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Inledning
I forskningen om svenskhet råder en motsättning mellan att betrakta 
svenskhet som ideologisk konstruktion och som faktiskt existerande so
cial struktur. Motsättningen kan vara fruktbar, men kan också utvecklas 
till en steril klyfta som blir oöverstiglig. Det tycks mig därför vara vik
tigt att diskutera grunderna för att över huvud taget tala om svenskhet i 
den senare betydelsen. Vad är egentligen svenskhet?

Jag skall diskutera tre framställningar av svenskheten som social och/ 
eller mental struktur. Det är de tre som jag bedömer som de mest am
bitiösa försöken under 1900-talet att besvara frågan hur vi svenskar är. 
Dessa böcker är Gustav Sundbärgs Det svenska folklynnet, Georg Bran- 
dells Svensk folkkaraktär och -  naturligtvis -  Åke Dauns Svensk menta
litet. De är skrivna under vitt skilda tider -  tiotalets början, fyrtiotalets 
mitt och åttiotalets slut -  men de försöker alla besvara samma fråga: 
Vad karaktäriserar svenskarna? I det nuvarande sammanhanget är jag 
alltså intresserad av vad dessa framställningar egentligen kan säga oss 
om svenskheten.

Gustav Sundbärg var statistiker och har skrivit en bok som brukar 
betraktas som en klassiker inom området, Bevölkerungsstatistik 
Schwedens 1750-1900; ett par år var han även utgivare av tidskriften 
Apergus statistique internationaux. Han intresserade sig emellertid även 
starkt för det svenska och redigerade samlingsverket Sveriges land och 
folk. Vidare ledde han den statliga Emigrationsutredningen. Hans bok 
om folklynnet i Sverige är sedan lång tid en av mina stora läsfavoriter 
och min mångåriga läsning av Sundbärg tror jag inte bara beror på att 
det är så lätt att lägga ett visst löje över äldre litteratur om nationalkul- 
turer. Läsningen har också mer positiva grunder: Dels den njutning 
hans stilistiska elegans bereder mig och dels njutningen av en dialektisk 
analys -  om än omedveten. Vid en jämförelse är Brandell och Daun 
rent ut sagt tråkiga.

Georg Branded var lektor i pedagogik och psykologi och hans pro-
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duktion var vittomfattande. Den spänner till exempel över ett stort verk 
om svensk undervisnings- och uppfostringshistoria, en studie av Gustaf 
Fröding och en översikt över teorier om karaktärs- och temperaments
typer. I boken om den svenska folkkaraktären utgår han från rasbio
logiska teorier, men på ett relativt nyanserat sätt. Han gör en mycket 
skarp åtskillnad mellan den vetenskapliga rasbiologiska forskningen och 
den nazistiska rashygieniska propagandan. Därvid slår han mycket hårt 
mot den senare, som han anser vara en vulgarisering av rasvetenskapen. 
Så långt tycks det mig, trots allt, ganska sympatiskt.

Men det blir svårare när det strax visar sig att han menar att rashygi- 
enismen bara är den ena dåliga extremen. Den andra är sociologin och 
psykologin: Sociologer och de flesta psykologer tror att allt är socialt 
och inte biologiskt betingat. Kanske är det min reaktion på Brandells 
antisociologiska och antipsykologiska ståndpunkt, som gör att jag upp
fattar det här uttalandet som just rashygieniskt (Brandell 1944:125): 
”Vill man så långt det går befria den svenska folkkroppen från det asia
tiska gift som med zigenarna sipprat in i den, så finns det blott ett me
del som är särskilt verkande, nämligen att hindra dessa asociala in
divider från att fortplanta sig.” Men just den meningen är nog ändå ett 
undantag. Jag skall försöka ta upp Brandells resonemang utan hänsyn 
till psykologer, sociologer och zigenare.

Åke Daun är alltför välkänd för att behöva någon presentation.

Svenskhetsdrag
Mitt syfte är inte att återge respektive författares framställning av 
svenskheten, utan att försöka granska och värdera deras tillvägagångs
sätt. Vad kan vi mot den bakgrunden säga om svenskheten utifrån dessa 
böcker? Därför kan jag vara mycket kort om svenskhetens innehåll.

Enligt Gustav Sundbärg (1911) är vi svenskar modiga, tappra, ridder
liga, humana, motståndare till rättshaveri och i besittning av en utom
ordentlig organisationsförmåga. Vi är också artiga, gästfria och sorg
lösa. Däremot har vi mycket dålig psykologisk insikt och vi saknar helt 
nationalkänsla. Enligt Georg Brandell (1944) har vi en sällsynt kultur- 
skapande förmåga, vi är mycket begåvade och vi har en heroisk livs
uppfattning. Vidare kännetecknas vi av stor organisationsförmåga, 
självhävdelsebegär och individualism. Samtidigt utmärks vi av besin
ning, storsinne, känslomässig innerlighet och natursinne. Här finns 
emellertid även några negativa drag, såsom att vi brister i människokän
nedom och fosterlandskärlek. Enligt Åke Daun (1989a) betonar vi obe
roende och vi är blyga, konfliktundvikande, allvarsamma och ärliga. 
Dessutom är vi känslosvala och starkt förnuftsinriktade.

Sådan är svenskheten.
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Svenskhetsdebatt
Svenskheten står under debatt. Det finns en stark kritik mot idéerna 
om svenskhet över huvud taget -  en kritik som går ut på att svensk
heten är en medveten konstruktion med bestämda syften. Den skall 
överbrygga motsättningar mellan klasser, kön, livsformer, regioner och 
så vidare; den skall uttrycka en nationell gemenskap över alla klyftor.
Så menar Orvar Löfgren (1985) att stora delar av våra föreställningar 
om svenskhet skapades av borgerskapet under 1800-talets senare del 
med just denna avsikt. Ett av de exempel han nämner är det här:

Den första stugan som flyttades till Skansenberget, var Morastugan och Siljansbygden var 
just huvudmålet för borgerskapets pilgrimsvandringar till allmogesamhället. Hit sökte sig 
sekelskiftets turister för att leka bönder, klä sig i folkdräkt och röra sig i ett levande mu- 
séum. Dalkarlen blev till den typiske svenske bonden och Dalarna till svenskhetens ur
källa. Varför det? Den bygdekultur som skapats här var verkligen inte särskilt representa
tiv för svensk allmoge, snarare en mycket säregen livsform, men dalfolkets otypiska livs
form passade väl in i den borgerliga mytologin om det gamla bondesamhället. 
Klassklyftorna var mindre i detta småbondelandskap än i andra delar av landet. Här fanns 
inte ett stort landsbygdsproletariat som störde bilden av den trygga gemenskapen. Dal
karlen fick personifiera en rad borgerlig dygder, här fanns frihetsälskande, individualistis
ka och rakryggade karlakarlar som hade heder, ära och traditionsfasthet i kroppen. Med 
hjälp av Karlfeldts dikter, Carl Larssons Sunbornsbilder, Zorns kullor och den gryende 
turistindustrins marknadsföring blev Dalarna till svenskhetens modell och urhem. (Löf
gren, 1985:20-21)

En aktuell analys av en mängd sådana exempel finns i en bok med den 
talande titeln Försvenskningen av Sverige (Ehn mfl 1993). Motsvarande 
kulturella skapelser kan man finna även i andra länder (se till exempel 
Hobsbawm och Ranger 1983 eller Ehns mfl främsta inspirationskälla, 
Anderson 1993), liksom i andra tider. För Sveriges del kan man ex
empelvis tänka på att Olaus Magnus på 1500-talet hävdade att svenskar
na uppfunnit skriftspråket med sina runor eller på försöken på 1600- 
och 1700-talen att tilldela Sverige rangen som historiens först skapade 
nation.

Men denna debatt har också berört själva forskningen om nationell 
mentalitet. Ett tungt vägande inlägg gjordes redan på 1940-talet av 
Herbert Tingsten (1941), när han jämförde ett stort antal sådana analy
ser från olika länder. Genomgången omfattar framför allt svenska, 
danska, tyska och franska verk, men han nämner också deras mot
svarigheter från österrikiskt, engelskt, spanskt och ryskt håll. Den fråga 
han tar upp är hur författarna beskriver det egna landets nationalkarak- 
tär i förhållande till andra nationalkaraktärer. Hans slutsats lyder:

De försök av karakteristik av det egna folket, till nationell självprövning, som här genom- 
gåtts, förete undantagslöst samma huvuddrag. Den nation, folkpsykologen tillhör, är svår 
att karakterisera på grund av sina motsägande och stridiga, icke sällan till ytterlighet ut
vecklade egenskaper. Ofta skymtar tanken, att nationen är en avbild i smått av mänsklig
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heten och att dess egenart just består häri. Vissa gemensamma nationella drag kunna 
dock fastställas. Landsmännen äro individualistiska och frihetsälskande, inbördes söndra
de och avundsjuka. Deras nationalkänsla är svagt utvecklad, de är alltför toleranta, milda 
och passiva. Utlandet beundras och efterliknas, medan det egna missaktas. I förhållande 
till andra folk, som äro eniga, beslutsamma och aggressivt nationella, arbetar det egna 
folket med stora och oförtjänta svårigheter. Dess grundläggande problematik är kombi
nationen av överlägsna egenskaper och svag självhävdelse. Främlingarna äga, trots mindre 
framstående egenskaper, starkare självkänsla. (Tingsten, 1941:125-126)

När svenska författare analyserar svenskar, så tillskrivs vi samma egen
skaper som när danskar analyserar danskar, tyskar analyserar tyskar 
och så vidare; och när svenskar analyserar danskar, så tillskrivs de sam
ma egenskaper som vi tillskrivs när danskar analyserar oss.

Tingstens internationella jämförelser av litteratur om nationell menta
litet ställer denna forskningsinriktning i tvivelsmål. Han menar också att 
hela genren egentligen har ett politiskt syfte; den är, säger han 
(1941:127), ”ägnad att motivera och aktivisera nationalistiska tenden
ser”. Genom den egna nationen tar man parti för det högt moraliska, 
men samtidigt osäkra, komplicerade och svaga, mot det mindre moralis
ka, bestämda, enkla och starka. Därmed kan man gå till strid med gott 
samvete.

På samma sätt som bilden av dalkarlen var en strävan att uppamma 
en specifik bild av en nationalkaraktär, kan man alltså se den här typen 
av forskning som utförd i liknande syften. Kritik av det här slaget anser 
jag vara väsentlig och riktig. Den tycks mig drabba Sundbärg och Bran
ded hårt -  och kanske kan man säga att Daun inte är tillräckligt med
veten om den. Samtidigt finns en risk att kritiken medför ett avfärdan
de av all forskning om nationell mentalitet som förljugen och utförd i 
mer eller mindre suspekta syften.

En utväg ur det dilemma, som denna typ av kritik försätter svensk
hetsforskningen i, skulle kunna vara att omtolka begreppet ’svenskhet’. 
Vi är vana att begreppet betecknar det som är specifikt och typiskt 
svenskt i jämförelse med andra nationer, det vill säga att ’svenskhet’ är 
ett komparativt grundat begrepp. Nu finns emellertid en argumentation 
för ett annat synsätt. Så säger Arnstberg (1989:35):

Svenskt är det som förekommer och är vanligt i Sverige, oberoende av om det före
kommer någon annanstans. Antar man inte denna ståndpunkt riskerar man att förlora sig 
i historiska legitimeringar. Går man tillräckligt långt tillbaka, så kanske inte någonting alls 
är ’svenskt’.

Den norska etnologen Marianne Gullestad (1989) för ett något vidare 
resonemang, men hon drar samma principiella slutsats. Hon vill göra en 
distinktion mellan å ena sidan kulturella processer inom en nation och å 
andra sidan nationella kulturella processer. De förstnämnda är de som 
alltid pågår i människors vardagsliv i ett land och som innehåller impli-
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cita eller outtalade symboler, kategorier och andra kunskapsformer. De 
sistnämnda är mer specifika och framför allt explicita eller uttalade 
symboler och kategorier för nationen. Det är särskilt en aspekt av den
na begreppsliga åtskillnad, som Gullestad framhåller (1989:84): ”Natio
nella symboler är formgivna för att vara nationella och diskontinuerliga, 
( . . . )  medan det som delas på en vardagsnivå också kan delas av in
vånare i grannationer och kan alltså vara kontinuerliga tvärs över natio
ner.” Distinktionen är alltså i grunden ganska enkel: Uttryck för natio
nalism är begränsade till en viss nation, medan drag i människors var
dagsliv är -  eller kan åtminstone vara -  likadana i flera nationer. 
”Typiska fenomen inom en nation är inte nödvändigtvis typiska bara för 
den nationen”, framhåller Gullestad (1989:84).

Tolkat i relation till Löfgrens och Tingstens kritik mot idéerna om 
svenskheten, innebär resonemanget att svenskhet inte måste vara enbart 
svensk. Detta är egentligen ett intrikat spörsmål med många vinklingar, 
men låt mig inskränka mig till att kommentera två problematiska punk
ter. För det första menar jag att svenskhetsforskningen bör tillåta sig att 
kunna avslöja myter om svenskheten -  något som kräver att den griper 
över Gullestads distinktion. I det hon kallar ’kulturella processer’ inom 
en nation kan mycket väl ingå det hon benämner ’nationella processer’. 
Det är exempelvis högst sannolikt att, som Arnstberg (1989:14) hävdar, 
vi svenskar till vardags håller på att stärka vår nationella identitet för 
närvarande. För det andra förefaller det mig vara helt poänglöst att tala 
om en svenskhet om den är identisk med danskheten, engelskheten, 
holländskheten och så vidare. Om det typiskt svenska också är det ty
piskt danska, så är det varken svenskt eller danskt.

Rädslan för nationalismens negativa sidor -  till exempel utnyttjande 
för krigiska syften, rasism eller försök att skyla över sociala motsätt
ningar inom nationen -  bör inte hindra oss från att undersöka huruvida 
det finns nationella mentaliteter. Även om jag anser Tingstens och Löf
grens kritik vara relevant, accepterar jag alltså inte omtolkningen av. 
svenskhetsbegreppet. Jag tror personligen att det finns en svenskhet, 
men det är å andra sidan endast ett försanthållande från min sida. När 
jag nu skall försöka granska Sundbärgs, Brandells och Dauns fram
ställning av svenskheten, är det för att pröva om svenskhets forskningen 
lyckats påvisa existensen av en svenskhet och klarlägga hur den i så fall 
ser ut. Mitt inlägg i debatten har således en något annorlunda vinkel än 
Löfgrens och Tingstens.
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Förutsättningar för att finna svenskheten
Det tycks mig relativt lätt att se att vissa drag i svenskheten återkom
mer hos såväl Sundbärg och Brandell som hos Daun, även om de vär
deras olika. Det gäller exempelvis organisationsförmåga. Sundbärg och 
Brandell betraktar denna som odelat positiv; hos Daun uttrycks den 
däremot i termer som ofta har en negativare klang, såsom rationalistisk 
planeringsfilosofi och en strukturerad, icke-spontan fritid. Samtliga 
nämner också en kärlek till naturen, liksom en stelhet i det vardagliga 
umgänget och en brist på psykologisk insikt. Vidare kan man finna drag 
som nämns av två författare, men som saknas i den tredje framställ
ningen. Tydligast tycks mig detta vara när det gäller Sundbärgs och 
Brandells betoning av krigiska dygder och en bristande nationalkänsla, 
vilket är resonemang som helt saknas hos Daun. Slutligen finns även 
karaktäristika hos svenskar som återfinns i endast en av analyserna. Hit 
hör den blyghet som Daun påpekar, den känslomässiga innerlighet som 
Brandell framhåller och den brist på ekonomiskt sinne som Sundbärg 
betonar.

Med en sådan här enkel sållningsmekanism skulle man kunna vaska 
fram drag, som bör vara genuint svenska: De drag som samtliga för
fattare nämner. Skillnaderna i uppsättningen karaktäristika skulle man 
sedan kunna analysera som till exempel förändringar i svenskheten se
dan seklets början. Men här finns ett problem: Vad är egentligen grun
den för dessa listor? När den holländske samhällsvetaren Bart van 
Heerikhuizen sammanställt en motsvarande lista från litteratur om den 
nederländska folkkaraktären, säger han:

Det första som slog mig beträffande denna lista var att den var ett sådant virrvarr. Man 
kunde försöka hur mycket som helst att göra den mer systematisk, ( . . . )  men ansträng
ningarna i denna riktning var i grunden meningslösa, eftersom den inte utgjorde mycket 
mer än en osammanhängande samling kännetecken som tid efter annan användes till att 
beskriva ’holländarna’, (van Heerikhuizen, 1982: 108-109)

Samma sak tycks mig gälla för den svenska litteraturen. Låt oss därför 
se litet på förutsättningarna för de drag hos svenskarna, som framförs i 
respektive verk.

Sökljusproblemet
Ingen av de refererade författarna definierar explicit sitt grundläggande 
begrepp; det är därför svårt att få någon helt klar uppfattning av inne
börden av termerna ’folklynne’, ’folkkaraktär’ och ’mentalitet’. Sund
bärg säger över huvud taget ingenting i frågan. Inte heller anger han sin 
metod för att utforska det svenska folklynnet. Han förefaller att utan 
någon större systematik ha plockat ihop ett antal drag och sedan -  om
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än med stor skicklighet -  kombinerat dem med varandra till en be
skrivning av svenskhetens betydelse för emigrationen och Sveriges posi
tion i världen.

Det är också svårt att hos honom se varför svenskheten ser ut just så 
som den gör. Han ger dock några ledtrådar. För det första finns en an
tydan om att ett biologiskt arv har betydelse. Sundbärg (1911:25) säger 
nämligen att om man skulle råka på en person med ett svenskklingande 
namn som intresserar sig för det rent mänskliga, det psykologiska, ”så 
bör man icke underlåta att taga reda på hvilket familjenamn som bars 
af hans -  mor.” Avvikande drag från det svenska folklynnet kan alltså, 
åtminstone i detta avseende, bero på främmande härstamning. Vidare 
nämner Sundbärg vår gamla konstitutionella frihet och en lång fredspe
riod som orsaker till bristen på nationell instinkt. Här är det alltså inte 
fråga om en biologisk, utan en historisk förklaring. Slutligen menar han 
(1911:5) att den svenska naturen utgör ”den djupaste förklaringsgrun
den till den svenska nationens oförstörbara kraft och hälsa”. Detta in
nebär en tredje förklaringsvariant, som kanske kan kallas naturgeo- 
grafisk. Det är oklart i vilken mån och på vilket sätt som dessa skilda 
typer av förklaringar samverkar till utformningen av det svenska folk
lynnet. De förefaller vara ad /loc-förklaringar utan inre samband.

Brandell då? I en kort diskussion om termen ’folkkaraktär’ för han 
ett resonemang om skillnaden mellan individ, massa och grupp. Därvid 
kritiserar han folklynnesforskarna för att de inte tar hänsyn till dessa 
distinktioner. Det är så gott som omöjligt, menar Branded, att ange ett 
folks karaktär utifrån individer. Skillnaderna är för stora, dels i den en
skildes rasblandning och dels i de individuella variationerna inom en 
och samma ras. Inte heder massan är lämplig som iakttagelseobjekt, ef
tersom den är ett tillfälligt fenomen; den är en ansvarslöst handlande 
mobb. Det är istället gruppen, med sin organisation, gemensamma tra
ditioner och känslor, arbetsfördelning och samfällda mål, som utgör un
dersökningsobjektet för folkkaraktären. Nationen bildar en sådan grupp 
och den svenska nationen är det svenska folket under statlig organisa
tion. -  Men mer än så lyckas jag inte finna hos Branded. Frågan vad en 
folkkaraktär är förblir obesvarad.

Han förefaller inte heder ha någon systematisk grund för vad det är 
man skall leta efter när man söker dragen i en folkkaraktär. Han tycks 
bygga på en implicit föreställning om en rasmässig hierarki, i vilken vis
sa raser är viktigare för att skapa kultur än andra; även kulturerna kan 
rangordnas hierarkiskt efter någon absolut princip, som han dock inte 
klargör.

Förklaringarna till folkkaraktären bygger explicit på rasbiologi. Varje 
ras har sin uppsättning ärftliga karaktäristika. Ett problem är natur
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ligtvis rasblandning, men det finns klarlagda principer för vilka konse
kvenser en sådan får, enligt Branded (1944:92):

Blandning mellan en högre och lägre stående ras leder i allmänhet till att avkomman in
tellektuellt och moraliskt kommer att stå på en högre nivå än den ras som står lägre men 
på en lägre nivå än den som står högre. Sådan rasblandning är således till fördel blott för 
den lägre stående rasen, ej för den andra. Tillhör föräldrarna raser som båda i fråga om 
begåvning befinner sig på en hög nivå, så kan rasblandningen medföra, att begåvningen 
hos avkomman eller hos en del av den stegras i avsevärd grad.

Ett svårare problem är varifrån en viss ras’ karaktäristika egentligen 
kommer. Såvitt jag förstår finns de bara där. Branded nöjer sig med att 
argumentera mot konkurrerande teorier, framför allt de som utnyttjar 
sociala faktorer men även de som bygger på att klimatet skulle ge upp
hov till specifika karaktärsdrag. Rasegenskaperna framstår som en för
klaringsgrund, som inte behöver förklaras.

Men därmed får hela argumentationen karaktären av ett cirkelresone
mang: Av en ras’ handlingsrepertoar kan man sluta sig till vissa karak
tärsdrag och dessa leder till handlingsrepertoaren. Även för Brandeds 
del får därför förklaringen av varje enskilt drag i den svenska folkka
raktären ad /zoc-förklaringens prägel. Varken de skilda dragen eder or
sakerna har något inre samband.

Daun (1989a:50) tar å sin sida avstånd från ”den generaliserande in
nebörden av begreppet folkkaraktär, alltså att (mer eder mindre) alla 
människor av en viss nationalitet förenas av en bestämd ’karaktär’ eder 
personlighet”. I den mån denna kritik är avsedd gentemot Branded, 
tycks den mig emellertid vara missriktad, eftersom denne betonar att

varje ras och varje folk innesluter individer som i fråga om psykiska egenskaper har de 
största skiljaktigheter att uppvisa. Den intellektuella utrustningen sträcker sig från geniali
tet till idioti och den moraliska likaledes från den högsta ner till den lägsta, dvs den ut
präglade kriminaliteten. Detta gäller om den nordiska rasen lika väl som om den öst
baltiska, alpinska och fäliska, om det svenska folket lika väl som om det judiska. (Bran- 
dell, 1944:40)

Kritiken är mer tidämphg på innebörden av begreppet ’folklynne’, så 
som det framstår hos Sundbärg.

I vilket fall betraktar Daun termen ’folkkaraktär’ som förvetenskaplig 
och föredrar själv att tala om mentalitet. Därmed avser han psykologis
ka dispositioner eller personlighetsdrag. Detta innebär emellertid, såvitt 
jag kan se, ingen lösning på det begreppsliga problemet, eftersom Daun 
inte definierar vad han menar med ’personlighet’ (än mindre vad det 
betyder när han senare använder termer som ’personlighetssyndrom’ 
och ’personlighetsstruktur’). Ingenting ändras ju av ett byte av ord om 
innebörden av det nya ordet inte klargörs. Det enda som nu sker när 
Daun säger att mentalitet är personlighetsdrag, är att problemet flyttas
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till denna term. Inte heller Daun definierar således sitt grundläggande 
begrepp.

Vidare handlar det inte om mentalitet i allmänhet, utan om den 
svenska mentaliteten; personligheten ställs i relation till en bestämd na
tionell kultur. Även här tycks det mig finnas osäkerheter. Man kan tän
ka sig åtminstone tre -  renodlade eller schabloniserade -  varianter av 
svenskhetens styrka i detta avseende utifrån olika riktningar inom per- 
sonlighetspsykologin. En skulle säga att personlighetsdragen alltid finns 
där, de är oförändrade i alla situationer och kulturer. En person i Mora 
och en i Kuala Lumpur kan ha samma psykiska dispositioner, trots att 
den ena lever i en svensk och den andra i en malajsisk kultur. En an
nan skulle säga att personligheten formas och omformas av kulturen. 
Vem som helst som levt tillräckligt länge i Mora får vissa karaktärsdrag, 
även om personen i fråga levt hela sitt tidigare liv i Kuala Lumpur. En 
tredje skulle säga att det som framkommer i en viss situation varken är 
något svenskt eller malajsiskt -  det är ”situationistiskt” ; en person är 
inte alltid densamma och det är heller inte kulturen som ensam avgör. 
Situationen i sig är den bestämmande faktorn.

Dauns ståndpunkt tycks mig i dessa sammanhang vara vacklande.
Han ger ibland uttryck för den första varianten, såsom när han hävdar 
att vissa personligheter egentligen passar bättre in i någon annan kultur 
än den de lever i. Ytterligare en vinklig av samma tanke finns i en dis
kussion om blyghet i Sverige och USA; detta personlighetsdrag upp
ammas här och undertrycks där, men det existerar ändå i ungefär sam
ma utsträckning i båda nationerna. Vid andra tillfällen anammar Daun 
den andra varianten. Han fastslår till exempel (1989a:63) att ”den om
givande mänskliga miljön föder vissa karaktärsdrag”. Den tredje va
rianten, den situationistiska, nämner han inte.

Nu måste jag medge att de tre riktningar inom personlighetspsykolo- 
gin som jag nämnt är till ytterlighet förenklade; det är inte troligt att 
någon forskare ansluter sig helt till någon av dessa versioner. Detta är 
heller inte min poäng. Det är rimligt att tänka sig att det bakom Dauns 
resonemang ligger ett antagande om en växelverkan mellan kultur och 
personlighet, alternativt att personligheten är en mekanism som aktive
ras i en viss typ av kultur, men inte i en annan. Trots att han ägnar ett 
helt kapitel åt respektive begrepp, lyckas han emellertid inte klargöra 
sin position. Med tanke på att Daun betraktar mentalitet som ett per
sonlighetsdrag och analyserar den svenska kulturens mentalitet, hade 
ett sådant klargörande varit välkommet. Det förefaller mig vara svårt 
att säga vad svensk mentalitet egentligen är hos Daun, vad denna be
greppsliga konstellation syftar på.

Om vi ändå fortsätter till mentalitetens innehåll, så är denna för 
Daun i grunden en fråga om frekvenser -  förekomsten av ett visst per-
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sonlighetsdrag i förhållande till motsvarande förekomst i andra natio
ner. På denna fundamentala punkt har Henry Montgomery (1989) ut
satt hans framställnign för en kritisk granskning, som både tar hänsyn 
till det kvantitativa material Daun bygger på och enkätdata som han in
te utnyttjar. Montgomery finner att Dauns redovisade siffror egentligen 
ger ett mycket svagt stöd för att svenskheten skulle innehålla sådana 
drag som blyghet, oberoende, konfliktundvikande och förnuftsbetoning; 
andra enkätdata öppnar dessutom för helt andra tolkningar. Vidare vi
sar det sig att Daun -  utan att veta om det -  råkat ut för rena felaktig
heter i den svenska versionen av den internationella enkät, som han 
bygger på; i ett fall är en fråga felöversatt och i ett annat fall är själva 
siffrorna oriktiga. Montgomerys slutsats är att Dauns kvantitativa mate
rial inte ger tillräckligt stöd för hans slutsatser. (I sitt svar på kritiken 
menar Daun (1989b) att Montgomery är allmänt okunnig om kultur
skillnader och att han inte tar hänsyn till Dauns kvalitativa data; även 
om båda typerna av motkritik skulle vara riktiga, förändrar det inte att 
det finns brister i Dauns kvantitativa material).

Dauns analys måste sägas vara vida överlägsen den som presenteras 
av Sundbärg och Branded, men där finns ändå stora begreppsliga och 
empiriska frågetecken. Den i mina ögon avgörande svagheten delar han 
emellertid med dessa författare: Även Daun saknar en systematisk teo
retisk grund som sökljus för mentalitetens drag. Vi vet exempelvis inte 
varför blygheten och konfliktundvikandet finns med i resonemanget, 
men inte modet och tapperheten; varför förnuftsorienteringen och 
tungsinnet, men inte storsinnet och den heroiska livsuppfattningen -  
och så vidare.

Därmed är det naturligtvis också svårt att konstruera en samman
hängande förklaringsgrund till den svenska mentaliteten, men Daun gör 
ett aktningsvärt försök. Hans skiss till förklaring (som för övrigt har 
mycket gemensamt med den som Hannertz (1983) tidigare presenterat) 
innehåller en primär och en sekundär del: Det ogynnsamma odlings- 
klimatet utgör orsak till mentalitetens uppkomst (primär) och sedan har 
denna mentalitet förts vidare genom olika sociala institutioner och den 
allmänna samhällsutvecklingen (sekundär). Resonemanget har därmed 
inte samma ad hoc-karaktär som när det gäller Sundbärg och Branded, 
men tycks mig ändå tveksamt. I den socialantropologiska litteraturen 
finns ju gott om exempel på folk som levt under minst lika hårda natur
villkor som de i Sverige, men som ändå inte uppvisar några större lik
heter med den svenska mentaliteten så som Daun beskriver den. Alla 
sådana exempel ställer Dauns ansats till förklaring i tvivelsmål.

Man kan här också lägga märke till att Sundbärg, som ligger närmare 
det ”bondesverige” som utgör Dauns primära förklaring, har en helt 
annan syn än Daun på vår rationalitet och att få saker och ting gjorda.
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Enligt Sundbärg är vi inte alls pragmatiska -  tvärtom är konvenansen 
viktigare än att våra planer går i lås.

Sammanfattningsvis utgör ett första problem i litteraturen om svensk 
mentalitet att det brister i systematiken i de drag som anges. Det sak
nas ett sökljus, det vill säga teoretiska utgångspunkter som talar om vad 
man skall leta efter när man söker svenskheten.

Nationellt, övernationellt och tvärnationellt
I studierna av svenskheten är det nationen som utgör helheten, även 
om där kan finnas vissa interna skillnader. Varje sådan avvikelse be
traktas emellertid som en variation på samma nationella tema. Det 
finns ett svenskt tema, ett danskt tema, ett holländskt tema och så vida
re. Studierna utgör således exempel på ett angreppssätt på nationell ni
vå.

Analyser av karaktär och mentalitet kan emellertid också utgå från 
en övernationell nivå. Det innebär att tyngdpunkten läggs vid någon 
process, som omfattar många nationer. Det kan gälla en endimensiona- 
litet, skapad av industrikapitalismen (Marcuse 1968), modernitetens 
ständiga krav på förändring (Berman 1987) eller ”den tysta revolutio
nens” utveckling från materiella till post-materiella värden (Ingelhart 
1977). Jag skall ta upp en sådan teori, Norbert Elias’ (1989a och 1991) 
uppmärksammade analys av vad han kallar ’civilisationsprocessen’. I 
den refererade litteraturen om svenskheten har jag nämligen funnit vis
sa paralleller till Elias: Svenskt folklynne, svensk folkkaraktär och 
svensk mentalitet innehåller drag, som även Elias diskuterar.

Elias menar till att börja med att begreppet ”civilisation” uttrycker 
västerlandets självmedvetande, eller till och med nationalmedvetandet. 
Han säger:

Det sammanfattar alla de punkter på vilka de tre senaste seklernas västerländska samhälle 
anser sig överträffa tidigare eller ’mer primitiva’ samhällen. Med detta begrepp försöker 
det västerländska samhället beskriva vad det är som är dess särart och dess stolthet: Dess 
teknologiska nivå, dess beteendemönster, dess världsåskådning, och så vidare. (Elias, 
1989a:86)

Vi västerlänningar betraktar oss själva som civiliserade, som färdigut
vecklade, och det är denna civilisation som vi skall överföra till andra -  
till dem som ännu inte kommit dithän. Här finns en första parallell. 
Daun menar nämligen att ett av de svenska kulturdragen är att vi inte 
anser oss ha någon specifik kultur. Även Arnstberg uttrycker samma 
tankegång; han säger (1989:12) till exempel att ”svenskarna bär på en 
kultur, som inte vill uppfatta sin egen ’kulturlighet’ ”. Daun formulerar
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det så, att vi helt enkelt betraktar oss själva som bara moderna, medan 
alla andra är efterblivna. Bland svenskar finns, framhåller han

en outtalad attityd, som innebär att det är invandrarna som är särskilt kulturbundna, som 
i sitt beteende styrs av mer eller mindre irrationella trosföreställningar och traditioner. De 
äter inte griskött och männen förbjuder sina hustrur att gå ut ensamma . . . Svenskarna 
betraktas däremot som ’moderna’. De tillhör ’det moderna, urbaniserade industrisam
hället’ och har just i denna mening egentligen ingen särskild kultur annat än gamla fest
traditioner, såsom midsommarfirande, vilka vi håller vid liv av sentimentala skäl. Särskilt 
’moderna’ är, om man så vill, våra värderingar, exempelvis demokrati, jämställdhet, ra
tionalitet, fridsamhet. Vi menar att alla andra länder så småningom kan eller bör ansluta 
sig till de värderingar vi omfattar. (Daun, 1988:322-323)

Daun använder inte ordet ’civilisation’ utan uttrycket ’modern’, men 
tendensen är densamma som i Elias’ resonemang om civilisationen som 
västerlandets självmedvetande och nationalmedvetande.

Men det finns ytterligare ett gemensamt drag och detta har än större 
betydelse för perspektivet på nationell mentalitet. Elias lägger nämligen 
själv en annorlunda mening i begreppet ’civilisationsprocess’ än den han 
angav ovan. För det första, säger han, har civilisationsprocessen ingen 
början och inget slut; den är ständigt pågående genom de mänskliga 
samhällenas historia. (Jag skall inte gå in på förklaringarna till denna 
utveckling, utan bara ta upp dess grunddrag). För det andra är inne
hållet i civilisationsprocessen en allt starkare affektkontroll. Ju mer civi
liserade vi är, desto mer har vi fått gränser i oss själva för känslor och 
handlingar. Vi utrustas tendentiellt efter hand med ett allt starkare 
självtvång, som kväver vissa känslo- och handlingsrepertoarer; våra inre 
kontrollmekanismer blir allt strängare. Och även här tycker jag mig fin
na vissa paralleller med tankegångarna om svenskheten. Elias’ jäm
förelser mellan affektstrukturen hos människan för några hundra år 
sedan och den moderna människan, faller ut ungefär så som jämförel
serna mellan till exempel sydlänningar och svenskar. Så här beskriver 
Elias människorna på 1400-talet och vårt etnocentriska synsätt på dem:

Ena stunden skämtar de med varandra, i nästa stund hånar de varandra, det ena ordet le
er till det andra och plötsligt är de i bitter fejd med varandra. Mycket av det som före
faller oss motsägelsefullt -  deras intensiva fromhet, deras våldsamma skräck för helvetet, 
deras skuldkänslor, deras botgöring, de häftiga glädjeutbrotten, deras plötsligt upp
flammande och otyglat starka hat och aggressivitet -  allt detta är, liksom de snabba lyn- 
nesväxlingarna, i själva verket symptom på en och samma gestaltning av känslolivet. Drif
terna, känslorna luftades mer ohämmat, direkt och öppet än senare. Det är bara vi som 
upplever denna intensiva fromhet, denna starka aggressivitet och denna grymhet som mot
sägelsefulla, eftersom allt hos oss är mer dämpat, måttfullt och beräknat och vi har fått 
alla sociala tabun inbyggda som självtvång i själva driftslivet. (Elias, 1989a:305-306)

Fjortonhundratalsmänniskan upplever känslorna starkare, svänger snab
bare mellan olika känslolägen och handlar direktare och spontanare.
Hon är inte lika kontrollerad i sina upplevelser och handlingar som vi.
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Beskrivningen skulle -  mutatis mutandis -  lika gärna kunna vara häm
tad från någon av framställningarna om svenskheten. Sundbärg skulle 
ha jämfört oss med danskarna, Brandell med medelhavsrasen och Daun 
med högkontextkulturer, men tendensen skulle ha varit densamma.
Med hjälp av Elias’ resonemang om civilisationsprocessen1 skulle vi allt
så kunna betrakta väsentliga drag i litteraturen om svenskheten på så 
sätt, att vi egentligen bara befinner oss i spetsen för en övernationell ut
veckling. Svenskarna präglas av en stark affektkontroll och andra natio
ner är tendentiellt på väg åt samma håll.

Men det finns också representanter för ett angreppssätt, i vilket det 
är mentalitets- och andra skillnader inom nationer som betonas. Man 
söker utveckla någon typ av social och kulturell kategorisering, som 
varken förelägger de väsentliga skiljelinjerna till nationella eller till 
övernationella processer; kategoriseringen skär istället tvärs igenom na
tionerna, den är tvärnationell.

Den tydligaste och mest traditionsrika representanten för detta an
greppssätt är förmodligen marxistisk klassanalys. Uppmaningen ”pro
letärer i alla länder, förena er” bygger just på tanken att en typ av så
dana sociala gränser -  klassgränsen -  är den väsentliga, inte nations
gränsen. Men här finns även andra teoretiska inriktningar. En sådan 
gäller livsstilar (se till exempel Müller 1989), där man exempelvis i en 
undersökning presenterar nio amerikanska livsstilar (Mitchell 1984) och 
i en annan åtta italienska (Fabris & Mortara 1984), men där det också 
finns internationella jämförelser (MacNulty 1981). I någon mån kan 
man också finna försök att kombinera klass- och livsstilsanalys (Bertaux 
1977 och 1983).

Jag skall emellertid kort ta upp en typ av analys, som jag själv (Ja- 
kobsen & Karlsson 1993) bedriver, nämligen livsformsanalys.2 En livs
form är en social struktur, som i sig utgör en sammansmältning av två 
andra strukturer, nämligen en arbetsform och en kärleksform. Varje 
livsform består av en specifik praktik och en därtill internt relaterad -  
och således också specifik -  uppsättning tankefigurer. Innebörden av 
varje sådan tankefigur är alltså unik för var och en av livsformerna. De 
mest kända skillnaderna gäller förmodligen tankefiguren ”arbete” i någ
ra av livsformerna. I arbetarlivsformen kan vi beteckna denna som ”ar
bete-^ fritid” ; den innehåller en relation mellan dessa två sfärer som 
medför att arbetet är ett medel och fritiden ett mål. Karriärlivsformens 
tankefigur omfattar den motsatta relationen, ”arbete<—fritid” ; arbetet 
utgör mål och fritiden ett medel för att nå mål i arbetet. I självständig
hetens livsform finner vi ”arbete<— >fritid” ; det innebär att det inte 
finns någon sådan åtskillnad. På samma sätt innehåller några andra av 
existensens mest grundläggande tankefigurer helt olika innebörder. Me
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kanismerna bakom vardagens handlingssätt och tankemönster medför 
att livsformerna bildar kvalitativt skilda kulturer.

Den här typen av analys betonar alltså starkt att det även inom en 
och samma nation finns så klart åtskilda kulturer att de inte i första 
hand kan förstås som undergrupper till någon gemensam nationell kul
tur. Vissa drag i praktiken och vissa tankefigurer kan vara likadana, 
men livsformsspecifika karaktäristika kan mycket väl tänkas existera 
tvärs över nationerna.

Nivåproblemet
Min diskussion i det här avsnittet leder fram till att frågan om en natio
nell kulturs särdrag inte kan behandlas som en självklarhet. Så kan det 
som uppfattas som svenska nationella särdrag egentligen vara en del av 
en övernationell process; Elias säger här att man för att kunna förstå 
såväl personlighetsstrukturer som sociala strukturer måste betrakta dem 
som ömsesidigt beroende aspekter av samma långsiktiga förändringspro
cess -  det vill säga civilisationsprocessen. Men det kan också vara så att 
det som framstår som en svensk mentalitet egentligen bara gäller någon 
viss livsstil, klass eller livsform. Varje sådan kategori kan då principiellt 
vara tvärnationell, det vill säga att den har mer gemensamt med sin 
motsvarighet i andra länder än med andra svenskar.

Det tycks mig alltså vara rimligt att skilja mellan tre olika perspektiv 
på en analys av kulturer och mentaliteter i detta sammanhang. I ett 
första angreppssätt är helheten någon övernationell utveckling, som 
eventuellt kan ha nationella eller till och med intranationella variatio
ner. En andra approach är den i vilken ett nationellt tema, exempelvis 
svenskheten, utgör helheten. Det tredje angreppssättet förlägger hel
heten till tvärnationella kulturer, varvid nationen blir ett underordnat 
fenomen.

Hur förhåller sig då de tre svenskhetsanalytikerna Sundbärg, Brandell 
och Daun till dessa nivåer? Samtliga befinner sig på den andra nivån, 
den nationella. Varken Sundbärg eller Brandell har emellertid något att 
säga i nivåfrågan. Detta är kanske särskilt anmärkningsvärt när det gäl
ler Brandell, eftersom den borde vara en svår teoretisk nöt att knäcka 
för honom: Den nordiska rasen förekommer ju inte bara i Sverige. Ra
ser är tvärtom tvärnationella fenomen. Men han tycks alltså bortse från 
problemet.

Endast Daun visar någon medvetenhet om existensen av andra nivåer 
än den nationella. Han för en argumentation, som går ut på att det i 
och för sig finns till exempel klasskillnader inom varje nation, men att 
dessa inte är så betydelsefulla att de överväger nationsskillnaderna.
”Det svenskarna har gemensamt är t ex något annat än det engelsmän
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nen eller fransmännen har gemensamt”, framhåller han (1989a: 12) ex
empelvis. Vidare är han medveten om att stora delar av hans material 
är hämtat från den urbana medelklassen, men han hävdar -  i linje med 
detta resonemang -  att denna inskränkning egentligen inte har någon 
betydelse. Det finns ett svenskt grundtema, som framträder i alla klas
ser om man jämför dem med motsvarande sociala kategori i andra na
tioner. Samtidigt menar han att alla sådana frågor är resultat av olika 
abstraktionsnivåer. Han kan därmed även tänka sig överordnade kultu
rer, till exempel en gemensam västeuropeisk sådan.

Även om Daun alltså nämner nivåproblemet har han knappast tagit 
tillräcklig hänsyn till det. Det är omöjligt med hans uppläggning av 
svenskhetsstudien att hävda att det faktiskt existerar ett svenskt tema. 
Han har helt enkelt inte undersökt huruvida så är fallet. Han går till 
och med så långt att han lägger detta ansvar på var och en, som kan 
komma att kritisera honom för att inte behandla det tvärnationella 
problemet: Han menar att varje argument, som går ut på ”att andra 
svenska miljöer motsäger bokens teser, bör ackompanjeras av jäm
förelser med motsvarande miljöer i andra länder” (1989a: 18) -  och där
vid skulle det svenska temat framträda. Det är möjligt att det är så, 
men Daun har inte kunnat visa det. Han har det bara som ett antagan
de och han vill vända på den bevisföring, som annars gäller i vetenskap
liga sammanhang. Om man håller fast vid (det i mina ögon helt rimliga) 
kravet att man själv skall belägga sin tes, är Dauns undersökning otill
räcklig för att vi skall kunna säga att svenskheten existerar -  och än 
mer för att vi skall kunna veta hur den ser ut. För att studien skulle 
kunna uppfylla kravet, måste den vara upplagd på ett sådant sätt att 
Daun systematiskt kan jämföra mentaliteten i exempelvis skilda livs
former eller klasser i olika nationer. Men det är den inte.

Nivåproblemet är, menar jag, lika allvarligt som sökljusproblemet. 
Man kan inte seriöst behandla frågan om svenskheten utan att ta hän
syn till detta problem i undersökningen. Ingen av våra svenskhetsför
fattare gör dock detta. Sammantaget medför dessa brister att varken 
Sundbärg, Brandell eller Daun kan sägas ha kunnat påvisa svenskhetens 
existens.

Sammanfattnig
Utifrån de tre mest ambitiösa försöken under 1900-talet att karaktärise
ra svenskheten, ställer jag frågan om dessa verk gör det möjligt att säga 
att det existerar en svenskhet och klargöra vad den i så fall innehåller 
för drag. Två problem visar sig vara dominerande i dessa ansatser. Det 
ena kallar jag sökljusproblemet och det handlar om vad man skall leta
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efter när man söker svenskheten, dvs en teori som specificerar forsk
ningsområdet. Det andra benämner jag nivåproblemet och det gäller 
hur nationella karaktäristika behandlas i relation till å ena sidan över
nationella och å andra sidan tvärnationella relevanta fenomen. Ingen av 
de tre författarna har lyckats lösa dessa problem i undersökningsupp- 
läggningen eller i argumentationen; till och med själva medvetenheten 
om dem förefaller vara ringa med tanke på deras centrala ställning för 
forskningsuppgiften. Slutsatsen måste därför bli att vi för närvarande in
te vet om det finns en svenskhet eller ej.

N O T E R
1 För hans framställning av tyskheten, se Elias (1989b).
2 Vår utveckling av livsformsanalys medför att den skiljer sig väsentligt åt från den som 

Höjrup (1983) och Christensen (1987) står för. Vi har bland annat en helt annan veten- 
skapsteoretisk utgångspunkt och vi inarbetar en patriarkatsteori för att försöka komma 
till rätta med den sociocentriska könsblindhet, som vidlåter den ”danska” analysen. Det 
skulle emellertid föra för långt att här gå in på dessa skillnader. Därför väljer jag också 
att ge exmepel från sådant i analysen, som är gemensamt för de båda ansatserna.
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SU M M A R Y  

Jan Ch Karlsson

Does Swedishness Exist? A Scrutiny o f Theories about the Swedish National Character and 
Mentality.
Three prominent analyses of Swedishness are discussed: Do these analyses make it pos
sible to say that Swedishness exists and, in that case, what characteristics it has? Two 
problems appear when reading these works. The first I call ’the search light problem’, 
dealing with what to look for when searching for Swedishness, i.e. a theory that defines 
the area of research. The other problem concerns levels of analysis; it has to do with how 
national characteristics are related to, on the one hand, transnational and, on the other 
hand, crossnational phenomena. None of the authors have succeeded in solving these 
problems in their research designs or in their argumentations; even the awareness of the 
existence of these problems seems to be very limited. My conclusion is therefore that 
research on Swedishness has so far not been able to show that Swedishness exists.
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