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Abstract

The debate surrounding the opinion polls of the political party Sverigedemokraterna, and later their 

results in the Swedish election has been evident. The purpose of the study is to investigate how 

norms of equal treatment in social work practice might be influenced by Sverigedemokraterna's 

understanding of culture, ethnicity, nationality and religion. The thesis is outlined through the works 

of Teun van Dijk and Ruth Wodak (2000) regarding racist discourse in politics, Giorel Curran 

(2004) explaining lesser established parties influence on the broader discourses and Anders 

Hellström and Tom Nilsson (2010) attempting to ideologically position Sverigedemokraterna. With 

the method for analyzing policy documents designed by Carol Bacchi (2009) the latest motions 

from Sverigedemokraterna has been analyzed. Bacchi’s theoretical framework, together with theory 

concerning the expression of modern racism of John Hodge (1999), Paul Gilroy (1999) and 

Bennedict Anderson (1996) amongst others has been used to create an understanding of the 

material. The study shows the existence of understandings within the party of cultures as separate 

and absolute differentiated from each other, coinciding with research on the matter of racism. 

Hierarchies amongst cultures defined by place of birth are created through the motions. Ideas of a 

Swedish culture is portrayed as more developed and superior culture. People's different rights of 

wellfare are made sense of through arguments of birthplace and embodiment of what the party 

defines as Swedish culture. 
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Sammanfattning 

Debatten om partiet Sverigedemokraternas opinionssiffror, och senare valresultat har varit påtaglig. 

Studiens syfte är att genom analys av Sverigedemokraternas resonemang kring kultur, nationalitet, 

religion och etnicitet förstå hur normer i det sociala arbetet om likabehandling kan komma att 

påverkas av dessa sverigedemokratiska resonemang. Med utgångspunkt i Teun van Dijk och Ruth 

Wodaks (2000) forskning om rasistiska diskurser i politiken, Giorel Currans (2004) studie om 

mindre partiers påverkan på de politiska diskurserna och Anders Hellström och Tom Nilssons 

(2010) ideologiska positionering av Sverigedemokraterna har uppsatsens syfte utformats. Med 

Carol Bacchis (2009) metod för analys av policydokument görs en diskursivt inriktad textanalys av 

de vid tiden för studien senast publicerade motionerna från partiet. Tillsammans med Bacchis 

teoretiska ramverk för metoden används forskning från John Hodge (1999), Paul Gilroy (1999) och 

Bennedict Anderson (1996) m.fl. kring hur nyare former av rasism tar sig uttryck genom 

föreställningar kring kulturer. Analysen visar på sverigedemokratiska föreställningar om kulturer 

som skilda från varandra och präglade av olikhet sinsemellan, i överensstämmelse med forskning 

kring nyrasismens utgångspunkter. Hierarkier av kulturer kopplade till födelseplats utformas i 

resonemangen förda i motionerna, där idéer om en svensk kultur framställs som utvecklad och 

överlägsen. Människors rätt till välfärd sorteras i de sverigedemokratiska resonemangen efter 

födelseplats, och förkroppsligande av en av partiet definierad svensk kultur.      
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1. Inledning

I detta uppsatsarbete kommer jag att titta närmare på Sverigedemokraterna. I media har det förts en 

aktiv debatt kring partiets påstådda rasistiska ideologi och agenda.1 Etablerade partier går ut 

offentligt med att de inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna.2 Detta parti är nu efter 

riksdagsvalet Sveriges tredje största och fick 12,86% av rösterna i riksdagsvalet 2014.3 Hellström 

och Nilsson bekräftar att partiet står på en ideologiskt nationalistisk bas.4 Hur den politik som 

Sverigedemokraterna driver kommer att påverka förutsättningarna för det sociala arbetet där värden 

om likabehandling är centralt blir viktigt att bena ut. John L. Hodge skriver att förtryck uppstår när 

medlemmar av en grupp begränsas i rättigheter och makt av andra till ett underläge i förhållande till 

förtryckarna. Förtryck kommer i olika former och intensitetsgrader, så som systematiserade mord, 

tortyr, slavhandel eller sämre tillgång till utbildning och politiskt inflytande.5  

   Förtrycket kan riktas mot en grupp som definieras som en enhet utifrån uppfattade karaktäristika. 

Exempel på sådana uppfattade grupper är sådana som baseras på föreställningar om ras, nationalitet, 

etnicitet eller andra för förtryckaren möjliga strategier att identifiera en grupp genom.6 Balibar och 

Wallerstein (1991) konstaterar att rasismen sedan efter andra världskriget sällan har biologiska 

grunder, utan snarare rör kulturella uttryck.7 Huruvida den sverigedemokratiska politiken används 

för att utesluta grupper av människor och neka dem rättigheter anser jag är viktigt att reda ut. Jag 

vill se hur Sverigedemokraternas motioner utformas gällande vilka antaganden kring kultur, 

religion, etnicitet och nationalitet resonemangen stödjer sig på. Carol Bacchi förklarar i Analysing 

policy: what’s the problem represented to be? att politikernas lösningsstrategier är avgörande för 

hur det politiska problemet uppfattas. Det är de språkliga definitionerna i samband med 

lösningsförslagen som också definierar själva problemen. Det politiska policyskapandet skapar 

alltså förståelsen av det fenomen som policyn ska behandla.8  

 

Artikel 14 i de mänskliga rättigheterna lyder:  

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad 

såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.  

 

                                                 
1 se t.ex. SvD:s nätupplaga 2014-08-04 eller http://www.interasistmen.se/  

2 se t.ex. http://www.svt.se/nyheter/val2014/ideologisk-skillnad-stoppar-sd-samarbete eller Aftonbladets nätupplaga 

2014-09-12 

3    Valmyndighetens webbplats 2014-12-15  

4 Hellström & Nilsson (2010:67) 

5 Hodge (1999:90)  

6 Hodge (1999:91)  

7 Balibar & Wallerstein (1991:21) 

8 Bacchi (2009:1) 

http://www.interasistmen.se/
http://www.svt.se/nyheter/val2014/ideologisk-skillnad-stoppar-sd-samarbete
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De mänskliga rättigheterna gäller därmed alla människor oavsett socialgrupptillhörighet eller 

självvald, alternativt av andra påtvingad, kategori. Detta är något att vakta på och värna om ifall vi 

vill leva i och ta del av ett demokratiskt samhälle.  

   Foucault benämner diskurser som de utsagor vår verklighetsuppfattning formas av.9 Diskurserna 

speglar och skapar genom dess formuleringar verkligheten. Vilka beskrivningar och förståelser som 

är tillåtna eller möjliga regleras av diskurserna.10 Wodak och Dijk förklarar hur diskurserna skapas i 

politiska debatter och dialoger. Diskurserna är de definitioner av fenomen som får råda. Det är 

utifrån denna politiska retorik som argument byggs och lagar skrivs. Politiker definierar fenomen 

som problematiska, eller eftersträvansvärda utifrån dessa bilder eller representationer av 

verkligheten som på så vis blir utgångspunkten, och drivkraften, för det politiska samhällsbygget.11 

Hur dessa definitioner ser ut i den sverigedemokratiska kontexten –  och hur de kan inskränka på 

människors rättigheter –  utgör ett hål i forskningen hittills vilket vidareutvecklas under tidigare 

forskning, och är därav fokuset för denna studie. Det har som tidigare nämnts spekulerats och tyckts 

kring dessa frågor, men vetenskapliga arbeten krävs för att debatten och i förlängningen 

policyskapandet ska kunna fortsätta på en konstruktiv bana.  

 

2. Syfte

Målet med studien är att försöka förstå vilka uppfattningar kring etnicitet, kultur, religion och 

nationalitet som ligger till grund för politiska förslag från partiet Sverigedemokraterna och som där 

med blir en utgångspunkt för det sociala arbetet. Existerar världsbilder som skulle utesluta grupper 

av människor utifrån nationell härkomst eller uppfattningar om kultur i den sverigedemokratiska 

argumentationen? Genom denna studie ämnas den ideologiska positioneringen av 

Sverigedemokraterna kompletteras och kunskapen om partiet vidgas genom att undersöka 

föreställningar kring etnicitet, kultur, religion och nationalitet som potentiellt uteslutande 

kategoriseringar. Då Sverigedemokraterna fortfarande är ett relativt ungt parti vill jag förstå vilka 

premisser som är och kommer att bli utgångspunkterna för en sverigedemokratisk lagstiftning. Det 

som eftersöks är diskursiva tendenser, som jag menar är utgångspunkter i utformningen av 

politiken. De kommer fram inom flera politiska områden, inte bara sociallagstiftning, och utgör 

grundstenar för en människosyn. Denna människosyn är högst relevant för de normativa riktlinjerna 

i det praktiska sociala arbetet.    

 

                                                 
9 Winther Jørgensen & Phillips (2000:19) 

10 Winther Jørgensen & Phillips (2000:19-20) 

11 Wodak & Dijk (2000:17) 
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3. Frågeställningar 

 Hur resonerar sverigedemokrater i författandet av motioner kring begreppen kultur, etnicitet, 

religion och nationalitet?  

 Vilka föreställningar och diskursiva premisser kring dessa begrepp kan utläsas i motionerna?  

 Hur kan grupper av människor förstås utesluts eller privilegieras genom dessa användningar 

av begreppen? 

  Hur kan dessa resonemang förstås jämte normer om likabehandling i det sociala arbetet? 

 

4. Disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrunden till arbetet där metod, teori och ämnets vetenskapliga relevans 

för det sociala arbetet knyts samman. Sedan följer syfte och frågeställningar som övergår i tidigare 

forskning där den existerande forskningen får bygga utgångspunkter för denna uppsats. I 

teoriavsnittet presenteras Carol Bacchis teoretiska ramverk för textanalys av politiska dokument 

samt en genomgång av teorier kring hur den moderna rasismen tar form. Under metodavsnittet 

redovisas den praktiska metod som använts vid textanalysen samt metodologiska utgångspunkter. 

Under nästa rubrik presenteras materialet som analyseras med resonemang kring 

materialavgränsning. Analysen har delats in tematiskt efter de mönster som hittats och analyseras. 

För att främja analysens genomskinlighet har delar av de analyserade motionerna skrivits ut så att 

läsaren lättare kan följa resonemangen. Där citat inte bedömts göra analysen tydligare har den 

analyserade texten refererats och relevanta delar sammanfattats. Analysen varvas med diskussion 

inom varje tema, och avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsatser om de mer 

generella mönster som kopplas samman med frågeställningarna. 

 

5. Tidigare forskning 

Här presenteras tre studier på området som använts för att precisera och utforma syfte och 

frågeställningar. Studierna rör diskursanalys av politiska debatter med fokus på rasistiska diskurser, 

främlingsfientliga populistiska högerpartiers påverkan av andra partiers ställningstaganden och 

formuleringar samt en ansats till en ideologisk positionering av partiet Sverigedemokraterna.   

 

5.1 Diskurser på europanivå  

I Racism at the top: parliamentary discourses on ethnic issues in six European states beskriver 

Teun A. van Dijk och Ruth Wodak antirasistiska och rasistiska diskurser utifrån artiklar från sex 
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länder i Europa. Fokuset för studien har varit hur politiker reproducerar rasism och antirasism, och 

på så sätt formar den allmänna opinionen. 12 Materialet har analyserats både genom en kvantitativ 

textanalys och diskursanalys. I den kvantitativa analysen har materialet kodats efter vad politikerna 

talar om, talarens partitillhörighet och dylikt. Diskursanalysen djupdyker i ämnesvalen, och belyser 

hur ämnena framställs13, vilket främst är av intresse för min studie. Genom analysen undersöks hur 

diskurser skapar och reglerar definitioner av rasism, antirasism och immigration.14 Materialet består 

av debatter från respektive parlament i de sex länderna. Retoriken som van Dijk och Wodak hittade 

kretsade både kring solidaritet över nationers gränser men också invandring associerad med social 

problematik. Särskiljande framställningar av invandrade människor eller utlänningar som en skadlig 

grupp eller som goda utlänningar kunde också identifieras.15 Generaliseringar av enskilda händelser 

där utländsk härkomst och brottslighet eller arbetslöshet har sammanfallit får i andra passager 

karaktärisera hela gruppen utlänningar.16   

   Både rasistiska diskurser och antirasistiska diskurser kunde identifieras, vilka kan motsäga 

varandra och visa på olika sätt att resonera kring ämnet och fenomenet invandring. Det studien visar 

på är det utbredda sättet att diskutera invandring i ett flertal europeiska länder, där vad som kan 

förstås som rasistiska resonemang är en del. Rasistiskt generaliserande diskurser förekommer, men 

dess implikationer utreds inte, vilket leder till nästkommande studie.  

 

5.2 Smittande diskurser 

Giorel Curran (2004) har tittat på hur högerorienterade populistiska partier i Australien och Italien 

har inverkat på mer etablerade partier. Curran menar att de främlingsfientliga partierna har en 

påverkan på hur samhället pratar och tänker kring immigration och asylfrågor samt att även mer 

etablerade partier med stort folkligt stöd kan anamma dessa diskurser i sin egen retorik.17 Genom 

litteratur- och artikelanalys har Curran förklarat hur dessa mekanismer har sett ut.  

   Det Curran hittade var att de större och mer etablerade partierna uttryckte solidaritet med 

medborgarna genom att göra invandringen till ett problem som borde avvärjas.18 Curran förklarar 

att den främlingsfientliga ideologin och agendan maskerats som en demokratisk vilja som folket 

alltså står bakom, vilket grundar sig på föreställningar om oöverkomliga kulturella skillnader. 

   Currans artikel understryker hur främlingsfientliga diskurser som används av främlingsfientliga 

                                                 
12 Wodak & Dijk (2000:9) 

13 Wodak & Dijk (2000:10) 

14 Wodak & Dijk (2000:9) 

15 Wodak & Dijk (2000:356) 

16 Wodak & Dijk (2000:357) 

17 Curran (2004:38-39) 

18 Curran (2004:55) 
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partier kan tänkas ha inflytande även på det större politiska sammanhanget. Etablerade 

regeringspartier kan ta till sig dessa diskurser och använda sig av dem i sin egen politik och på så 

sätt normalisera dessa förståelser ytterligare. Currans studie visar hur dessa sätt att prata om 

invandring och kultur är viktiga att granska. Även om denna retorik tillhör ett mindre parti som inte 

är i regeringsställning så har retoriken effekter för det större politiska sammanhanget. Jag 

identifierar Sverigedemokraterna som ett sådant mindre parti som har potential att påverka agendan 

och sättet att diskutera invandring och kultur även bland större partier. Sverigedemokraternas 

ideologiska ställningstagande vilket blir utgångspunkten för deras politiska vilja kvarstår dock att 

utreda.  

 

5.3 Sverigedemokraternas ideologiska bas? 

I ‘We Are the Good Guys’ Ideological positioning of the nationalist party Sverigedemokraterna in 

contemporary Swedish politics ämnar författarna Anders Hellström och Tom Nilsson (2010) att 

utforska var Sverigedemokraterna står ideologiskt. Genom analyser av nyhetsartiklar har de försökt 

utforska partiets ideologiska bas.19 Författarna menar att den forskning kring Sverigedemokraterna 

som hävdar att de är ett tillfälligt fenomen är daterad, deras motsvarigheter i andra europeiska 

länder har stort väljarstöd och ett inflytande över politiken.20 Genom att ställa partiets självbild21 

mot politiska motståndares framställningar22 diskuterar Hellström och Nilsson fram en bild av 

partiet. Den ideologiska positioneringen tycks vara en monokulturalistisk (som förespråkar en 

kultur till skillnad från multikultur) och nationalistisk position, men värden som direkt demokrati 

där makten ligger närmare folket är också tydliga.23 

   Studien baseras på framställningar av Sverigedemokraterna så som de såg ut efter valet 2006.24 

Författarna nämner även att partiet gjort ett närmande mot de etablerade partierna i utformning av 

dess image, fortsätter denna normalisering av partiet har de nationalistiska och monokulturalistiska 

åsikterna än bättre förutsättningar att slå rot i den svenska politiken.25   

   Hellström och Nilsson konstaterar att Sverigedemokraterna står på en nationalistisk och 

monokulturalistisk ideologisk bas. Om än den ”svenska” kulturen tycks svårdefinierad av 

Sverigedemokraterna så beskrivs den som oförenlig med andra kulturer, där mötet mellan dessa 

                                                 
19 Hellström & Nilsson (2010:68) 

20 Hellström & Nilsson (2010:59) 

21 Hellström & Nilsson (2010:60-63) 

22 Hellström & Nilsson (2010:63-66) 

23 Hellström & Nilsson (2010:67) 

24 Hellström & Nilsson (2010:67) 

25 Hellström & Nilsson (2010:69) 
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resulterar i sociala problem.26 Med denna studie som underlag vill jag fortsätta att utforska de 

Sverigedemokratiska diskurserna kring kulturer för att kunna presentera en djupare förståelse av 

partiets ideologi.  

  

Forskningen indikerar att det är av vikt att granska de nya partierna inte bara utifrån deras 

genomslag som lagstiftare, utan även som bidragande till den bredare politiska diskussionen bland 

övriga partier. Främlingsfientliga och rasistiska utsagor riskerar att ges en definierande makt och 

bör därför granskas. Sverigedemokraterna och deras utsagor, som enligt forskningen hittills tycks 

bära på dessa element blir därför av vikt att granska. Konsekvenserna av partiet 

Sverigedemokraternas specifika lagförslag har inte utforskats. Jens Rydgren (2005) har exempelvis 

diskuterat generella högerpopulistiska trender i svensk politik där partiet Ny demokrati tas upp, men 

Sverigedemokraterna som vid tiden var ett litet parti endast hastigt nämns. Vilka underliggande 

definitioner som partiets lagförslag bygger på kvarstår att undersöka, där de ideologiska 

utgångspunkterna också får ett konkret uttryck i samhällsbyggnaden.  

 

6. Teori 

De teoretiska verktygen och utgångspunkterna i uppsatsen är tätt sammanbundna med metoden för 

analysarbetet. Metoden måste förstås utifrån de teoretiska premisserna, och teorin är bitvis svår att 

skilja från metoden med dess normativa ansats.  

   Teoriavsnittet inleds med en presentation av Carol Bacchis teoretiska ramverk där den sociala 

konstruktionen av verkligheten spelar en central roll. Även samband mellan lagtext och 

samhällsinvånares normativa föreställningsvärld är viktiga aspekter i hennes resonemang. 

Diskursiva verkligheter kommer att utvecklas ytterligare. Sedan kommer även resonemang kring 

den moderna rasismens kännetecken och utgångspunkter att presenteras. Detta för att kunna ge en 

djupare kontextuell förståelse av materialet, som också knyter an till ansatsen att förstå hur 

normerna för det sociala arbetet kan komma att förändras av ett sverigedemokratiskt inflytande.   

 

6.1 Diskursens makt 

Carol Bacchi har utvecklat sin metod för att analysera styre, där hon fokuserar på hur styret sker 

genom staten, men även på de processer som skapar styret bortom staten. Metoden intresserar sig 

även för konsekvenserna styret har för olika grupper i samhället.27 Bacchi utgår från idéer av 

                                                 
26 Hellström & Nilsson (2010:67) 

27 Bacchi (2009:25) 
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Foucault om hur befolkningen har blivit självreglerande. Staten är inte alltid detaljstyrande och 

kontrollerar inte varje enskild individ i samhället, utan invånarna vaktar och reglerar sitt eget 

beteende utifrån normer som staten satt upp genom experter, exempelvis psykologer och forskare.28 

Kategoriseringar görs utifrån dessa normer där människor delas in i normala och icke normala 

individer.29 Hur dessa uppdelningar uppstår och uppdelningarnas konsekvenser är föremålet för 

analysen.30  

   En av utgångspunkterna för metoden är att allt politiskt policyskapande, det vill säga skapandet av 

politik, utgår från ett problematiserande. Policy åtgärdar av sin definition problem, alltså finns ingen 

policy som inte relaterar till, eller botar ett visst problem. Styret sker därigenom utifrån 

problematiseringar av fenomen, snarare än av blott policyn i sig.31 Bacchis teoretiska härledning 

avvisar förenklade förståelser av policyskapande, som att svårigheter i samhället ger upphov till 

reaktioner från politiker. Metoden inriktar sig på att utreda och kritiskt granska konstruktionen av 

problemet i fråga.32 Inga kategoriseringar kan tas för givna, sanna, eller objektiva, utan måste alltid 

kritiskt granskas. Vad som förstås som ett problem måste utredas till sin definition.33  

   Bacchi har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där vår förståelse av världen skapats av sociala 

strukturer. Hon menar att problemen inte är objektiva, utan konstruerade, eller definierade. Regering 

och parlament har i denna skapande process en privilegierad roll då deras problemdefinitioner tar 

form av lagtext, det vill säga styrverktyg. Dessa formuleringar kan därav betraktas som mer 

verkliga än andra konkurrerande definitioner. Politikernas formuleringar blir inte bara tolkningar, 

utan starkt normerande definitioner.34  

   Denna tolkning, definition eller representation av problem är en del av diskurserna. Så som 

Bacchi använder sig av Foucaults begrepp diskurser är de socialt producerad kunskap som sätter 

gränser för hur vi tänker och talar om saker och ting. De sätter – mer generellt uttryckt – gränser för 

vad vi överhuvudtaget tänker och säger. På ett sätt existerar dessa kunskaper endast genom de 

utsagor som behandlar dem, men diskursernas effekter och konsekvenser är nog så verkliga när de 

accepteras som sanningar. Dessa diskurser, eller kunskaper kan förstås som konkurrerande 

sanningsanspråk.35  

   Perspektivet har inte bara en intellektuell relevans, utan i högsta grad en praktisk sådan. Hur 

                                                 
28 Bacchi (2009:28-29) 

29 Bacchi (2009:29) 

30 Bacchi (2009:30) 

31 Bacchi (2009:31) 

32 Bacchi (2009:31, 33) 

33 Bacchi (2009:32) 

34 Bacchi (2009:33) 

35 Bacchi (2009:35) 
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problemen definieras har konsekvenser för den politiska processen. Innan en lösning på ett problem 

presenteras måste självaste problemet formuleras. Formuleringarna har bäring för vilka som gynnas 

och vilka som missgynnas av den politiska policyn. 36 

   Perspektivet och metoden som Bacchi presenterar har en normativ agenda. Granskandet av 

diskursiva problematiseringar motiveras av problematiseringarnas möjliga utfall. Perspektivet har 

som syfte att bevaka de potentiellt utsattas intressen. Analysen ska utmana sådan policy som har 

skadliga effekter. Identifikation av dessa effekter är inte heller tillräckligt utan alternativa och 

mindre skadliga resonemang kring dessa ämnen utvecklas också.37 Samtidigt finns ingen ansats att 

förklara dessa potentiellt negativa diskursiva effekter som avsiktliga i alla situationer.38 Sådana 

samband utesluts dock inte i denna studie. Möjligheten finns att negativa effekter kan vara sprungna 

ur en ideologi med sådana anspråk att separera människor och begränsa vissa gruppers inflytande 

och rättigheter.   

 

6.2 Kulturer som de nya raserna 

Som ett komplement till Bacchis teori används teorier om rasism och mer specifikt rasismens nyare 

former och uttryck för att analysera Sverigedemokraternas resonemang och tankegångar. Dessa 

teorier används som ett sökljus eller fokus i analysen. Motionsförfattarnas framställningar av kultur 

och nationalitet jämförs med uttryck som forskningen menar konstituerar modernare former av 

rasistiska resonemang. Här nedan kommer dessa nyare uttryck och resonemang som de beskrivs i 

forskningen att exemplifieras.  

   Förtryck tar många olika former, exempelvis slaveri, folkmord, men även mindre extrema former 

som begränsning av karriärmöjligheter, utbildningsmöjligheter och politiskt uttryck. Förtryck 

uppstår då en grupps rättigheter och friheter begränsas av en annan, som åtnjuter fler rättigheter och 

friheter än den tidigare. Detta förtryck ska särskiljas från upplevt förtyck som kan uppstå då en 

grupps rättigheter och friheter begränsas som ett resultat av att maktskillnader utjämnas. Gruppen 

har då inte färre rättigheter eller friheter i förhållande till den på så vis upphöjda gruppen.39 Förtryck 

kan baseras på en uppsjö av olika kategoriseringar av människor, exempelvis föreställningar om ras 

som då blir ett rasistiskt förtryck. Förtrycket kan även användas utifrån nationalistiska 

kategoriseringar.40 1900-talets biologiska vetenskapliga rasism har ersatts av en sorts kulturalism. 

                                                 
36 Bacchi (2009:34) 

37 Bacchi (2009:44-45) 

38 Bacchi (2009:34) 

39 Hodge (1999:90) 

40 Hodge (1999:90-91) 
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Kategoriseringen av raser har övergått i kategoriseringar av kulturer.41 Det finns 1700-talsidéer – 

vilka har legat till grund för senare förståelser – om att kulturer hade separata väsen, att varje kultur 

hölls samman internt av en gemensam anda.42 Den biologiska rasismen har övergetts för en ideologi 

där istället kulturer anses oförenliga. Det är en rasism utan raser43 där särskiljandet inte längre är 

biologiskt baserat, utan grundat på olikhet, och oförenlighet av olika seder och bruk. Ideologin 

särskiljer, men rangordnar inte nödvändigtvis dessa grupper hierarkiskt. Det som betonas är det 

goda i bevarandet av gränserna kulturerna emellan.44 Den antropologiska kulturalismen vars syfte är 

att erkänna kulturers rätt till olikhet och lyfta dessa som likvärdiga har vridits till någonting annat. 

Antirasistisk ideologi har också använt kulturalistiska uttryck för att motarbeta förtryck av 

minoriteter.45 Nu används samma kulturella definitioner av nyrasismen för att istället förtrycka 

grupper av människor.46 När dessa indelningar och kategoriseringar införlivas i lagstiftning och i 

den allmänna människosynen infiltrerar de också det sociala arbetet, och dikterar vem eller vilka 

som berättigas olika former av socialt stöd.  

   Med utgångspunkt i Benedict Andersons teorier förstår jag anspråk om nationell gemenskap och 

homogenitet som konstruerat av människor, och inte som någonting absolut.47 Nationer är 

föreställningar om att människorna inom dessa gränser delar någonting gemensamt. Därför 

använder jag mig av ord som svenskhet och osvensk som just subjektivt konstruerade begrepp som 

framkommer i analysen. Dessa ord är analytiska begrepp för mönster i materialet.   

 

7. Metod 

Metodvalet för uppsatsen är Carol Bacchis modell för analys av politiska dokument. Metoden som 

hon kallar what's the problem represented to be? -perspektivet (eller ungefär hur läggs problemet 

fram-perspektivet på svenska) utgår från i teoriavsnittet redogjorda teoretiska premisser, och 

använder sig av sex frågor som ställs till materialet som ska analyseras.48 Av dessa sex frågor 

kommer fyra att användas, då de två bortvalda frågorna inte är tydligt kopplade till 

frågeställningarna och syftet, och skulle kräva större arbetsramar än de givna för arbetet. Frågorna 

rör idéhistorisk spårning av problemdefinitioner, bland annat genom omfattande medie- och 

                                                 
41 Gilroy (1999:266) 

42  Said (2008:211) 

43 Min översättning av ”racism without races” i Balibar & Wallerstein (1991:21) 

44 Balibar & Wallerstein (1991:21) 

45 Balibar & Wallerstein (1991:21-22) 

46 Jonsson (2005:236) 

47 Anderson (1996:21-22) 

48 Bacchi (2009:1-2) 
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textanalys, utanför den sverigedemokratiska kontexten.49 Även om de två bortvalda frågorna skulle 

bredda förståelsen och analysen av materialet så innebär de ett större projekt än det finns möjlighet 

att genomföra. Metoden avgränsas därför efter syfte och fokus ligger på de av Bacchis frågor som 

arbetar specifikt med materialet i fråga.  

   De fyra frågor som ställs till motionerna är: 

           ”1. What's the 'problem' (e.g. Of 'problem gamblers', 'drug use/abuse', domestic violence, global warming,  

               health inequalities, terrorism, etc.) represented to be in a specific policy?  

            2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 'problem'? […] 

            4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 'problem'  

              be thought about differently?   

            5. What effects are produced by this representation of the 'problem'?”50  

  

Den första frågan syftar till att utreda vad motionen i form av förslag på åtgärd framställer som 

problematiskt, alltså vad som definieras som ett problem.51 Den andra frågan gäller vilka 

antaganden eller förutfattade meningar som framställningen av problemet bygger på.52 Fråga fyra 

lyfter vad som inte lyfts, det vill säga det som inte problematiseras i framställningen. Tystnaderna, 

eller det som inte adresseras uppmärksammas. Även alternativa förståelser av problemet utforskas.53 

Fråga fem utreder vilka konsekvenser den specifika framställningen av problemet resulterar i, där 

potentiellt skadliga effekter utreds.54 Dessa effekter kan vara sådana som påverkar hur ämnet 

fortsätter utformas diskursivt, vad som tillåts sägas och tänkas och fysiska, eller materiella effekter 

så som tillgång till resurser effekter.    

   Dessa frågor ska även ställas till mina definitioner och framställningar som utgör min analys av 

motionerna. Genom detta granskas även mina resonemang och förutfattade meningar med samma 

verktyg för en strävan mot en objektivare och bättre underbyggd analys.55 

   För att underlätta analysen läses materialet igenom flera gånger, både översiktligt och i detalj för 

att sedan kodas utefter ämne och beröringspunkter.56 Flera potentiella koder kan samexistera i 

samma textstycke. I de fall då vissa av dessa koder finns representerade i andra textstycken har 

fokus legat på textstyckets mer unika och särskiljande kod. Koderna, eller mönstren analyseras 

enskilt men också i relation till varandra när större mönster skapas i överlappning av koder. Bacchis 

kritiska frågor ställs till motionerna individuellt, men också som kodade grupper och övergripande 

mönster för att skapa en djupare förståelse av vad som sägs på olika nivåer.   

                                                 
49 Bacchi (2009:10, 15-16, 43-44) 

50 Bacchi (2009:2) 

51 Bacchi (2009:2-3) 

52 Bacchi (2009:4-5) 

53 Bacchi (2009:12-13) 

54 Bacchi (2009:15) 

55 Bacchi (2009:19) 

56 Esaiasson et al (2012:211)  
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8. Material 

Materialet för analysen är ett urval av Sverigedemokraternas framlagda motioner som publicerats på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ . Materialet har begränsats utifrån 

syftet, det vill säga motioner som valts ut berör eller resonerar kring nationalitet, kultur, religion 

eller etnicitet. Avgränsningen av tidsspannet för valda publikationer sträcker sig från och med den 

2014-9-29, då riksdagen (och Sveriges tredje största parti) tillträdde, femton dagar efter valdagen i 

enlighet 3:10 RF, fram till och med 2014-11-12. Valet av slutdatumet kommer av arbetsupplägget. 

2014-11-12 är den dag då utsållning av motioner började. Att analysera så nya motioner som 

möjligt bedömdes som relevant då det inte kan antas att partiet är oföränderligt över tid.  

   För den initiala utsållningen lästes alla av Sverigedemokraterna skrivna motioner under den givna 

perioden översiktligt igenom, och de motioner som uppfattades röra eller använda sig av 

resonemang kring nationalitet, religion, etnicitet eller kultur valdes ut. Motioner kan självfallet ha 

missats där innehåll kan ha felbedömts i den översiktliga genomläsning. Analysen bedömdes inte 

bli nämnvärt bättre av en mer noggrann första genomläsning i förhållande till hur mycket tid som 

skulle behövas avsättas. De valda motionerna ger ändå ett tillräckligt brett underlag för analysen. 

Det är inte relevant för ansatsen att försöka representera ett totalurval då inga statistiska beräkningar 

eller generaliseringar görs. Strävan att maximera materialets omfattning handlar snarast om girighet 

som analytiker att vilja analysera så mycket och så brett som möjligt.  

 

9. Analys och diskussion 

Analysen har delats in i under teman där olika mönster i materialet analyseras. Vissa textstycken ur 

motionerna ger exempel på flera mönster och finns då analyserade under fler än ett tema. Andra 

mönster kommer fram i en större kontext, i ett kluster av motioner.  

 

9.1 Jakten på muslimerna 

I materialet framkom resonemang kring att frigöra människor från religiöst förtryck. Motioners 

utformningar och formuleringar blir i dessa exempel speciellt beklämmande för den muslimska 

tillhörigheten och identiteten. I motioner om reglering av konfessionella friskolor och erkännande 

av stater framkommer religiöst förtryck, framförallt muslimers förtryck av olika grupper och 

individer. Muslimer är ett återkommande tema även om en motion delvis också behandlar 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/
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Nordkoreas förtryck av religiösa 57 och en annan tar upp problematik på kristna friskolor.58 Även 

förslag om reglering av religiösa attribut inom polisen kan förstås som att främst rikta sig till och 

påverka muslimer.59 En annan motion föreslår ett förbud mot alla former av religiösa böneutrop, 

vilket trots en tillsynes allmän formulering kommer att reglera en specifik grupps beteende.60
 

  ”Missförhållandena på konfessionella friskolor har avlöst varandra genom åren. Journalisten Evin Rubar 

gjorde 2003 ett mycket uppmärksammat undersökande reportage kallat ”I skolans våld”, där mycket grova 

missförhållanden på tio muslimska friskolor lades i dagen. Det framkom bland annat att skolor underlät att 

anmäla så pass grovt våld att det närmast kan jämföras med tortyr av skolbarn. Skolor underlät också att 

rapportera om uppenbart tvångsgifte och dessutom förekom hot och våld på själva skolorna.

 

Vidare har vi de senaste åren tagit del av uppgifter som exempelvis gör gällande att beslöjade småflickor 

tvingas sitta bakom pojkarna längst bak i klassrummet (Växjö islamiska skola), och att flickor med 

menstruation varit ovälkomna till delar av undervisningen (muslimska Römosseskolan i Göteborg). Andra 

skolor har kritiserats för bristande trygghet och studiero samt en rad brister i undervisning och uppföljning 

(muslimska Jasminskolan i Norrköping), samt en rad brister vad gäller utbildning, individuella 

utvecklingsplaner och särskilt stöd (muslimska Central Skola Al-Huda i Stockholm). Listan kan göras lång. 

 

Även några kristna friskolor har kritiserats. Skolor har kritiserats för censur av internet och läromedel, 

samtidigt som det råder ojämställdhet mellan flickor och pojkar (Plymouthbrödernas skolaLaboraskolan i 

Långaryd), att undervisningen inte uppfyller kraven på allsidighet med en för stark biblisk betoning 

(församlingen Kristet center i Örebro). Tidigare har Livets Ords skola i Uppsala kritiserats för religiös 

indoktrinering samt bristande saklighet och allsidighet. 

 

Trots flera avslöjanden misstänker vi att skolmyndigheterna endast skrapat på ytan vad gäller allvarliga 

problem med konfessionella friskolor, och då framförallt på de muslimska friskolorna. Vi ska också komma 

ihåg att allt sker med svenska myndigheters goda vilja. Det är naturligtvis oacceptabelt att sådant förekommer i 

ett modernt land som säger sig vila på en humanistisk och demokratisk värdegrund.”61 
 

Genom att exemplifiera missförhållanden på ett flertal muslimska skolor, och påtala att 

problematiken främst handlar om dessa kommer motionen, som säger sig vilja granska och 

begränsa konfessionella friskolor i allmänhet, att egentligen handla om muslimska skolor. 

Beskrivningen av missförhållandena på muslimska friskolor är mer konkreta och färgstarka genom 

ord som tortyr och utsagan om att menstruerande flickor uteslutits från undervisningen. Den kristna 

skolans övertramp beskrivs genom oprecisa formuleringar som för stark biblisk betoning och 

religiös indoktrinering och blir då mer öppna för tolkning. Motionen hade kunnat formuleras i mer 

generella ordalag utan att peka ut och särskilja olika religioner. Då hade den negativa och potentiellt 

generaliserande diskursen där muslimer framställs som grymma kunnat avhjälpas. 

 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att poliser inte ska 

tillåtas bära religiösa attribut som exempelvis slöja eller turban. […] Om en polis, som den i slöja, väljer att 

bära ett religiöst attribut på ett uppseendeväckande synligt sätt, blir detta en tydlig markering till medborgaren 

denne möter i sin tjänsteutövning om att polisen är mer än bara polis och att denne också hyser andra 

                                                 
57 Motion 2014/15:2766 

58 Motion 2014/15:2997 

59 Motion 2014/15:1108 

60 Motion 2014/15:2665 

61 Motion 2014/15:2997 
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lojaliteter. Denna markering kan få en medborgare att uppleva att denna blir orättvist behandlad och kränkt just 

p.g.a. polisens andra religiösa eller politiska tillhörighet. Det är ett avsteg ifrån svensk kultur och polistradition. 

[…] Slutligen kan man också fråga sig om en person som är så extrem i sina åsikter, att denne inte kan finna 

sig i att inte bära en religiös symbol, verkligen är passande som polis från första början.”62  

 

Motionären pekar specifikt ut muslimska kvinnor i polisyrket som den grupp som skulle kunna 

kränka civilbefolkning genom att ge uttryck för sin religion. Detta framkommer i nämnandet av 

slöjan men även av lagförslagets implikationer. En symbol som ett kors kan lätt gömmas, medan en 

slöja är mer visuellt påtaglig. Människor av andra religiösa åskådningar kan självfallet också 

drabbas hårdare av lagförslaget, så som sikhiska män med turban eller vissa grenar av judendomen. 

Det som är uppseendeväckande är hur polistraditionen eller -kulturen och svenskhet likställs med en 

normativ ateistisk identitet. Ett omvänt resonemang skulle kunna användas där religiösa människor 

blir kränkta av polisens ateistiska framtoning. Resonemangen stödjer sig alltjämt på föreställningar 

om kulturella motsättningar som oundvikliga vid mötet av olika grupper.  

 
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former 

av böneutrop från religiösa byggnader. […] Ofta har böneutrop från moskéer jämförts med kristna 

klockringningar som ett motiv att tillåta utrop från moskéer i religionsfrihetens namn. Skillnaden är dock 

avsevärd då de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv. Vår nation är av 

historiska skäl präglat av kristendomen, och att tänka bort en närmare tusenårig historisk prägling är inte i 

enlighet med verkligheten. Även ateister accepterar i dag kristna klockringningar, om inte annat som en 

historisk restpost.  

 

En annan avgörande skillnad mellan den kristna klockringningen och det muslimska böneutropet är att 

klockringningen är en oartikulerad ljudsignal, medan det muslimska böneutropet innehåller ett religiöst 

artikulerat budskap i form av trosbekännelsen. Denna skillnad menar vi är av avgörande betydelse vad gäller 

religionsfrihetens rätt till frihet från religiösa budskap på offentlig plats. Religionsfrihet innebär nämligen inte 

att man har rätt att göra vad som helst. Religionsfrihet är också en frihet från tvång, en frihet från religiösa 

uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet. Det sistnämnda äger dessutom sin aktualitet extra 

mycket då islam gång på gång visat sig inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis 

demokrati och jämställdhet mellan könen. […] En medborgares rätt till frihet från religiösa uttryck och religiös 

propaganda i det offentliga rummet gäller naturligtvis inte bara islam. Därför menar vi att förbudet mot 

böneutrop ska gälla samtliga religioner.”63  

 

Påståendet att kristna klockringningar är mindre religiösa i sitt budskap än det muslimska 

böneutropet går att debattera. Vad det gäller ringningens oartikulerade utformning är det ovisst hur 

mycket av det arabiska böneutropet som uppfattas på ett lingvistiskt plan av icke-muslimer och ej-

arabiskspråkiga personer. Jag hävdar att både klockringningen och böneutropet får olika innebörd 

beroende på förförståelse, kulturell eller språklig sådan. Generaliseringen är spekulativ och vagt 

underbyggd. Det är även av intresse att lyfta ansatsen att göra motionen allmängiltig genom att 

förbjuda böneutrop från samtliga religioner. Vilka religioner som använder sig av böneutrop bortsett 

                                                 
62 Motion 2014/15:1108 

63 Motion 2014/15:2665 



14 

 

från islam utforskas inte i motionen. Förslaget tycks i praktiken endast påverka just muslimers rätt 

till religiösa uttryck.    

 
                            ”Förslag till riksdagsbeslut 

1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt 

tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens nya 

regering att garantera kristnas säkerhet och rättigheter samt stoppa de uppmaningar till våldsanvändning 

gentemot kristna som finns runt om i landet. 

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige tydligt bör 

visa sitt stöd för kristna i Pakistan och inom ramen för FN och EU verka för en fortsatt skarp kritik mot landets 

hårda antihädelselagar och våldet mot kristna. 

3.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige tydligt bör 

visa sitt stöd för utsatta kristna i Nigeria och inom ramen för FN och EU verka för att de kristnas säkerhet 

garanteras och våldsamheterna upphör. 

4.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka 

för att uppmärksamma situationen för kristna och andra religionsutövare i Nordkorea och därmed bidra tillatt 

sätta religionsfrihet i landet på det internationella samfundets agenda.”64 

 

I denna sista motion i kategorin är valet av folkgrupp att stå upp för intressant att uppmärksamma. 

Många andra förtryckta folkgrupper skulle kunna uppmärksammas, exempelvis romer. Att de 

utpekade förtryckarna i tre av de fyra fallen är muslimer är även det värt att nämna.65 Det kristna 

skulle unna förstås som närmare den sverigedemokratiska uppfattningen om svenskhet än det 

muslimska, när islam inte anses förenligt med de svenska värderingarna som framkommer i 

motionen innan.66 

   Konsekvent genom motionerna är det främst muslimers onda gärningar som exemplifieras och 

uppmärksammas. Andra gruppers förtryck så som kristna skolor och nordkoreanska politiker 

nämns, men inte i samma utsträckning. Motionerna bygger upp en diskurs, ett sätt att prata om och 

referera till islam som någonting fientligt och främmande. Det kristna förstås som någonting mer 

familjärt och svenskt. Mönstret handlar inte nödvändigtvis om vad som inkluderas i denna 

föreställning om det svenska, utan snarare om vad som exkluderas och definieras som osvenskt.    

 

9.2 Medborgarskapets och svenskhetens privilegier  

Under detta tema har jag samlat resonemang kring medborgarskap som inskränker på utlandsföddas 

rättigheter, i vissa fall jämförbart med inskränkningar av de mänskliga rättigheterna.  

 
”Förslag till riksdagsbeslut 

1.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska 

medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. 

2.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som 

                                                 
64 Motion 2014/15:2766 

65 Motion 2014/15:2766 

66 Motion 2014/15:2665 
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innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna utses till statsråd. 

3.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som 

innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna vara valbar till riksdagen som ledamot eller ersättare 

till ledamot. 

[...] 

5.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utländsk 

medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och 

lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen. 

6.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 

medborgarskapsutbildning. 

7.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid 

födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande 

erhållit det svenska medborgarskapet genom hot, muta, utpressning eller på annat ohederligt sätt. 

8.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid 

födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande 

ägnat sig åt terrorbrott, annan grov brottslighet eller landsförrädisk verksamhet. 

9.  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra i 

regeringsformen att endast svenska medborgare ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska 

försvarsmakten. 

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den 

som fötts till svensk medborgare och innehaft sitt medborgarskap i hela sitt liv ska kunna utses till 

överbefälhavare för den svenska försvarsmakten. 

[...]  Detta [invandringen] kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt 

samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte 

rimligt och måste därför åtgärdas.  

[…] En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon 

svär trohet och lojalitet till Sveriges Konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande 

genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk 

kultur och historia, samt bedömas bli en tillgång för Sverige. Om den nya medborgaren på något sätt bryter 

denna ed, eller på annat sätt visar sig vara skadlig för Sverige genom terrorbrott, annan grov brottslighet eller 

bedöms ha starkare lojaliteter till främmande makt än till Sverige, ska medborgarskapet kunna fråntagasdenne. 

Om Sverige involveras i en väpnad konflikt ställs särskilda krav på lojalitet mot fäderneslandet från dess 

högsta befälhavare. I ett sådant läge är det av största vikt att Försvarsmaktens ledning utgörs av personer som 

uteslutande identifierar sig som tillhörande den svenska nationen. Av dessa skäl kan ingenting annat än ett 

livslångt svenskt medborgarskap accepteras för en position som svensk överbefälhavare. Krav på svenskt 

medborgarskap för överbefälhavaren fanns i den svenska regeringsformen innan grundlagen ändrades år 2010, 

och detta krav bör återinföras.”67 
 

Motionen föreslår begränsningar i utlandsföddas politiska inflytande. Genom att begränsa all 

rösträtt i Sverige till svenska medborgare och försvåra möjligheterna att få medborgarskap placeras 

makten längre bort från utlandsfödda. Efter en tio år lång vistelse i landet av halvårsvis förnyat 

uppehållstillstånd68 ska den aspirerande medborgaren genomföra ett medborgarskapsprov och svära 

en ed om trohet till kungen, staten och nationen vilket ska bevisa att denne förkroppsligar svenskhet.  

   Det som betonas i motionen är födelseplatsen. Har en person fötts i Sverige antas denne per 

automatik förkroppsliga svenska värden och en förståelse för samhället och kulturen. Lojalitet mot 

Sverige antas också komma ur födelse inom Sveriges gränser. En utlandsfödd överbefälhavare antas 

per definition slitas mellan nationella lojaliteter och bli en säkerhetsrisk om landsförräderi. Lojalitet, 

värderingar, kultur och identitet begränsas till att främst komma ur orten för födelse, och inte 
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nödvändigtvis från livserfarenheter efter födelsen. Även om medborgarskap kan ges efter utbildning 

kommer den konverterade medborgaren alltid att ha färre rättigheter än den infödda. Begränsningen 

i rätten att bli statsråd och riksdagsman ger utlandsfödda medborgare sämre förutsättningar att göra 

politisk karriär, och de begränsas där av i sitt politiska inflytande. Rättssäkerheten blir också den 

begränsad då en utlandsfödd medborgare inte döms i domstol på samma villkor som en infödd. 

Formuleringen grov brottslighet är vid, och vad som för en i Sverige född medborgare hade blivit 

ett fängelsestraff eller motsvarande blir för den utlandsfödde en eventuell utvisning69 samt ett 

indraget medborgarskap.        

 
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga spartanska 

fängelser anpassade efter personer som antingen ska utvisas efter dom eller som har fått riktigt livstidsstraff. 

Motivering 
Till stor del p.g.a. Schengensamarbetets uppluckring av gränsskyddet har utländska ligor fått möjlighet att 

härja på brottsturnéer i vårt land. Samtidigt är svensk kriminalvård mycket kostsam. Det är i sig inget konstigt 

med det – vi är ett väl utvecklat I-land och utvecklad är därför även vår kriminalvård. 

 

Det konstiga uppstår när utländska medborgare, som kommit hit för att begå brott, döms för brott och avtjänar 

straff i miljöer som ofta kan vara av högre standard än vad de själva är vana vid i sina hemländer. Detta skapar 

inte precis incitament för att inte återvända hit på ytterligare en brottsturné. 

 

Jag anser att Sveriges kriminalvård ska vara human men att den måste anpassas efter verkligheten. Jag vill 

därför att regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för 

utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd. 

 

Denna nya form av kriminalvårdsanstalt ska vara human men spartansk – mat och husrum ges, men i övrigt 

inga former av ”fängelselyx” – d.v.s. ingen hög standard eller några rehabiliteringsåtgärder. Även de som 

dömts till riktiga livstidsstraff i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, bör förläggas till dessa mer 

spartanska faciliteter, som ändå självfallet ska ha god säkerhet.”70 
 

Med motiveringen att utländska medborgare har en vana av fängelser av sämre humanitär standard 

än de svenska föreslås spartanska fängelser för denna grupp. Jämfört med utländska fängelser 

beskrivs de svenska med ord som lyx. Resonemanget utgår ifrån att alla utländska medborgare är 

vana vid denna sämre standard, det vill säga att de är brottslingar eller har fängelseerfarenhet sedan 

tidigare, och att deras hemländer har inhumana fängelser. Detta då målgruppen för 

fängelsereformen är hela gruppen utländska medborgare. Resonemanget skulle också kunna läsas 

som att levnadsstandarden utanför utländska fängelser är lägre än den i de svenska fängelserna, så 

att den svenska fängelsestandarden skulle locka utlänningar till brott med ett högkvalitativt boende. 

Straff i svenska fängelser förstås då som jämförbara med hotellvistelser eller dyl.  

   Förslaget använder sig av ett pennalistiskt och avskräckande resonemang kring fängelsestraff 

snarare än ett rehabiliterande. Den föreslagna fängelsereformens rehabiliterande effekter diskuteras 
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inte, utan resonemanget fokuserar på att straffet ska vara kännbart obehagligt. Motionen inskränker 

på normer om att alla är lika inför lagen, och att lika straff ska utdelas för lika brott. Detta när vad 

som kan förstås som ett grövre straff utdöms till utlandsfödda och icke-medborgare än till i Sverige 

födda personer och svenska medborgare.  

   I motionerna har förslag som inskränker på utlandsföddas politiska och rättsliga rättigheter 

föreslagits. Motiveringarna har byggt på en uppfattning om gränser för Sveriges gemenskap och hur 

långt rikets solidaritet sträcker sig. Föreställningar om hur utlandsföddas motiv till brott kommer ur 

ett lägre utvecklat utländskt samhälle kan förstås som idéer om en svensk överlägsenhet. En annan 

motion föreslår att svenskar ska ha förtur till arbete så att arbetskraftsinvandrare får arbete först när 

ingen svensk gör anspråk om tjänsten.71 Ytterligare en motion propagerar för att 

arbetskraftsinvandrare och deras eventuella anhöriga inte ska få ta emot hjälp från det sociala 

trygghetssystemet i Sverige.72 Det handlar alltså också om en legitimitetsframställning där 

födelseplatsen Sverige medger legitimitet för rättighetsanspråk i rättslig, politisk, social och 

ekonomisk mening.   

 

9.3 Barbarerna och de underlägsna kulturerna 

Under denna punkt ges exempel på utdrag som använder sig av framställningar av det icke-svenska, 

eller icke-västerländska som lägre stående. Resonemang stödjer sig på förenklade förståelser av 

religion och kultur.   

 

”Den svenska värdegrunden och svensk tradition 

Det är Sverigedemokraternas mening att var och en som lever i Sverige bör känna till, anpassa sig efter och 

bejaka den västerländska, humanistiska grund på vilken vårt land vilar och i vilken ingår bl.a. värden som 

jämställdhet mellan kvinnor och män, individens människovärde och likhet inför lagen samt respekt för 

rättsstaten. Dessa värden betecknas ofta som universella men dessvärre är de inte självklara för alla kulturer 

och individer världen över. Att vi de senaste decennierna lärt känna begreppen hederskultur och hedersvåld är 

ett tydligt tecken på bristande förankring av den svenska värdegrunden hos personer med bakgrund i vissa av 

dessa andra kulturer. Likaså är den bristande tilltro till svensk lagstiftning och rättsväsen som tar sig uttryck i 

såväl upplopp som etablerandet av egna rättssystem.”73 

 

               ”Våld mot kvinnor 

I många länder har kvinnor en särskilt utsatt situation och utsätts för sexuella övergrepp och andra former av 

våldsyttringar samtidigt som de ofta har en dålig rättssäkerhet. Att kvinnor riskerar att utsättas för hedersmord, 

lynchning eller offentlig avrättning på grund av våldtäkt eller sex utanför äktenskapet är oacceptabelt och något 

som vi i Sverige bör ta starkt avstånd ifrån och rikta insatser för att bekämpa. Att det dessu-tom saknas skydd 

och rättssäkerhet för kvinnor när de utsätts för dylika övergrepp gör naturligtvis saken ännu sämre. 

Människohandel för sexu-ella ändamål innebär en grov kränkning av de drabbade. Att kvinnor och även män 

genom människohandel utnyttjas för sexuella ändamål är något som måste motverkas bl.a. genom 

internationell samverkan. Där-för är detta insatser som i än högre grad bör prioriteras inom jämställd-
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hetsarbetet.”74 

 

Första stycket är en del av en motion som föreslår en obligatorisk utbildning för nyanlända 

invandrare. De nyanlända förstås alltså ha en bristande förståelse för dessa svenska värden då en 

utbildning i dessa föreslås. Det andra stycket måste förstås utifrån sitt sammanhang där Sveriges 

implementering av mänskliga rättigheter i andra länder diskuteras. Våldet mot kvinnor som beskrivs 

framställs där som någonting främmande som förekommer utanför Sveriges gränser. 

   Gällande det andra stycket går det att ifrågasätta varför våld som förekommer både bland infödda 

svenskar och utlandsfödda beskrivs som av sin natur skilda från varandra. Varför utlandsföddas våld 

härleds till en barbarisk kultur medan inte annat våld i Sverige förstås på liknande sätt. Att inte lyfta 

patologiska eller psykologiska aspekter är uppseendeväckande då dessa analysinstrument används 

när infödda svenskar brukar våld.75 Att rubricera muslimers våld som sprunget ur en muslimsk 

kultur kan tyckas platt då kristnas och ateisters våld analyseras utifrån patriarkala och ekonomiska 

strukturer. När mångfald och olikhet inom en kultur inte noteras tenderar resonemangen att ge 

upphov till dessa snäva uppfattningar om kulturer som invärtes homogena.76 

 

”Somaliland har varit ett brittiskt protektorat och övriga delen av landet var koloniserat av italienare och trots 

att Somaliland är ett klanbaserat samhälle har man funnit vägen till demokrati.”77  

 

”Utrikes- och säkerhetspolitiken är förhållandevis västorienterad och pragmatisk.”78  

 

Dessa två utdrag kommer ur motioner där erkännande av Somaliland respektive irakiska Kurdistan 

som självständiga nationer föreslås. Genom att hävda att de två platserna särskiljer sig från 

kringliggande områden förespråkas deras självständighet. Det är det västerländska hos dessa 

kulturer som lyfts fram som särskiljande och positivt. Västorienterad associeras med pragmatisk, 

och historien som brittiskt protektorat samt italiensk koloni får förklara utveckling och 

demokratisering. Detta framstår som en kontrast till den omgivande kulturen som då framställs som 

outvecklad och odemokratisk. Talet om pragmatik indikerar att irakiska Kurdistan är ett undantag 

från ett annars opragmatiskt och ej förnuftsstyrt samhälle. Trots det klanbaserade samhället, trots en 

ociviliserad kultur, har Somaliland lyckats utveckla demokrati.  

   En dualism mellan västerländsk ordning och icke-västerländskt kaos bildas. Det kan läsas som ett 

gott och ett ont där det västerländska är det goda. Det västerländska, eller svenska förstås som 
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civiliserat, demokratiskt och jämställt, medan de andra lider brist på detta och blir vår motsats. De 

framställs som del av en barbarisk och underlägsen kultur.  

    

9.4 Den svenska kulturen 

Vad som definieras som svensk kultur utvecklas i motionerna. Även en politisk vilja att bevara det 

gamla historiska Sverige går att utläsa. Den svenska kulturen ska hållas separerat från utländska 

influenser som skulle ha en besudlande effekt på den rena svenska kulturen.   

   Det är en gemensam nationell identitet som sägs ha varit grundpelaren till den svenska välfärden, 

Sveriges långvariga fred och landets demokratisering.79 Hur denna slutsats dragits redovisas inte, 

men den är av vikt då flera andra resonemang bygger på just denna premiss. Den inre solidaritet80 

som den nationella identiteten skulle innebära får motivera främjandet och bevarandet av det gamla 

Sverige, så som röda ladugårdar på landsbygden.81  

”Utan dem vore nyanserna och skönheten inte lika bländande i det svenska kultur- och odlingslandskapet.”82  

 

Inspirerat av det nordiska grannlandet Norge ska den svenska kulturen bevaras genom en svensk 

kulturarvsfond.83 Genuint svensk mat ska också få en kvalitetsmärkning.84 Utifrån en uppskattning 

av ett svenskt kulturvärde ska viss mat få denna märkning, som ska visa på dess anknytning till den 

svenska kulturhistorien. Samerna som Sverigedemokraterna identifierar som den svenska 

urbefolkningen ska tillägnas ett nationellt forskningscentrum.85 Ännu en gång inspirerat av nordiska 

grannar som Norge och Finland görs denna ansats att bevara ett svenskt kulturarv och andra 

föreställda urkulturer runt om i världen. Det är det rena, obesudlade och ursprungliga i kulturen 

som förespråkas.   

”Forskningen kring samiska frågor har stor betydelse för möjligheterna att kunna bevara och vidareutveckla 

den samiska kulturen och identiteten, men också för beslutsfattandet, samhällsdebatten och möjligheterna att 

kunna förstå och förbättra livsvillkoren för såväl samerna som andra urfolk runt om i världen.”86  

 

Ändringar i läroplaner som föreslås gällande värdegrund, förståelse och medmänsklighet visar på en 

ovilja att låta andra kulturer samexistera med den av sverigedemokraterna definierade svenska 

kulturen.87
 Motionärerna föreslår att mål om att kunna leva i dagens kulturella mångfald ska bytas 
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ut mot mål om en ökad förståelse av det egna kulturarvet.88 Detta kulturarv är någonting som ska 

betonas i målen för den föreslagna utökade samhällsorienteringen som riktar sig till nyanlända 

invandrare.89 Genom denna obligatoriska utbildning ska svenska och västerländska värden så som 

mänskliga rättigheter, demokrati, respekt för rättsstaten och jämställdhet läras ut, jämte andra 

svenska traditioner. 

”Att vi de senaste decennierna lärt känna begreppen hederskultur och hedersvåld är ett tydligt tecken på 

bristande förankring av den svenska värdegrunden hos personer med bakgrund i vissa av dessa andra kulturer. 

Likaså är den bristande tilltro till svensk lagstiftning och rättsväsen som tar sig uttryck i såväl upplopp som 

etablerandet av egna rättssystem.”90  
 

Andra föreslagna åtgärder för att inte splittra den svenska gemenskapen är avskaffandet av 

modersmålsundervisning, som sägs försvåra den sverigedemokratiska assimilationen av 

invandrare.91 Skolan föreslås främja acceptans av den svenska kulturen som innefattar religion, 

gemensam historia, traditioner, normer, värderingar och språk. Detta innebär en inskränkning av 

åsikts- och religionsfrihet om målet är att assimilera. 

 

”I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska 

medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt 

massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av 

invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att 

utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en 

betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.”92  
 

I citatet uttrycks en rädsla för att människor som inte bär på den svenska kulturen ska komma att 

forma Sverige. För att avstyra en osvensk utveckling förespråkas denna politik av assimilering till 

vad som Sverigedemokraterna definierar som svenskhet.   

   Det svenska betonas som något förenande och för samhället stärkande. Värderingsfrågor, religion 

och språk, likväl som landskapsestetik och mattraditioner får gestalta denna svenska essens. En vilja 

att bevara denna definition av svenskhet uttrycks, och detta görs genom att separera och isolera 

svenskheten från utländska influenser och värden.    

 

9.5 Den nordiska gemenskapen  

Motioner som lyfter internationellt samarbete visar på uppfattningar om ett gemensamt nordiskt 

kulturarv. Med en gemensam historia har grannländerna i norden många likheter och har därav 

lättare att samarbeta med varandra än med andra. Den gemensamma historien är också någonting 
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som bör vårdas och bevaras som en kulturell referens och grundkälla för den svenska identiteten.  

   Flera av motionerna hänvisar till andra nordiska länders organisation och lagstiftning som 

inspirationskälla i sin argumentation.93 De nordiska kulturerna tycks inte krocka så som andra 

kulturer krockar med den svenska. Nordiskt samarbete föreslås genom ett gemensamt 

forskningscentrum i mineralogi och geovetenskap.94 Förtroende och gemensamma intressen lyfts 

vid ett föreslaget samarbete runt Barents hav och Östersjön, och den gemensamma nordiska 

historien uppmärksammas vid ett närmare nordiskt samarbete.95 En gräns för gemenskapen går 

dock kring norden, där exempelvis de baltiska länderna inte ingår i samma grad. Den nordiska 

gemenskapen sträcker sig så långt att en skandinavisk 8-miljonerstad uppmuntras där Sverige, 

Norge och Danmark binds ihop av ett utökat järnvägsnät.96 Även en generell begränsning av 

utlänningars vistelsetid i Sverige undantas nordiska medborgare.97 De nordiska länderna delar alltså 

en gemensam förståelse och vad som kan beskrivas som en gemensam kultur genom ett nordiskt 

historiskt arv.  

 

9.6 Det utländska hotet 

Framställningar av det utländska som hotfullt och som bärare av någonting destruktivt framkommer 

på olika sätt i materialet. Denna utländska fara får motivera en rad olika åtgärder och förslag för att 

hålla Sverige säkert. Utpekandet av grupper som anses bära på dessa risker är ett genomgående 

mönster. Det är det utländska och osvenska som antingen förknippas med eller identifieras som 

någonting farligt.  

I en motion om rättsväsendets befogenheter98 föreslås en skärpt reglering av den svenska 

passhanteringen. Begränsningar i antal utfärdade pass per år, och tilläggsavgifter för nya pass sägs 

avvärja en illegal handel med svenska pass. Risker med borttappade, stulna och olagligt sålda pass 

exemplifieras med terrorism, trafficking och människosmuggling. Senare i samma motion 

behandlas censurering av vad som benämns som ursprung. Motionen vill att polisen ska få använda 

sig av etniska stereotypiseringar för att beskriva efterlysta personers utseende. Detta utan att bli 

anklagade för rasism.  

”För varje dag Polisen fortsätter att utelämna signalement för vissa grupper av gärningsmän kommer fler offer 

att utsättas för brott i onödan.”99    
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Citatet visar på slutsatsen om att dessa personer, som skulle beskrivas med etniska stereotyper, 

systematiskt går fria. I kontexten kan detta läsas som att det är personer som annars skulle 

identifieras som invandrare eller utlänningar som särbehandlas positivt, och konsekvent inte fälls 

för brott. Det framstår som en svår uppgift att beskriva gärningsmäns utseenden utan att göra 

antaganden om etniska attribut. Argumentationen inkapslar också uppfattningen att generalisering 

av etniska attribut endast skulle leda till gripanden av dessa grupper, medan svenskar inte är 

kriminella.    

 
”1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en 

utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i 

syfte att motverka svenskfientligheten. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra 

de lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar. 

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statligt stöd till 

antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka 

svenskfientlighet. 

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till 

landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet ska ingå som en naturlig del i skolornas 

värdegrundsarbete.”100 

 

Problemdefinitionen utpekar en specifik grupp som själva problemet. Genom polariseringen svensk 

– icke-svensk förstås de icke-svenska som förtryckarna. I motiveringen till förslaget används utdrag 

ur tidningsartiklar och andra vittnesmål om där svenska tjejer har utsatts för verbala kränkningar 

kopplade till deras svenskhet. Mäns inställning till sexuellt våld beskrivs som beroende av offrets 

svenskhet, där männens inställning framställs som mer positiv till våldtäkter av svenska kvinnor än 

våldtäkter av arabiska kvinnor. Sverigedemokraternas analys av motsättningarna faller på att 

kategoriseringen av svensk och icke-svensk inte beaktar patriarkala och socioekonomiska 

strukturer. Motionärerna låter utsatta individers vittnesmål föra analysen och definitionen av det 

Sverigedemokraterna kallar svenskfientlighet. Resonemanget skapar en motsättning där män som 

identifieras som utländska förtrycker vad som förstås som svenska kvinnor. Antagandet av en 

motion med dessa antaganden skulle förstärka generaliseringar utifrån härkomst och adressera en 

potentiell klass- och könsmaktsfråga med åtgärder baserade på etniska och kulturella motsättningar. 

Motionen låter osvenskhet representera sexism och våld.   

 
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda finansiering 

av friskolor och fristående förskolor med bidrag och lån från aktörer utanför Norden. 

Motivering 
Under de senaste åren har det framkommit uppgifter om att friskolor startats och drivits med lån och bidrag 

från stater utanför Europa. Detta har skett i ganska ringa omfattning men är likväl uppseendeväckande. Det är 
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extremt osannolikt att en stat på andra sidan jordklotet skulle finansiera en friskola i Sverige utan att ha 

politiska, religiösa eller strategiska skäl för detta. Det handlar i grunden om säkerhetspolitik.”101 

 

 I denna motion föreslås ett förbud mot utomnordisk finansiering av friskolor. Motionärerna ser inga 

anledningar till att finansiärer utanför norden – eller senare i motiveringen Europa – utan onda 

baktankar skulle ha något intresse av att finansiera skolor i Sverige. Förbudet uttrycks komma av 

säkerhetspolitiska skäl. Återigen är det ett hot utifrån som försöks undvikas. En annan motion som 

indikerar detta utländska hot föreslår att tulltjänstemän ska utrustas med vapen.102 Där förutsätts 

tjänstemännen vara utsatta för risk i sitt arbete vid landsgränsen. 

   I motion 2014/15:3000 behandlas partiets migrationspolitik. Nedskärningar i budgeten motiveras 

med att invandringen har negativa konsekvenser på samhället:  

 

”Trots att många enskilda invandrare bidragit positivt till det svenska samhället har den sammantagna effekten 

av våra förhållandevis öppna gränser, i kombination med en samhällsupplösande mångkulturalism, blivit stora 

och allvarliga problem i form av segregation, utanförskap, sjunkande kunskap i skolan, motsättningar, ökad 

kriminalitet, skenande kostnader i de sociala trygghetsnäten och en försämrad välfärd.”103  

  

Det är invandringen i sig som beskylls för att skapa segregation, dåliga skolresultat, kriminalitet och 

en kostsam och försämrad välfärd. Invandrade sägs ta svenskarnas jobb, och oskäligt utnyttja den 

svenska välfärden med bidrags-, sjukvårds- och utbildningsmöjligheter. Resonemanget fortsätter 

med att mångkulturalism har skapat förutsättningar för flera nationella och etniska identiteter att 

samexistera i ett land, men att bevarandet av dessa skilda kulturer resulterar i motsättningar. Olika 

viljor konkurrerar med varandra och vägrar foga sig till det befintliga svenska systemet. Gemensamt 

för ovanstående policyformuleringar är den identifierade faran – det utländska.    

 

9.7 Utlänningarnas onda uppsåt – Utsugarna, bördan, invandrarna 

Framställningar av invandrare som tärande på samhället visar sig vara en viktig utgångspunkt i 

delar av den sverigedemokratiska argumentationen. Även antaganden om att invandrare har ett 

uppsåt att exploatera och utnyttja på ett otillbörligt sätt växer fram genom materialet.  

 

”Utöver att följa Dublinförordningen är det av stor vikt att Sverige vidtar åtgärder för att komma tillrätta med 

det asylmissbruk som idag förekommer.  

[…] För att värna rättsprinciper, med ansvar handha landets gemensamma resurser samt stävja en alltmer 

globaliserad brottslighet, omfattande bland annat människohandel, terrorism och asylfusk, menar 

Sverigedemokraterna att följande regelverk omedelbart bör införas: Visumtvång vid inresa i Sverige ska gälla 

för medborgare i länder som är, eller misstänks vara, baser för terrorism. Visumtvång ska också gälla för 

medborgare i länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige.  
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[…] Genom att kräva motprestation för medborgarskap ökar medborgarskapets betydelse, samtidigt som risken 

minskar för att personer som kommer till Sverige enbart för att åtnjuta sociala förmåner eller som inte kan 

hålla sig inom lagens ramar tilldelas medborgarskap.  

[…] Dessutom lockar dagens regler till användandet av äktenskap som väg in till landet, vilket dels är ett 

förtroendemissbruk  

[…] Tyvärr har vi sett hur den nuvarande viseringsfriheten missbrukas genomatt allt fler EU-medborgare i en 

svag ekonomisk situation söker sig till Sverige för bättre levnadsvillkor då deras hemland inte förmår ta ansvar 

för sina medborgare. Detta har för Sveriges del resulterat i en kraftig ökning av tiggeri i mer eller mindre 

organiserad form.”104  

  

Asylfusk, illegal invandring, terrorism och brottslighet är vad som förväntas av de invandrande att 

läsa av motionens utformning. Restriktioner föreslås för att komma till bukt med dessa framställda 

problem. Medborgarskap ska kräva motprestationer som de invandrade medborgarna inte frivilligt 

tros uppbära. Utlänningen tros vara oärlig och förstås genom skenäktenskap och lögner fuska sig till 

ett liv i Sverige för att sedan utnyttja den svenska välfärden. Viseringsfriheten har missbrukats, det 

är alltså de hemlösa EU-migranterna som görs till det handlande subjektet i sammanhanget. Det är 

de allt för liberala lagarna kring migration och de invandrandes onda uppsåt snarare än en 

ekonomisk situation som får förklara en utbredd hemlöshet. 

   Ett annat exempel är de utländska ligor105 som beskylls ligga bakom ett utbrett spelbedrägeri i 

Stockholm. Bedragare som lurar av förbipasserande människor pengar identifieras som utlänningar, 

och därav föreslås att brott mot lotterilagen ska betraktas som grov brottslighet. Genom denna 

lagändring görs utvisning av utländska bedragare möjlig. Här utgår motionärerna ifrån att 

bedragarna är utländska medborgare som kommit hit för att lura till sig pengar. Problemet görs till 

ett invandringsproblem då inte svenskar tros kunna ligga bakom spelbedrägerier.  

 
”1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med vetenskapliga 

metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att 

bli behandlade som om de var under 18 år. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prövningen av 

uppehållstillståndet för den som vägrar att delta i åldersbestämning ska avslutas och personen ska av- eller 

utvisas med omedelbar verkan.  

[…] Danmarks Rättsmedicinska Institut testade år 2010 i sin tur 120 ensamkommande unga män som uppgivit 

att de var under 18 år. Av de 120 flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande, och förlorade därmed 

den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark.   

[…] Genom att röntga tänder och handleder får man som Bengtsson själv erkänner ett åldersspann på 1-2 år 

enligt Olle Söder på Svenska Barnläkarföreningen, vilket innebär att man i alla fall kan avfärda de som är över 

20 år gamla från att klassas som barn. Därmed kan fusk undvikas och det bör ligga i allas intresse att systemet 

beivrar de som försöker missbruka det.  

[…] Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med myndigheterna ska 

deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas.”106  
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Att som asylsökande ljuga om sin ålder förklaras i texten som en taktik för att få uppehållstillstånd i 

Sverige. Unga asylsökande personer misstros och ska enligt motionen testas för att ålderbestämmas. 

Formuleringar som gräddfil till asyl och fusk antyder att människor använder sig av ett oärligt spel 

för att tillskansa sig en oförtjänt asylstatus. Återigen hänvisas till andra nordiska länder och deras 

gemenskap och likhet med oss. I förslaget om spartanska fängelser107 finns även där en 

underliggande förståelse om att utlänningar skulle ha uppsåtet att göra så kallade brottsturnéer i 

Sverige, där fängelsestraffen är milda och närmast hotellika.    

 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn 

av möjligheten att införa en tidsgräns för språktolk.

Motivering 
Vi anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället. 

Men det är inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig 

av språktolk. Vi förstår och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige 

en kortare tid. Vi tycker däremotatt det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man har valt att 

bosätta sig i. 

Vi tycker att en rimlig gräns borde sättas att efter man bott i Sverige i fem år har man haft tillfälle att lära sig 

det svenska språket. Är inte så fallet får man bekosta detta på egen hand. Vad det gäller personer som av 

medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras. 

Denna motion är inte särskilt kontroversiell då vi tycker det är en skyldighet att man lär sig det svenska språket 

så fort som möjligt.En femårsperiod är en rimlig gräns att kräva att man behärskar det svenska språket. Detta är 

ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation mot de som kommit till vårt land och nyttjar det svenska 

systemet.”108 

  

Att tala om moralisk skyldighet och krav på motprestation indikerar ett orättfärdigt utnyttjande av 

rätten till tolk. Resonemang om motprestation och gengäld från ovilliga invandrare kommer upp 

igen. I motion 2014/15:1112 ges ett alternativt förslag om att överföra betalningsansvaret från det 

allmänna till individen som brukar tolken. Det motionerna inte uppmärksammar är bakomliggande 

orsaker till att vissa människor inte lär sig Svenska. Personer med funktionshinder undantas från 

denna begränsning av tolkbruk, men förslaget missar en djupare analys av varför behovet av tolk 

kvarstår.  

I resonemanget finns att avläsa en misstänksamhet om individers ovilja att lära sig Svenska, där 

användandet av tolk antas vara att föredra. Nationella minoriteters val att använda tolk kritiseras 

inte, men det görs däremot utlandsföddas.109 

   Invandrare förstås av Sverigedemokraterna som belastande för välfärdssamhället, oärliga och som 

ovilliga till samarbete där de antas ovilliga att bidra till samhället. De framställs i resonemangen 

som skyldiga det svenska samhället återgäldning för att svenskarna låtit dem ta del av deras 
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samhälle. Sverigedemokraterna visar i motionerna en misstro där invandrade antas ha ett ont uppsåt.  

 

 

9.8 Vi är svenska och kränkta 

Anspråk om en svensk offersituation görs genom resonemang i de framlagda motionerna. 

Invandringen och de utländska influenserna sägs kränka det svenska samhället, dess medborgare 

och en svensk kultur. Det är svenskar som utsätts för invandringen och dess konsekvenser.

 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det lättare att 

avhysa illegala ockupanter av skog och mark. […] Därutöver föreligger problemet med illegala tältläger där 

markägaren kan stå inför stora kostnader för att få bort dessa. En ansökan till Kronofogden om handräckning 

kostar 300 kronor i ansökningsavgift plus 600 kronor i avgift för varje enskild person som blir avhyst. 

Dessutom är det markägarens ansvar att själv fastställa identiteten på alla de boende i tältlägret, för att kunna 

avhysa dem. Kostnaden får markägaren själv betala. Utöver detta tillkommer kostnader för uppstädning och 

återställande av marken.”110  

 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra kommunerna 

delaktiga i processen kring etablerandet av asylboenden och om att införa ett kommunalt veto i dessa processer. 

[…] Detta [etablering utan kommunal möjlighet till medbestämmande] trots att en etablering kan få stor 

påverkan för de verksamheter som kommunerna har ansvaret för som exempelvis både barnomsorgen och 

skolan. Kommunerna ställs istället inför ett fullbordat faktum när avtalen väl är på plats, vilket är en 

inskränkning i det kommunala självbestämmandet och som sätter den ur spel fullständigt.  

 

Med bakgrund av detta så anser jag att kommunerna skall ges delaktighet i processen kring etablerandet av 

asylboenden och även ges ett kommunalt veto.”111

 

I den första motionen tas ett markägarperspektiv. Ockupanterna syftar underförstått på de EU-

migranter som sökt sig till Sverige och nu tvingas sova utomhus. De hemlösas sociala situation 

problematiseras inte utan markägarnas utgifter framställs som problemet i situationen. Lösningen 

som ges gör det lättare att avhysa ockupanter och gör alltså den ekonomiska ansvarsfördelningen 

för avhysningen till problemet. Hemlösheten problematiseras inte, och ett humanitärt perspektiv 

saknas i framställningen av ett i grunden humanitärt problem. 

   I den andra motionen tas ett liknande perspektiv där kommunen framställs som kränkt och 

påtvingad asylboenden. Motionen beskriver vetot som en demokratisk rättighet. Boendena förklaras 

som ett belastande problem för kommunerna. Om resonemanget följs och etablering av dessa 

boenden antas vara ett problem med negativa konsekvenser för kommunen, så kommer med största 

sannolikhet alla kommuner att utnyttja sitt veto, om vi kan utgå från att kommunernas främsta 

prioritet är kommuninvånarnas bästa. Placeringen av asylboenden kommer då att bli omöjlig, eller 

koncentreras till kommuner där de asylsökandes väl prioriteras framför de redan existerande 
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kommuninvånarnas. I förlängningen kommer enskilda kommuner att kunna försvåra genomförandet 

av den rikstäckande demokratiskt överenskomna asylpolitiken.  

 

”1. På sidan 7 i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken ”Förståelse och 

medmänsklighet”, första stycket, står följande att läsa: 

 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.” 

 

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke: 

  

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk övertygelse, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas. All form av fientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.” 

 

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att inte vare sig elever eller lärare ska tvingas utsättas för 

mobbning och kränkande behandling i den svenska skolan. Att som i dag utelämna politisk diskriminering 

visar dock att man inte tar denna form av diskriminering på allvar. Det gör däremot Sverigedemokraterna. 

Därför föreslår vi att denna form av diskriminering skrivs in i Lgr 11. 

 

Vidare menar vi att det inte är tillräckligt med att som i dag bemöta ”främlingsfientlighet och intolerans” med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Vi menar i stället att all form av fientlighet och intolerans, inte 

minst den som riktas mot svenska ungdomar, omedelbart ska bemötas. 

 

Vi menar också att det gått inflation i begreppet ”främlingsfientlig” och att det blivit allt vanligare, även i 

svensk skola, att kalla all form av kritik mot svensk invandrings- och integrationspolitik för just 

”främlingsfientlig”. Detta har skett så systematiskt att många lärare läser in en partipolitisk betydelse i detta 

ord. Att på detta sätt föra in ren partipolitik i en läroplan är både olämpligt och klart odemokratiskt.”112 
 

Samtidigt som resonemanget i motionen förklarar att Sverigedemokraterna inte är ett 

främlingsfientligt parti, så bedöms det nödvändigt att ta bort formuleringen främlingsfientlighet för 

att inte diskriminera och motarbeta en sverigedemokratisk politik på fritidshem, grund- och 

förskola. Motionen tar avstånd från främlingsfientlighet, men istället för att komma med 

lösningsförslag där ett ej främlingsfientligt Sverigedemokraterna kan träda fram föreslås en 

underminering av det skydd mot främlingsfientlighet som redan finns i läroplanen. (Ett annat 

exempel på denna försvarsposition är där en motion gällande förskolans värdegrund vill lägga till 

ett förebyggande mot förtryck av politiska tillhörigheter, med syfte på sverigedemokratin.113) 

Risken som uppstår med den föreslagna formuleringen är att arbetet mot främlingsfientlighet inte 

betonas tillräckligt och att dessa världsbilder tillåts etableras hos barn och unga i större 
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utsträckning. Ännu en gång lyfts kränkningar av svenskar, vilket i sammanhanget antyder en 

motsättning mellan arbetet mot främlingsfientlighet och det mot svenskfientlighet.  

 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera 

inriktningen för stöd till det civila samhället inom integrationsområdet till att innefatta organisationer och 

projekt som bygger på inkluderande i stället för som idag etnisk grund. […] Vad som i sammanhanget också är 

viktigt att poängtera är att vissa länder i vår omvärld idag uppvisar bättre resultat på integrationsområdet än 

Sverige, trots att dessa nästan helst saknar integrationspolitik. Den integrationspolitik som både nuvarande och 

tidigare regeringar har bedrivit har snarare handlat om positiv diskriminering för utrikes födda på bekostnad av 

möjligheter och rättvisa gentemot inrikes födda. Vi har i åtgärder som instegsjobb, nystartsjobb, tidigare SfI-

bonus mm sett mängder med exempel som diskriminerar vår inhemska befolkning. Detta är något som 

Sverigedemokraterna aldrig kan acceptera. […] Även vad gäller den specifika del av integrationspolitiken som 

rör stöd till det civila samhället kan vi se liknande utgångspunkter. I regeringens skrivelse nämns såväl den 

tidigare förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration och den nuvarande 

förordningen (2008:63) för statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. I såväl den tidigare som den 

nuvarande förordningen är ett av villkoren för att beviljas stöd att en majoritet av medlemmarna i 

organisationen ska ha utländsk bakgrund. Sverigedemokraterna vänder sig emot all form av politik som 

särskiljer personer baserat på deras bakgrund och finner det anmärkningsvärt att ett sådant synsätt appliceras i 

verksamheter vars syfte bör vara att verka för inkludering och ett enat samhälle.”114  

 

”Sverigedemokraterna gör under området Integration omfattande nedskärningar. Anslagen 1:1 

Integrationsåtgärder, 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända 

invandraresamt 1:5 Hemutrutsningslån avskaffas i sin helhet redan 2015. Vi ställer inte upp på den 

integrationspolitik som förts hittills, där statliga medel går till exempelvis föreningar baserade på etnicitet och 

särskilda möjligheter som endast personer födda utanför Sverige kan ta del av. Dessa tre anslag är alla av sådan 

karaktär.”115 

 

Motionernas förslag om likabehandling, och motförslag till den rådande integrationspolitiken går ut 

på att ingen samhällsgrupp ska främjas genom statlig inblandning. Resonemanget är utformat på så 

sätt att infödda beskrivs få sämre förutsättningar att etableras i samhället när staten underlättar för 

vad som kan förstås som strukturellt utsatta grupper. Det motionerna undgår att problematisera är 

just den strukturella maktskillnaden i samhället, där nyanlända ofta inte har samma ekonomiska 

förutsättningar eller trygghet i samhällslivet som någon som bott i Sverige en längre tid. Avsaknad 

av sådana utjämnande insatser riskerar att cementera dessa skillnader i makt och ekonomi. Skulle å 

andra sidan alla i Sverige utan statlig inblandning ha lika förutsättningar, skulle 

Sverigedemokraternas ställningstagande mot positiv diskriminering vara berättigat.116 En 

inkonsekvens kan identifieras inom partiet gällande hållningen till riktade insatser. Insatser som 

utbildning i svenska och kulturell värdegrund erbjuds grupper som anses behöva sådan 

utbildning117, samtidigt som ekonomiskt och materiellt stöd till resurssvaga grupper kritiseras. 

 
”Begreppet ”kulturell mångfald” i det aktuella stycket används allt oftare som en beteckning på vårt nuvarande 

                                                 
114  Motion 2014/15:36 

115  Motion 2014/15:2956 

116  Staaf (2011:130-131) 

117  Motion 2014/15:2597 
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samhälle och är en produkt av en avsevärd invandring under lång tid. Denna invandringspolitik har präglat vårt 

samhälle på många sätt, positiva som negativa. Dock har aldrig utvecklingen, invandringspolitiken eller 

införandet av det så kallade mångkulturella samhället varit föremål för en folkomröstning, genomlysande 

partipolitisk eller samhällelig debatt. Sverigedemokraterna menar att införandet av det mångkulturella 

samhället skett på ett odemokratiskt sätt, med en tveksam folklig uppslutning.”118  

 

I denna formulering uttrycks att den kulturella mångfalden tillkommit ofrivilligt genom 

odemokratisk migrationspolitik. Invandringen har skapat en kulturell mångfald som här påstås vara 

oönskad, med negativa implikationer och kränkningar av en svensk kultur. Det är svenskarnas 

demokratiska rättigheter som kränks.  

   I dessa framställningar är det infödda svenskar som görs till offer. Även vid politiska åtgärder för 

att undanröja strukturella hinder i framkomlighet för särskilt utsatta grupper framställs dessa som 

särbehandlande diskriminering av svenskar. Formuleringar i läroplaner anses diskriminera vissa 

politiska övertygelser och ändras för att även tolerera en sverigedemokratisk åsikt. En bild av en 

homogen kränkt svenskhet som sverigedemokratin har definitionsmonopol på träder fram. Mönstret 

går att förstå som att det är motionsförfattarna som upplever sig som åsidosatta och försöker ingjuta 

känslan av att kränkas i resten av samhället genom allmängiltiga och generaliserande formuleringar.    

  

10. Slutsatser: Assimilering och utestängning – övergripande mönster 

Genom motionerna framträder en strävan att upprätthålla en svensk homogen kultur. I vissa 

motioner ges förslag på vad denna kultur skulle innebära, men ofta är framställningarna suggestiva 

och hänvisar till typiskt svenska värden och seder. Vad som är genomgående är förståelsen av den 

svenska kulturen som fast och bestämd. Idéer om skiljelinjer mellan kulturer är tydliga, och den 

svenska kulturen verkar vara tätt sammanbunden med att födelseplatsen är Sverige, alternativt att 

individernas värderingar sammanfaller med Sverigedemokraternas definitioner av svenska 

värderingar. En hierarki utkristalliseras mellan kulturer bundna till olika geografiska platser. Den 

skandinaviska kulturen sägs förkroppsliga värden om jämlikhet, demokrati och ett tryggt 

välfärdssamhälle. Samarbeten mellan de nordiska länderna framstår alltså inte som problematisk. 

Resten av Europa tycks ha vissa saker gemensamt med svenskheten och norden, och muslimerna får 

förkroppsliga den lägst rankade och mest främmande kulturen. Den muslimska kulturen beskrivs 

som en motpol till den svenska, den sägs sakna demokrati, jämställdhet, känsla för etik och 

förknippas med våld, förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Den svenska – också benämnd 

som den västerländska – kulturen förstås även som universellt applicerbar och sann, medan 

exempelvis en muslimsk kultur framställs som oresonlig och barbarisk. 

                                                 
118  Motion 2014/15:2937 



30 

 

   Kulturer beskrivs som permanenta i sin essens på så sätt att det finns någonting ursprungligt, och 

närmast naturligt i den svenska kulturen som binder den samman. Den är dock inte odödlig, utan 

kan förstöras genom inblandning av andra kulturer som då besudlar den svenska essensen. Den 

svenska kulturen kan liknas vid ett ideal, eller en mall för hur Sverigedemokraterna vill att kulturen 

ska se ut. Idealet är absolut och oföränderligt, men den rådande kulturen är föränderlig. Genom 

politiska initiativ försöker partiet bevara kulturen svensk. En taktik är assimilationsreformer där 

invånarnas utländska influenser tvättas bort genom utbildning i svensk kultur. En annan taktik är 

den av utestängande. Genom att stänga ute människor som förstås bära på en osvensk kultur stängs 

också den osvenska kulturen ute. Detta utestängande kan ske konkret vid statsgränsen, men också 

genom exkludering från politiskt eller annat normerande inflytande i samhället. Genom att se 

tillbaka på hur Sverige sett ut tidigare och sträva efter att bevara dessa tidigare uttryck som 

identifieras som svenska läker svenskhetens sår. Röda stugor, landsbygd och typisk svensk mat 

bevaras med referenser till att de är en del av den svenska historien och då måste vara närmare detta 

ursprungliga svenska.  

   Talet om svenskfientlighet kan förstås som ett av en privilegierad grupp upplevt förtryck. Den 

privilegierade gruppen har det inte sämre ställt på arbetsmarknad, eller politiskt eller ekonomiskt, 

men tolkar utjämnande politiska satsningar som förtryckande. I själva verket är det en mindre 

privilegierad grupp som närmar sig deras högre nivå av privilegier. Sverigedemokraternas 

konstruktion av svenskfientligheten kan också förstås som en motattack gentemot beskyllningar om 

att partiet för en främlingsfientlig politik. Genom att ge sig själva en offerroll kan deras 

främlingsfientliga politik tolkas som befogat självförsvar mot ett överfall.     

   Den sverigedemokratiska politiken tycks främst ha negativa konsekvenser för människor utan 

svenskt medborgarskap och för människor födda utanför Sverige. Deras rättigheter begränsas 

gällande åsikts- och yttrandefrihet och deras politiska inflytande försvåras. Politiska insatser 

ämnade att underlätta etablering i samhället för grupper som annars har sämre förutsättningar119 

avvecklas då dessa inskränker på en redan etablerad och privilegierad grupp i samhället – personer 

födda i Sverige med svenskt medborgarskap. Den sverigedemokratiska politiken bortser från 

strukturellt ojämlika maktförhållanden, olikhet i förutsättningar för ekonomisk etablering och går i 

dessa fall i motsatt riktning och gör ojämlikheten ännu större. Det subjektiva ställningstagandet om 

vad som är god och svensk kultur begränsar de yttringar som inte ryms i den sverigedemokratiska 

normen. På så sätt utesluts bland annat muslimer ur normen om svenskhet. Kulturen blir då politiskt 

styrd, inskränkande och partisk.  

                                                 
119  Le Grand & Szulkin (2002:41) 
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   Resonemangen i de analyserade motionerna delar dessa utgångspunkter med modernare former av 

rasism. Genom en snäv förståelse av svensk och utländsk kultur som absolut ur- och särskiljbara 

skapas en särskiljande politik utifrån människors födelseplats och deras gestaltande av olika 

kulturella uttryck. Genom dessa idéer fastställs vilka människor som berättigas delaktighet i 

samhället, d.v.s. vilka som inkluderas i den svenska solidariteten. Grunderna för en 

sverigedemokratisk socialpolitik visar på ett förskjutande av normer. Det sociala arbetets 

värdegrund av likabehandling skulle genom motionernas införlivande förvandlas till en särskiljande 

logik utifrån Sverigedemokraternas indelningar i nationaliteter och kulturer. Det är 

Sverigedemokraterna som formulerar denna retorik och diskurs, men som forskning visar kan dessa 

sätt att resonera även anammas av övriga partier med parlamentariskt stöd för lagstadgande.    

   I denna uppsats har teorier kring rasism använts, samt ett sökljus kring framställningar som skapar 

rasism. Förhoppningen är att studien har fyllt igen delar av de hål i forskningen gällande hur partiets 

formuleringar relaterar till ideologisk förförståelse. Det är dock fler områden i det 

sverigedemokratiska motionsförfattandet som är av intresse att utforska. Sverigedemokraterna är 

trots allt ett parti av betydande storlek och kan tänkas ha en definierande effekt även på andra 

partier och främlingsfientliga sammanslutningar. I det första skedet av utsållningen av materialet 

noterades framställningar kring kvinnlighet som också det skulle kunna vara ett fokus för en analys. 

Förtryck kan ju som tidigare nämnts utvecklas genom ett flertal olika kategoriseringar och ta uttryck 

på flera olika sätt, inte bara utifrån föreställningar om nationer och kulturer.    
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/En-svensk-skola-

i-varldsklass_H2022744/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2766 Situationen för kristna i världen 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Situationen-for-

kristna-i-varl_H2022766/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2832 Allemansrätten 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-

dokument/Allemansratten_H2022832/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2866 En ansvarsfull invandringspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/En-ansvarsfull-

invandringspoli_H2022866/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2901 Nationellt samiskt forskningscentrum 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Nationellt-

samiskt-forskningsc_H2022901/?text=true (hämtat 2014-11-12) 
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2014/15:2911 Medborgarskapets betydelse 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-

dokument/Medborgarskapets-betydelse_H2022911/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2923 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Manskliga-

rattigheter-i-svensk_H2022923/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2931 Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-

dokument/Kvalitetsmarkning-av-svenska-l_H2022931/?text=true  (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2937 Ändringar i Lpfö 98 (reviderad 2010) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/ndringar-i-Lpfo-

98-reviderad_H2022937/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2939 Ändringar i Lgr 11 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/ndringar-i-Lgr-

11_H2022939/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2944 Forskning och högre utbildning 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Forskning-och-

hogre-utbildning_H2022944/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2950 Förbud mot finansiering av friskolor för aktörer utanför Norden 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Forbud-mot-

finansiering-av-fri_H2022950/?text=true (hämtat 2014-11-12) 
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2014/15:2956 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utgiftsomrade-

13-Integration-o_H2022956/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2962 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utgiftsomrade-5-

Internationell_H2022962/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:2997 Granskning av de konfessionella friskolorna 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Granskning-av-

de-konfessionell_H2022997/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:3000 Utgiftsområde 8 Migration 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utgiftsomrade-8-

Migration_H2023000/?text=true (hämtat 2014-11-12) 

 

2014/15:3004 Ökade befogenheter för rättsväsendet 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/kade-

befogenheter-for-rattsva_H2023004/?text=true (hämtat 2014-11-12) 
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