
 

 

Den svåra svenskheten! 
Vem plockar mest svenskpoäng? Hur svensk är du? Vad är svenskt? 

Är din mat svensk? Och mycket mycket mer! 

Ett reflekterande litet häfte av Hanna Marie Björklund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vem är svensk och vad är svenskhet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå, vi börjar från början, med den så kallade 
om man har ett svensk medborgarskap. Man kan också anses som så gott som svensk i 
juridisk mening då man har det så kallade permanenta uppehållstillståndet eller annat tydlig 
anknytning.  

Säg till exempel att din far är svensk medborgare och 
Sverige och Frankrike under din uppväxt, talar svenska men har inte ett medborgarskap. 

Typisk situation där du nog skulle bedömas som du har tydligt anknytning.

 

Svårare än så är det ju egentligen inte
tydligen kan det vara svårare än så. Idag är det åter aktuellt att fundera över om det är svårare 
än så och i så fall varför. Det finns makter och människor som vill diskutera om och lägga 
beslag på begreppet svensk.  

Vi utgår inte ifrån att det finns rätt eller fel, vi bara tar en tur med begreppsbrottning, med 

lite undersökande och eftertänkande. 

 

 

 

 

Vem är svensk och vad är svenskhet? 

Nå, vi börjar från början, med den så kallade officiella juridiska definitionen. 
om man har ett svensk medborgarskap. Man kan också anses som så gott som svensk i 
juridisk mening då man har det så kallade permanenta uppehållstillståndet eller annat tydlig 

Säg till exempel att din far är svensk medborgare och din mor fransk, du har bott i både 
Sverige och Frankrike under din uppväxt, talar svenska men har inte ett medborgarskap. 

Typisk situation där du nog skulle bedömas som du har tydligt anknytning.

Svårare än så är det ju egentligen inte, svensk är svensk om det står så i passet
tydligen kan det vara svårare än så. Idag är det åter aktuellt att fundera över om det är svårare 
än så och i så fall varför. Det finns makter och människor som vill diskutera om och lägga 

Vi utgår inte ifrån att det finns rätt eller fel, vi bara tar en tur med begreppsbrottning, med 

lite undersökande och eftertänkande.  

officiella juridiska definitionen. Svensk är man 
om man har ett svensk medborgarskap. Man kan också anses som så gott som svensk i 
juridisk mening då man har det så kallade permanenta uppehållstillståndet eller annat tydlig 

din mor fransk, du har bott i både 
Sverige och Frankrike under din uppväxt, talar svenska men har inte ett medborgarskap. 

Typisk situation där du nog skulle bedömas som du har tydligt anknytning. 

m det står så i passet. Men 
tydligen kan det vara svårare än så. Idag är det åter aktuellt att fundera över om det är svårare 
än så och i så fall varför. Det finns makter och människor som vill diskutera om och lägga 

Vi utgår inte ifrån att det finns rätt eller fel, vi bara tar en tur med begreppsbrottning, med 



Sverigedemokraterna är det parti som mest uttalar sig om svenskhet och vad svenskhet är och 
inte är. Därför kommer citaten företrädelsevis från dem. För visst är det intressant ändå, SD:s 
fokus på svenskhet? 

Först får vi nog se över begreppet igen, redan. SD tydliggör i sitt partiprogram; ” svensk är 
den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk.” Vi har alltså gått ifrån en 
enkel juridisk definition, man ska uppfattas som svensk av andra. (Vilka andra vet vi inte 

än så länge)  

Då kan det kanske vara så att SD har en liten annan syn på hur man definierar svenskt? Vi 
breddar begreppet lite, även så att säga, i rent officiell mening. Man kan ju också se 
svensk begreppet följande;  

 

Som en geografisk plats, som en landgräns  

Som en kulturell föreställning  

 

Det första är relativt enkelt eftersom det också låter sig vara officiellt. En landgräns finns 
tydligt markerad på en karta, allt inom den kan enligt den benämningen betraktas som 
svenskt.  

 

Det andra sättet att se på saken är det som komplicerar det hela en aning. ”Kultur” är 
från akademiskt håll ett ganska svårt begrepp, man använder det jämnt men kan inte exakt 
visa vad det alltid betyder. Det är ungefär som ”religion” som forskare ibland kan ha väldigt 
svårt att enas om vad det verkligen innebär. Men, kultur, det kan definieras som allt det i 
ett samhälle, av tradition, uppträdande, religion, beteende som gör just den här gruppen 
eller det här samhället till vad det är och vad som särskiljer det från andra.  

Men det är just när man plockar isär ”kultur” begreppet som det blir problem, SD uttalar sig 
ofta om just svensk kultur. Vad är svensk kultur? Vilka av oss ska få sätta gränserna för 
svenskheten?  

 

 

 

 

 

 



Vi dyker ner på något ”ursvenskt” folkdräkten. Visst hör väl det ihop med Sverige? Då 
måste man åter ställa sig frågan, vilket Sverige ska det höra till?  

Geografiskt har Sverige haft ett stort utbyte och även delat områden med Danmark, Finland 
och Norge. Folkdräkten finns i liknande utformande i det som idag är Norge. Det skulle man 
kunna tänka är en nordisk kultur lika mycket som en svensk.  

Sedan är folkdräkten ofta inte någon universell skapelse, tvärt om är det snarare så att den 
finns i olika utformanden på olika orter i landet. Regionalt alltså.  

 

Sedan kan vi ju ta in en tidsaspekt också. Hur länge har egentligen folkdräkten varit en 
svensk symbol? Faktum är att mycket av det som vi tänker på som svenskt inte är så mycket 
äldre än hundra år, det var vid sekelskiftet som mycket av detta kom till Sverige, den röda 
stugan, folkdräkter, julgran och jultomte osv. Mycket av det kan kopplas ihop med 
borgarkulturen, den uppblomstrande medelklassen som uppstod för lite mer än hundra år 
sedan och importerades till stor del från länder som Tyskland där denna utveckling kommit 
längre. 

 

Så hur länge ska något ha funnits i Sverige innan det får bli svenskt? Judarna har varit en 
grupp i Sverige sedan slutet av 1700 talet, har de hunnit bli svenskar ännu? Hur länge ska 
islam finnas här innan det får bli en ”svensk” religion? Kristendomen var ju de facto något 
som kom till Sverige utifrån och blev en del av Sverige. Ungefär för 1000 år sedan kan man 
säga att kristendomen kom hit på allvar. Är det 1000 år som gäller alltså? Tydligen inte 
eftersom SD i sitt program skriver; ” Dessutom lever här sedan lång tid tillbaka icke-svenska 
befolkningsgrupper, som till exempel samerna.” Samerna är alltså inte ännu att betrakta som 
svenskar. Trots att de har funnits här mycket längre än kristendomen. Så varför är de samer 
som lever på svensk mark och har svenskt medborgarskap inte svenskar?  

 

 



Vi får dröja kvar en stund vid kultur begreppet eftersom det verkar spela stor roll. SD 
återkommer till just svensk kultur många gånger. En kultur är som vi varit inne på inte ett 
enhetligt begrepp. Kultur handlar om världsbild, uppfattningar om verkligheten, rutiner och 
sociala umgängessätt. Inom antropologin så är det vedertaget att ett land självfallet aldrig 
har bara en kultur.  

 

Det finns en ungdomskultur, (Tokyo Hotell och helgon.net) en populärkultur (Tomas Ledin 

och allsång på skansen) en finkultur (Dramaten och F12) en pensionär kultur (bingospel och 

kyrkkaffe) och en mängd minoritets kulturer (Japan nördarna, punkarna, finlands svenskarna, 

stockholmare, norrlänningar, raggare) 

 

Tyckte ni att mina exempel inom parantes var dåliga och generaliserande? Nå, där ser ni hur 
svårt det är att peka ut vad en kultur kan vara.  

Hur lätt är det då att ringa in en SVENSK kultur? Och detta med att ”svensk är man om man 
uppfattar sig själv som svensk och andra uppfattar en som svensk” Blir det då inte jätte 
svårt att avgöra? Eftersom andra ska bedöma mig, som svensk eller inte svensk, om de 
själva inte är säkra på hur svenska de är…  

Ett praktiskt exempel på detta problem är dessa svensk – tester. Det är en idé som framförts 
av såväl flera partier, både innanför och utanför riksdagen. Alltså, om vi ska göra ett test, 
inte rent språkligt, utan mer kulturellt test, som handlar om att bli svensk.  

Vad ska testet innehålla? Vad hette Selma Lagerlöfs första bok? Vem är chefredaktör på 

Aftonbladet? Hur många julklappar måste man minst köpa till sin partner? Är du ok med att 

tjejer har stringtrosor? 

 

Alltså, vad ska vi fråga om?, hur skulle vi själva klara testet? Hur många vita infödda 
svenska har egentligen någonsin läst Strindberg och Lagerlöf? Det finns lustiga exempel på 
internet där infödda gör och funderar kring olika sådana landstester. Googla det!  

Sedan har vi en rättvise aspekt; Det så kallade Samhällskontraktet; tanken på att alla 
medborgare i ett samhälle ska ingå ett kontrakt, det är ju en fin tanke, kan jag tycka. Men ett 
samhälls kontrakt (med eller utan test) gör alla medborgare. När man blir 18 år blir man 
myndig i Sverige, kan man då tänka sig att man gör testet då? Som en del av att bli myndig 
och bli fullt deltagande medborgare. 

Varför ska enbart de som är födda i ett annat land göra ett sådant test? Varför slipper vi som 
är födda här? Känns inte det lite... orättvist? Om syftet i båda fallen är just att bli svensk 
medborgare. 

 



Alltså;  

Svensk kultur är svår att peka ut. Det är svårt att säga exakt vad som är svensk kultur och 
vem som bestämmer det. 

Kultur är heller inte något som står still, rimligtvis, stod vi still i vår kultur skulle vi vara 
vikingar fortfarande. (och inte svenskar utan uppläningar, västgötar och så vidare) Alltså har 
vi uppenbarligen förändrats under åren.  

Ponera nu att vi någonstans i historien ska säga; Nej, nu är kulturen klar. Nu får vi inte 
förändra den något mer.  

Hur bra skulle det gå? Hur skulle vi då klara oss i handel, avtal och kommunikation…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdig kultur? 

Kristendomen kom till det som då var Sverige, de olika folk och kulturer som omfattades av 
vissa gemensamma kulturella drag och ledare. Kristendomen förde med sig fördelar och 
nackdelar, nya uttryck, ny konst, nya seder, fler möjligheter osv osv.  

Tyskarna kom till Sverige i och med Hansa tiden då mycket handels utbyte förekom. De 
förde in viss arkitektur, nya låneord och så vidare.  

På 1700 talet kom som sagt judarna, nu har det funnits personer som kallat sig judar i 
Sverige i lite mer än 200 år. Är de en del av det svenska ännu? Eller står de utanför? 

Det här kan vara intressant att tänka på när man studerar retoriken kring Islam och att Islam 
inte är en svensk religion. En gång var kristendomen inte någon ”svensk religion”. Nu är 
den det för nu har den funnits här så länge. Kulturen har svällt ut, transformats och blandats 

till något nytt. 



Tänk hur mycket utbyte vi börjar ha med Kina, och hur impade många (särskilt unga män) är 
av Japan och japansk kultur.  Vi börjar flytta dit, för att det är bra och fint att vidga sina vyer 
och så vidare, och då kommer det också rimligtvis komma människor från Asien hit. De kan 
vara buddister, men även tillhöra traditioner som shinto och taoism.  

Är det svenskt att vara buddist? Om inte, då bör vi förbjuda import av lyckokakor. Trots 
allt, vi vill ju inte ha någon buddistisk mat här. Sen det där templet man byggde i norrland, 
det borde man ju inte fått göra. Buddistisk arkitektur hör inte hemma i Sverige och bör inte 
tillåtas. Självklart får skolbarn som är buddister inte heller ta ledigt på helgdagar. Det bör 
finnas uttryckliga förbjud mot att utfärda ledighet om det är en buddistisk högtidsdag. 
Eftersom man riskerar att man kommer fira buddistiska högtider och sånt får man inte göra i 
Sverige.  

Låter detta lite absurt? Håller du inte med? Hur kommer det sig då att SD vill utfärda just 
dessa lagar för muslimer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Många påpekar att det inte bara rör sig om oproblematiska saker som mat och 
arkitektur, utan även åsikter, idéer och liknande. Det stämmer ju självklart att konflikt 
uppstår mellan alla olika grupper i samhället på grund av olika värderingar. Men dessa 
konflikter hänger inte på hudfärg, ursprungsland eller folkgrupp. Olika 
ungdomskulturer, religiösa grupperingar och livsåskådningar som veganism har varit i 
konflikt med samhället länge. Man kan självklart inte undvika konflikter i samhällen, och 
man bör självklart inte ignorera dem utan ta det på allvar och försöka lösa det. Men fundera 

på om svaret är att förbjuda vissa människor att finnas.  

Jämför tex; Vid Rosengårds kravallerna så var en majoritet av alla som grepps svenska AFA 
aktivister och inte invandrarungdomar. Det var dock invandrarna som diskuterads som 

problem som grupp. Invandrarna bråkar för att de har en annan, dålig kultur. AFA kiddsen 
bråkar för att de mår dåligt och är bråkiga, inte för att de är svenskar. 

 



Nästa problem som uppstår då man förklarar att en religion bör försvåras för eftersom 
den INTE ÄR SVENSK  

Om jag konverterar, men förblir samma blonda, vita, svenskspråkiga jag, upphör jag att vara 

svensk? Har jag avsagt mig min svenskhet och mitt medborgarskap? 

 Fundera på om det är rimligt att jag inte längre får vara svensk, får äta vad jag vill och fira 
vad jag vill, bara för att jag byter religion. Religionerna finns trots allt för alla på hela 
jorden. Vi kan alla läsa om olika religioner och ta till oss de som vi passar bäst på oss. Att 
kunna konvertera till en religion som man vill tillhöra måste rimligtvis falla under 
religionsfriheten.  

Eller för att dra det ett steg längre; När man vill utföra ett förbud mot slöjan eller turbanen, 

för att de representerar en viss religion, vad händer då om jag sätter på mig detta utan att tro 

något? Om turban blir ett förbjudet klädesplagg för att det representerar den shikiska 
religionen, men jag har turban för att det är varmt om huvudet, ska bara TROENDE shiker 
inte få ha turban? Är det ok att bara slöja om man inte är muslim? Hur kan det i så fall inte 
vara religionsdiskriminering?   

Men, vill man ibland påpeka, det finns ju en MORALISK dimension till det här.  

Muslimer har ju värderingar som inte är ok, som att kvinnor ska stanna hemma och sköta 
barn och laga mat. Det är inte svenskt att tycka att kvinnor har en viss plats i samhället som 
mammor enbart. Sådana värderingar hör inte hemma i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller kanske om man är vit, rik och amerikan? Då kan man förvänta sig uppmärksamhet och 
lite härliga tillrop om att ”man vågar vara sig själv”  

 



 

Något som ofta dras upp är ett slöjförbud. Och nu talar vi inte bara om man ska få ha slöjor 
som täcker ansiktet som Burqua, utan den vanliga slöjan, hijab. Och inte bara på en viss 
arbetsplats, utan överhuvudtaget, överallt. Det är flera som lagt fram detta som et förslag. Vi 

tittar på det förslaget och ett till som kommer från en man som ställde upp i kyrkovalet för 

Sverigedemokraterna i Katrineholms kommun.  

 

 

Slöja – förbuds förslag; Vi vill förbjuda slöjor på stan, för vi vill inte se slöjor. För att de 
representerar något dåligt. Det dåliga som representeras är en kultur där man vill tvinga 
kvinnor att klä sig på ett visst sätt.  

 

Eller förslaget från kyrkopolitikern; Jag vill att alla muslimer ska tvingas konvertera till 
kristendomen. Därför att islam är den dålig religion. Islam är en dålig religion eftersom islam 
vill tvinga folk att konvertera mot deras vilja.  

 

 

 

Här har ni just fått två exempel på hur man säger emot sig själv inom loppet av tre 

meningar. Hur vettigt är det att säga emot sig själv på tre meningar? Jag vill förbjuda 
något eftersom det vill förbjuda saker. Ungefär som klassikern; Jag ska flytta till ett 

land där man inte tar emot invandrare.  

 

Varför är det mer okej att säga emot sig själv inom loppet av tre meningar om man talar om 
islam, är det eftersom islam, som vi varit igenom, inte ”hör hemma” i Sverige? Vi funderar på 
det lite.  

 

 

 

 

 

 



Nu vill jag att vi pratar och funderar lite mer kring kulturer och det här med att bevara 
kulturer. (tips om vad som komma skall, fundera över ”Romantisering”) 

”Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. 
De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till 
allas gagn” 

”Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den 
starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått 
under till följd av sådana samhällsförhållanden” 

”Marknadskrafterna kan inte garantera att kulturell mångfald bevaras och främjas. 
Följaktligen är det nödvändigt att framhålla politikens betydelse, i samverkan med den privata 
sektorn och det civila samhället, i ansträngningarna för att bevara den kulturella mångfalden 
och därigenom överlevnaden för alla folk.” 

Här har vi några intressanta citat ur SD:s egen valmanifest och idé dokument. Kulturer 
är att betrakta som biotoper i naturen. De måste skyddas och bevaras för att garantera 
mångfald. Men mångfald får inte ske inom en och samma nation, nationer bör bestå av 
enbart en kultur. I nationer där det finns flera kulturer går det dåligt. Överlevnaden för alla 
folk är något viktigt, alltså, bevarandet av deras kultur.  

 

Nu tittar på de här påståendena, ett i taget. En kultur måste bevaras, den ska ses som en 
utrotningshotad djurart som inte bör förändras. Vad menar man med detta? Om en kultur 
aldrig förändras, och inte heller bör göra så, eftersom det är dåligt för kulturen själv att 
förändras, hur ska någon utveckling ske?  

Jag vill återkomma, om vi i norden (för de nordiska nationalstaterna är alldeles för nya och 

löst sammansatta för att kunna användas historiskt mer än några hundra år) inte hade 
utvecklats i vår kultur, inte hade tagit nya intryck, inte hade accepterat ”osvensk” mat 
och ”osvensk” arkitektur, inte hade tillåtit arbetsinvandring från Finland och Belgien, 
Hur kul hade det varit att leva här då? Egentligen?  

Rotfrukter (GRYMT svenskt!) till mat, små blåsiga timmerhus, yllekläder, stark social 
kontroll där pigorna och drängarna fick finna sig i lite stryk om de inte gjorde som husbonden 

sa, osv osv. 

 

  

 

 

 



Jättekul att bo i Sverige på 1600 talet? ”Men det är inte samma sak!” Säger vissa då, Varför 

inte?? Säger jag. Kulturutbyte då är samma sak som kulturutbyte nu. Och som sagt, 
kulturutbyten sker också mellan intern kulturer. Punkarnas nitar påverkar den allmänna 
smaken och hamnar tillsist på H&M:s jackor. SD säger att samhällen med flera kulturer går 
dåligt och brakar ihop. Vi har exempel på konflikt mellan grupper i tex. Jugoslavien. Men vi 
har också Romariket, USA och flera andra historiska exempel där flera olika grupper levt 
tillsammans och stimulerat varandra. Vidare brukar det hänga på ekonomiska faktorer om 
konflikt bryter ut snarare än kulturella. Det kulturella blir en ursäkt för att ta någons ko 
snarare än tvärt om. 

 

 

Vidare vill jag berätta lite om en undersökning som gjordes av två sociologer på Nya 
Zeeland angående Maorerna som är ursprungsbefolkningen där.  

Man intervjuade den vita majoriteten om vad det tyckte om maorernas försök att komma in i 
samhället, skaffa jobb och flytta till städerna. Den allmänna åsikten var; ”Det är inte bra för 

dem, de tappar sin kultur och sin identitet, de kommer må dåligt. Det är bättre att de stannar i 

sina reservat. För deras egen skull.” 

Samma sak sa Sveriges regering då man för en femtio år sedan någonting inte ville bygga 
bostäder i samernas områden. ”De vill bo i kåtor och tält utan el, de mår bra av det. Det är 

deras kultur.”  

 

Hur kommer det sig att välstånd, utveckling och demokratisering inte är bra för vissa 
grupper när det verkar ha funkat bra för oss? Ingen säger; ”Vita svenskar bör bo i timrade 

långhus eftersom en varm lägenhet skadar deras kulturella identitet.” Vi vill gärna ha 
bekvämligheter, rättvisare arbeten, mer diskussion och omformning av våra kulturella tabun 
som drabbar minoriteter (vi tar kristen homofobi som exempel)  

Däremot vissa grupper, ursprungs befolkning som samerna eller för den delen människor 
från mellanöstern, de vill inte ha det bättre. Det är inte bra för deras identitet. Samer vill 
inte bo i hus istället för tält. Man vill inte ha en diskussion om hedersvåld i vissa kretsar i 
mellanöstern, de funkar så. Det är deras kultur. De kan inte, och BÖR inte förändra sig.  

 

Hur vettigt låter det egentligen? Varför skulle en människa född i gruppen samer vara mindre 
benägen att söka sig själv ett bättre liv än en människa född i Borås? 

 

 



Detta kallas romantisering, man har en romantisk syn på vissa grupper och kulturer, 
men gärna en praktisk syn på sig själv. Tänk på idealet om ”den ädla vilden” Vilden som 
bor på en söderhavsö och jagar fisk är så fri och härlig. Men när den här ”vilden” inte vill jaga 
fisk längre utan flytta in till huvudstaden och jobba som frisör, då uppstår en motvilja. Då gör 
han ju inte längre som vi vill att han ska göra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta med romantiseringar står bakom mycket av snacket om ”kulturerna” och 
”bevara deras kultur” ofta som en ursäkt till lägre levnadsstandard. Eller som ett 
argument för att man inte ska blanda olika kulturer, religioner och uttryckssätt. Kan en kultur 
verkligen vara fredad? Mår man bra av att aldrig förändras, utvecklas och ha utbyten 
med någon eller leder det till stagnation?  

Tänk på detta och sedan tillbaka till snacket om ”svensk”. Vi måste bevara det 
”svenska”, vi kan inte tillåta en muslim från Sudan komma och ta plats och berätta om sin 
mat, sina idéer, sin religion. Vi måste skydda oss från detta. Dessutom mår muslimen från 
Sudan inte bra av att komma hit. De vill ju bo i hyddor i öknen, de mår bra av det. Det är för 

deras egen skull.  

Detta innebär inte att man ska tvinga folk att överge sådant som de anser vara kulturell 
och de vill behålla eftersom de, faktiskt, är stolta över sin kultur. Man ska aldrig tvingas 
överge tex. En viss frisyr (jämför; hur alla japaner tvingades klippa av sig håret för den 

engelska kolonialmakten efter ”män har inte långt hår”) Men man ska heller aldrig tvingas 
vara kvar i något man inte vill, för att ”det är det naturliga för dig.” 

Svarta i USA vid slaveriet fick inte lära sig läsa. Om de gjorde det blev de straffade, eftersom 
”det ligger i deras natur att inte läsa”. Uppenbarligen ligger det inte i deras natur eftersom 

man hade ett behov av att förbjuda och straffa det. Man borde ju, per definition, inte kunna 
göra något som ”bryter mot ens natur…” 

 



Så, nu har vi gått igenom lite olika synsätt och aspekter på det här med ”svensk”, och 
vad ”Svenskhet” innebär.  

Men varför är det viktigt att prata om det och fundera på det? Vad är den praktiska följden, 
konsekvensen av detta? Får inte bara folk tycka att något är svenskt eller inte svenskt om man 
vill?  

Klart man får, men här kommer det viktiga i frågan; När man vill börja lagstifta 
utifrån vem som är svensk och inte.  

Att man bara tycker att någon är svensk eller inte svensk behöver inte i sig vara 
skadligt, men när man vill införa särskilda lagar för ”svenskar” och andra, hårdare 
lagar för de som inte får vara svenskar, då blir det orättvist på riktigt, då blir det 
diskriminering och då är vi inne på en farlig väg.  

 

Här är ett annat exempel som liknar detta; En regering bestämmer att ”homosexuella 
människor” inte får gå i skolan eller ha vissa jobb. En homosexuell människa vem är det? Jo, 

bestämmer de, det är den som gör något sexuellt med någon av samma kön. Redan blir det 
obekvämt. Hur är det med alla brudar som kompishånglar på fyllan? Ska de räknas in där? 

Ehm, bara om de tände på det, på Riktigt. Blir svaret från homofob regeringen. Men, hur vet 
man om man tänder på något, ”på riktigt?” Blir frågan. Ja men tänk efter? Va det skönt eller? 

Jag vet inte! Jag var full… osv osv. 

En beteckning, en etikett som är otydligt och svår att bestämma, den är dålig att 
lagstifta efter. Framför allt om det handlar om orättvisa lagar som ger en individ 
mindre frihet än någon annan.  

Vill vi leva i ett samhälle där vissa inte får samma rättigheter som andra? SD har 
exempelvis sagt att man ska kunna utvisas om man begår svåra brott. ÄVEN om man har fått 
sitt medborgarskap. Men bara om man är invandrare försåts. Det betyder att Jag, som 
invandrare mitt medborgarskap kan tas ifrån mig om jag begår brott. LasseOlle däremot, han 
blir inte utvisad om han begår brott. Han åker i fängelse och får rehabilitering. Våra 
medborgarskap är alltså inte lika mycket värda.  

 

Det finns mycket i den svenska kulturen som vi kan vara väldigt stolta över. Så som det 
höga tilliten i samhället, vår föreningstäthet, yttrandefrihet, vår jämlikhet och små skillnader 
mellan rika och fattiga. Det är delvis det som många önskar få del av när de väljer att komma 
till Sverige. Om vi verkligen är stolta över allt det bra vi har, är inte dialog och förståelse 
bättre sätt att visa det på?  

 

 



Avslutningsvis vill jag bjuda på lite citat… 

När en journalist från tidningen DN  som heter Maciej Zaremba frågade Jimmy Åkesson, 
partiledare för SD om olika personer och om de var svenskar eller inte kom han fram till att 
bland annat den store visskrivaren Cornelius Vreeswijk inte är svensk. Inte heller vår 
jämställdhets minister Nyamko Sabuni.  

När Zaremba frågade; Är jag svensk då? 

Svarade Jimmy Åkesson; Jag vet inte, jag känner dig inte så bra ännu.  

Man måste alltså lära känna Åkesson och få ett ”OK” från honom innan man vet om man är 
svensk eller inte. Vad händer när Åkesson tröttnar, eller när han dör? Hur vet vi då vem som 
är svensk? 

 

Nej du Åkesson, så där kan man göra när man väljer kompisar, ”Jag tycker du platsar in 

i gruppen för jag gillar dig.” Men inte när man väljer en juridisk titel som påverkar hur man 

ska behandlas av lagen. Alla med samma medborgarskap måste ha samma 
rättigheter, annars lever man inte i en demokrati.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag som skrivit det här heter Hanna Marie Björklund.  
Det här lilla häftet finns att ladda ner gratis på;  
avva.wordpress.com, där står även en massa annat; 
om feminism, nördigheter, politik och sånt.  
Och där får du gärna komma med 
kommentarer, kritik och åsikter  
om det här häftet och om övrigt som 
intresserar, glädjer eller irriterar dig.   
 


