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Sammanfattning:  

Syftet med vår studie var att se hur Sverigedemokraterna genom sitt principprogram 

konstruerar svenskhet och på så vis skapar en gräns mellan ”oss och de andra”. Metoden för 

vår studie har varit en kvalitativ text- och diskursanalys. Vårt resultat visar att texten i 

programmet påverkar och konstruerar sociala kategorier som är avgörande för människors 

sociala positioner och tillgång till resurser. Partiets konstruktion av svenskhet bygger på en 

social och nationell likhet som skapar social ojämlikhet. Resultatet visar även att det är viktigt 

att kritiskt granska texter som används av vår samhälleliga elit eftersom de i egenskap av sin 

maktposition har ett tolkningsföreträde. 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, svenskhet, diskursanalys, sociala kategorier och social 

ojämlikhet. 

 

Abstract:  

The purpose of this study was to investigate how Sverigedemokraterna, in their program of 

principles, design Swedishness and as an effect of this creates a boundary between “us and 

them”. Our method of choice has been text- and discourse analysis. By analyzing the text in 

the program we’ve come to the conclusion that it has an effect on, and helps to create social 

categories that are crucial to people’s social positions and resource possibilities. The party 

builds their version of Swedishness on a social and national likeness that creates social 

inequality. Our results also shows that it’s important to examine texts used by the elite of 

society since they in their powerful position has a preferential right of interpretation. 

Keywords: Sverigedemokraterna, Swedishness, discourse analysis, social categories and 

social inequality.  
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1. Inledning  

Att dela in grupper av individer i skilda kategorier bygger på ett relationellt förhållande 

mellan människor. Dessa relationer påverkar vilken grupp vi själva tillhör, vem som 

inkluderas och vem som står utanför. Sättet vi organiserar oss på i samhället i enlighet med 

vår sociala kategoriska tillhörighet är därför av betydelse, då detta påverkar vilken typ av 

resurser i olika former som vi får tillgång till. Helt enkelt hur stor makt vi har att påverka vårt 

sociala liv. 

Att vara en del av en gemenskap är ett av de starkaste behoven som människan har. Var vi har 

vår tillhörighet och med vilka vi identifierar oss påverkar hela vår existens och vår sociala 

interaktion med andra. Det får effekter på våra livschanser, sociala preferenser, vår 

förförståelse och våra fördomar. Att skapa en bild av andra är att beskriva sig själv och på så 

vis positionera sig i relation till ”de andra”. Att skapa sociala gränser mellan ”oss och de” är 

ett sätt att stänga oönskade främlingar ute. Vår mänskliga identitet är avgörande för hur vi 

själva uppfattar oss och den påverkar även hur vi förstås och uppfattas av andra. Vår 

nationella tillhörighet utgör en del av och påverkar vår sociala identitet. Detta bidrar till 

skapandet av en inre gemenskap som i sin egenskap av inkluderingsmekanism orsakar 

exkludering av människor som inte anses tillhöra samma grupp. Vem/vilka har då rätt att 

tillskriva olika kategorier människor deras gemenskap och sociala tillhörighet? Vem/vilka i 

det offentliga samtalet har tolkningsföreträde och vad blir konsekvenserna av denna socialt 

skapade identitet? 

Sverigedemokraterna (SD) anses vara ett främlingsfientligt parti (Rydgren 2005, s. 120) och 

sitter sedan valet 2010 i Sveriges riksdag. Partiet utgör i väsentlig grad en del av den politiska 

eliten i vårt samhälle och ges tillträde till den offentliga debatten och de diskurser som förs 

där. Det vore intressant att studera hur partiets främlingsfientlighet gestaltar sig i deras 

principprogram, som utgör en del av partiets politiska diskurs. Vi vill därför analysera detta 

program och hur social ojämlikhet på olika nivåer i samhället kan förstås. 

2. Syfte  

I denna uppsats kommer vi att undersöka hur Sverigedemokraterna i sitt principprogram 

konstruerar svenskhet. Partiet förmedlar bilden av en svensk nationell gemenskap. Vad är 

partiets bild av det som kännetecknar den inre svenska gemenskapen, vilka symboler och 

värderingar används av partiet i deras program? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
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Sverigedemokraterna bygger sin diskurs, det vill säga åsiktsyttring, utifrån deras uppfattning 

om svenskhet.  

Enligt van Dijk (2005) är de fördomar vi har om andra människor inte någonting som vi är 

födda med. Diskriminerande handlingar och fördomar är någonting som vi lärt oss, det är 

någonting som vi internaliserar via vår socialisering. van Dijk menar vidare att det är just i det 

offentliga samtalet, via bland annat politiska debatter, program, media och läroböcker som vi 

anammar dessa fördomar och är på så vis med att reproducera dessa. Det är en grupp i 

samhället, eliten (akademiker, politiker och journalister), som har tillträde till det offentliga 

samtalet och därför blir deras texter och tal det som kan bidra till den sociala ojämlikheten i 

samhället. Diskriminering av strukturell karaktär och de sociala handlingarna som kopplas till 

detta ibland subtila budskap är en direkt följd av en offentlig diskurs som resulterar i social 

ojämlikhet (van Dijk 2005, s. 113-115). För att förstå diskrimineringens och ojämlikhetens 

verkliga förklaring och hur den reproduceras i det vardagliga likväl som strukturellt, så måste 

språkets roll och diskurserna som förs analyseras. Det är genom det talade och det skrivna 

språket som eliterna utövar sin makt i egenskap av att ha tillträde till den offentliga diskursen 

(van Dijk 2005, s. 117).  

Vi vill med uppsatsen därför analysera hur partiets budskap genom dess politiska retorik kan 

tolkas och hur denna tolkning kan sättas in i ett vidare teoretiskt perspektiv. Genom att 

studera texten i Sverigedemokraternas principprogram vill vi dekonstruera och analysera 

vardagliga begrepp och ord för att se hur partiet använder dessa för att konstruera svenskhet. 

Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur politiska diskurser via språkliga uttryckssätt 

kan vara en orsak till att social ojämlikhet och exkluderingsprocesser etableras och 

reproduceras i samhället på olika nivåer.  

3. Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen ska vi svara på nedanstående: 

1. Sverigedemokraternas principprogram ingår som en del av partiets politiska diskurs. Vi vill 

därför undersöka och beskriva vad det står i detta program.  

2. Vilka centrala begrepp bygger de sin diskurs om ”oss/vi” och ”de andra” på? 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ textanalys som metod för vår studies syfte och för 

att söka svar på våra frågeställningar. Via en teoretiskt informerad ansats ska vi skapa 
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analysverktyg som vi kan dels beskriva och dels analysera vårt empiriska material utifrån 

samt sätta in vårt resultat i ett vidare teoretiskt perspektiv.  

3.1 Avgränsning 

För att se hur centrala begrepp används kommer vi att avgränsa oss till att studera och 

analysera Sverigedemokraternas principprogram. Vidare kommer vår avgränsning avse det 

senaste principprogrammet som antogs av partiet 2005 och är det som partiet använder i idag 

och detsamma som användes under det senaste riksdagsvalet 2010.  

Anledningen till att vi endast tittar på detta principprogram är för att vi vill göra en studie av 

god kvalité med bra transparens som kan öka vår förståelse till hur sociala kategorier och 

social ojämlikhet kan konstrueras via språk och politiska diskurser. Vi vill titta på 

principprogrammet utifrån det faktum att det är programmet som utgör partiets politiska 

vision, det som de eftersträvar och det som väljarna läser inför sitt val av parti. En konsekvens 

av vår avgränsning blir att vi är fokuserade på ord och retorik i principprogrammet snarare än 

partiets praktiska agerande. 

4. Uppsatsens disposition 

Först ges en bakgrundsbeskrivning av Sverigedemokraterna som parti och dess väg mot 

Riksdagen. Sedan består uppsatsen i huvudsak av två delar. I den teoretiska delen som 

redovisas nedan tar vi upp tidigare uppsatser och forskning som har i syfte att placera vår 

studie i ett vetenskapligt sammanhang. Det avsnittet presenteras även för att redovisa våra 

teoretiska ramar och de utgångspunkter som vi haft för vår analys. Den andra delen av 

uppsatsen består av metod där vi redovisar hur vi gått tillväga samt reflektioner kring vårt 

material och förfaringssätt. Den delen innehåller även vår analys av det empiriska materialet 

som vi valt att väva samman med vårt resultat. Sist i uppsatsen redovisas våra avslutande 

diskussioner och förslag till vidare forskning. 

5. Sverigedemokraternas bakgrund   

Under denna rubrik redovisas bakgrundsfakta om partiet och dess väg mot en plats i Sveriges 

riksdag.  

Sverigedemokraterna bildades 1988 och har därmed funnits i drygt 20 år och har på den tiden 

arbetat sig upp från en liten organisation till ett riksdagsparti. De talar inte själva om att det 

uppstod ur ett annat parti, Sverigepartiet, som i sin tur bildades genom en hopslagning av det 
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svenska Framstegspartiet och BSS, Bevara Sverige Svenskt (Rydgren 2005, s. 118). Under 

90-talet arbetade de med att etablera sitt parti genom att bygga upp lokala avdelningar och 

1991 genomförde de deras första riktiga valkampanj. De fick sina två första kommunala 

mandat. 1993 bildar de ett ungdomsförbund som dock snart knyts till moderpartiet för att 

"ideologisk avvikande personer tog sig in och besatte höga poster" (20 röster om 20 år 2008, 

s. 197). 

 

1994 gick de framåt i valet och fick denna gång fem kommunala mandat samt 13 954 

riksdagsröster. 1995 tar före detta centerpartisten Mikael Jansson över ”partiledarskapet och 

påbörjade uppstädningen i partiet" (20 röster om 20 år 2008, s. 198). Jansson var den som 

införde kläd- och uppförandekoder vid möten och marscher, det vill säga inga 

utseendemässiga/behavioristiska kopplingar till vit makt eller andra rasistiska rörelser var 

välkomna. ”Nu skulle ett konventionellt och folkligt parti byggas” (20 röster om 20 år 2008, 

s. 199). 1997 blickar partiet ut i Europa och stärker relationer med andra RHP-partier (radikalt 

högerpopulistiska partier) i Skandinavien och Frankrike. De etablerar sig även på internet. I 

valet 1998 når partiet ytterligare framgångar med åtta kommunala mandat och 19 624 

riksdagsröster. Året efter ställer de upp i Europaparlamentsvalet och blir för första gången 

största icke-riksdagsparti. 2001 ställer de upp i kyrkovalet, vilket är det första som Svenska 

kyrkan håller i egen regi och vinner två mandat på riksnivå. De väcker ett stort intresse i och 

med valet de startar upp flertalet nya lokalavdelningar (20 röster om 20 år 2008, s. 199-201).  

 

Detta var också året då Sverigedemokraterna på allvar gjorde upp med extremistiska tendenser, vilket 

resulterade i ett antal uteslutningar och bildandet av det extrema partiet, Nationaldemokraterna (20 röster 

om 20 år 2008, s. 201). 

 

2002 ansluter sig före detta moderaten Sten Andersson till partiet, och likväl Sjöbopartiets 

Sven-Olle Olsson. Partiet kandiderar i över 80 kommuner och tar 50 mandat i totalt 30 

kommuner. 76 300 röster i riksdagsvalet vilket motsvarade 1,4 % och de är därmed det största 

partiet utanför riksdagen. 2005 väljs Jimmie Åkesson till en ny partiledare, SD röner 

ytterligare framgångar i kyrkovalet och vid årsskiftet slår de ett nytt medlemsrekord. 2006 

utlyser SD en kontroversiell teckningstävling till stöd för yttrande- och tryckfriheten med 

anledning av de omdebatterade danska Muhammedteckningarna som publicerats i 

Jyllandsposten. Partiet byter symbol från facklan som bland annat kunde kopplas till brittiska 

National Front, till en blåsippa. De går framåt i riksdagsvalet och landar på 2,9 % och får ca 

280 kommunala mandat i hälften av Sveriges kommuner. 2007 börjar partiet få genomslag i 
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massmedia bland annat genom att Jimmie Åkesson möter Socialdemokraternas Mona Sahlin i 

direktsändning. De har problem med att hyra lokaler till sitt Riksårsmöte, de blir "till och med 

avbokade från ett hotell i Danmark" (20 röster om 20 år 2008, s.194-205). 2008 firar de 20-års 

jubileum och börjar ligga över fyra procentsgränsen i opinionsundersökningar. 2008 ökar de 

till 3,3 % i Europaparlamentsvalet och från 4 till 7 mandat i kyrkomötet i kyrkovalet. De 

håller partiets första Landsdagar, vilket får stort utrymme i massmedia. De antar nya stadgar 

och arbetsmarknadspolitiska linjer (Sverigedemokraternas hemsida 2010). 2010 tar de klivet 

in i riksdagen och på samma gång blir de en del av den svenska politiska eliten och får 

tillgång till en offentlig maktposition. 

6. Tidigare forskning 

Vi kommer nedan att presentera tidigare forskning som vi anser är relevanta för vår studie på 

olika vis. I nedanstående stycke redogör vi kort för några av de uppsatser på olika nivåer vi 

läst för att se hur andra har gått tillväga och för att få tips av rent praktisk karaktär. 

Uppsatserna har varit till hjälp för oss vid val av teoretiska analysverktyg och hur vi kan 

närma oss vår studie.   

I sin magisteruppsats från 2008 skrev Oskar Åhrén (Åhrén 2008) om högerpopulistiska partier 

i Skandinavien. Han använde sig av kvalitativ diskursanalys som metod för att undersöka 

bland annat hur nationalitetsbegreppet definieras bland högerpopulistiska partier samt hur 

detta kan analyseras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Författaren av uppsatsen 

menar att utifrån detta perspektiv så är den sociala verkligheten en konstruktion. För att kunna 

tolka den konstruerade sociala verkligheten så använde han den hermeneutiska cirkeln för att 

få en ökad förståelse för sin tolkning och vad den kan betyda i ett vidare perspektiv (Åhrén 

2008, s. 1-2). 

En kritisk diskursanalys genomfördes i en annan magisteruppsats från 2007 (Bergqvist & 

Engström 2007) med syfte att kartlägga om det finns en diskrimineringsdiskurs i media mot 

vissa grupper i det svenska samhället. Författarna ville med metoden och med diskursanalys 

som teori se vad tidningen Landskrona Posten förmedlar till sina läsare utifrån teorier som 

behandlar konstruktionen av ”de andra” (Bergqvist & Engström 2007, s.2). 

De två ovanstående magisteruppsatserna är skrivna av statsvetare och vi vill därför, trots den 

lägre graden av akademiskt arbete, ändå kort nämna en kandidatuppsats som publicerades 

2010 som är skriven av en sociolog. Claes Thunstedt (Thunstedt 2010) har gjort en 
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diskursanalys om medierapporteringen om Sverigedemokraterna i syfte att studera vad de 

mediala åsikterna och diskurserna haft för konsekvenser för partiets resultat. Författaren av 

uppsatsen har tittat på vilka effekter detta i sin tur fått för den allmänna politiska debatten i 

Sverige (Thunstedt 2010, s. 1).  

Med ovanstående vill vi visa på att diskursanalys kan användas som ett analysverktyg och 

som samhällsvetenskaplig teori för olika typer av textanalys med skilda syften och för att 

skapa en förståelse för vissa sociala fenomen. Vi vill därmed visa att vår egen uppsats blir ett 

bra komplement till de tidigare skrivna uppsatserna, eftersom att i dessa har inte partiets 

principprogram analyserats. Vår uppsats fyller ett sociologiskt syfte genom att vi vill söka en 

djupare förståelse till hur social ojämlikhet kan produceras via språk och budskapet i 

Sverigedemokraternas principprogram.  

Jens Rydgren (2002) har i sin studie av franska RHP-partiet Front National bland annat 

undersökt med vilka retoriska medel de för sin politik. En del av hans tankar har vi använt 

som en vägledning i vår analys, som dock är mer begränsad än den genomgående studie som 

är Rydgrens avhandling. Han menar att för att ett RHP-parti ska nå ut till en större grupp 

potentiella väljare, det vill säga utöver den marginella grupp som är villiga att rösta på uttalat 

rasistiska partier, bör de uppfylla vissa krav. Ett par av dessa krav är att de inte bör uppfattas 

som antidemokratiska, då demokratiska värden är nästintill oantastliga enligt europeiska 

väljare över lag. Dessutom bör det finnas en tillräckligt stor distansering från eventuell 

partihistoria med opassande kopplingar till mer extremt främlingsfientliga åsikter såsom 

rasism. Partiet bör ha en mer strategiskt anpassad retorik för att nå de stora massorna 

(Rydgren 2002, s. 7). 

Rydgren menar att RHP-partier överlag använder sig att etnonationalistiskt perspektiv som 

han definierar som att "olika folk ska hållas åtskilda för att förhindra att den nationella 

identiteten eller karaktären eroderar" (Rydgren 2002, s. 202, vår översättning). Detta kan ses 

som att de nationella gränserna bör stängas gentemot invandrare. I hans studie blir alltså den 

franska nationella identiteten "etnisk, stängd, exklusiv och konservativ/reaktionär" (Rydgren 

2002, s. 202). Han visar även på kopplingen mellan denna samhällsbild och 

främlingsfientlighet (xenofobi):  

 

Eftersom nationella identiteter delvis är definierade genom en negation, och eftersom etnonationalistiska 

negationen är baserad på etniska kriterier, blir etnonationell identitet och xenofobi naturligt relaterade 

(Rydgren 2002, s. 204 vår översättning). 
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I sin analys av franska Front Nationals retorik finner Rydgren att den nationella franska 

identiteten uppmålas som hotad och måste till varje pris räddas. Detta leder till en fientlig 

inställning till allt som kan tolkas som ett hot mot identiteten såsom utomeuropeisk 

invandring. Denna xenofobiska retorik har visat sig vara framgångsrik eftersom det då finns 

en syndabock att skylla diverse sociala problem på (Rydgren 2002, s. 205). 

I forskningsrapporten Bortom vi och dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering (de los Reyes & Kamali 2005) redogör olika forskare för hur vi kan 

förstå hur social ojämlikhet, i form av strukturell och institutionell diskriminering, uppstår. I 

rapporten framgår att denna sociala ojämlikhet uppstår som en effekt av bland annat politiska 

diskurser och språkliga konstruktioner. Forskare i utredningen hävdar därför att det är av stor 

vikt att kritiskt granska de politiska diskurserna och vad dessa egentligen säger. I stycket 

nedan kommer en av artiklarna som ingår i rapporten att presenteras för att sätta in vår 

uppsats och dess syfte i ett vidare teoretiskt perspektiv. 

Katarina Mattsson (2005) skriver om hur det svenska och svenskhet har blivit det normativa 

och att detta ska förstås i relation till det som inte betraktas som svenskt. Eftersom det svenska 

och ”det vita västerländska” (Mattsson 2005, s. 139) utgör normen, blir de som anses tillhöra 

den kategorin i överordnad position socialt i relation till de som inte tillhör/anses tillhöra 

normen. Det är hur dessa normativa ideal kring det svenska skapas och återskapas som hon 

har studerat. Då det svenska är idealtypen och det eftersträvansvärda så blir dess motsats en 

nödvändighet för att reproducera den svenska normen, men det kräver även att ”svenskarna” 

blir klassade som just svenskar av andra (Mattsson 2005 s. 139 och s. 148). Den svenska 

normativiteten utgör således en maktposition i förhållande till det som inte är svenskt. Den 

maktasymmetri som då uppstår påverkar och interagerar med andra positioner och skeenden i 

samhället beroende av vår sociala tillhörighet. Mattsson har hämtat detta synsätt från Norman 

Fairclough, en diskursanalytiker som har studerat språkets centrala betydelse för av och hur vi 

organiserar vår sociala värld (Mattsson 2005, s. 146). 

Det är den normativa gruppen, i detta fall den svenska, som bestämmer och har 

tolkningsföreträde kring vad som är svenskt och på så sätt reglerar vad som inte är det. 

Genom att definiera andra utifrån sin egen sociala position och på så sätt skapa diskursiva 

konstruktioner utövar den normativa gruppen makt över andra (Fairclough 1992, se Mattsson 

2005, s. 146-147). Dessa konstruktioner får effekter för hur dessa andra ickenormativa 

kategorier blir betraktade och behandlade både i vardagen och på en strukturell nivå i 
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samhället (Mattsson 2005, s. 147). Det uppstår således social ojämlikhet via denna 

asymmetriska maktbalans mellan grupper i samhället och deras sociala tillhörighet.  

Statsvetaren Anders Hellström har i boken Vi är de goda: den offentliga debatten om 

Sverigedemokraterna och deras politik (2010) undersökt SD i syfte att försöka förstå deras 

roll och position i svensk politik. Han använder sig i stor utsträckning av material som vi har 

tagit avstamp i under vårt arbete, bland annat Rydgren, Reisigl och Wodak. Hellström har 

bland annat studerat partiets manifesta budskap, vad som kännetecknar den svenska 

gemenskapen enligt partiet och hur dessa budskap uttrycks av partiet (Hellström 2010, s. 15-

20).  

Journalisten Niklas Orrenius har i sin bok Jag är inte rabiat, jag äter pizza: en bok om 

Sverigedemokraterna (2010) kommit ut med en sammanställning av hans övervakning av SD 

och han refereras bland annat av Hellström. Orrenius tillhör den skara som är flitigast när det 

gäller att granska SD, dess politik och budskap – journalisterna. Det problematiska med att ta 

del av journalistiskt framställt material är att det inte föreligger samma vetenskapliga 

granskning under framställandet. Orrenius själv tar upp hur det inom mediasverige har 

diskuterats kring det journalistiska förhållningssättet till SD. Problemet enligt honom har varit 

att journalister tagit politisk ställning i sin rapportering av partiet istället för att göra en kritisk 

granskning av partiet och deras budskap. Den kritiska granskningen av Sverigedemokraterna 

har dock enligt Orrenius blivit bättre och är inte lika värderande som tidigare och har fler 

perspektiv (Orrenius 2010, s. 26-27, s. 32 och s. 65-69).  

Intressant i sammanhanget är dock att även om de båda författarna tagit del av SD:s parti- och 

principprogram är inte deras huvudsakliga syfte att granska det ingående och dekonstruera 

begreppen som SD bygger sin politik kring. I dessa böcker framkommer det som vi också haft 

som utgångspunkt för vår studie; att SD delar upp Sverige i ett ”vi och de”-tänkande. 

Författarna menar att SD uttrycker självklarheter för att insinuera att det inte ser ut på ett visst 

självklart sätt i dagens samhälle och att partiet anpassar sin retorik och framtoning för att 

framstå som mindre extrema och mer seriösa. Denna strävan efter en mer allmänt acceptabel 

nivå innebär även en ansträngning för att distansera sig till sitt rasistiska förflutna och så 

vidare.  

I enlighet med ovanstående resonemang vill vi i vår undersökning studera det ”som alla 

visste” – men genom en grundligt utförd vetenskaplig granskning ur ett sociologiskt 

perspektiv. Vårt bidrag i form av denna studie kan därför kopplas ihop med och utgöra en del 
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av befintlig litteratur kring Sverigedemokraterna. Samtidigt är vår undersökning givetvis 

begränsad i tid och storlek och kan inte till fullo jämföras med dessa studier i bokform. 

7. Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg  

Under denna rubrik redovisar vi de teoretiska utgångspunkter och analysverktyg som vi 

menar är relevanta för vår studie. Vi kommer att använda oss av ett spektrum av teoretiska 

utgångspunkter som verktyg i vår analys av datamaterialet. Detta eftersom att olika teorier 

besvarar olika delar av materialet och vi menar att teorierna tillsammans ska ge oss en djupare 

förklaring och svar på de frågeställningar vi har. Teorierna har även syftet att sätta vårt 

resultat i ett vidare perspektiv.   

7.1 Diskursanalys i teorin  

Diskursanalys har många definitioner och perspektiv och vi delar Göran Bergström och 

Kristina Boréus (2005) uppfattning och resonemang om diskursanalys. Diskursanalys är ett 

teoretiskt sätt att studera samhället på via språkliga uttryck men det är också en metod att rent 

praktiskt analysera dessa producerade texter på (Bergström & Boréus 2005, s. 306-307). När 

diskursanalys används i ett forskningssyfte bygger det på vissa epistemologiska 

förutsättningar, närmare bestämt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta innebär att det 

inte finns någon objektiv sanning, utan det är historiska och kulturella aspekter som avgör vad 

som är sanning. Denna sanning utgörs följaktligen inte av permanenta idéer utan vår 

världsbild förändras över tid genom sociala processer där det bildas och debatteras om en 

gemensam uppfattning om vad som är sant och falskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

11-12). För att använda Thomas Kuhns begrepp: det rådande paradigmet avgör vad som ses 

som sant idag (Gilje & Grimen 2007 s.105). Detta är viktigt att lyfta fram eftersom 

diskursanalys bygger på att vi skapar och tolkar världen genom diskurser, det vill säga 

åsiktsyttringar, annars skulle det inte vara viktigt att studera dem. Språket är en del i att skapa 

vår sociala verklighet, även om dess vikt i skapandet av den sociala verkligheten kan 

debatteras. 

Diskursanalys används för att studera sociala fenomen som exempelvis social ojämlikhet. 

Språket ingår som en del av fenomenet, som en av bidragande orsaker till dess skapande och 

som en reproduktionsfaktor av det. Fokus i diskursanalysen ligger alltså på den språkliga 

nivån, och genom att undersöka hur vi organiserar vår sociala värld via tal och text, kan vi se 

hur detta påverkar och ger effekter i vår sociala verklighet. Det är inte relationer mellan olika 

aktörer som producerar dessa språkliga uttryck som studeras, utan hur uttryck i språket formar 
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och reproducerar vår vardag. Språkliga uttryck och begrepp får således konsekvenser på den 

sociala praktiken eftersom språket inte visar hur verkligheten ser ut, utan istället är det 

språkets roll att skapa verkligheten (Bergström & Boréus 2005, s. 305). Vi utgår från att 

språket är en del i verklighetsskapandet och det är den del vi har valt att fokusera på i den här 

studien. Vi antar i likhet med Rudolf de Cillia, Martin Reisigl och Ruth Wodak (de Cillia, 

Reisigl & Wodak 1999) att "nationella identiteter - uppfattade som specifika former av sociala 

identiteter - är diskursivt, genom språk och andra semiotiska system, producerade, 

reproducerade, transformerade och destrukturerade" (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, s. 

153).  

7.2 Diskrimineringens retorik 

Kristina Boréus (2006) har studerat hur valrörelser och politiska budskap utgör en mekanism 

bakom ojämlik behandling av personer med annan bakgrund än den svenska. Politiska 

budskap i valrörelser är en viktig förklaring till att strukturell diskriminering förekommer i 

samhället och i förlängningen ger ojämlika livsvillkor för människor beroende på deras 

bakgrund, i detta fall, de som anses vara ”ickesvenska” (Boréus 2006, s. 3).  

Att via de politiska budskapen kategorisera grupper av människor, sätts i relation till den (lika 

påstådda) normativa svenskheten. De politiska budskapen och kategoriseringen sker genom 

att sätta likhetstecken mellan dem som avviker från normen och problem i samhället i 

kombination med att ”de andra” har en avvikande kultur sett från ”vårt” svenska perspektiv. 

Politikerna menar, enligt Boréus, att detta är samhälleliga problem och som sådana ska de 

lösas och det ske med hjälp av parti X, om väljarna röstar på det partiet. Det är intressant att 

Boréus funnit att alla partier använder sig av denna diskursiva strategi i sina politiska budskap 

av varierande grad. Det är följaktligen inte bara Sverigedemokraterna som kopplar ihop 

invandrare med problem och något som ska åtgärdas. Det som vi ser och hör i det offentliga 

rummet som exempelvis politiska debatter har därför en effekt på oss. Kristina Boréus menar 

att: 

Hur vi talar och skriver följer, liksom andra former av social handling, vissa mönster. Dessa mönster 

utgör tankestrukturer som spelar en central roll för tolkningen och uppfattningen av grupper i samhället 

(Boréus 2006, s. 3). 

Diskursiv diskriminering är när (grupper av) människor diskrimineras med utgångspunkt från 

språket, det vill säga att de blir behandlade olika och ojämlikt i tal eller i skrift. Ett exempel 

på när diskursiv diskriminering förekommer är när politiker gör en koppling till invandrare 
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som en kategori och ett problem i samhället. Eftersom politikers uttalande är en del av de 

samhälleliga institutionernas agerande så är det strukturell/institutionell diskriminering 

(Boréus 2006, s.10-11). Diskriminering och ojämlik behandling är inte alltid avsiktlig. Men 

som en effekt av den offentliga diskursen blir resultatet ändå att via tal och text behandlas 

vissa grupper i samhället olika. Det visar att det finns en social praktik och 

verklighetstillämpning kopplad till språkets konstruktion som är av central betydelse för vårt 

sociala handlande. Genom att använda språket på ett regelbundet vis och göra exempelvis 

vissa referenser i text och tal till vissa grupper i samhället, tillskriva människor olika 

egenskaper eller beskriva dem, är diskursiv diskriminering i en bredare social tillämpning och 

i en samhällelig kontext (Boréus 2006, s.11-12). 

Diskursiv diskriminering förutsätter social kategorisering för att placera in människor på den 

sociala kartan. Det behövs en gräns mellan kategorierna och den utgörs av en social 

polarisering mellan ”oss” å ena sidan och ”de andra” å andra sidan. Att genom olika 

benämningar skapa en distans via språket blir ett sätt att förhålla sig till och skapa en gräns till 

”de andra”. Boréus skriver att:  

Ju djupare en kategori är rotad i språk och tänkandet, desto mer står de som sorteras i den ut som 

annorlunda "oss". Ett tecken på att en kategori är djupt rotad i språk och tanke är att den har en fast 

benämning. Mest rotad förefaller kategorin vara när den namnges med ett substantiv ("invandrare") 

(Boréus 2006, s. 19-20).  

Kategorisering och tillskrivandet av andras tillhörighet blir som en kompass i den sociala 

världen och en legitimering av vår egen sociala tillhörighet. Ju längre social distans mellan 

kategorierna desto mer skilda är dem i förhållande till känsla av samhörighet, likhet och 

solidaritet (Boréus 2006, s. 19 -20). 

7.3 Den nationella gemenskapen  

Den nationella gemenskapen är en social konstruktion. Benedict Andersons (1992) berömda 

uttryck "den föreställda gemenskapen" handlar om att en nationell gemenskap (och även 

andra gemenskaper) är föreställd. Detta eftersom personerna som ingår i den aldrig kommer 

känna varandra personligen men samtidigt agerar utifrån vissa givna premisser och "vet" att 

de andra existerar (Anderson 1992, s. 21). 

 

En nationell gemenskap bygger ofta på sammanhållningen av en etnisk grupp, där ”de andra” 

har en annan etnisk tillhörighet. Själva idén om en grupp förutsätter att det finns andra 
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grupper som blir ”de andra”. Gränserna för gruppen är ofta otydlig och leder till en viss 

osäkerhet om vem som tillhör eller inte tillhör gruppen. Detta för att idén om en etnisk grupp 

inte sammanfaller med hur det ser ut i verkligheten (Eriksen 1993, s. 145). Det blir så att säga 

ett glapp mellan teori och empiri. Mellan grupperna kan det uppstå en maktasymmetri, ifall 

den ena gruppen har fler resurser än den andra. Detta kan bero på olika skäl till exempel 

vilken grupp som var först på plats, vem som har tillgång till maktpositioner, 

sammanhållningen i gruppen och så vidare. I möte med en annan grupp kan medlemmar i den 

gruppen med mest maktresurser börja överkommunicera sin kultur och dra skarpare gränser 

mellan medlemmar och ”de andra” (Eriksen 1993, s. 107). 

 

Den nationella gemenskapen bygger ofta på en retorik där symboler som betyder mycket för 

individer anammas och får symbolisera nationen. När detta händer innebär det att symbolen 

återskapas, det vill säga att aktören lägger in sin tolkning och mening av begreppet vilket kan 

förändra dess innebörd (Eriksen 1993, s.130). Exempel kan vara släktmetaforer, vilket i sig 

indikerar vad den nationella gemenskapen kan erbjuda - och förväntar sig i gengäld. 

Släktmetaforen är en av de mest fundamentala metaforerna i etnisk nationalism eftersom den 

antyder att det är ett naturligt tillstånd, det vill säga, ett tillstånd som inte är självvalt (Smith 

1991, se Rydgren 2002, s. 173). "Detta är en abstrakt version av något konkret som varje 

människa hyser starka känslor inför, och nationalismen söker överföra denna emotionella 

kraft till statens nivå" (Eriksen 1993, s.136). Andra symboler kan vara sådant som anses vara 

typiskt svenskt som dalahästar, kräftskivor och midsommarfirande. Eriksen menar att detta är 

ett sätt att få människor att reflektera över den egna kulturella tillhörigheten och lockar 

därigenom fram en känsla av nationalitet (Eriksen 1993, s. 130).  

Ofta skapas även en illusion av en obruten nationell kontinuitet med det förflutna som en 

bekräftelse på att det är här vi hör hemma och därmed så det är här vi har rätt att bestämma. 

Genom att skapa en bild av en kultur överkommuniceras positiva saker och mindre 

smickrande delar underkommuniceras. Historieskrivning är en selektiv process och beroende 

av vad som väljs att skrivas in i historien ges förutsättningarna för vad som sedan kan tas upp 

och ges en framträdande roll. Eriksen hävdar att en sådan påstådd ursprunglighet kan vara 

viktig när en aktör vill skapa sig en politisk legitimitet. När en bild av svenskhet konstrueras 

blir den till ett objekt, den svenska kulturen förtingligas och kan existera bortom svenskarnas 

egentliga handlande. När denna bild har blivit förtingligad är den också möjlig att manipulera. 

Oavsett om den här bilden är sann eller falsk så är den viktig i utformningen av en etnisk 
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identitet (Eriksen 1993, s. 93). Genom att kalla en företeelse svensk kommer den som känner 

sig som svensk att känna sig manad att förhålla sig gentemot denna sociala konstruktion.  

7.4 Nationell likhet  

Rudolf de Cillia, Martin Reisigl och Ruth Wodak (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999) har i en 

studie som de utförde i Österrike tittat på nationalitetsdiskursen. Forskarna ville studera detta i 

syfte att förstå vad det är som inkluderar och skapar nationell likhet och på så vis även 

förklarar vad som exkluderar människor från den nationella likheten (de Cillia, Reisigl & 

Wodak 1999, s.149). I studien skapades, via intervjuer bland annat, en analysram med 

uppdelningar i olika teman för att analysera vad som är typiskt österrikiskt/en typisk 

österrikare. Via idealtypen, ”homo austriacus” (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, s. 153) 

uppstod så att säga en mall för nationell likhet och identitet. Denna idealtyp visar på 

betydelsen av igenkännings - och likhetsfaktorer mellan människor där exempelvis nationella 

värden och en gemensam historia ingår men även betydelsen av en sorts lokal/tyst kunskap 

om vad det innebär att vara österrikare eller svensk. Ett sorts ”nationellt habitus” pratar 

forskarna i studien om efter Pierre Bourdieus begrepp och definierar detta som: 

en uppsättning av gemensamma idéer, koncept eller uppfattningar av a) relaterade emotionella attityder 

som delas intersubjektivt mellan en viss grupp b) även likartade behavioristiska dispositioner och c) att 

dessa är internaliserade via "nationell" socialisation (vår översättning) (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, 

s. 153).  

Ju mer lika vi är varandra i beteende, värderingar och utseende desto mer gemensamt och 

närmare står vi varandra socialt. För att uppleva denna homogena vi-känsla och tillhörighet så 

måste det alltså paradoxalt finnas ett ”de andra” att relatera till, då denna gemenskap inte kan 

uppstå i ett socialt vakuum (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, s. 153-155).  

Forskarna menar att det är genom de politiska budskapen, den politiska diskursen, som de 

nationella värdena och den nationella historien produceras. Det är därför viktigt att studera 

den politiska diskursens effekt på allmänheten och de samhälleliga institutionerna som 

exempelvis skolan, eftersom dessa interagerar i en ständigt pågående social process. I 

växelverkan mellan det vardagliga samtalet via den lilla människan och elitdiskurserna via 

politiker konstrueras just de nationella värdena och vår tysta kunskap/nationella habitus som 

utgör en till synes nationell likformighet (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, s.152). Forskarna 

menar att när nationella karaktärer på detta vis konstrueras är exkluderingsmekanismerna ett 

faktum (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, s. 156). Utifrån resonemanget med social likhet och 
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exkludering i form av sociala avstånd kan vi applicera detta i ett vidare globalt perspektiv. 

Den skapade vi-gruppen kan ses utifrån ett europeiskt vi (EU) och följaktligen sättas i relation 

till de andra som inte är européer, det skapas alltså en europeisk likhet som ökar det sociala 

avståndet till dem andra. En europeisk identitet blir en global hegemoni i form av att sociala 

distanser och institutionell ojämlikhet reproduceras via vardagliga budskap (de Cillia, Reisigl 

& Wodak 1999, s. 163-164). Indelning i sociala kategorier i kombination med politiska 

diskurser producerar, reproducerar och får effekter lokalt, nationellt och globalt på 

människors liv och hur våra samhälleliga resurser fördelas (de Cillia, Reisigl & Wodak 1999, 

s. 170).  

7.5 Sociala kategorier och beständig ojämlikhet  

Charles Tilly (2000) har i sin bok Beständig ojämlikhet visat hur social ojämlikhet produceras 

och hur denna ojämlikhet, beroende på våra sociala organisationsformer, även reproduceras 

på olika nivåer i samhället. Sättet som vi har byggt och forsätter bygga våra sociala 

organisationer på utgår från tanken att människor tillhör olika kategorier och som sådana 

relaterade till varandra och socialt skapade. Det finns ett grundläggande organisationsschema 

som använts och återanvänts genom vår mänskliga historia som bygger på olika sociala 

konfigurationer. Dessa interagerar med varandra och består av kategoriella par, hierarki, 

kedja, triad och organisation (Tilly 2000, s. 59). Beroende på vilken kategori en människa, 

grupper av människor, familjer eller nationer tillhör, avgör alltså deras sociala position och 

om de är i en överordnad eller underordnad position. 

Att vi lokalt, nationellt och globalt envisas med att använda detta organisationsschema är för 

att det är den organisationsform som vi kan och har kännedom om samt vet att den fungerar. 

Tilly menar att organisationsformen har en låg transaktionskostnad på det viset. Kostnaden 

ligger dock i den emergenta egenskapen att social ojämlikhet skapas och reproduceras som ett 

socialt fenomen och en samhällelig konsekvens (Tilly 2000, s. 47).  

7.6 ”Svensken och det svenska” 

Åke Dauns (1998) studie om svensk mentalitet har några år på nacken och resultaten om 

svensken är underhållande läsning som stundtals känns mitt i prick och stundtals inte särskilt 

träffande. Vilket givetvis har att göra med att han är tvungen att göra ganska grova 

generaliseringar för att kunna uttala sig om svenskar i grupp.  

 

Det intressanta med Daun är hur han förklarar att det är möjligt att jämföra kulturer och att 
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hans kontrastiva perspektiv gör att resultatet ser annorlunda ut beroende på vilken annan 

nationalitet som svensken jämförs med. Han menar att detta komparativa förhållningssätt i 

princip är nödvändigt för att kunna beskriva en kultur i sig (Daun 1998, s. 17). Vilket går 

hand i hand med det sättet en gemenskap byggs upp för att kunna definiera ett vi måste 

gruppen ta spjärn gentemot "de andra". Daun lyfter i likhet med Eriksen (1993) fram hur 

"kultur" är en abstraktion, för att lyfta fram de liknande erfarenheter en viss grupp har och för 

att kalla det kultur måste gruppen ignorera olikheterna som finns inom den. Han menar att vi 

"abstraherar - drar ut - vissa likheter ur en verklighet, som i själva verket rymmer ett mycket 

brokigt innehåll" (Daun 1998, s. 26). Vi ser likheter med Eriksens förtingligande, när han 

menar att objektifieringen av en kultur gör att den får en egen existens utöver individerna som 

ingår i den (Eriksen 1993, s. 93). 

 

Daun resonerar även kring identitet som för tankarna till de Cillia, Reisigl & Wodak (1999) 

och deras användning av habitusbegreppet. Daun menar att:  

 

Kultur är ett kodsystem. Beteenden fungerar som tecken eller koder som står för gruppen som helhet, 

avsiktligt eller oavsiktligt. En viss klädsel, ett plagg, en frisyr, ett sätt att röra sig eller uttalet av en viss vokal, 

språkmelodin, åsikterna om barnuppfostran, detta och mycket mera fungerar som presentationer som kopplar 

samman en person med en viss befolkningskategori (Daun 1998, s. 30).  

 

Det är just det här oskrivna, som en medlem i gruppen "bara vet" som är svårt att sätta fingret 

på och som är de kulturella mönstren som är svåra att lära sig för att passa in i 

gruppen/samhället. Att sedan försöka assimilera sig till det svenska samhället där enligt Daun: 

"Det är de indirekta uttrycksmedlens betydelse, i form av symbolhandlingar och 

undermeningar ... som är det kulturspecifikt svenska" (Daun 1998, s.151). En vidare koppling 

till habitusbegreppet kan ses när Daun hävdar att det välbekanta ligger till grund för individer 

när de formar sina värderingar som sedan blir en del av den personliga identiteten. Kulturen 

formuleras av människors inbördes relationer, av både känslor och förnuft (Daun 1998, s. 27 

och s. 46). 

8. Metod  

Vi hade som utgångspunkt till vår uppsats en typ av frågeställningar kopplat till syftet och vi 

hade en klar teoretisk väg att gå fram. Vi har dock under arbetets gång reviderat dessa ju mer 

vi har läst in oss på ämnet och ju fler teoretiska utgångspunkter och perspektiv som 
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uppenbarat sig för oss. Denna något förtvivlade och ostrukturerade process under arbetets 

gång känner vi dock igen från Agneta Franssén (1997). Forskare som använder sig av just 

kvalitativa metoder i sina studier måste vara flexibla och ha fantasi för att kunna skapa en 

egen modell att arbeta efter för att kunna söka vägar till ny kunskap (Franssén 1997, s. 45-46). 

Det visar även att det är ett ständigt pågående samspel mellan empiri och teori och att det inte 

finns en skarp gräns mellan dessa under forskningsprocessen, utan att de växelverkar och tar 

oss vidare i processen (Franssén 1997, s. 52). 

Efter att ha läst in oss på området som vi ska analysera och problematisera så har vi kommit 

fram till att vi ska använda oss av en i huvudsak teoretiskt informerad metod i vår ansats att 

analysera det empiriska materialet. Vi har läst in oss på olika teorier och valt teoretiska 

utgångspunkter och analysverktyg som vi funnit relevanta för vår studies syfte och dess 

analys. Genom att ställa olika teoretiska utgångspunkter i relation till vårt empiriska material 

är vår ambition att detta ska ge oss svar på våra frågeställningar och på så vis uppfylla vårt 

syfte med uppsatsen. Vidare menar vi, i enlighet med Boel Berner (2005), att det är intressant 

att på så vis testa olika teorier och se om de kan appliceras i vårt material och på så vis 

eventuellt bredda teorins förklaringskraft (Berner 2005, s. 138-141).  

Tillvägagångssättet att arbeta och analysera ett material utifrån givna teoretiska ramar, att ha 

en deduktiv ansats, menar Richard E. Boyatzis (1998), kan vara en fördel såtillvida att det kan 

finnas en teoretisk utgångspunkt och analysram som någon annan tidigare använt. Forskaren 

slipper så att säga uppfinna hjulet en gång till, utan kan istället ta hjälp av andras 

tillvägagångssätt genom att titta på exempelvis vilka teman och frågor som de använt i sin 

analys (Boyatzis 1998, s. 37 och s. 99-100). Trots detta måste vi själva modifiera tidigare 

analysramar och skapa vår egen metodologiska, teoretiska och analytiska hybrid för att den 

ska passa just vår undersökning och dess syfte (Bergström & Boréus 2005, s. 329). 

8.1 Diskursanalys som metod 

En kvalitativ textanalys kan bestå av två delar. En del som används när forskaren vill 

systematisera en text och dess innehåll i syfte att göra en analyserande beskrivning av den. 

Den andra delen används när forskaren vill gå vidare i analysen och granska textens innehåll 

kritiskt och på ett djupare plan, då övergår textanalysen till att bli diskursanalys enligt Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam, Henric Oscarsson och Lena Wängnerud (Esaiasson et. al 2007, s. 

238). Vi har använt båda tillvägagångssätten och metoderna i vår analysprocess när vi har 

studerat Sverigedemokraternas principprogram och hur deras diskurs om oss/vi och ”de 
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andra” ser ut i detta program. Detta eftersom att diskursanalys används bland annat som en 

metod för att undersöka och analysera frågor om identitet och makt (Bergström & Boréus 

2005, s. 306). Men även ur den aspekten att diskursanalys används som en metod som bygger 

på att vår sociala verklighet och hur den uppfattas formas via språkliga uttryck och skapar på 

det viset vår sociala värld (Esaiasson et. al 2007, s. 239).  

Då vi ska beskriva och analysera Sverigedemokraternas principprogram i syfte att se hur de 

bygger sin diskurs på oss/vi och ”de andra”, menar vi därför att en kvalitativ textanalys är den 

rätta metodologiska vägen att gå i vår studie. Vi avser att söka en djupare förståelse till ett 

socialt fenomen som hur social ojämlikhet kan uppstå och hur språkliga konstruktioner är en 

bidragande orsak till detta. Därför har vi valt att göra en kvalitativ studie för detta ändamål.   

8.2 Genomförande 

Vår motivering till att vi vill studera Sverigedemokraternas principprogram, och inte något av 

de mer etablerade partiernas, kopplar vi till Arthur Stinchcombes (2005) resonemang när han 

menar att det finns vinster i att studera extremerna i ett urval. Han menar att det inte är i det 

genomsnittliga värdet som svaren till bakomliggande orsaker till sociala fenomen finns. Han 

anser därför att det blir mer meningsfullt att studera det aparta, det som avviker från 

genomsnittet (Stinchcombe 2005, s. 41). Genom att studera extremfall undersöks vart 

gränserna för det normgivande och allmänna går, det är så att säga ändpunkterna i kontinuum. 

Sverigedemokraterna måste få anses tillhöra det avvikande i förhållande till de andra partierna 

som sitter i riksdagen i egenskap av sin främlingsfientliga inställning. Men även i det 

avseendet att partiet är nykomlingar till riksdagen och som en följd av det nu ingår i det 

politiska etablissemanget i Sverige. Genom att studera det som är avvikande i detta fall, det 

vill säga Sverigedemokraterna, menar vi i enlighet med Stinchcombe att vi kan hitta verklig 

substans för vår undersökning. I och med att SD nu sitter i riksdagen får deras åsikter ses som 

acceptabla, och vi menar att detta kan bidra till en värdeförskjutning i det politiska klimatet i 

stort. Stinchcombe (2005) menar att kontexten bidrar till vad som är möjligt i form av sociala 

avstånd, i och med SD:s intåg i Riksdagen förändras denna kontext genom att en mindre 

tolerant invandringspolitik förespråkas av en del av den beslutsfattande församlingen. 

Eftersom partiet i valet 2010 kom in riksdagen, och det är inte ofta nya partier tillträder, 

tyckte vi att det vore intressant att kritiskt granska ett parti och vad dem har för budskap 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. Principprogrammet valdes för att det är någonting som 

partiet ser som sin vision. Sett till antal sidor utgör inte programmet ett brett och stort urval. 
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Det består av sammanlagt 10 sidor maskinskriven text, men det är texten i sig och hur den kan 

förstås i ett vidare perspektiv som ska analyseras och då är inte antal sidor det relevanta. 

Utifrån våra begränsade resurser och det faktum att vi ville studera partiet och deras budskap 

om svenskhet med kritiska ögon, så anser vi att principprogrammet är ett bra urval för vår 

studie och de frågor vi vill besvara.   

8.3 Datainsamling och bearbetning 

Vi har använt oss av en analys som fokuserar på centrala begrepp i Sverigedemokraternas 

principprogram och hur dessa begrepp kan analyseras och dekonstrueras via våra teoretiska 

utgångspunkter och analysram. Vi har läst vårt datamaterial, som utgörs av texten i 

Sverigedemokraternas principprogram, som vi ska beskriva och analysera, vid olika tillfällen 

samt med olika förhållningssätt till texten. Första gångerna läste vi snabbt och var och en för 

sig utan någon djupare analys för att skapa oss en överblick av materialet när det gäller dess 

omfattning samt relevans i förhållande till vår studie. Vi ville göra dessa läsningar var och en 

för sig för att se om vi upptäckte samma saker men även vad som eventuellt skilde våra 

observationer åt. Denna process har skett parallellt med att vi läst in oss på tidigare forskning 

på området och under tiden som vi klurat över vilka teoretiska utgångspunkter som vi ska ha. 

Dessa snabba genomläsningar av materialet gjorde att vi kunde skissa på ett metodologiskt 

tillvägagångssätt som vi menar varit användbart för oss och vårt syfte med studien. 

Nästa steg i processen var att skapa en sorts grovsortering för texten och plocka ut relevanta 

delar av den som vi märkte var mer väsentliga för studiens syfte och de frågeställningarna vi 

hade. Vi kopierade därför in Sverigedemokraternas principprogram i ett 

ordbehandlingsprogram och började med en sorts kombinerad manifest och latent tolkning av 

materialet för att försöka svara på vår första frågeställning som var ”att undersöka och 

beskriva vad det står i partiets principprogram”. Att använda sig av tolkningar på olika nivåer 

innebär att det budskap som finns i texten bildar en helhet. Det manifesta och explicita blir 

synligt och uppenbarar sig ganska lätt för forskaren genom att det inte krävs någon större och 

djupare tolkning då det återfinns i det uttalade. Budskap som ligger djupare eller dolt i texten 

återfinns i det latenta och implicita, det som inte uttalas. Här krävs det att forskaren är öppen 

och vrider och vänder på resonemang för att hitta en annan tolkning än den som synes vara 

uppenbar eller outtalad (Boyatzis 1998, s. 4-5 och s. 28). Risken för att övertolka dolda 

budskap med en latent tolkning finns alltid eftersom forskare är människor och som sådana 

har vi förutfattade meningar som kan påverka vår subjektivitet (Boyatzis 1998, s. 28). Att 

närma sig texten och se dess delar i kombination med helheten som texten är placerad i är 
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nödvändigt för att kunna göra en tolkning av vad det väsentliga är i texten och hur vi kan 

tolka textens innebörd. Orden i texten, meningarna och textens helhet och sociala kontext 

påverkar hur den kan förstås (Esaiasson et. al 2007, s. 237).  

Vi utarbetade våra analysfrågor (se bilaga 1) som hjälpte oss att få en sorts struktur utifrån 

våra teorier och som skulle leda oss in på rätt väg i texten och visa oss det vi ”letade efter”. 

Det vill säga de begrepp och dess sammanhang som vi sedan kunde abstrahera upp mot våra 

teoretiska utgångspunkter. Denna process var inte enkelriktad utan det var en genomgående 

och nödvändig pendlingseffekt och ett växelspel mellan teori och empiri. Nya upptäckter tog 

oss på detta vis vidare genom forskningsprocessen.  

För att få svar på vår andra frågeställning: ”vilka centrala begrepp bygger de sin diskurs om 

”oss/vi” och ”de andra” på?” var vi tvungna att gå vidare med materialet på en djupare nivå. 

Detta innebar att vi läste texten mer ingående, satte koder i marginalen och diskuterade om 

exempelvis en del av orden och/eller våra tänkta teman stod oftare i texten än andra, i vilket 

sammanhang dessa återfanns och hur vi då kan tolka de beroende av detta. Vi flaggade vissa 

ord och begrepp som exempelvis ”vi” och ”familj” som vi upptäckt återkom i större 

omfattning och med en större spridning, sett till antalet sidor och sammanhang än andra, via 

ordbehandlingsprogrammet. Vi letade även efter om metaforer användes i texten och om det 

gjorde det, så följde vi vår tolkning av den i enlighet med den mall vi arbetat fram. Det vill 

säga vi tittade på i vilket sammanhang den stod och hur detta relaterade till texten för övrigt 

och om metaforen kunde förstås på olika vis. På så vis blev det mer tydligt att se de mönster 

som uppenbarade sig på en återkommande basis. Denna arbetsmetodik gjorde att det även 

blev tydligare att se vissa ord och begrepp som hade stor kvantitet sett till antal gånger de 

nämndes i partiets principprogram och hur de relaterade till texten för övrigt. 

För att kunna besvara vår andra frågeställning har vi likt de Cillia, Reisigl & Wodak (1999), 

använt oss av en idealtyp, i detta fall Homo Svedikus. Vi ville med utgångspunkt i denna 

renodlade idealtyp av svensken/svenskhet ha något att sätta ”de andra” i relation till. Att 

arbeta med teman i en kvalitativ studie kan vara till metodologisk hjälp. Dessa teman blir 

verktyg i analysprocessen för att visa hur mönster som vi upptäckt i vårt datamaterial kan 

länkas till våra teoretiska utgångspunkter. Det blir en process där vi dekonstruerar och 

blottlägger information som återfinns i vårt datamaterial (Boyatzis 1998, s. 4). Till vår 

idealtyp har vi därför kopplat tre teman som vi har arbetat fram: vi/oss, närhet/likhet och 

familjen/gemenskap. Till dessa har vi kopplat dikotomier som utgörs av: de andra, 
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avstånd/olikhet och hot/kränkningar. Inget av våra teman kan stå själv och på egna ben. Det 

följer av sakens natur att den ena positionen kräver dess motsats. Det är heller inte självklara 

gränser mellan våra olika teman. De ska förstås som en konsekvens av de mönster vi hittat i 

materialet och som att de kräver en interaktion med dels varandra och dels med dikotomierna, 

för sin existens. Den tematiska uppdelningen växelverkar på så vis i en ständigt pågående 

social och retorisk process (se bilaga 2). När det gäller dikotomin till familjen/gemenskap så 

utgörs den (hot/kränkningar) av de ord och sammanhang som stod i skarpast kontrast till 

familj/gemenskap. Familjedikotomin blev alltså inte ickefamiljär, istället uppstod dikotomin 

ur de ord och begrepp som familjen och gemenskap stod i relation till, i partiets program, – 

hot/kränkningar.     

De teman som vi använt skapade vi genom att utgå från analysfrågor som vi inspirerats av 

Boréus (2006, s. 205) att använda som ytterligare verktyg i processen för att ställa frågor till 

texten. Tillvägagångssättet att ställa konkreta frågor till texten och den vägen söka svaren på 

våra frågeställningar är även i enlighet med Esaiasson et. al (2007, s. 243) resonemang. 

Analysfrågorna som vi ställde till texten redovisas i bilaga 1. En schematisk överblick av våra 

teman redovisas i uppsatsens bilaga 2.  

8.4 Bedömning av datakvalitet och analysprocessen 

Sverigedemokraternas principprogram hämtade vi från partiets hemsida. Det är det första som 

dyker upp på partiets hemsida under fliken ”Våra åsikter”. Principprogrammet är antaget på 

Riksårsmötet som partiet höll i maj 2003. Den senaste revideringen är gjord i samma 

konstellation i maj 2005. Trots åldern på programmet, till dags dato drygt fem år, och just 

därför så anser vi att programmet har stor relevans för partiet och det som de representerar 

och når ut till folk i allmänhet med. Eftersom att det inte skett några revideringar sedan maj 

2005 menar vi att det är ett starkt grundläggande manifest budskap som uttrycks i 

principprogrammet. Som sådant har det därför relevans för oss och vår studie och vi bedömer 

därför vårt datamaterials kvalité som god.   

Det är viktigt att vid en teoretiskt informerad ansats ha analysfrågor som är kopplade till 

teorin och bygga upp kedjor av resonemang som ger validitet och transparens i processen 

samt belysa passage i texten med citat exempelvis (Esaiasson et. al et. al 2007, s. 235 och s. 

253). Det som blev klurigt i själva analysprocessen var att särskilja de två frågeställningarna 

som vi hade. Vi provade med det tillvägagångssättet men det stod klart ganska snart att det 

inte gick att separera de två i analysen. Vi har därför under analysavsnittet valt att 
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sammanväva de två genom vår tematiska indelning och de resonemang vi för i texten för 

övrigt.  Detta visar att delarna i texten och dess helhet utgör en sammantagen kontext som inte 

tillåter sig att analyseras separat. Tillsammans ger de dock svar och ett resultat.  

Eftersom vi hade en teoretisk analysram som vi utgick från, det vill säga vi gick från det 

teoretiskt abstrakta ner till konkreta begrepp i en vardaglig kontext, ”sökte” vi efter begrepp 

som vi uppfattat som centrala både på en manifest och på en latent nivå. Detta är att 

tillvägagångssätt som, enligt Boyatzis (1998, s. 33), är nödvändigt för att skapa och använda 

teman som visar hur vi har operationaliserat och översatt våra teoretiska analysverktyg till 

konkreta indikatorer för dessa utgångspunkter. Risken med detta tillvägagångssätt kan dock 

vara att forskaren så att säga letar efter vissa begrepp och därför missar annan väsentlig 

information i texten. Då ramarna i vår deduktiva ansats utgörs av teorierna som vi använt, är 

risken att vi låst oss och missat det sublima, det underliggande och kanske outforskade som 

kan uppstå vid en mer induktiv ansats när vi låter materialet ”tala” till oss (Boyatzis 1998, s. 

34-35). Vi menar trots denna risk att vi alla är färgade av olika teorier och präglade av vår 

förförståelse . Hur stor denna påverkan haft är svårt att avgöra, men det faktum att vi här 

diskuterar detta blir vårt sätt att visa att vi reflekterat över denna problematik genom hela 

processen. Per Dannefjord (2005) menar att det finns flera sätt och vägar att gå i 

forskningsprocessen, ingen är mer rätt eller sann än den andra. Forskning som helhet måste 

därför ses som ett inlägg i den pågående samhälleliga debatt som förs och att tillvägagångssätt 

och resultat som uppnås i en studie därför alltid kan kritiseras, men de blir inte mindre viktiga 

för det (Dannefjord 2005, s. 15). 

Då Sverigedemokraterna får ses som ett samtida fenomen minskar risken för att missförstå 

den samhälleliga kontexten eller debattklimatet, även om vi varit aktsamma i vår tolkning. Vi 

är två personer som skrivit uppsatsen och därför har tolkningarna varit vår gemensamma 

produkt som vi diskuterat igenom och bildat en gemensam uppfattning kring, vilket vi anser 

bidra till en god intersubjektivitet och objektivitet. En reflektion som vi gjorde i samband med 

analysen är att vi är två personer som båda har en svensk kvinnlig förförståelse i tankarna med 

oss in när vi studerar Sverigedemokraternas principprogram. Detta kan såklart varit till både 

en fördel som en nackdel vid analysen och det resultat vi kommit fram till. Vi kan dock inte 

radera de ”ryggsäckar” som vi burit med oss in i denna studie, men det ska framhållas att vi 

vridit och vänt på våra resonemang och tolkningar innan vi satt dessa på pränt. 
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Våra teoretiska ramar, analysfrågor och tematiska uppbyggnad gjorde att vi upptäckte ett 

tydligt mönster i Sverigedemokraternas principprogram och hur de via språket konstruerar 

svenskhet. Vi menar därför att vi har översatt våra teoretiska analysverktyg på ett bra och 

konkret sätt. Vi har mätt det vi skulle mäta i enlighet med vårt syfte och svarat på våra 

frågeställningar. Mönstren vi upptäckte i partiets principprogram är tydligt och i kombination 

med vårt tillvägagångssätt skulle andra personer (eller vi själva) vid ett annat tillfälle komma 

fram till samma eller liknande resultat. I slutändan handlar det dock om vilken tolkning som 

gjorts av de forskare som utfört studien.  

9. Analys och resultat 

I vår analys redogör vi först Sverigedemokraternas grundläggande tankegångar som de 

presenteras i partiets principprogram. Dessa kan ses som ett övergripande svar på vår första 

frågeställning. Därefter redovisas de tre dikotoma teman som vi har använt i vårt fortsatta 

analysarbete av partiets program för att besvara vår andra frågeställning. Vi avslutar detta 

avsnitt med att redovisa vårt resultat. 

I principprogrammet målar SD upp sin idealtyp av svenskhet och svensken, som vi har valt att 

kalla Homo Svedikus. Det svenska samhället framställs som en stor gemenskap där 

medborgarna ska känna sig trygga och harmoniska, vilket kommer att uppnås genom att 

samhället genomsyras av en gemensam kultur med delade grundläggande värderingar. Partiet 

tar i programmet upp hur viktig FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna är för dem och 

lägger även stor vikt vid att det inte finns något hierarkisk tanke bakom särskiljande av 

kulturer. Partiet värderar inte explicit någon kultur högre än någon annan men det är viktigt 

att kulturer hålls särskilda från varandra för att inte förlora sin ”unika” karaktär 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4). Detta kallar partiet för den nationalistiska 

principen och det är den grundläggande tanken för hela deras program: 

  
Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska 

överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant 

samhälle befolkningsmässigt homogent (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5).  

 

Det är denna princip som de upplever som hotad eller kränkt i och med dagens rådande 

politik. Detta kan ses som en etnonationalistisk utgångspunkt, det vill säga att inget folk är 

mer värt än ett annat men hör hemma ”där de kommer ifrån” (vår citering). Detta tankesätt 

yttrar sig i följande ”De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör 
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erkännas och skyddas till allas gagn” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). 

Denna tanke är vanlig i högerextremistiska sammanhang och eftersom det inte sker en öppen 

värdesättning av de olika kulturerna, menar partiet att de inte är rasistiska. De menar att enligt 

de mänskliga rättigheterna är det till allas fördel om folk/kulturer hålls åtskilda eftersom vi 

alla är unika och därmed inkompatibla (Rydgren 2002, s. 206). Det är slutsatsen att kulturen 

förlorar sin unika särprägel om den blandas med andra kulturer som är exkluderingsfaktorn i 

sammanhanget. Genom detta bortser SD (och andra nationalistiska partier) från det faktum att 

det som är svensk kultur idag i själva verket har många influenser från andra länder och 

kulturer. Den rådande kulturen bestämmer vad som ska tas upp och försvenskas, det vill säga 

låneord modifieras i stavning och uttal, maträtter ändras för att passa svenskarnas smak och 

texter översätts och formas utifrån det svenska språket. SD ser inte kulturen som någonting 

helt statiskt, definitionen av deras kulturbegrepp lyder: ”Kulturen utgörs av den omgivning av 

självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever och som vi är med och forma” 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). Alltså sker det en utveckling av kulturen i 

och med att vi är med och formar denna, problematiken ligger i vem som är inkluderad i detta 

vi.  

9.1 Tema 1: Vi/oss och de andra  

I SD:s principprogram framgår det tydligt att för att kunna skapa ett ”vi” måste det också 

finnas en motpol, ett ”de andra”. Att inkludera individer i en gemenskap sker parallellt med 

att exkludera andra. Vi menar i linje med de Cillia, Reisigl & Wodak (1999), att vi har ett 

svenskt habitus - alltså att vi genom vår uppfostran, vilket i Sverige ofta är genom daghem 

och skolgång, lär oss ett visst sätt att vara. Det vill säga att vi genom denna socialisering 

besitter en form av lokal och tyst kunskap. Vi lär oss hur vi ska reagera på situationer och 

gentemot varandra och vad som är rätt och fel och att vi förväntar oss att andra uppför sig 

likadant. Det är detta svenska habitus som gör att vi kan urskilja individer som tillhör 

gemenskapen, som är detta ”vi.” När SD söker att definiera ett begrepp så förutsätts läsaren 

att fylla i det självklara, som när de definierar kulturbegreppet:  

…den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att 

forma… Man ska alltså kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s.6). 

De skriver inte vad det är som vi lever i, eller vad det är som är självklart, utan det förväntas 

den som är svensk veta utifrån sitt svenska habitus. För att denna grupp ska bli medveten om 

sig själva krävs det en annan grupp att jämföra sig med, ”de andra.” Genom att lyfta fram 
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välkända faktorer som symboler menar Eriksen att individen kan lockas reflektera över den 

egna kulturella tillhörigheten och därigenom skapas en känsla av nationalitet (Eriksen 1993, s. 

130). Genom att definiera vad som är svenskt lockar SD mottagarna av deras budskap att 

reflektera över den egna svenskheten. Eftersom "man ska känna igen varandra" i enlighet med 

ovanstående citat så kommer individer känna igen de som liknar dem själva då de genom ett 

gemensamt habitus har liknande smak, åsikter, förhållningssätt och så vidare. 

Eriksen menar även att etnicitet kan verka som ett meningsgivande och organisatoriskt medel 

för aktörer som vill måna om kulturellt definierade intressen. Han trycker på att det är viktigt 

att vara medveten om etnicitetens dubbla roll i sammanhanget (Eriksen 1993, s. 29). 

Svenskheten är i det här fallet något SD vill värna om samtidigt som det utgör ett politiskt 

incitament och är grunden för deras organisering och de definierar och omdefinierar hela tiden 

det nationella utifrån deras arbete. Vi menar inte att SD har uppfunnit svenskheten som 

nationell identitet men att varje gång de definierar vad svenskhet är - eller inte är - så 

reproduceras denna, i deras tappning. En diskurs fixerar tillfälligt ett begrepp beroende på 

vilka andra ord detta sätts i relation till (Laclau & Mouffe 1985, se Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 34-35). Eftersom SD sätter svenskhet i relation till likhet, etnisk och kulturell 

och till unika kulturers särart så fixerar de vad svenskheten betyder enligt dem. 

På det viset kommer SD ge begrepp som den nationella gemenskapen och svenska 

värderingar en viss innebörd, som inte är konstant men som blir något att förhålla sig till, det 

vill säga en social konstruktion. I likhet med Eriksen (1993) och Daun (1998) menar vi att 

svenskheten i detta fall kan ses som ett objekt som är summan av de likheter som finns bland 

svenskar. Det är en förenkling av verkligheten där konstruktören, i detta fall SD, har valt ut de 

delar som passar deras önskvärda bild av svenskheten bäst. Vi menar att i egenskap av deras 

politiska roll så uppmanar de medborgarna att ta ställning. Som folkvalda politiker med en 

plats i det offentliga rummet och som självutnämnda representanter för den nationella 

gemenskapen får SD ett tolkningsföreträde och kan därmed ses som innehavare av en 

maktposition. I och med detta tolkningsföreträde definierar de inte bara ”vi” utan även ”de 

andra” utan att dessa får komma till tals.  

SD talar i större utsträckning om invandring snarare än invandrare. Oavsett vilket ord som 

används är detta enligt Boréus (2006) ett tecken på att denna olikhet är förankrad i det 

svenska språket. Detta eftersom benämningen hela tiden markerar en skiljelinje mellan oss 

och dem. Att SD fokuserar på fenomenet snarare än individerna i sig kan vara en strategi för 
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att rationalisera och objektifiera fenomenet. Genom att se det som ett fenomen istället för en 

grupp av individer avpersonifieras perspektivet vilket faller i linje med SD:s strategi att 

avskärma sig från uttalad rasism. SD ser invandringen som en pågående process och som 

sådan någonting som måste regleras på olika sätt, eftersom denna process i nuläget uppfattas 

av SD som ett hot gentemot den nationella principen. Även detta kan ses som ett 

förtingligande där invandring blir en samhällsfråga och kan ses som något reglerbart istället 

för individer med en egen vilja och agenda. Istället för att den enskilda invandraren målas ut 

som ett hot gentemot svenskheten som i biologisk rasism blir det en abstraherad variant i form 

av främlingsfientlighet. Att invandringsfrågan är så central visar sig av att det var 

uppfattningen att denna hotade svenskheten som var orsaken till att SD över huvud taget 

uppstod som parti: 

Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för svenskar. Den 

enande faktorn var motståndet gentemot den förda invandringspolitiken vilken man såg som alltför 

vidlyftig och därmed som ett hot mot vårt land, såväl ekonomisk som socialt (Sverigedemokraterns 

principprogram 2005, s. 4). 

9.2 Tema 2: Närhet/likhet och avstånd/olikhet 

SD utgår ifrån att vi känner oss trygga när vi ingår i en gemenskap med andra individer som 

är lika oss själva, genom att vi delar en gemensam kultur. De kopplar ihop kulturbegreppet 

med etnicitet och menar att om vi har en gemensam kultur så har vi även en gemensam etnisk 

bakgrund:  

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, 

vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5).  

SD menar att denna kulturella likhet och den nationella gemenskapen är viktig för vårt 

identitetsskapande:  

Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av 

grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska känna 

sig trygg i sin identitet (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4). 

De som är olika ”oss” blir alltså ett hot gentemot tryggheten i vårt identitetsskapande, ett hot 

mot att vi ska känna oss som trygga individer. Genom att måla upp denna motbild antas att de 

som är olika oss har andra grundläggande normer och värderingar, det lämnas ingen öppning 
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till att det kan finnas gemensamma nämnare mellan oss och de andra. Men vilka andra är det 

som avses? SD skapar en stegring där de blandar geografiskt och kulturellt avstånd: 

Visst finns det kulturella skillnader mellan svenskar och våra nordiska grannar även om de är mindre än 

skillnaderna mellan svenskar och kulturellt avlägsna delar av världen (Sverigedemokraternas 

principprogram 2005, s.4). 

Genom detta talar de om vart gränsen går för det nära sociala avståndet, det som är mest likt 

oss, men de lämnar den andra änden av skalan öppen. Istället sätter de kultur som en bortre 

gräns, ett otydligt begrepp istället för att ange en världsdel eller ett land. Detta undvikande 

kan ses som ett försök att inte vara uttalat främlingsfientliga. Genom att använda ordet 

”avlägset” blir gränsen diffus men det framgår att det är ett stort socialt avstånd, det vill säga 

handlar om delar av världen som är olika oss. Denna olikhet blir något otryggt och opålitligt 

som vi inte är säkra på hur vi ska hantera. Resonemanget om avlägsenhet och den sociala 

polariseringen som SD pratar om kan förstås i enlighet med Boréus (2006) tankar om att 

distansering och social kategorisering sker via språket och dess begreppsapparat. Ju mer 

distans vi lägger mellan oss själva och andra desto mindre solidaritet och 

igenkänningsfaktorer uppstår. SD skapar följaktligen en distans via språket i 

principprogrammet genom sina benämningar och beskrivningar av ”de andra” som paradoxalt 

är nödvändig för svenskhetens existens. 

Partiet är i sina tankar om socialt avstånd dock inte konsekventa eftersom de ser samerna som 

tillhörande ett annat folk än det svenska, trots att de lever och har levt inom Sveriges gränser 

under en lång tid. ”Dessutom lever här sedan en lång tid tillbaka icke-svenska 

befolkningsgrupper, som till exempel samerna” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, 

s. 5). Det framgår inte av programmet vad det är som gör att samerna är avvikande. Men 

eftersom SD skiljer mellan olika folk med motiveringen att de har olika kultur kan detta ses 

som att det är samernas kultur som gör dem icke-svenska.  

Strävan efter likhet beskriver Daun (1998) som något typiskt svenskt och tar upp att i det 

svenska språket omtalas likhet ofta som gemenskap, ett ord som är svårt att översätta till 

exempelvis engelska (Daun 1998, s.127). För oss svenskar förutsätter en gemenskap en likhet 

mellan de individer som ingår i den. Detta är det SD bygger sin retorik på och deras explicita 

förklaring är nästan inte nödvändig för att vi ska förstå. Eventuellt är budskapet riktat mot den 

andre, den som är olik oss och därför inte önskvärd. Partiets resonemang kan därför förstås 

som att den inte besitter samma habitus och på så sätt stör vår homogenitet med sin avlägsna 
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kultur och genom sin olikhet hotar svenskheten som är vår identitetsmarkör. Genom att 

fokusera på likheten utestänger de implicit de olika:  

De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade 

av deras respektive kulturer (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). 

 

”Som ett led i strävan att undvika konflikter bör den här typen av kulturkrockar förhindras” 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4). SD menar att genom att hålla isär olika 

kulturer så undviks konflikter. Detta kan kopplas till Dauns resonemang om att svenskar har 

en tendens att vara konfliktundvikande, att detta är en del av vår nationella självbild och 

normerande inom den svenska socialisationsprocessen (Daun 1998, s. 93-95). Om detta är en 

kulturell norm blir konflikter ett negativt laddat tillstånd, det är tänkbart att i andra kulturer 

(och hos personer som ”avviker” från normen i vår egen kultur) ses konflikter som mer 

positivt laddade. En positiv laddning skulle kunna innebära att konflikter är ett sätt att ”rensa 

luften” och lösa en meningsskiljaktighet mellan två parter, att vara ärlig och öppen med sina 

åsikter. SD appellerar på detta sätt med sitt ordval till de som enligt den svenska normen 

förstår det här som något negativt och önskvärd att undanhålla sig från.  

9.3 Tema 3: Familj/gemenskap och hot/kränkningar 

Enligt Charles Tillys (2000) resonemang så använder vi oss av organisationsformer vi känner 

till när vi skapar organisationer. SD hävdar att familjen är den grundläggande 

organisationsformen: ”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, 

har familjen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats” (Sverigedemokraternas 

principprogram 2005, s. 8). En familj är något en individ föds in i, det är ett naturligt tillstånd 

det vill säga inget självvalt (Smith 1991, se Rydgren 2002, s. 173). I och med att familjen 

framställs som samhällets grund abstraheras detta familjebegrepp till en samhällelig nivå i 

form av den nationella gemenskapen. Detta hänger samman med Tillys (2000) resonemang 

när han menar att vårt sätt att organisera oss socialt får effekter och skapar ojämlikhet. När SD 

pratar om familjen utestängs de som inte anses tillhöra denna familj bestående av den 

nationella gemenskapen. Vi kan följaktligen förstå detta som att när SD skapar ett vi i form av 

en familj, så uppstår det ett kategoriellt motsatspar i organisationen Sverige. När partiet 

tillskriver grupper av människor deras sociala tillhörighet bestående av ”de andra” så uppstår 

det en exkludering. Denna exkludering är en social process som skapar social underordning i 

relation till de som tillhör familjen oavsett dess nivå - privat eller nationellt. 
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SD:s uppfattning om den nationella gemenskapen är nästintill objektifierad: ”Inga 

konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper” 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4). Att se denna gemenskap som någonting 

ursprungligt och djupt rotad lägger dess uppkomst långt bak i historien. Talet om att 

gemenskapen är ”djupt rotad” för tankarna till familjebegreppet eftersom rotmetaforen är i 

princip vedertagen när individer talar om var de kommer ifrån och om deras familj. I och med 

detta gör SD anspråk på att den nationella gemenskapen är ett liknande ”naturligt” tillstånd. 

Detta står i kontrast till ett vetenskapligt resonemang fört av Anderson (1992) som hävdar att 

nationalism uppstod som en social konstruktion under 1800-talet. Eriksen lyfter fram att 

anspråk på en historisk förankring kan vara ett sätt för politiska aktörer att vinna legitimitet 

(Eriksen 1993, s. 93). 

Vidare hävdar partiet vikten av den nationella gemenskapen och dennes identitetsskapande 

natur:  

Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan 

identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen som ger oss 

förutsättningarna för att uppnå detta (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4). 

Även här ses nationen som en naturlig förlängning av familjen och de är tillsammans 

förutsättningar för att vi ska kunna skapa oss en självbild, en identitet. Familjemetaforen är, i 

likhet med andra nationalistiska partiers retorik, central i SD:s principprogram. Det talas om 

folkhemmet, att alla folk ska vara herrar i sitt eget hus, arv och förfäder. Tar vi ett steg utanför 

direkt ordmässiga kopplingar har vi andra nyckelord kopplade till denna metafor såsom 

trygghet, solidaritet, ursprung, rötter, tradition, kulturell likhet, gemenskap, harmoni, 

förvaltarskap, stabilitet, kontinuitet och omtanke. 

SD vill återupprätta folkhemmet i en modern tappning, i det lägger de betydelsen: 

… det fria, öppna och demokratiska samhället, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet 

att påverka och känna trygghet såväl fysiskt som socialt (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 

9).  

Då detta står relativt långt bak i partiets program kan det ses som att läsaren här utgår ifrån att 

detta folkhem är till för svenskar, och det samhälle som vi får tillträde till när vi uppnått 

partiets nationalistiska princip. Folkhemstanken uppstod innan arbetskraftinvandringen drog 

igång på femtiotalet och kan ses som ett steg tillbaka till en tid innan det fanns invandrare i 

Sverige. Folkhemmet är en del av svenskars gemensamma historia och det faktum att partiet 
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vill återskapa det antyder att folkhemsmentaliteten inte längre är närvarande i rådande politik, 

citatet ovan visar vilka värden SD:s folkhemstanke står för. Socialdemokraternas 

folkhemstanke slog igenom eftersom den appellerade till de stora massorna, arbetarklassen. 

SD i sin tur vill göra anspråk på att framstå som ett folkligt parti som förankrar sin politik 

utifrån ”hur människan är i verkligheten” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4).  

I inledningen av programmet talar partiet om att deras folkhem ska vara präglat av trygghet, 

harmoni och solidaritet. Enligt SD känner vi oss trygga när vi är i en gemenskap av människor 

som är lika oss själva och som vi kan identifiera oss med. Harmoni får ses som motsatsen till 

motsättningar och konflikter och enligt SD så uppstår konflikter när olika kulturer möts på 

grund av att ”kulturernas grundläggande värdesystem krockar” (Sverigedemokraternas 

principprogram 2005, s. 4). Alltså uppnås harmoni genom en gemenskap som består av 

individer som är lika varandra, kulturellt och etniskt. Den tredje komponenten i detta folkhem, 

solidaritet, återkommer som en koppling till identifikationen: 

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidaritet beror av identifikationen. Vi har en benägenhet att 

i högre utsträckning känns solidaritet med dem vi kan identifiera oss med (Sverigedemokraternas 

principprogram 2005, s. 10). 

Solidaritet har konnotationer av brödraskap i och med det ömsesidiga ansvar det innebär och 

den gemenskap som den fodrar och ger. Identifikationen har lyfts fram som den viktigaste 

delen av den nationella gemenskapen tidigare i programmet och även idealet att en homogen 

befolkning bör ligga till grund för denna. I och med att solidaritet är en del av deras 

folkhemstanke blir därmed de som är olika svenskarna svårare att känna solidaritet med och 

därmed är de inte en önskvärd del i återupprättandet av folkhemmet.  

I programmet skriver de även påståenden som kan uppfattas som självklarheter, varför väljer 

de att ta upp dessa? Till exempel ”…samtliga medborgare har samma rättigheter och 

skyldigheter” och ”Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste sättas framför 

brottslingars intressen” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 9). Genom att ta upp 

dessa påståenden insinuerar SD att det inte står till på det här självklara sättet idag, det kan ses 

som en kritik mot den rådande politiken som låter det se ut såhär i nuläget. Vem är det då som 

har andra rättigheter och skyldigheter? Eftersom det i programmet sker en klar ”vi och dem” 

dikotomi kan detta ses som att svenskar och ”de andra” inte har samma villkor i samhället. 

När brottsoffer och brottslingar ställs upp i en dikotomi har läsaren inte har alltför svårt att 

lägga ihop de två dikotomierna med varandra: vi – offer och dem – brottslingar. Detta kopplar 
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vi till Boréus (2006) resonemang när hon menar att benämningar av andra och tillskrivandet 

av egenskaper i texter och tal skapar en social kategorisering. SD har dessutom i egenskap av 

politiskt parti en politisk agenda att hålla sig till. När partiet således använder sig av dessa 

underförstådda kopplingar vi (svenskar och offer) och de (”de andra” och brottslingar”) så ses 

detta som ett problem som måste åtgärdas och det kan ske genom partiets förda politik.  

Vidare trycker SD på allas likhet inför lagen, återigen en självklarhet som måste tas upp och 

som hänger ihop med resonemanget att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Dessa 

uttalanden förekommer ofta i politiska sammanhang och är positivt laddade i och med att de 

framstår som jämlika och demokratiska. Detta menar vi att SD använder sig av för att 

legitimera sin politik och för att anpassa sin retorik till den rådande politiska diskursen. De 

ändrar innebörden av dessa uttryck till att särskilja istället för att jämställa grupper med 

varandra. 

Olikheten stannar inte vid etnicitet och kulturell likhet, även om det är huvudfokus i SD:s 

principprogram. Utan att explicit använda sig av orden ställer de upp den heteronormativa 

kärnfamiljen som ett eftersträvansvärt ideal eftersom de talar om att män och kvinnor är 

skapade av olika, kompletterande karaktär. Det vidare är ”alla barns rätt till en mor och en far 

av väsentlig betydelse” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 8). 

Genom att använda sig av ordvalen hot och kränkningar indikerar SD att det är något som 

måste avvärjas och åtgärdas. Hot upplevs som en direkt fara, men det kan förebyggas och 

kräver handling för att avvärjas. En kränkning är något som fördöms och som är en 

överskridelse mot en lag, bestämmelse eller social regel. Partiets ordval manar till handling 

och det är bråttom, ibland förstärks dessa ord med kraftmarkörer såsom ”allvarligt hot” eller 

”elakartad kränkning”(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 4-9). Andra starka 

ordval är att kulturer och därmed identiteter har ”utplånats”, de talar om ”ödesdigra 

konsekvenser”, kulturer har ”gått under” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). 

Vidare har invandringen varit ”oerhört omfattande”(Sverigedemokraternas principprogram 

2005, s. 6) det vill säga mer än vad som kan anses vara normalt, nästan så stor att det blir 

ogripbart, vilket i förlängningen leder till en svårhanterlig situation. Sammantaget leder dessa 

ordval till snudd på en domedagsprofetia om att Sveriges unika svenska egenskap håller på att 

försvinna och kommer göra det om det inte sker en ändring i det politiska styret. Eftersom det 

är en del av en politisk diskurs kan det tolkas som att SD är partiet som kan ändra på detta.  
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Den nationella gemenskapen och den nationalistiska principen går hand i hand, och därmed 

blir hot gentemot den nationalistiska principen även hot gentemot den nationella 

gemenskapen, det vill säga alla svenskar. ”Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle 

har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning” 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 6). SD tar även upp andra hot, varav de flesta 

utgår ifrån invandring eller överstatlighet. SD liknar kulturell mångfalds betydelse för 

mänskligheten med biologisk mångfald för naturen (Sverigedemokraternas principprogram 

2005, s. 5). De målar därigenom upp en bild av svensken som en utrotningshotad art som till 

varje pris måste räddas. De påvisar denna kulturella mångfald genom att lyfta fram olikheter 

mellan grupper och kulturer. Eftersom olikhet är motsatsen till likhet och en homogen 

sammansättning blir all olikhet ett möjligt hot eller en möjlig kränkning av den nationalistiska 

principen. Ett hot gentemot den nationella gemenskapen och dess unika kultur blir ett hot mot 

varje individ eftersom SD hävdar att det är i kollektivet vi finner en del av vår identitet. Se 

följande citat:  

Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har vidare tenderat att utvecklas på ett sådant sätt att 

kulturerna utblandats, och de ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). 

Alltså föreligger det enligt SD en risk att en del av vårt identitetsskapande utplånas. Det är 

inte tydligt om SD menar att det finns en tydlig svensk kultur eller inte, ovanstående citat kan 

ses som att den inte är tillräckligt stark och dominerande för att vara beständig. Även när det 

gäller att definiera svenskhet är SD otydliga, de menar att ”svensk är den som av sig själv och 

andra uppfattas som svensk” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 6). Det är alltså 

något som är både subjektivt för personen själv och samtidigt ett föremål för andras 

subjektivitet. Det blir upp till personen att bestämma sin identitet men denne är samtidigt 

utelämnad till andras åsikter – det krävs konsensus för att bli uppfattad som svensk. För att bli 

upptagen i gemenskapen krävs att andra godkänner en som svensk. Ur detta perspektiv blir 

det tydligt att SD ser kollektivism som den framstående identifikationspunkten, du kan inte 

själv bestämma vem du är utan att förhålla dig till kollektivet/gemenskapen.  

Enligt Rydgren är det viktigt för RHP-partier att inte framstå som antidemokratiska och att 

distansera sig tillräckligt ifrån ett opassande förflutet (Rydgren 2002, s. 7). SD ger sin idé om 

demokrati i principprogrammet: 

Sverigedemokraterna förespråkar en klassisk demokratimodell, med inslag av brukar- och 

direktdemokrati, där ett minimum av värderingar läggs in i demokratibegreppet och där samtliga 



32 
 

medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. All makt ska utgå ifrån folket. Demokratins kärna är 

medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation (Sverigedemokraternas principprogram 

2005, s.9). 

Inslagen av brukar- och direktdemokrati i koppling till att all makt ska utgå från folket kan ses 

som en markering gentemot överstatlighet, vilket enligt programmet är en kränkning av den 

nationella principen. Detta kan även kopplas till uttalandet ”Låt alla folk vara herrar i eget 

hus” (Sverigedemokraternas principprogram 2005, s. 5). Partiet är inte uttalat avståndstagande 

till EU i principprogrammet, men utifrån deras vision framgår det att denna organisation och 

Sveriges deltagande är en kränkning av den nationella principen. Åter till citatet ovan, vilka 

värderingar som andra lägger in i demokratibegreppet – eftersom det är något som SD vill ta 

avstånd till – är oklart, men fortsättningen antyder att i den rådande demokratin har inte alla 

medborgare samma förutsättningar. För att tillsammans kunna göra någonting åt detta krävs 

en organisation och ett samarbete – en gemenskap.  

Partiets antagande av de mänskliga rättigheterna kan ses som ett taktiskt val för att ta avstånd 

till partiets rasistiska förflutna, såsom bakgrunden i BSS (Bevara Sverige Svenskt). Även den 

upprensning inom partiet som bland annat lett till att medlemmar som gått ur har bildat det 

mer uttalat främlingsfientliga partiet Nationaldemokraterna, kan ses som ett avståndstagande. 

I programmet står: 

För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och av andra uppfattas som 

svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat 

ursprung att tillhöra den svenska nationen. Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som 

medborgarskap. Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna 

erhållas även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av den nationella 

principen. I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar 

(Sverigedemokraternas principprogram 2005, s.6). 

Detta stycke kan ses som en del av SD:s strategi för att inte framstå som rasister, då de talar 

om en öppen svenskhet och att medborgarskap kan erhållas av icke-svenskar. Men budskapet 

är tvetydigt, det ter sig som en balansgång mellan att uttala sig politiskt korrekt och få fram 

det exkluderande budskap som deras strävan efter ett homogent samhälle kräver. Denna 

problematik är vanlig för RHP-partier enligt Rydgren, som antyder att det kan vara ett tecken 

på att det finns dubbla diskurser inom partiet. Dels en mer extrem inre diskurs som vänder sig 

mot de som redan är medlemmar och dels en diskurs utåt som strävar efter att nå en bred 

allmänhet (Rydgren 2002, s. 233).  
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Särskiljandet mellan medborgarskap och nationstillhörighet kan tolkas som att 

nationstillhörighet är ett tillstånd som kräver en historia, en närvaro och en kännedom om det 

svenska – ett svenskt habitus. Det framgår att detta inte är något som sker i en handvändning 

eftersom det kan ta flera generationer. Medborgarskap i sin tur är en teknikalitet som ger en 

individ ”vistelserätt” (vår citering) men som inte innebär att individen automatiskt tillhör 

gemenskapen. Eftersom utfärdandet av medborgarskap inte får vara en allvarlig kränkning av 

den nationalistiska principen kan det ses som att det inte får utfärdas till så många av ”de 

andra” att de hotar den svenska homogeniteten. 

Uttrycket icke-svenskar blir en tydlig gräns för olikhet men inte på vilket sätt dessa individer 

är olika, de som står utanför beskrivs inte som invandrare, eller annorlunda utan helt enkelt 

inte som vi. Mattson (2005) resonerar: ”Därmed är flexibiliteten i gränsdragningen ett 

nödvändigt inslag i en diskriminerande praktik, eftersom det skapar en variation av grunder 

utifrån vilken diskrimineringen kan ske” (Mattson 2005, s.152). Detta kan ses i samband med 

SD:s resonemang om avlägsna kulturer och att svenskheten ligger i att andra ska kunna 

uppfatta en individ som svensk, gränsdragningen är aldrig uttalad eller precis. 

Partiet avslutar stycket med att påpeka att medborgarskapet i huvudsak ska vara ett 

privilegium för svenskar, vilket även det är en diffus gräns. Sverige är anslutet till olika 

konventioner och avtal där vi i samarbete med andra länder antagit oss att agera fristad för 

politiska - och krigsflyktingar. För att inte kunna bli anklagade för nolltolerans eller brott 

gentemot konventioner som dessa så är SD manade att lämna en öppning i sin politik för att 

hålla ett avstånd till mer uttalade främlingsfientliga organisationer.  

I programmets inledning där de mänskliga rättigheterna nämns står: 

Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk 

tillhörighet eller etnisk bakgrund (Sverigedemokraterns principprogram 2005 s. 4).  

Därmed innebär antagandet av rättigheterna ett fördömande gentemot de partier och andra 

samhälleliga aktörer som uttalar sig mot SD – eftersom det står att de tar avstånd från 

diskriminering på grund av politisk tillhörighet.  

9.4 Sammanfattning av teman 

Efter vår analys av Sverigedemokraternas principprogram har vi svarat på första 

frågeställningen som var att undersöka och beskriva vad som står i Sverigedemokraternas 

principprogram. Första frågan blev på så vis en utgångspunkt för vår andra frågeställning 
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”Vilka centrala begrepp bygger de sin diskurs om oss/vi och de andra på?” Analysen av 

begreppen i principprogrammet visar att Sverigedemokraternas diskurs om oss/vi och ”de 

andra” bygger på flera centrala begrepp. Dessa begrepp är de som utgjort våra dikotoma 

teman. Oss/vi temat kan förstås på olika nivåer som exempelvis vi svenskar, vi i Norden och 

vi i Europa. När detta oss/vi uppstår, konstrueras även ”de andra”.  

Likhet/närhet temat kräver även det ett konstruerat vi att utgå från och relatera till. Då blir 

olikhet/avstånd en diffus och oskarp gräns. Men eftersom att det är ”vi” som bestämmer ”de 

andras” olikhet och det ickenormativa så är det upp till ”oss” att avgöra vart gränsen går. Som 

en följd av denna oklarhet blir det olika gränser för olika grupper av individer. Det uppstår 

därför en maktasymmetri som tillfaller eliten i samhället när det gäller att sätta epitet och 

tillskriva människor deras sociala tillhörighet. Denna elit kan utgöras av riksdagspartier, i 

detta fall Sverigedemokraterna och/eller en hegemoni bestående av svensk normativitet.  

Familjen/gemenskap temat är kanske det mest framträdande begreppet och metaforen som 

Sverigedemokraterna bygger sin diskurs på. Det var slående att se hur ofta och hur partiet 

uppfattade hot och kränkningar mot familjen och dess gemenskap i vårt analyserade material. 

Även detta tema kan ses som en metafor bestående av olika nivåer och avse familjen och dess 

gemenskap på en lokal, nationell eller global nivå. Hotet och kränkningarna kan därför 

uppfattas olika och se ut på olika vis. Återigen är det ett ”vi”, denna gång i egenskap av 

familjemedlemmar, som avgör hotet, kränkningarna och dess karaktär. 

Distinktionen mellan oss och dem tas ofta upp i diskursanalytiska sammanhang och vi menar 

att det utgör den grundläggande polemiken i Sverigedemokraternas principprogram. Diskurser 

används för att skapa normer och Sverigedemokraterna har i egenskap av politiskt parti, som 

nu sitter i riksdagen, ett maktövertag gentemot allmänheten. Det ligger i det politiska 

budskapets natur att medborgarna ska ta ställning till det som sägs. Medborgarna ska välja 

politiker som offentliga företrädare och för att kunna bestämma vem vi ska rösta på så tar vi 

ställning antingen för eller emot deras budskap. På det sättet lockar politiska budskap in 

väljaren i en interaktion med den politiska diskursen. Eftersom Sverigedemokraterna skapar 

en uppdelning i vi och ”de andra” så ställs läsaren i en position att själv placera in sig, men 

även andra människor, i en av dessa socialt skapade kategorier.  

Den konstruerade svenskheten, i detta fall partiets idealbild - Homo Svedikus, bygger alltså i 

enlighet med vårt resonemang på en likhet. En likhet som enligt partiet ska genomsyra det 

vardagliga men även det strukturella i samhället. Genom partiets konstruktion och definition 
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av svenskhet uppstår en social ojämlikhet. Vi menar därför att Sverigedemokraterna som 

politiskt parti producerar och reproducerar social ojämlikhet på olika nivåer i samhället 

genom deras fokus på social likhet och vilken betydelse de ger svenskheten. 

10. Diskussion och förslag till vidare forskning 

Eftersom Sverigedemokraterna använder sig av begrepp som den nationella gemenskapen i 

deras principprogram menar vi att detta är en del av ett identitetsprojekt - vem som är svensk. 

Vi har under denna studie därför samtalat och diskuterat kring de tankar som detta projekt har 

väckt hos oss som individer. Efter att studerat partiets principprogram har det visat sig hur 

komplex vår livsvärld är och att det går att studera samhälleliga fenomen ur olika perspektiv. 

När vi fått frågan vad vi skriver vår uppsats om så har många i vår omgivning haft åsikter. 

Dessa har handlat om SD som parti och klart är att partiet väcker tankar och känslor hos 

människor.  

 

Möjligheten att få definiera sig själv är något som alla individer vill ha. När ett parti, en 

organisation eller en individ definierar vad som är svenskt definierar denne indirekt vad alla 

svenskar är eller hur de tänker. Att ha makten att definiera sig själv är inte alla förunnat. Ett 

exempel kan vara när den normerande gruppen, i detta fall SD, använder sin maktposition för 

att definiera "de andra". En av SD:s rädslor verkar vara att ”de andras” kulturella inflytande 

ska bli för stort och övermanna det som är svenskt i det rådande kulturella klimatet. Partiet 

talar om att vi bör undvika kulturkrockar vilket kan ses i kontrast till att det är SD som skapar 

denna konfliktsituation eftersom de väljer att fokusera på olikhet och särskiljande istället för 

på likhet och samförstånd. I och med att partiet väljer att lyfta fram likhet som ideal stänger 

de ute ”de olika/andra” i texten som den framgår i deras principprogram. Detta resonemang 

kan vi koppla till de Cillia, Reisigl & Wodak (1999) där den renodlade idealtypen för 

nationell likhet blir det som sätter gränsen för vad ”de andra” inte är. I detta resonemang ingår 

även betydelsen av att besitta ett nationellt habitus när det gäller kunskap om oskrivna lagar 

och regler. Att ha en tyst, lokal kunskap – ett habitus, blir exkluderingsfaktorn gentemot ”de 

andra” som saknar denna och detta utgör därför en bakomliggande orsak till ojämlikhet.    

När SD utövar sin makt att definiera svenskhet ställs det i relation till det som inte är 

svenskt/svenskar. Denna relation skapar ett socialt avstånd där svensken enligt partiet är i 

överordnad position. På detta vis uppstår en socialt ojämn maktbalans där en kategori anses 

utgöra normen och det eftersträvansvärda – en socialt skapad elit. Eftersom denna elit har 
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makt samlas det resurser här i olika former. Dessa resurser kan som en följd av denna 

organisationsform och sociala gräns bli ojämlikt fördelade, eftersom partiet vill stänga 

oönskade främlingar ute. I förlängningen kan det faktum att SD kategoriserar människor alltså 

få effekter på människors livschanser.      

Partiet pratar om olika svenskheter i programmet och deras ambivalens över den flytande 

graden av svenskhet är tydlig och vi ställer oss frågan om detta är en medveten strategi av 

partiet. SD pendlar mellan ett konstruktivistiskt och ett biologiskt perspektiv när det gäller 

deras syn på svenskheten. Det biologiska perspektivet framträder ofta i familjemetaforen, då 

det talas om ursprung och så vidare. Samtidigt menar de att en öppen och flexibel svenskhet 

står för att andra kan bli svenskar, men att detta kan ta flera generationer. Vilket i praktiken 

innebär att alla kan bli svenskar enligt partiet men det finns en vision hos SD där en normativ 

svenskhet existerar. En svenskhet som har rötter längre tillbaka än vad ”de andra” svenskarna 

har och är de som blir till fullo accepterade som en del av den svenska gemenskapen. Det 

uppstår följaktligen en socialt hierarkisk skillnad på svenskhetens skala där partiet har 

svenskar (de gamla) i toppen sedan kommer medborgare av landet Sverige och längst ner ser 

partiet de icke önskvärda. Vilka som är oönskade är i enlighet med principprogrammet och 

ovanstående resonemanget oklart och flytande. Genom att utnyttja sin maktposition i 

egenskap av politiskt parti kan det därför ses som att partiet vill äga diskursen om svenskhet 

och därmed styra över rätten att avgöra vem som är svensk. Partiets syn på och talet om ”de 

andra” – icke svenskarna är som vi sagt tidigare ambivalent. Deras program är i många 

stycken motsägelsefullt kring vad de menar med den normativa svenskheten. Ibland resonerar 

partiet som så att det svenska bygger på en etnisk grund, men ibland är den som är svensk 

någon som delar lika värden och kultur. Det är på så sätt en sorts kamp eller diskrepans 

mellan vad SD lägger i betydelsen svensk och vad andra lägger i begreppet.  

 

Diskriminering är ett starkt begrepp med olika definitioner och kan bestå av flera skilda slag 

av ojämlik behandling. Diskriminering är exempelvis kopplat till rättsliga frågor om vad som 

är förbjudet eller inte enligt svensk lag. Det finns alltså sociala praktiker som är direkt 

kopplade till begreppet. Vi använder oss av diskrimineringsforskning, bland andra van Dijk 

(2005) och Boréus (2006), i vår studie för att hjälpa oss att se och förstå exkluderingsorsaker i 

SD:s principprogram och hur dessa kan ses i ett vidare perspektiv. Detta eftersom exkludering 

och diskriminering har flera gemensamma nämnare. Vi vill dock framhäva att vi inte har tittat 

på några rättsliga aspekter som är kopplade till praktiskt socialt handlande utan varit 
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fokuserade på ojämlikhetsaspekten som den kan förstås utifrån partiets program. Vi menar 

därför att det är viktigt att studera politiska texter och kritisk granska dem, och inte bara 

Sverigedemokraternas, för att på så vis kontrollera vilka sociala praktiker som kan kopplas till 

deras budskap. Vi har själva lämnat detta utanför denna studie och dess syfte. Som förslag till 

vidare forskning menar vi därför att det vore intressant att se hur Sverigedemokraternas 

praktiska agerande, i form av olika handlingsplaner exempelvis, ser ut i förhållande till deras 

politiska budskap i principprogrammet. Eftersom Sverigedemokraterna är uttalat 

främlingsfientliga så var det inte förvånande att detta framkommer i deras principprogram. 

Resultatet blir ett exempelfall för hur främlingsfientlighet manifesteras i ett politiskt 

sammanhang. Därför skulle det vara intressant att genomföra en studie liknande vår där andra, 

mer etablerade partiers partiprogram undersöks utifrån ett vi/dem perspektiv. 
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Bilaga 1: Analysfrågor: frågor som vi ställde till texten i Sverigedemokraternas 

principprogram  

 
1. Vilka ämnen behandlas? Vad säger texten?  

 

2.  Vilka ord eller begrepp verkar återkomma och i vilka sammanhang? Finns det ett mönster? 

 

3. Finns det en spridning över materialet som helhet kring vissa ord och vilka är dessa? 

 

4. Leta efter alla epitet som tillskriver svenskhet som exempelvis vi/våra och Sverige och se 

till i vilken kontext de förekommer. Vad sätts dessa epitet i relation till? 

 

5. Värdeladdade ord (som exempelvis nation, hot, demokrati, kultur och familj) – finns det? 

Om ja, notera dessa och se i vilken kontext de står och i relation till vad? 

 

6. Likhet och olikhet/närhet och avstånd mellan ”oss och de” – hur ser dessa beskrivningar ut 

och hur relateras dessa i texten?   

 

7. Används metaforer i texten? Om ja, hur? 
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Bilaga 2: Schematisk översikt över våra teman 

 

 

 

 

 

Tema 1:      

  

 

Tema 2:  

 

 

Tema 3: 

  

Idealtypen: 

Homo Svedikus 

Vi/oss ”De andra” 

Närhet/Likhet Avstånd/Olikhet 

Familj/Gemenskap Hot/Kränkningar 


