lagt ner energi och tid 

på ett försöka göra Sverige till en nation. Eller då om att påminna svenskarna om att Sverige är 

en nation och hur viktigt det faktiskt är. En åtgärd som har vidtagits är upprättandet av Sveriges 

nationaldag som en helgdag. Då Sverige är en av Europas äldsta nationer kan det tyckas vara 

konstigt varför införandet av nationaldagen som helgdag sker just nu och när det annars anses 

otidsenligt och omodernt att tala om nationen och den nationella identiteten. I och med invand-

ringen så har allt fler svenska medborgare sitt ursprung från andra kulturer och därmed delar inte 

längre medborgarna självklart de historiska myter och traditioner som annars används för ett 

enande av nationen. Regeringen och riksdagen har i detta fall försökt lyfta fram den nationella 

identiteten i form av det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturarvet och det 

svenska samhällssystemet. I och med detta kan man dra en slutsats att regeringen och riksdagen 

finner ett problem i att inte tillräckligt många medborgare delar den svenska nationella identite-

ten. I syftet att stärka den nationella samhörigheten vill regeringen stärka värdergrunden i det 

svenska samhället, även om det är oklart hur en gemensam värdegrund ska stadsfästat och som 

inte redan uttrycks i nationens lagar och regler. I ett samhälle behövs en samhörighet som är 

nationell, som delas av nationen. I och med att regeringen försöker värna om den nationella 

identiteten i form av tidigare presenterade åtgärder kan en oro anas för att samhörigheten hotas. 

Skribenten menar på att han delar denna oro för att den nationella samhörigheten är i fara i Sve-

rige, särskilt i en tid där samhörighetens betydelse har ökat i en tid av ökad internationalisering. 

Särskilt då nationalstaterna är de enda som har visat sig vara effektiva aktörer i en tid då inter-

nationaliseringen befinner sig i en kris. Detta skulle kunna ses som något omodernt när medbor-

garna i olika stater har blivit mer beroende av varandra, men ändå verkar nationalstaten som en 

yttre gräns för medborgarnas samhörighet som då ytterst är en förutsättning för att den politiska 

demokratin. Även om denna gräns finns bör inte den nationella identiteten eller den nationella 

demokratin tas för en självklarhet. Särskilt inte nu under en tid av kris när gamla nationalstater 

splittras i klyftor av etnisk och kulturell segregation samt splittras på grund av ekonomisk och 

social separation. I dag är det lättare för medborgare att flytta till de områden där man redan 

känner en samhörighet och därmed inte behöver möta andra som inte delar samma uppfattningar, 

därmed kan fördomar och okunskap om varandra gro och utvecklas. Allt detta är ett problem för 

den nationella samhörigheten men lösningen är inte instiftandet av nationaldagen som helgdag 

eller en officiell värdergrund som är instiftad av regeringen och riksdagen. En lösning skulle 

istället vara enligt skribenten en obligatorisk allmän samhällsplikt med syftet att medborgarna 

ska stärka bandet med samhället och andra medborgare. (Rosenberg 2009.) 

Ifrån kulturdelen finns artikeln Landet som icke är som handlar om att Italien skulle fira 150 år. 

Skribenten tar upp de enade faktorerna för landet och dess invånare, samt splittringarna som 

finns. Det finns en stor skillnad i förhållande till svenskar som delar en 500 – årig nationell histo-

ria då vi inte ser i vilken oerhört stor kulturell skapelse som en nation är. Italien har endast fun-

nits i 150 år och det finns flera faktorer som har förhindrat nationsbindande. Det kan bäst sam-
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manfattas i fem frågor som Italien bearbetar som hör ihop med att nationen inte riktigt är så att 

säga ”färdig” och tas för given som det oftast gör i äldre nationer. 

1. Första frågan handlar om språket. Språkfrågan har varit ett stort problem för Italien då 

landet länge inte var enat i italienskan. Länge talades minoritetsspråk samt vad som 

missvisande kallades för dialekter. Det var först under 60-talet med televisionens hjälp 

som landet blev enat i språket som italienska även om det fortfarande existerar avvikel-

ser. 

2. För det andra gällde det vilken stad som skulle får representera landet, Romfrågan. Även 

om Rom var det självklara valet så befann den sig inte i landet utan i Kyrkostaten, det var 

först 1870 som italienska trupper erövrade Rom. Men problemet försvann inte här utan 

fortsatte då påven motsatte sig erkännandet av Italien. Italien är det enda landet i Europa 

som har varit i strid med den egna religionen i nationsbindandet. Kyrkan hade som fördel 

förtroendet som fanns till religionen och den masskommunikation som man kunde för-

medla genom kyrkorna. Med en befolkning som 75 % bestod av analfabetism som stän-

digt hotades av djävulen om de erkände nationen gjorde det inte lättare för regeringen att 

få befolkningens stöd. Till slut, 1929, erkände påven Italien. 

3. Tredje frågan rör den bistrande ekonomiska utvecklingen i södra Italien. Södern är i 

mångt och mycket korrupt och maffiastyrd, på senare tid har det varit våldsamma kollis-

ioner där italienska staten står på ena sidan och olika maffiagrupperingar på andra. En 

stor mängd av poliser, politiker och åklagare har blivit mördade och staten har försökt att 

svara på detta genom oerhört stränga lagar och massiv brottsprevention. Följderna har 

blivit att i norr vill man lämna nationen och i söder har staten svårt att hävda våldsmono-

pol utan extremt hårda åtgärder i form av lagar. 

4. Nationsfrågan, att skapa enade italienare. Italien har länge bestått av flera minioriteter 

och under fascismens tid följde kraftiga försökt till att ena folket i fascismens anda. Att 

skapa italienare visade sig vara möjligt i viss mån men de hade en lång väg kvar, för efter 

kriget var det fortfarande cirka hälften av befolkningen som inte talade italienska, nation-

ens språk. I Italien finns det flertalet poler och till skillnad vad som kan kännas ovant 

gentemot Sverige så tar journalisterna öppna politiska ställningstaganden. Tron på att 

journalistiken är opartiskt anses vara naiv i dagens Italien. Allt är politiskt vilket publiken 

är medveten om vilket i sin tur har gjort dem mycket mediekritiska. 

5. Den femte frågan handlar om statsfrågan och består av de olika intressenas tryck på de 

offentliga strukturernas kursriktning och ekonomi. Korruption är ett stort problem på de 

offentliga styrande positionerna. 

Italien är oerhört komplex och inte jämförbart med Sverige, de förutsättningar som Italien har för 

ett samhällsliv under en enad nation är olik den situation som existerar i Sverige. (Lappalainen 

2011.) 
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5.2 Artiklar publicerade av Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet ägs idag av norska Schibsted (Nord & Strömbäck red. 2012: 55). På ledaren 

uttrycker de sig som obunden moderat men håller annars ingen politisk hållning i övriga delar av 

tidningen (Svenska Dagbladet 2007). 

Från politik/nyhetssidan finns artikeln En förvirrad politisk strategi som behandlar Sverigede-

mokraternas politik. De har försökt att föra en politik som öppet bygger på främlingsfientlighet. 

Som politiskt parti framstår det gärna som förvirrat och svårutrett. En del av de väljare som sym-

patiserar med partiet dras till deras form av nationalism som de framför. (Hennel 2009.) Artikeln 

fortsätter vidare att behandla Sverigedemokraternas roll i att framtvinga ett blocköverskridande 

samarbete i regeringen. 

I kultursidorna finner man artikeln Forntid med eller utan framtid? där Lindberg påvisar att mo-

narkin i Sverige har historiskt sett haft medborgarnas stöd. I dagens Sverige där monarkin inte 

längre innehar någon politisk makt så är det kanske inte vördnad som medborgarna känner men 

alltjämt så har monarkin folkmajoritetens stöd. Eliterna kring monarkin är däremot tveksamma, 

de saknar respekt för en institution som inte har någon makt och vars historiska roll som de inte 

får lära sig om i skolorna. Men även de som godtar kungafamiljen som traditionssymbol för lan-

det får skämma över mysmonarkin. Att kronprinsessan ska gifta sig med en man av folket har 

satt fart på debatten. (Lindberg 2010.) Fortsättningsvis handlar artikeln om fyra inlägg som kom 

i bokflödet förenat till händelsen. 

I ledaren Körslaget- ett kitt i tiden menar skribenten att Körslaget har blivit så populärt för 

svenskarna delar en kultur som återges i körslaget. Körsång är nämligen en folkrörelse i Sverige 

med ca 600 000 utövare. Det finns en organisation i Sverige, Körsam, som arbetar som ett sam-

arbetsorgan för organiserade körer och körledare. Körsam fungerar inte bara som en samlings-

plats utan arbetar även aktivt gentemot andra organisationer och myndigheter. Det är på denna 

grund som Körslaget har slagit igenom och blivit mycket populärt, men även på grund av att 

programmet även innehåller en träffsäker blandning mellan modernitet och tradition, mellan 

elitism och populism samt mellan en inhemsk och en vidaresträckt internationell musikform. 

Även om körslaget genom att i flertalet fall påvisa den mångfald som finns i Sverige, så kommer 

det inte gå över till att svensk kultur och dess traditioner försvinner, inte inom de närmaste gene-

rationerna. Den svenska kulturen utmärker sig genom rötter som sträcker sig långt tillbaka i ti-

den, en nyfikenhet vad som sker utanför landets gränser och en öppenhet mot moderniteter. Det 

finns en stark kraft som är villig till att bevara och skapa en samhörighet. På detta sätt kan man 

säga att Körslaget talar för hur svenska kulturtraditioner uttrycker sig, behåller och förstärks i 

samhället och fortsätter därmed till att vara ett grundläggande socialt kitt för vårt land. (Gür 

2010.) 

I ledaren Till nationalkänslans försvar skriver Linder att han till en början var starkt kritisk till 

att Sveriges nationaldag skulle bli en helgdag, och då med härledning till att det kändes som att 

det fanns för dåligt intresse och uppslutning från befolkningens sida, samt att det skulle vara ett 

påhitt från regering och riksdagen. Men att han nu har ändrat sin ståndpunkt och då med härled-

ningen istället till att man i den föränderliga värld som vi lever i, bör vi hålla fast vid de så kal-
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lade ankarfästen som finns i Sverige. Han menar på att man bör uppmärksamma nationens värde. 

I internationaliseringen när det finns andra starka krafter som drar isär är nationalkänslan en vik-

tig kraft för sammanhållningen. Sammanhållningen är viktig och behövs för att ett demokratiskt 

samhälle ska kunna fungera. Anledningen till att vi följer samma lagar, regler och betalar skatt 

till det gemensamma, är inte enbart för att vi annars skulle bli straffade, utan för att vi har en 

känsla av gemenskap och att vi hör ihop, inte att vi endast råkar dela samma territorium. Även 

om nationalism kan spåra ur och leda till konflikter så är även avsaknaden av nationalkänslan 

riskabel. På samma sätt bör kungafamiljen och monarkin jobba och representera en känsla av 

samhörighet, även då det råder delade meningar i Sverige om det borde ske ett avskaffande av 

monarkin. Monarkin förenar och skapar en sammanhållning som går över generationsgränserna. 

Det är en historia som kan tas emot av alla och utesluter inte någon då den är märkbart levande 

och håller ett nära samband med Sverige som nation. (Linder 2011.) 
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Kap. 6: Analys 

I följande kapitel genomförs en analys av det empiriska materialet med utgångspunkt av de två 

tidigare presenterade teorierna. Jag kommer att dela in de båda tidningarna efter i vilken form 

som de utmärker sig med hjälp av de analytiska indikatorerna. Därefter kommer jag att göra en 

åtskillnad för att upptäcka vilka likheter men framförallt visar skillnader som artiklarna påvisar 

i uppvisandet av nationalism. För att underlätta för läsaren har jag valt att analysera artiklarna 

efter ordningen som artiklarna följer i ovanstående text. 

Som jag tidigare tagit upp i problemområdet har medias inflytande som informatörer en stor roll 

i samhället, därför bygger min analys på hur och om DN och SvD gestaltar nationalism utifrån 

tidigare valda teorier och därmed se om man i en välfärdsstat så som Sverige kan säga att det 

existerar någon form av nationalism. Mina frågeställningar kommer således att besvaras i ef-

terföljande kapitel. 

6.1 Analys av artiklar från Dagens Nyheter utifrån Gellners och Østeruds teoretiska 

perspektiv 

Artikeln Fjärde gången handlar om en partiledardebatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sah-

lin, två politiska ledare som var generellt sett eniga angående frågor som bland annat rörde in-

vandring, miljöpolitik, a-kassa, vargjakt, varsel och EMU. Frågan där de skiljde sig åt rörde Sve-

rigedemokraterna som främlingsfientligt och nationalistiskt parti där Mona Sahlin dementerade 

att ett samarbete skulle vara möjligt medan Fredrik Reinfeldt inte ville behandla frågan då det 

skulle ge Sverigedemokraterna mer uppmärksamhet. Men skribenten menar på att även Fredrik 

Reinfeldt borde dementera ett samarbete då Sverigedemokraternas åsikter är problematiska och 

deras politik som de framför bygger på grumlig nationalism och främlingsfientlighet. För att en 

analys ska vara möjlig bör jag här följa Østeruds teoretiska perspektiv vad nationalism är och hur 

det kan te sig i samhället. Som Østeruds menar så tar inte nationalism i sig och väljer politisk 

färg, utan det är ett politiskt propagandavapen som kan användas i både positiv och negativ be-

märkelse där ord som nationella ofta förknippas som positivt och nationalistiska som negativt. I 

ovanstående artikel härleds nationalism till en form av främlingsfientlighet i debatten för att på-

visa att Sverigedemokraternas åsikter härleder till en negativ form av nationalism och då inte 

positiv bemärkelse som det annars används i formen när man talar om frigörelse. Nationalism 

används inte här som en bestämd term utan vrids till att nyttja motståndare till Sverigedemokra-

terna när de påvisar att nationalism och främlingsfientlighet här skulle ha samma betydelse. 

Från ANALYS. De gamla ränderna har inte gått ur SD behandlas återigen SD:s partipolitik. Men 

med förändringen om att det är hur SD talar om nationen och folket i liknande termer så som ”ett 

folk, ett land, en nation” som kan förklaras genom Gellner att nationen är en synonym för staten 

och folket samt som att det syftar historiskt sett bakåt på att vi delar en historia tillsammans, vil-

ket är ytterligare en definiton av Gellner för nationen. Här är det återigen inte skribenten som 

framför definitonen av nationen så som Gellner gör den men att se på att artikeln har valts att 

publiceras i DN, gör det möjligt att analyser det ur Gellners teoretiska perspektiv där definitionen 

av nationen är på samma sätt som hur skribenten har menat att SD försöker framföra sin politik. 
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Från artikeln Nationen på gott och ont för Göran Rosenberg en diskussion om att man har kunnat 

uppmärksamma att regeringen och riksdagen försöker göra Sverige till en nation, eller åt-

minstone påminna befolkningen om Sverige som en nation och hur viktig den är. Regeringen har 

genom att göra nationaldagen till helgdag samt uppmärksammat svenskarna på svenska språket, 

den svenska historien, det svenska kulturarvet och Sveriges samhällssystem försökt påminna 

medborgare om den nationella identiteten som de delar. Rosenberg drar här en slutsats genom att 

regeringen har valt att agera på detta sätt menar regeringen, att det finns ett problem att inte till-

räckligt många medborgare delar den nationella identiteten och att därmed är samhörigheten 

hotad. Oron för att den nationella samhörigheten i Sverige skulle vara hotad delas av Rosenberg. 

Vikten ökar av samhörighet ökar när samhället lever i en värld av internationalisering. Rosen-

berg menar att nationalstaterna är de enda effektiva aktörerna i en tid då internationaliseringen 

finner sig i en kris. Nationalstaten är den yttre gränsen för medborgarnas samhörighet som då 

ytterst är en förutsättning för den politiska demokratin. Förklaringen vad Rosenberg menar med 

nationalstaten följer ur Østeruds samlade perspektiv där staten är en politisk enhet som ska var 

erkänd i folkrätt och diplomati. Staten är så som Østerud beskriver det som ramen kring nat-

ionen. Nationen är i sin tur en synonym till staten och dess invånare, på så sätt blir förklaringen 

från Rosenbergs sätt att se att nationalstaten är den yttre gränsen för samhörigheten förståeligt. 

På detta sätt jobbar regeringen och riksdagen indirekt med att påminna medborgarna om en ge-

mensam historia men ändå direkt och aktivt när de uppmärksammar befolkningen om vilken 

samhörighet och nationell identitet som de delar. 

Landet som icke är handlar om ett Italien där skribenten tar upp fem huvudfrågor till varför Ita-

lien inte är en enad nation. Genom att förklara genom Gellners perspektiv hur man skapar en 

nation, vad staten är och dess skyldigheter kommer man att kunna påvisa varför Italien inte har 

lyckats. Som artikeln tar upp har språket länge varit ett problem i Italien, även om italienskan 

bredde ut sig i och med att televisionen kom. Språket är en viktig igenkänningsfaktor, delar man 

samma språk visar det klart och tydligt att man har en samhörighet, samhörigheten och igenkän-

ningsfaktorn i den är ett måste för att det ska kunna finnas en nation enligt Gellner. Ett av pro-

blemen bestod av Rom, rätten att ha Rom som huvudstad vilket i sig inte var en självklarhet då 

påven motarbetade detta. Rom kan i detta fall ses som att det skulle stå som en symbol för Ita-

lien, men i och med landets utökade analfabetism och påvens motarbetning gjorde att det inte 

fanns någon självklar symbol för nationen. Enligt Gellner är det staten som innehar våldsmono-

pol, det är polisen och domstolar som endast ska ha rätten att utföra lagligt våld. Men i och med 

att maffiaorganisationen var så utbredd i södern och att regeringen har haft lång historia av kor-

ruption har detta våldsmonopol inte vara anslutet till staten. På samma sätt har även den nation-

alistiska enheten kränkts när då det styrande skiktet inte har tillhört majoriteten som de styr över, 

den politiska och nationella enheten har inte överenstämt. I en nation bestående av miniortiter 

kan inte de styrande vara härledd från majoriteten när inte en sådan existerar. 
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6.2 Analys av artiklar från Svenska Dagbladet utifrån Gellners och Østeruds teore-

tiska perspektiv 

I artikeln En förvirrad strategi behandlas Sverigedemokraternas partipolitik som står för främ-

lingsfientlighet och en form av nationalism, i detta fall så står nationalism för något negativt och 

aggressivt i samhället. Nationalism skulle då vara som Østerud uttrycker sig stå för en form av 

frigörelse för Sverigedemokraterna och en form av förtryck för de som Sverigedemokraterna inte 

anser vara medborgare av den svenska nationen. Enligt Østeruds definition av nationalism är det 

ett politiskt propagandavapen som i sig inte tar någon politisk färg men som används i politiken i 

både negativ och positiv bemärkelse. Här har det tagits till att användas som både för- och nack-

del för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna själva använder nationalism som ett propa-

gandavapen för frigörelse inom nationen medan dess motståndare istället hänvisar nationalism 

till att var en synonym för förtyck. Ett effektivt propagandavapen som inte väljer färg men som 

båda sidor använder. 

Artikeln Forntid med eller utan framtid? påvisar Lindberg att monarkin skulle fungera som en 

sammanhållande faktor bland Sveriges medborgare, då den uttrycker svenskarnas gemensamma 

historia. Även om den uttrycker att stödet för monarkin är splittrat så har monarkin ändå folk-

majoritetens stöd, vilket är en form av Gellners nationalism där han menar på att medborgarna i 

nationen bör känna en gemensamhet. En gemensamhet genom historien och att även om inte 

Sveriges monarker innehar någon politisk makt så är de ändå ett elitfenomen och måste då över-

ensstämma med den nationella enheten som Gellner uttrycker det. 

Från Körslaget - ett kitt i tiden menar Gür att det är tack vare den traditionella kulturen som 

svenskarna delar som har gjort att programmet Körslaget har slått igenom. Han menar att det 

visar hur de svenska kulturtraditionerna behålls och stärks genom ett sådant program. På lik-

nande sätt menar Gellner att det är påvisandet på en nation. Gellner uttrycker det att det i form av 

kultur som delas av grupp, där gruppen kan känna igen varandra genom kulturen och där de delar 

samma skyldigheter och rättigheter. Svenska kulturen och dess traditioner är i detta fall kör-

sången som av Gür beskrivs som en folkrörelse och den vilja till att behålla svenska traditioner 

som även då består av öppenhet mot modernitet. Det skulle inte finnas någon större risk med att 

svenskarna, dess kulturer och traditioner kommer att försvinna inom de närmaste generationerna. 

Gellner uttrycker det som att nationen och nationalism är inte universella, men däremot är nat-

ionalismens grundelement; kultur och organisation universella och existerar därmed oberoende 

av tid och rum. 

I artikeln Till nationalkänslans försvar menar Lindberg att i en tid av internationalisering behövs 

den plattform eller så kallade ankarfästen som förenar nationen. Så som i detta fall när national-

dagen blev helgdag för att firas av hela nationen. När det finns flera faktorer som lätt splittrar en 

nation är det viktigt att se värdet i nationalkänslan som en främjande kraft för sammanhållningen 

inom nationen. Därför att vi går med på att följa lagar och betala skatt till det gemensamma är 

inte på grund av rädslan för att bli straffade utan för att vi känner en gemensamhet som vi känner 

igen varandra inom. Det är inte bara en slump som gör att vi delar samma territorium. Igenkän-

ningsfaktorn och den delade samhörigheten stämmer återigen överens med Gellners definition på 
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vad nationen är. På samma sätt stämmer Gellners perspektiv överens med Lindbergs sätt att 

framföra monarkin som en faktor för sammanhållning när den syftar på Sveriges historia och går 

över generationsgränserna. På sättet som Lindberg menar att nationalkänslan behövs men kan 

övergå till en form där nationalism blir en drivande kraft i konflikter, så understryker han ändå 

det viktiga i att alla känner samhörighet i nationen. Gellner definierar nationalism som kultur och 

organisation där varje medlem av nationen måste ansluta sig. P å så sätt bör varje medborgare 

som Lindberg menar, dela samma nationella känsla för att det inte ska skapas splittringar i en 

värld av internationalisering. 
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6.3 Sammanfattande analys 

Inför den sammanfattande analysdelen har jag valt att dela på analysdiagrammet för att det ska 

vara mer överskådligt. I den första figuren i det här avsnittet (figur 2) behandlas nationen och 

staten. Den andra figuren (figur 3) behandlar nationalism. 

6.3.1 Tabell: Sammanfattning av analys i analysdiagram gällande nationen och staten 

 Gellner – modernistiskt 

perspektiv 

Østerud – det samlade 

perspektivet 

Vad är en stat & vad är dess 

skyldighet? 

Den institution som innehar 

monopolet på att utöva lagligt våld, 

polis & domstol. Staten är endast 

tillfällig, ej universell: Från 

artikeln om Landet som icke är, 

DN, kan man se att Italien inte 

kunde enas när staten inte hade 

våldsmonopol. 

En erkänd politisk enhet, som även 

är erkänd i folkrätt & diplomati. 

Staten är ramen kring nationen: Ur 

Nationen på gott och ont, DN, 

som definierar nationalstaten som 

en yttre gräns för samhörigheten, 

samt att den är erkänd genom 

befolkningen. 

Vad är en nation? 

En grupp som delar en given kultur 

& kan känna igen varandra via den 

givna kulturen som de delar & 

därmed delar samma skyldigheter 

och rättigheter. Endast tillfällig, ej 

universell: Beskrivs i Körslaget- 

ett kitt i tiden, SvD, som att det 

finns en kultur i kören som en 

folkrörelse i Sverige som håller 

samman människor. Svenskarnas 

& dess kultur & traditioner 

kommer troligtvis inte att försvinna 

inom närmaste tiden, men är inte 

för den delen universell. Beskrivs i 

Till nationalkänslans försvar, 

SvD, där igenkänningsfaktorn & 

den delade kulturen som 

samhörighet. 

Nationen är en synonym för staten 

& dess invånare. Invånarna i 

nationen delar ett kollektivt minne 

& gemensamt medvetande, att det 

finns en strävan till gemenskap 

samt solidaritet till gemenskapen: 

Ur ANALYS. De gamla ränderna 

har inte gått ur SD, DN, definieras 

nationen som en synonym för 

folket och staten. 

Hur skapas nationen? 

Konstgjort föremål som är skapat 

av människors övertygelser, 

lojaliteter & samhörighetskänslor: 

Från Landet som icke är, DN, 

kände inte människorna någon 

samhörighetskänsla en större grupp 

när nationen bestod av minioriteter. 

De saknade samhörighet kring 

enande symboler så som Rom. 

Sker genom direkta & indirekta 

handlingar gemenskap genom 

historia & symboler. Nationell 

identitet som är kontextberoende: 

Från Nationen på gott och ont, 

DN, menar Rosenberg att 

regeringen och riksdagen arbetar 

genom indirekta handlingar när de 

härleder till historia som redan 

skett & genom direkta handlingar 

när de påminner befolkningen om 

den nationella identiteten. 
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6.3.2 Tabell: Sammanfattning av analys i analysdiagram gällande nationalism 

 
Gellner – modernistiskt 

perspektiv 

Østerud – det samlade 

perspektivet 

Vad är nationalism? 

Politisk princip som hävdar 

kulturell likhet är det enande 

mellan människor. Endast 

människor som delar samma kultur 

får ansluta sig till nation & måste 

ansluta sig. 

Bygger på två grundelement: kultur 

& organisation, dessa är 

universella, däremot är inte 

nationalism universellt. 

Ett politiskt fenomen & 

propagandavapen som används i 

både negativ & positiv bemärkelse: 

I artikeln Fjärde gången, DN, 

används nationalism som ett 

proganda när man ställer det i 

samma position som 

främlingsfientlighet när man talar 

om ett parti. 

Nationalismens ursprung 

Modernt fenomen under 

industriella revolutionen. Kulturell 

homogenisering sker genom 

utbildning som staten ansvarar för. 

I Sverige var det ett konservativt 

elitfenomen, förknippat med 

stormaktstiden. Uppkomst under 

franska revolutionen, modernt 

fenomen: 

Nationalistisk utgång/utfall 

Nationalistiska problem kan inte 

uppstå i samhällen som saknar en 

stat. 

Kan både står för frigörelse & 

förtryck, nationalismens 

byråkratiska cirkel: Används enligt 

denna beteckning i En förvirrad 

strategi, SvD. 

Nationalism i samhället 

Politiska & nationella enheten bör 

överensstämma. Nationalistiska 

enheten kränks om de styrande ej 

tillhör majoriteten som de styr 

över: I Forntid med eller utan 

framtid?, SvD, hänvisar man till 

att eliten i form av monarkin har 

folkets stöd, därmed 

överensstämmer den politiska och 

nationella enheten. 

I Landet som icke är, DN, 

påvisades det att nationen inte 

kunde fungera då den 

nationalistiska enheten blev kränkt 

när de styrande ej var majoritet. 

Nationella förknippas med positivt 

medan nationalistiska ofta är 

negativt, men tar ej i sig självt 

någon politisk färg: Artikeln 

Fjärde gången, DN, påvisar att 

nationalistiska i form av 

nationalism är något negativt när 

det står bredvid 

främlingsfientlighet. 
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Kap. 7: Slutsatser med efterföljande diskussion 

I följande avsnitt besvaras mina uppsatta frågeställningar från det inledande kapitlet. Avslut-

ningsvis kopplas min undersökning till tankar och frågor som har uppstått under uppsatsens 

arbetstid i en avslutande diskussion. 

7.1 Slutsatser 

Följaktligen har jag kommit fram till att besvara min tidigare uppsatta frågeställning: 

 Kan man tala om att nationalism existerar i en välfärdsstat som Sverige? 

 I vilken form av två tidigare fastställda teorier av nationalism skiljer sig Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet sig åt? 

 Vilket inflytande kan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så som informatörer och 

opinionsbildande rön utgöra på Sveriges medborgare i gestaltning av nationalistiska 

åsikter? 

Jag vill följaktligen besvara min första frågeställning med att i och med att Sverige har genom-

gått institutionaliseringen så har det blivit nationaliserat, men det är i en form där nationalismen 

inte är överdrivet märkbar, den ter sig i en form av institutionaliserad nationalism som ter sig 

tydligast i områden som rör utbildning och massmedia. Svenskarna delar en nationell identitet 

där nationen representeras genom gemensamma symboler och en utrikespolitik som skiljer på 

”vi” och ”de”, eliten i form av modernitet och social planering. Men längre än så kan man inte gå 

till att säga att det skulle finnas en nationalistisk helhetssyn i Sverige. 

Slutsaten till min andra frågeställning blir således att i och med att Sverige lever i en institution-

aliserad nationalism där man helst inte vill tala om nationalism är den knappt märkbar och i och 

med att teorierna skiljer sig så pass markant åt går det inte att ge Gellners modernistiska per-

spektiv ett högre förklaringsvärde än Østeruds och vice versa. Det man däremot kan se är att det 

finns tendenser till ett större förklaringsvärde utifrån Gellners modernistiska perspektiv i förhål-

lande till artiklar publicerade i DN och tendenser till Østeruds samlade perspektiv i förhållande 

till artiklar som är publicerad i SvD. Däremot finns det olika infallsvinklar från båda teoretiska 

perspektiven som är intressanta. Artiklarna både från DN och SvD tenderar till att mena att nat-

ionalism oftast förknippas med främlingsfientlighet och nationalismens aggressiva former. SvD 

har precis som Gellner poängterat igenkänningsfaktorn i en grupp som delar samma kultur när 

det kommer till perspektivet om vad en nation är. Medan DN uppmärksammar artiklar som dri-

ver frågan istället åt hållet om att nationen är en synonym för staten och folket, samt att det 

måste finnas en vilja och sträva till gemenskap. Detta vidare byggs på hur DN står fortsättnings-

vis för vidare Østeruds perspektiv på hur nationen skapas. Artikel publicerad av DN påvisar om 

att staten arbetar genom indirekta och direkta handlingar för att upprätthålla den nationella iden-

titeten. Båda de teoretiska perspektiven ger sin förklaring till hur nationalism skiljer sig åt och 

kan uppträda i DN och SvD. Däremot behandlar varken DN eller SvD nationalism i dess ur-

sprung, vilket kan vara en följd av att det gärna framträder i form där det presenteras i följd av 

främlingsfientlighet eller också som den institutionaliserade nationalismen där den knappast är 

märkbar. Gellner förklarar att nationalistiska problem knappast kan uppstå i samhällen som sak-
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nar en stat, och sen institutionaliseringen ägde rum i Sverige har staten tagits för given. Teore-

tiskt sett enligt Gellner borde nationalistiska problem kunna uppstå i Sverige, men en stat som 

tas för given borde även då anta att den är legitim enligt befolkningen som i den meningen då 

borde överensstämma med den nationella majoriteten, men då Sverige inte uppvisar en national-

istisk helhetssyn borde inte problemen i dagens Sverige vara möjliga att spåra tillbaka till nation-

alistiska problem i och med att det finns en stat men att den är tagen för given och därmed inte 

borde vara den utlösande faktorn. Som mitt analysdiagram har visat kan man dela in DN och 

SvD efter vilka tendenser av nationalism som de gestaltar, men eftersom det inte är universellt så 

bör man inte dra det otvetydigt. 

Avslutningsvis och som svar till min tredje frågeställning har jag som tidigare påvisat i uppsat-

sen att media spelar en oerhörd viktig roll i samhället på grund av deras roll som informatörer 

och vilka nyheter och artiklar som de väljer att publicera. Även om medierna har utvecklats till 

att i dag behandla flera former så är fortfarande massmedia i form av dagstidningar en viktig 

kanal till information. Vad tidningarna väljer att rapportera kan bidra till så väl sammanhållning 

som splittring och utanförskap, men även i form av en mobiliserande kraft. Som jag tidigare 

nämnt ska medierna avspegla omgivningen och borde därmed göra samma avspegling, men så är 

inte fallet och flertalet avvikelse kan påvisas. Eftersom medieutbudet är så utbrett idag väljer 

medierna att informera om vad de tror kommer locka mest läsare för att inte förlora sin kund-

krets till konkurrenande företag. En stor del av innehållet över mediernas rapportering står dess 

källor för, så som organisationer, institutioner och individer som inte är anställda av medierna 

men som ändå gynnas av att medierna rapporterar om en aktuell händelse. Även om det finns en 

koppling mellan media och makt så behöver det inte innebära ett problem, men medierna så som 

DN och SvD som jag har använt i min undersökning kan i praktiken ha ett starkt inflytande på 

Sveriges medborgare, men medborgarna kan på samma sätt använda sig av medierna för egen 

vinning genom medierna och då som i form av källa. Man bör inte bara anta att det man ser är 

rätt utan man bör även vara så pass kritisk till att ifrågasätta vad det är som man inte ser. 

7.2 Avslutande diskussion 

Som slutsatserna har visat så uppvisar både DN och SvD tendenser till att gestalta nationalism, 

som existerar i en välfärdsstat även om nationalismen inte behöver vara särskilt märkbar eller 

framträdande men där DN:s och SvD:s nationalistiska utfall kan bli förkroppsligade genom 

Gellner och Østeruds teoretiska utgångspunkter. Som massmedier har DN och SvD en möjlighet 

till att påverka befolkningen och främja särskilda intressen, men det kan även röra sig om en 

påverkan där det är befolkningen som styr massmedia i form av rollen som källa. Fortsättnings-

vis skulle man kunna genomföra en undersökning där man endast undersöker i vilken mängd, en 

kvantitativ undersökning, där man utforskar hur ofta någon form av nationalism berörs i mass-

media och då i samband med främlingsfientlighet. 

Nationalism har idag som analysen av artiklarna har uppvisat en stark tendens till att användas 

som ett politiskt propagandavapen av båda sidorna i en politisk diskussion. Jag kan anse att nat-

ionalism i mångt och mycket är ett svårförståeligt begrepp. Från början hade nationalism en en-

skild definition så som Gellner förklarar, men att det på senare tid och då framförallt efter andra 
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världskriget har använts i fel form gör att beteckningen för nationalism idag är så pass pluralist-

isk, så som Østerud beskriver det, att det idag inte kan användas utan att man först avger en ut-

förlig förklaring till beteckningen i just den kontexten. Detta anser jag medför att man i mångt 

och mycket drar sig för att använda ord som nationalism, då benämningen av det betyder så olika 

för varje enskild grupp och individ att det skapar lätt situationer där missförstånd uppstår. 

Jag skulle vilja klargöra att även om man kan se att SvD och DN gestaltar, i viss mån, en form av 

nationalism, så bör undersökningen vara mer omfattande för att resultatet ska kunna generali-

seras. Så som jag har beskrivit i avsnittet rörande svenskheten finns det en utveckling som rör sig 

mer och tydligare mot där det individualistiska lyfts och drivs framåt, även om en stor del av 

detaljstyrning fortfarande styrs av staten. Avslutningsvis skulle jag följaktligen vilja säga att en 

undersökning rörande ett modernt Sverige där individidentitets betydelse gentemot en gruppi-

dentitets betydelse hade varit mycket intressant och läsvärd. 
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