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Abstract 
  
Previous research has classified the Sweden Democrats as a radical right party with culturally 
racist and xenophobic views. This essay is an attempt to further study the implications of these 
xenophobic views. The purpose of this study is to examine how the Sweden Democrats, the third 
biggest political party in Sweden, construct the “Swedish community” and its opponents. We aim 
to examine on which knowledge claims the Sweden Democrats are constructing the requirements 
for taking part of the “Swedish community”. The study also examines which specific groups that 
are excluded from the community and considered as problematic, groups which we refer to as the 
Other. The political programme of the Sweden Democrats is the primary material of the study, and 
it is examined through textual analysis with a theoretical framework based on a combination of the 
sociology of knowledge of Berger & Luckmann, and the discourse theory of Foucault and Laclau 
& Mouffe. 
     The study shows that the Sweden Democrats construct the “Swedish community” through 
knowledge claims about the nation as a natural and culturally homogenous entity, which requires 
its members to share the same language, culture, religion, identity and loyalty in order to keep the 
nation stable and secure. The construction of the “Swedish community” results in exclusion of 
large groups that are conceived as foreign, unstable and a threat to the welfare, security and stabil-
ity of the Swedish society. We identify several excluded or marginalised groups, which we define 
as the Other, or more specifically as the foreign Other, the religious Other, the criminal Other, the 
sexual Other and the female Other. One important conclusion is that the construction of the Other 
as problematic groups and threats to society is a fundamental and essential part of the political 
ideology of the Sweden Democrats. The Other is assigned a central role in the construction of 
societal problems and their solutions, and therefore the “Swedish community” has to be defended 
against the destructive influences of the Other, according to the Sweden Democrats.  
  
Keywords: Sweden Democrats, political ideology, radical right parties, the Other, exclusion, 
sociology of knowledge, discourse theory 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Sammanfattning 
  
Tidigare forskning har klassificerat Sverigedemokraterna som ett radikalt högerparti med 
kulturrasistiska och främlingsfientliga åsikter. Den här uppsatsen ämnar studera dessa främlings-
fientliga drag och deras implikationer ytterligare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
Sverigedemokraterna konstruerar den “svenska gemenskapen” och grupper som avvikande från 
den, samt vilken betydelse särskiljandet av dessa grupper har för partiets politik. Studien undersö-
ker de kunskapsanspråk med vilka Sverigedemokraterna konstruerar kriterier för att ta del av den 
“svenska gemenskapen”. Utifrån dessa kriterier undersöks också vilka specifika grupper som 
exkluderas från den “svenska gemenskapen” och som anses vara problematiska, grupper vi 
benämner som den Andre. Sverigedemokraternas principprogram är det primära materialet, och det 
studeras textanalytiskt med hjälp av ett teoretiskt ramverk, grundat i en kombination av Berger & 
Luckmanns kunskapssociologi samt Foucaults och Laclau & Mouffes diskursteori.  
     Studien visar att Sverigedemokraterna konstruerar den svenska gemenskapen genom 
kunskapsanspråk om nationen som en naturlig och kulturellt homogen enhet, som kräver att dess 
medlemmar delar samma språk, kultur, religion, identitet och lojalitet för att nationens stabilitet 
och trygghet ska säkerställas. Vi identifierar flera exkluderade eller marginaliserade grupper vilka 
benämns som den utländska Andre, den religiösa Andre, den kriminella Andre, den sexuella Andre 
och den kvinnliga Andre. En viktig slutsats är att konstruktionen av den Andre som problematiska 
grupper och som hot mot samhället, är en fundamental del av Sverigedemokraternas politik och 
grundläggande för hela deras ideologi. Den Andre tilldelas en central roll i konstruktionen av 
samhälleliga problem och dess lösningar, och Sverigedemokraterna menar att den svenska gemen-
skapen måste försvaras från Den Andres destruktiva inflytande. 
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“The ‘really existing community’, were we to find ourselves in its grasp, would demand stern obedience in exchange 
for the service it renders or promises to render. Do you want security? Give up your freedom, or at least a good chunk 

of it. Do you want confidence? Do not trust anybody outside your community. Do you want mutual understanding? 
Don’t speak to foreigners nor use foreign language. Do you want this cosy home feeling? Fix alarms on your door and 
TV cameras on your drive. Do you want safety? Do not let the strangers in and yourself abstain from acting strangely 

and thinking odd thoughts. Do you want warmth? Do not come near the window, and never open one. The snag is that 
if you follow this advice and keep the windows sealed, the air inside would soon get stuffy and in the end oppressive” 

- Zygmunt Bauman (2001:4). 
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1  Inledning och syfte 

Sverigedemokraternas väg in i Sveriges politiska toppskikt är en sann framgångssaga. Att ett 
parti med nynazistiska rötter går från att vara ett marginaliserat parti utan egentligt väljarstöd, till 
att bli Sveriges tredje största parti, är en anmärkningsvärd bedrift. Partiets väljarstöd har från 
valet 2006 till valet 2014 ökat från 2.9 procent till 12.9 procent, vilket är en ökning med hela tio 
procentenheter (Valmyndigheten, 2006 & 2014). I takt med partiets ökade framgångar har också 
forskningen om partiet tilltagit, och partiets politik har klassificerats som bland annat kulturrasist-
isk och främlingsfientlig (Norocel, 2013:5; Mulinari & Neergaard, 2014:3). Trots dessa klassi-
ficeringar har Sverigedemokraternas politik blivit allt mer populär hos väljarna, vilket tyder på att 
partiets främlingsfientliga värderingar har blivit mer acceptabla än vad de tidigare har varit, och 
att de på så sätt uppnått en större spridning. Utifrån den tidigare forskningen kan man förstå 
Sverigedemokraternas politik som en produkt som svarar mot stora gruppers behov och som 
därför konsumeras i allt större omfattning (Mudde, 2007:202). 
     Sverigedemokraternas framgångar bör ses i ljuset av en allmän framväxt av högerradikala 
partier i Europa. En studie av Gyllene gryning i Grekland (Kallis, 2013) visar hur partiets fram-
gångar har lett till en legitimering av tidigare kontroversiella och främlingsfientliga diskurser, 
vilket har orsakat en förändring och förskjutning av gränserna för vad som anses vara acceptabelt 
att säga och tänka. Sverigedemokraternas framgång kan på ett liknande sätt tänkas leda till en 
fortsatt legitimering av främlingsfientliga åsikter, vilket innebär att dessa åsikter blir mer allmänt 
accepterade i samhället. Det blir därför viktigt att studera vad denna främlingsfientliga politik 
innefattar och vilka antaganden och “sanningar” den etablerar om olika samhällsgrupper, något vi 
menar det behövs mer sociologisk forskning om. 
     Kunskapsanspråk om en eftersträvansvärd homogen, svensk gemenskap är ständigt återkom-
mande hos Sverigedemokraterna (SD, 2014a). Den här uppsatsen är ett försök att flytta fokus från 
klassificeringar av Sverigedemokraternas politik och förklaringar av partiets framgång, till att 
mer konkret undersöka de kunskapsanspråk som ligger till grund för konstruktionen av den 
svenska gemenskapen och de grupper som konstrueras som avvikande från den. Studien utgår 
från ett teoretiskt perspektiv där kunskap ses som kontextbunden, konstruerad och som den soci-
ala verklighetens minsta beståndsdel (Berger & Luckmann, 1966). Den kunskap, eller rättare sagt 
de kunskapsanspråk som Sverigedemokraterna etablerar om den svenska gemenskapen, är därför 
uppsatsens centrala studieobjekt. En förståelse för vilken kunskap Sverigedemokraterna etablerar 
och legitimerar utifrån sin position som Sveriges tredje största parti, är viktig för att förstå vilka 
uppfattningar som etableras i samhället och på vilket sätt det påverkar rådande samhälleliga och 
politiska diskurser. 
     Sverigedemokraterna betraktar likt andra högerradikala partier den kulturellt homogena 
nationen som en grundförutsättning för ett stabilt och tryggt samhälle (Rydgren, 2007:242), 
eftersom mångkultur antas leda till “ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregat-
ion, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd” (SD, 2014a:21). Den primära lösningen på 
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samhällsproblemen är därför enligt Sverigedemokraterna stärkandet av nationens kulturella och 
sociala homogenitet (SD, 2014a:15f). Vi menar utifrån vår syn på kunskap att idén om den 
homogena nationen, och den “svenska gemenskap” som den anses utgöra, är konstruerad av 
många olika kunskapsanspråk och diskurser om vad som kännetecknar idealsamhället, samt vilka 
som ryms inom det. Genom att studera Sverigedemokraternas kunskapsanspråk om den svenska 
gemenskapen, kommer vi således också åt kunskapsanspråk om vilka grupper som anses vara av-
vikande från den.      
     Denna konstruktion av grupper som avvikande från den svenska gemenskapen kan upprätta 
maktförhållanden och konfliktlinjer mellan grupper. Att utesluta vissa grupper och se dem som 
oförenliga med den svenska gemenskapen, kan exempelvis leda till att de stigmatiseras och 
diskrimineras. Vi vill studera vilka de här grupperna är och på vilket sätt Sverigedemokraterna 
konstruerar dem som avvikande och främmande. För detta ändamål väljer vi att benämna dessa 
grupper som den Andre, för att åskådliggöra Sverigedemokraternas konstruktion av grupper som 
diskursiva motsatser till, och avvikande från, den egna normativa identiteten och gemenskapen.1 
      Syftet med uppsatsen är att undersöka Sverigedemokraternas konstruktion av den “svenska 
gemenskapen”, hur de konstruerar grupper som avvikande från den och vilken betydelse särskil-
jandet av dessa grupper har för partiets politik. Syftet kan brytas ned i följande tre frågeställningar: 
 

• Vilka kunskapsanspråk ligger till grund för Sverigedemokraternas konstruktion av den 
svenska gemenskapen och tillhörigheten till denna? 

• Vilka grupper exkluderas och konstrueras som den Andre i förhållande till den svenska 
gemenskapen? 

• Vilken roll och betydelse har konstruktionen av den Andre för Sverigedemokraternas 
politiska ideologi? 

1.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att specifikt behandla Sverigedemokraternas politik och ideologi, utan någon 
målsättning att positionera dem mot de övriga svenska riksdagspartierna eller att jämföra dem med 
andra europeiska högerradikala partier. Jens Rydgren (2007:247) förordar att studier av dessa par-
tier bör bedrivas komparativt, för att på så sätt skapa en större förståelse för partiernas samman-
hang och för att sätta den egna forskningen i relation till vad som redan skrivits om andra liknande 
partier. Vi ser fördelen med ett sådant perspektiv, och inser också att ett ensidigt fokus på ett enda 
politiskt parti i värsta fall kan skymma sikten för partiets bredare förankring i det politiska rummet. 
I och med studiens begränsade omfattning har vi dock varken tid eller resurser att genomföra 
någon större komparativ studie. Genom att ge en gedigen överblick och bakgrund till forsknings-
fältet, och genom att tydligt förankra Sverigedemokraterna i det politiska rummet som producenter 
av en produkt som konsumeras av väljarna (se mer under tidigare forskning), tror vi oss kunna 
bidra med nya insikter om Sverigedemokraterna men samtidigt hålla deras större kontext i sikte. 

                                                
1 Begreppet den Andre förklaras mer ingående under Teoretiska utgångspunkter. 
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1.2 Disposition 

I nästkommande kapitel redogör vi för tidigare forskning om Sverigedemokraterna och andra 
högerradikala partier. Kapitlet sätter både studien i en kontext och ger en välbehövlig bakgrund till 
vad forskningen säger om Sverigedemokraterna. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska och 
epistemologiska utgångspunkter. Efter det presenteras metod, tillvägagångssätt och material, såväl 
som problematiseringar av metodvalet samt resonemang om forskarrollen och de forskningsetiska 
dilemman studien står inför. Därefter följer ett kapitel där studiens huvudsakliga resultat 
presenteras och analyseras utifrån det teoretiska ramverket. Slutligen kommer en avslutande och 
sammanfattande diskussion av undersökningens viktigaste resultat, där studien och dess slutsatser 
utvärderas och problematiseras.  
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2 Tidigare forskning 

För att till fullo kunna förstå Sverigedemokraterna behöver de sättas i en större kontext, vilket vi 
gör genom att koppla dem till forskning om den generella framväxten av så kallade högerradikala 
partier i Europa. Denna forskning är varierad men man kan i grova drag urskilja två generella 
perspektiv att studera dessa partier utifrån. Dels forskning som fokuserar på väljarna och varför de 
väljer att rösta på högerextrema partier, genom undersökningar av deras föreställningar, sociala 
bakgrund, klasstillhörighet och preferenser (se ex. Rydgren, 2008; Rydgren & Ruth, 2011). Dels 
forskning som fokuserar på partierna, deras ideologi, hur de är organiserade och var de kan 
placeras inom det politiska rummet (se ex. Jupskås & Jungar, 2014; Rydgren 2007; Mulinari & 
Neergaard, 2014; Norocel, 2013). Den senare typen av forskning ligger närmast denna studies 
frågeställningar, och är därför vad som främst redogörs för nedan. 
 

2.1 Högerradikala partier i Europa 

Det råder enligt Rydgren (2007:242) ingen allmän konsensus inom forskningen om hur de radikala 
högerpartierna i Europa ska betecknas eller exakt vilka ideologiska särdrag som förenar dem, men 
enligt honom är likväl de flesta forskare överens om att dessa partier kan anses tillhöra en och 
samma kategori eller “partifamilj”. Rydgren hävdar bland annat att ett grundläggande särdrag för 
dessa partier är en etno-nationalistisk ideologi som bygger på idealiska myter om det förflutna, och 
där en etniskt homogen nationalstat ses som fundamental för att nå de politiskt uppsatta målen. 
Eftersom den homogena nationen ses som ett eftersträvansvärt ideal, tenderar dessa partier att 
värdera nationens mål framför de individuella rättigheterna. Partierna strävar efter att stärka och 
bevara den homogena nationalstaten genom att traditionella normer och värderingar upprätthålls. 
Detta, i kombination med att dessa partier ofta ställer sig i opposition till det politiska etablisse-
manget, gör att de enligt Rydgren kan betraktas som etno-nationalistiska och populistiska partier 
med xenofobiska tendenser. Partiernas xenofobi har enligt Rydgren (2008:739) i den tidigare 
forskningen huvudsakligen identifierats i relation till fyra diskurser: invandraren utmålas (I) som 
ett hot mot den nationella identiteten, (II) som en orsak till brottslighet och otrygghet, (III) som 
missbrukare av den gemensamma välfärden och (IV) som en orsak till arbetslöshet. 
     Forskningen har visat svårigheterna med att placera dessa partier på en traditionell höger-
vänsterskala. Immerzeel, Lubbers & Coffe (2015:6) positioner exempelvis de högerradikala parti-
erna närmare andra högerpartier i frågor om invandring, nationalism och lag och ordning, men 
närmare vänsterpartier och gröna partier i fråga om populism och anti-etablissemangretorik. En 
annan vanlig uppdelning i sammanhanget är att dela upp de högerradikala partiernas politik i en 
ekonomisk och en sociokulturell axel. Rydgren (2007:243f) menar exempelvis att de högerradikala 
partierna främst är höger i sociokulturella termer, när det rör sig om värderingar och ställnings-
taganden om frågor som lag och ordning, invandring, nationell identitet och abort. 
     Sett till den ekonomiska axeln råder det större oenighet om var partierna står. Kitschelt (1995) 
har exempelvis argumenterat för att en nyliberal ekonomisk politik är en grundpelare i de 
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högerradikala partiernas “vinnande formula”. Detta har mött mycket kritik, bland annat från 
Rydgren (2007:245) som menar att de flesta av partierna sedan 90-talet succesivt gått från en nyli-
beral ståndpunkt till en mer centerorienterad och protektionistisk sådan, där globaliseringen av 
marknaden kritiseras och en slags välfärdschauvinism företräds. Mudde (2007:119;125) står för 
liknande åsikter, och menar att Kitschelts påstående inte är empiriskt underbyggt. Mudde menar att 
de flesta av dessa partier inte är emot en kapitalistisk marknadsekonomi inom nationalstaten, men 
att de är desto mer skeptiska till den europeiska och globala marknaden. 
 

2.2 Utbud och efterfrågan: Produktionen och konsumtionen av 
politiska åsikter. 

En idealtypisk uppdelning som är vanligt förekommande på forskningsfältet är den mellan utbud 
(“supply”) och efterfrågan (“demand”) av politiska åsikter (se exempelvis Mudde, 2007:202; 
Rydgren, 2002:33). Den politiska aktiviteten baseras enligt denna uppdelning på en grundläggande 
dynamik mellan de två aspekterna, vars logik mer eller mindre liknar den marknadsekonomiska 
logiken. Dynamiken mellan utbud och efterfrågan verkar på både makro- och mikronivå. Sam-
hällsförändringar på makronivå skapar olika typer av behov hos olika grupper, som det politiska 
systemet syftar till att möta. På mikronivå innebär detta att väljare röstar på det parti som bäst 
korresponderar mot deras socioekonomiska och sociokulturella situation. 
     Utifrån denna dynamik har tidigare forskning sökt förklara hur och på vilket sätt högerradikala 
partiers framgång har varit möjlig, dels genom att undersöka hur dessa partiers politik har mött 
vissa gruppers efterfrågan, och dels genom att undersöka vilka politiska och sociala omständig-
heter som har gjort framgången möjlig. Det finns olika förklaringar av hur dessa partier har svarat 
mot de behov som genom strukturella samhällsförändringar har utvecklats hos vissa specifika 
väljargrupper. Teorier om etnisk konkurrens på arbetsmarknaden, om en framväxande xenofobi 
som svar på en nationell identitet som uppfattas vara hotad, och om “modernitetens förlorare” som 
vill tillbaka till en svunnen tid, kan nämnas som exempel på förklaringar (se ex. Rydgren, 
2007:247; Kallis, 2013).  
     Kallis (2013:230) diskuterar exempelvis idén om den etniska konkurrensen som en förklaring 
till partiernas framgång och menar att den grundar sig i en “zero-sum”-logik, som innefattar en tro 
på att “vad den ena (majoritetsbefolkningen) förlorar, vinner den andre (invandrarna)”. I kombinat-
ion med det menar Kallis (2013:232) att partierna använder sig av en diskursiv strategi som bygger 
på föreställningen om en framtida katastrof som bara kan undvikas genom att bedriva en annan 
sorts politik, det vill säga, en mer restriktiv invandringspolitik. 
     Utbud och efterfrågan kan förstås ytterligare i relation till Bourdieus fältbegrepp. Det politiska 
fältet kan ses som ett fält på vilket aktörerna kämpar om att definiera vilka politiska värderingar 
som är viktiga, och att påverka den politiska diskursen om vad som ska gå att säga och tänka poli-
tiskt (Bourdieu, 1991:171f). Det politiska fältet producerar olika sätt att se, förstå och ordna värl-
den på, och ligger till grund för olika politiska attityder baserade på specifika värderingar och 
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ställningstaganden. Dessa attityder kan antas av väljarna, vilket innebär att det politiska systemet 
kan ses som ett producerande fält som skapar produkter som väljarna sedan kan konsumera 
(Rydgren, 2002:33; Enelo, 2012:35). 
     Kallis (2013:226) menar att anledningen till att högerradikala partier har kunnat växa de senaste 
decennierna är på grund av en kontinuerlig legitimering av deras ideologi, vilket har skett genom 
en dialektisk process mellan de redan nämnda mekanismerna utbud och efterfråga. För att en 
ideologi som betraktas som extrem och kontroversiell ska kunna etableras, måste det finnas en ur-
sprunglig efterfrågan hos en grupp som är mottaglig och villig att bryta mot rådande diskurser om 
vad som anses vara politiskt korrekt. När detta första steg har tagits så menar Kallis att det 
dynamiska utbytet mellan utbud och efterfrågan skapar de rätta förutsättningarna för en 
legitimering av ideologin, vilket med andra ord kan leda till att politiska idéer som tidigare var 
tabubelagda normaliseras och slutligen blir en del i den allmänna politiska diskursen. Tabubelagda 
idéer kan exempelvis legitimeras genom att kontroversiella partier får större medialt utrymme. Ju 
längre den dynamiska processen mellan ett partis utbud och efterfrågan fortskrider, ju starkare blir 
legitimeringen av partiets ideologi.      
 

2.3 Forskning om Sverigedemokraterna 

Jämfört med många andra europeiska högerradikala partier nådde Sverigedemokraterna nationella 
framgångar förhållandevis sent. På grund av sina rötter i nynazistiska rörelser och kopplingar till 
olika högerradikala grupperingar sågs partiet länge som extremt och utan goda möjligheter att 
etablera sig inom den svenska politiken (Widfeldt, 2008:268). Partiet betraktades därför av fors-
karna länge som ett “misslyckat fall” bland de övriga högerradikala partierna (Norocel, 2013:5) 
och komparativ forskning om olika högerradikala partier gav partiet liten uppmärksamhet innan 
valet 2006 (Hellström & Nilsson, 2010:56). Exempelvis Widfeldt (2008:268ff) har dock visat på 
den normaliserings- och avradikaliseringsprocess som partiet genomgått enda sedan slutet av 90-
talet, i kontinuerliga försök att distansera sig från sitt nynazistiska förflutna. Widfeldt ställde sig år 
2008 inte främmande till att partiet skulle normaliseras ytterligare och lyckas slå igenom till valet 
2010, vilket också skedde. 
     Sedan valet 2010 kan vi också se ett växande akademiskt intresse för partiet. Studierna har varit 
varierade, från statistiska väljarstudier (Rydgren & Ruth, 2011), till kvalitativa intervjuer med par-
timedlemmar (Mulinari & Neergaard, 2014), studier av mediaframställning (Hellström, Nilsson & 
Stoltz, 2012), diskursanalytiska studier av retoriska grepp (Norocel, 2013) och diskursiva ideologi-
analyser (Hellström & Nilsson, 2010). Sammantaget har många studier försökt förklara Sverigede-
mokraternas framgångar, visa hur de har normaliserats och analysera deras politiska ideologi.  
     Samma ideologiska beskrivning som redogjorts för ovan i förhållande till europeiska 
högerradikala partier, där en sociokulturellt höger-konservativ politik åtskiljs från en mer 
centristisk ekonomisk politik, återkommer även i diskussioner av Sverigedemokraterna. Norocel 
(2013:5) beskriver exempelvis deras sociokulturella politik som höger i förhållande till invandring, 
och rent auktoritär i frågor om lag och ordning och familjen. Sett till den ekonomiska politiken 
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driver partiet enligt Norocel däremot en välfärdschauvinistisk politik och försöker skriva in sig i 
den svenska historien som den gamla socialdemokratins sanna efterträdare, genom att säga sig 
värna om och skydda det svenska “Folkhemmet”. Denna beskrivning återkommer hos flera 
forskare, bland andra Hellström & Nilsson (2010:62) och Widfeldt (2008:272). Rydgren & Ruth 
(2013:712) och Hellström, Nilsson & Stoltz (2012:198) pekar på att sociokulturella frågor om 
nationell identitet, invandring och multikulturalism är allra högst prioriterade i partiets politik. 
     Hur Sverigedemokraterna ska klassificeras har väckt diskussion, och det förekommer i 
forskningen flera olika förslag på beteckningar. Mulinari & Neergaard (2014:3) tar upp några av 
dessa, som exempelvis extremhöger, radikalt högerpopulistiskt och andra liknande benämningar, 
men väljer själva att kategorisera dem som ett kulturrasistiskt parti. Norocel (2013:5) refererar till 
dem som ett radikalt högerpopulistiskt parti, vars nationalistiska ideal är grundade i rasism, 
homofobi och misogyni. Liknande slutsatser drar Towns, Karlsson & Eyre (2014:244f), som 
menar att Sverigedemokraternas nationalism upphöjer det manliga idealet, och huvudsakligen talar 
om jämställdhet i kontexten att “skydda” de svenska kvinnorna från kriminella invandrargrupper. 

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den forskning som redogjorts för ovan bidrar sammanfattningsvis till att forma en nödvändig 
förståelsegrund för Sverigedemokraterna och deras kontext. Studien kommer utgå ifrån de ideolo-
giska beskrivningarna av Sverigedemokraterna som ett nationalistiskt och kulturrasistiskt parti, 
med homofobiska och misogyna åsikter. Här råder en brist på sociologisk forskning som mer 
explicit riktar sig mot vilka grupper som inkluderas och exkluderas ur den nationalistiska svenska 
gemenskap som Sverigedemokraterna förespråkar. Den här uppsatsen är ett försök att möta denna 
brist på forskning.  
     Vidare är Kallis (2013) studie en viktig inspiration, som visar hur högerradikala partiers 
framgång kan anses vara ett resultat av en legitimering av tidigare kontroversiella och otänkbara 
åsikter som blir alltmer allmänt acceptabla. Detta gör det intressant att studera vilka kunskaps- och 
sanningsanspråk om olika grupper som Sverigedemokraternas politik bygger på, kunskapsanspråk 
som i och med partiets framgångar kan antas få en allt större inverkan på hur människor ser på 
samhällsfrågor. I och med detta är också uppdelningen i utbud och efterfrågan av politiska åsikter 
användbar, eftersom den möjliggör en syn på Sverigedemokraternas politik som en produkt som 
konsumeras och antas av väljare. Detta är viktigt för förståelsen av hur de kunskapsanspråk som 
Sverigedemokraternas producerar sprider sig och legitimeras bland väljarna.  
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3 Teoretiskt ramverk 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi konstruerat och utgått ifrån ett teoretiskt ramverk 
med utgångspunkt i Peter Berger & Thomas Luckmanns kunskapssociologi, Michel Foucaults 
teorier om makt och vetande och Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori. Det är tre 
teoretiska perspektiv med flera gemensamma nämnare som vi menar gör perspektiven fruktbara att 
kombinera och integrera med varandra. Inte minst beror detta på teoriernas socialkonstruktivistiska 
karaktär samt den gemensamma vikt de lägger vid kunskapsproduktion och språket som ett huvud-
sakligt medium för att konstruera, ordna och reglera den sociala verkligheten.  
     Berger och Luckmanns kunskapssociologi utgör grunden för vårt ramverk. Utifrån deras teori 
om att den sociala verkligheten i grunden utgörs av sammansättningar av mänskligt producerad 
kunskap som har etablerats och fått en objektiv karaktär, blir det intressant att studera de 
kunskapsanspråk som Sverigedemokraternas politik bygger på. Foucaults teorier tillför ett kritiskt 
maktperspektiv på kunskapsproduktionen, genom att visa på att kunskap aldrig är neutral utan står 
i en intim relation till makt. Laclau och Mouffes teorier är inspirerade av Foucault, men tillför även 
ett ökat konfliktperspektiv och flera användbara analytiska begrepp och verktyg, med vilka vi 
lättare kan bryta ned hur konflikter mellan grupper konstrueras språkligt via diskurser. 
 

3.1 Kunskapssociologin och konstruktionen av den sociala 
verkligheten 

Berger och Luckmanns kunskapssociologi presenteras i deras inflytelserika verk The Social 
Construction of Reality: A Treatise in the Sociolgy of Knowledge (1966), i vilket de beskriver hur 
den sociala verkligheten konstrueras. Boken är ett försök till att ge nya perspektiv på ett av 
sociologins grundläggande dilemman, gällande hur de objektiva aspekterna av den sociala verklig-
heten förhåller sig till de subjektiva, och vice versa. Författarna menar att samhället innehar en 
objektiv realitet, men att det har konstruerats i och genom interaktionen mellan människor. Sam-
hället är därför en mänsklig produkt, men det är också i sig självt en producerande kraft som i sin 
tur skapar och formar människan. Denna ömsesidiga process som uppstår mellan de subjektiva och 
de objektiva aspekterna av den sociala verkligheten ser Berger och Luckmann som en dialektik 
genom vilken samhället produceras och reproduceras. Dialektiken kan förstås som en dynamik 
mellan tre huvudsakliga processer: externalisering, objektivering och internalisering (Berger & 
Luckmann, 1966:78f). 
     För att förstå den sociala verkligheten ska den enligt Berger och Luckmann ses som en 
sammansättning av konstruerad och objektiverad kunskap, innefattande såväl allmänt förgivettagen 
common sense-kunskap som specialiserad teoretisk kunskap, vilken har externaliserats genom den 
mänskliga interaktionen och på så sätt fått en fast objektiv realitet (1966:27). Objektiveringen sker 
huvudsakligen genom teckensystem, varav språket är det huvudsakliga mediet (1966:50f). Objek-
tiveringen kan ske genom att den externaliserade kunskapen benämns och får en språklig mening. 
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Begreppet “islamisering” bygger exempelvis på konstruerade kunskapsanspråk om ett påstått 
negativt muslimskt inflytande, som får en objektiv form genom att det får en språklig beteckning 
och mening. Den objektiverade kunskapen kan i sin tur vara en producerande kraft genom det att 
den kan internaliseras av individer, vilket formar individerna och den sociala interaktionen.  Detta 
kan sammanfattas genom Berger och Luckmanns grundtes: “Society is a human product. Society is 
an objective reality. Man is a social product” (1966:79). 
     Genom att aktören typifierar specifika element av verkligheten, det vill säga sätter etiketter på 
dem och objektiverar dem utifrån vissa kunskapsanspråk, får aktören en förståelse för verkligheten 
och därmed också lättare att orientera sig i den. Stereotypen invandraren kan exempelvis sägas 
bygga på typifikationer, det vill säga generaliserad kunskap om invandraren som bärare av bland 
annat vissa specifika egenskaper, preferenser och värderingar. Sammansättningar av typifikationer 
strukturerar upp den sociala verkligheten i mönster, kategorier och stereotyper som gör den hanter-
bar för aktören. Dessa sammansättningar av typifikationer styr i viss mån aktörens handlande, 
genom att befästa viss kunskap om hur aktören bör agera i en viss given situation (1966:45f). 
     Den kunskap som produceras och objektiveras genom interaktionen mellan människor kan 
överföras från en generation till en annan. Detta blir möjligt då kunskapen legitimeras och förs 
vidare till kommande generationer, genom att kunskapen framställs som objektiv, given och natur-
lig i det avseendet att den inte förstås som socialt konstruerad. Denna process grundar sig i och 
förutsätts av språket (Berger & Luckmann, 1966:82). Den legitimerade kunskapen får en struktu-
rerande inverkan på den sociala aktörens sätt att förstå, agera, ordna och orientera sig inom den 
sociala verkligheten. Denna kunskap har enligt Berger och Luckmann i och med legitimeringen 
och överföringen till nya generationer, blivit institutionaliserad som given kunskap och kan där-
med betraktas som en institution. Dialektiken mellan det subjektiva och det objektiva framträder 
också här, då den socialt konstruerade kunskapen agerar tillbaka och har en inverkan på människan 
som först skapade den (1966:72f). 
      En långt gången objektivering och legitimering av socialt konstruerad kunskap kan resultera i 
att människor blir omedvetna om sin roll i produktionen av den sociala verkligheten, vilket är ett 
fenomen Berger och Luckmann benämner som reifikation. Institutioner framstår då som naturliga 
och oberoende av mänskligt handlande. Individens förståelse för sin sociala omvärlds konstruktion 
och härkomst, det vill säga dennes medvetenhet om sin roll som producent och delvis produkt i 
den sociala verklighetens dialektiska produktion, försvinner då själva produkterna objektiveras på 
en långt gången nivå och därför förefaller vara något fast existerande oberoende av den mänskliga 
aktiviteten. Den sociala verkligheten ses inte som konstruerad utan snarare som statisk och naturlig 
(Berger & Luckmann, 1966:106f).   

3.2 Kunskapens relation till makt 
Berger och Luckmann (1966: 137) menar att det råder konflikter i samhället om vad som ska anses 
vara legitim kunskap, och att makten i samhället är en kraft i produktionen av den sociala verklig-
heten. Foucault har visat på det intima sambandet mellan makt och kunskap, och vi menar att han 
här kan tillföra ett kritiskt perspektiv till Berger och Luckmanns teori. Makt och kunskap ska enligt 
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Foucault inte betraktas som åtskilda från varandra, utan tvärtom förutsätter de varandra: man måste 
enligt Foucault inse “att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande 
område av vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter 
och utbildar ett maktförhållande” (Foucault, 2003:33). Makten är därmed inte enbart en repressiv 
kraft, utan den är produktiv i den mening att den producerar kunskap, formar sociala praktiker och 
strukturerar den sociala världen genom disciplinära medel och sanktioner. Makten genomsyrar 
samhället och verkar på dess alla nivåer (Foucault, 2003:178). 
     Förhållandet mellan makt och vetande uttrycks enligt Foucault tydligt i samhällsinstanser så 
som psykiatrin, straffanstalten, sjukvården och rättssystemet (Foucault, 2003:200). Dessa instanser 
producerar dels ett allmänt vetande grundat i binära oppositioner och markeringar mellan vad som 
ska betraktas som “normalt” och “onormalt”, “friskt” och “sjukt”, “lagligt” och “olagligt”. Psykia-
trin utgör här ett exempel som syftar till att skilja det friska från det sjuka, som måste behandlas, 
disciplineras och läkas. De upprättar också en särskiljande fördelning och strukturering av indivi-
der, genom att kunskap produceras om exempelvis vem individen är, var den bör befinna sig, hur 
individen bör karaktäriseras och vilka särdrag som kännetecknar denne. 
     Vi ser en kompatibilitet mellan Foucaults syn på makt och kunskap och Berger och Luckmanns 
kunskapssociologi, och väljer därför att kombinera perspektiven. I likhet med Foucault, 
tillerkänner Berger och Luckmann språket en grundläggande roll i förmedlingen, objektiveringen 
och legitimeringen av kunskapsanspråk. Språket inte bara reflekterar den sociala verkligheten, utan 
konstruerar den och ordnar den genom bestämda mönster grundade på specifika vetanden (Berger 
& Luckmann, 1966: 55). Berger och Luckmanns betoning på språkets roll i produktionen av den 
sociala verkligheten, kan med hjälp av Foucaults resonemang om makt och kunskap också förstås 
som en produktion av maktförhållanden, vilket är en aspekt vi vill tillföra det kunskapssociolo-
giska perspektivet. Genom denna kombination konstrueras inte bara ett perspektiv på hur kunskap 
produceras, utan också på vilken kunskap och vilka kunskapsformer som föreningen makt-vetande 
möjliggör (Foucault, 2003:33).  
 

3.3 Antagonsimer och konflikter mellan diskurser 

Mot bakgrund av Foucaults förening mellan makt och vetande, där makten har en stark koppling 
till kunskapen och dess produktion, kan man förstå Foucaults diskursbegrepp. En diskurs kan 
definieras som en bestämd formation av ett begränsat antal utsagor vilka måste uppnå vissa 
specifika villkor för att kunna existera inom diskursen (Foucault, 1972:133). Diskurser bygger på 
kunskaper om vad som ska anses vara sanning och legitimt vetande, vilket upprättar regler för vad 
som kan och inte kan sägas, samt för hur man bör handla och förstå sin omvärld (Jørgensen & 
Phillips, 2002:12). 
     Foucault menar att de rådande diskurserna grundar sig i en enda kunskapsregim eller 
“sanningspolitik”, det vill säga en diskursordning som reglerar och bestämmer vilka sanningar som 
är legitima (Foucault, 1980:131). Det har därför riktats kritik mot att Foucault inte tillräckligt lyfter 
fram konflikten mellan olika diskurser om vilka sanningar som ska råda (Jørgensen & Phillips, 
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2002:13). Just konflikten mellan diskurser har betonats starkare av senare diskursteoretiker, och 
här inspireras vi istället av Laclau och Mouffes diskursteoretiska konfliktperspektiv som det 
presenteras i Hegemony & Socialist Strategy (1985).   
     Enligt Laclau och Mouffe kan mening aldrig slutgiltigt fixeras inom en diskurs, utan diskurser 
är alltid tillfälliga och förändringsbara, det vill säga de är kontingenta. Just konflikten om att fixera 
mening inom en diskurs på vissa sätt så den tycks vara given och objektiv (jfr. med Berger & 
Luckmanns begrepp reifikation, se ovan), och konflikten mellan olika diskurser som försöker 
definiera verkligheten på olika sätt, är en central utgångspunkt i deras teori (Laclau & Mouffe, 
1985:112; Jørgensen & Phillips, 2002:47).  
     Ett av Laclau och Mouffes viktigaste begrepp är antagonism, som beskriver konflikten mellan 
olika motstridiga grupper, identiteter och diskurser (Laclau & Mouffe, 1985:122). Antagonismer 
uppstår när det förekommer politiska polariseringar mellan olika grupper, där den ena försöker 
förhindra eller upplösa den andra gruppens identitet. Det går att ha två olika identiteter utan att de 
är antagonistiska, men när två identiteter ställer motstridiga krav inom samma område och 
därigenom ömsesidigt utesluter varandra uppstår antagonismen (Frølund Thomsen, 2007:143). 
Antagonismer kan upplösas via vad Laclau och Mouffe kallar hegemoniska interventioner. Det 
sker då en fixering av mening inom diskursen, där den ena identiteten skjuts undan och upplöses, 
varvid den andra identiteten erhåller hegemoni, en dominerande ställning där den framstår som 
naturlig och objektiv (Laclau & Mouffe, 1985:135f; Jørgensen & Phillips, 2002:47f). 
     Antagonismer bygger inte enbart på konstruktionen av skillnader, utan även på processer där 
skillnader inom både den egna och den andra gruppen förminskas och underbetonas. Detta kallar 
Laclau och Mouffe för ekvivalenskedjor, vilket förklarar hur gruppidentiteter förenklas och 
homogeniseras och hur andra möjliga identiteter inom gruppen trängs bort och förnekas (Laclau & 
Mouffe, 1985:127f). Detta blir en viktig del i konstruktionen av “vi” och “dom”, eftersom den 
egna gruppens identitet alltid definieras utifrån vad den inte är, utifrån den Andres identitet 
(Jørgensen & Phillips, 2002:44). Vi använder begreppet den Andre både utifrån Laclau och 
Mouffe, det vill säga som den antagonistiska diskursiva motsatsen till den egna identiteten, och i 
relation till Foucaults teori om konstruktionen av binära oppositioner.  
     Återigen kan vi urskilja paralleller med Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teori. De 
menar att kunskapen i samhället inte ska ses som enhetlig, eftersom den är uppdelad i olika 
segment som kan stå i strid med varandra (1966:102f). Den huvudsakliga tesen i Berger och 
Luckmanns teori är att den kunskap vi har om verkligheten också utgör själva verkligheten, och 
precis som för Laclau och Mouffe blir här språket, eller diskursen, central för objektiveringen av 
kunskap. Därför kan kunskap aldrig förstås som något statiskt och oberoende av sitt sammanhang, 
utan det finns en dialektik mellan kunskapen och dess sociala bas - kunskap är en social produkt 
men också en grundläggande faktor i social förändring (Berger & Luckmann, 1966:104). 
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3.4 Sammanfattning av centrala teoretiska begrepp 

På grund av de likheter vi urskiljer mellan perspektiven, kommer de analytiska begreppen 
användas flexibelt och integrerat inom det teoretiska ramverk som vi konstruerat. Detta menar vi är 
möjligt då samtliga perspektiv ser språket som en central del i konstruktionen av den sociala 
verkligheten, vilken i sin tur anses utgöras av den kunskap som vunnit erkännande i samhället. 
     Från Berger och Luckmann kommer vi främst använda begreppen kunskapsanspråk, 
objektivering, internalisering, typifikationer, legitimering och reifikation. Resterande redogörelse 
för deras teori utgör främst en viktig grund för att förstå den analytiska kontext inom vilken vår 
analys kommer rymmas, och för kunskapens centrala roll i konstruktionen av den sociala 
verkligheten. Vidare kommer vi utgå ifrån Foucaults resonemang om relationen mellan kunskap 
och makt, samt vetandets konstruktion av binära oppositioner, för att kritiskt tolka kunskapens 
implikationer och verkan. Vi kommer även utgå ifrån Foucaults diskursdefinition som nämns 
ovan. Från Laclau och Mouffe kommer vi använda begreppen hegemoni, antagonism och 
ekvivalenskedjor. Slutligen använder vi den Andre utifrån och i relation till Laclau & Mouffe och 
Foucault, för att beteckna de grupper och identiteter som Sverigedemokraterna framställer som 
antagonistiska, avvikande och ett hot mot den svenska identiteten.  
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metod att redovisas. Kvalitativ textanalys har använts som metod 
och vi kommer inledningsvis diskutera för- och nackdelar med metoden. Sedan presenteras 
studiens material, hur det har valts ut och hur vi bedömer dess kvalitet. Därefter redogörs för det 
tillvägagångssätt utifrån vilket materialet har analyserats. Slutligen diskuteras några av de 
forskningsetiska dilemman som studien har stått inför och hur vi som forskare har förhållit oss till 
materialet.  

4.1 Kvalitativ textanalys 

Valet av kvalitativ textanalys som metod påverkades av flera olika faktorer. Dels krävdes en 
kvalitativ, tolkande metodansats för att kunna besvara frågeställningarna och skapa en djupförstå-
else för Sverigedemokraternas politik och de idéer som ligger till grund för den. Dels var 
Sverigedemokraternas officiella dokument och texter det mest lämpliga empiriska materialet för 
uppsatsens syfte (se mer under Material och urval), vilket innebar att en metod som fokuserar på 
analys av skriftliga texter behövdes. Just kvalitativ textanalys passar bra för att exempelvis 
analysera hur samhällsfrågor framställs och konstrueras i skriftliga dokument och texter som 
exempelvis partiprogram eller formella handlingar (Widén, 2009:136). Vid analys av politiska tex-
ter passar metoden väl för att exempelvis analysera politiska processer och förändringar i den 
politiska debatten (Widén, 2009:141). Det är en flexibel metod, med stort utrymme för att anpassa 
tillvägagångssätt och analysfrågor utifrån vad som passar uppsatsens frågeställningar. För mer 
ingående redogörelse av hur konstruktionen av analysfrågor och kodnings- och analysprocessen 
har gått till, se under avsnittet Tillvägagångssätt. 
 

4.1.1 Diskussion av metodval 
Flera andra typer av metod än kvalitativ textanalys är lämpliga för att analysera texter, exempelvis 
en hermeneutisk metod eller diskursanalys (se Widén, 2009:137). Eftersom vi närmar oss 
uppsatsens frågeställningar utifrån en kritisk ansats, och dessutom delvis bygger det teoretiska 
ramverket på diskursteori, skulle ett mer renodlat diskursanalytiskt tillvägagångssätt kunna tyckas 
vara ett lämpligt metodval. Vi menar dock att en helt diskursanalytisk metodansats i viss mån 
skulle kräva en annan typ av frågeställningar, och eftersom det teoretiska ramverket i grunden är 
kunskapssociologiskt men med diskursteoretiska analysverktyg framstod textanalys som ett mer 
flexibelt alternativ. Dessutom har varken Foucault (Bolander & Fejes, 2009:87) eller Laclau och 
Mouffe (Jørgensen & Phillips, 2002:49), de diskursteoretiker vi utgår ifrån, utvecklat sina teorier i 
relation till någon bestämd metodansats att utreda empiriska problem utifrån, vilket möjliggör en 
flexibilitet i användandet av deras begrepp. 
     Skillnaderna mellan kvalitativ textanalys och hermeneutisk analys tycks vara hårfina, men att vi 
kallar metoden för det första och inte det andra motiveras huvudsakligen med att den senare 
metoden verkar mer förståelseinriktad än kritisk, i den mån att den i första hand betonar författa-
rens intention och den kontext som texten producerats i (Bryman, 2011:507). Dessutom tycks en 



 14 

hermeneutisk ansats ofta bygga på en kvantifiering av ord och satser, där man mäter förekomsten 
av olika ord (Westlund, 2009:62ff), vilket vi inte kommer göra i någon större utsträckning i denna 
uppsats. En av textanalysens fördelar, dess flexibilitet, kan också utgöra en risk på så sätt att 
analysarbetet kan bli mer eller mindre godtyckligt om metoden inte är tydlig och strukturerad. Vi 
har valt att hantera detta problem genom ett tydligt, strukturerat och fast tillvägagångssätt, med 
precisa analysfrågor som förankrar analysprocessen i frågeställningarna.     

4.2 Material och urval 
Materialet för analysen är Sverigedemokraternas senaste principprogram (2014a) och dokumenten 
Sverigedemokratiskt inriktningsprogram för kriminalpolitik (2014b) och Vad säger den svenska 
forskningen om våldtäktsmännens ursprung? (2014c). Materialet har valts ut på grund av att det är 
officiellt antaget av partiet, och syftar till att presentera deras politik och ideologiska grund på alla 
sakområden som partiet värderar som viktiga. Principprogrammet är det huvudsakliga materialet, 
eftersom dokumentet är den viktigaste framställningen av partiets ideologi. En målsättning har 
varit kvalitet framför kvantitet, varav vi fann det bättre att analysera principprogrammet och dess 
utsagor på djupet än att göra en ytlig läsning av många olika texter och utsagor i exempelvis 
media. Analysen kompletterades dock med studier av de övriga två dokumenten, eftersom de 
tillförde nödvändig information om några politiska sakområden som beskrivs väldigt kortfattad i 
principprogrammet. Samtliga dokument finns vid detta tillfälle tillgängliga på Sverigedemokrater-
nas hemsida. 
     Bryman (2011:489) diskuterar fyra kvalitetssäkrande frågor som dokument kan bedömas 
utifrån: 
  

• Är dokumentet autentiskt, det vill säga äkta och av ett tydligt ursprung? 
• Är dokumentet trovärdigt, oförvanskat och utan felaktigheter? 
• Är dokumentet representativt och typiskt för den kategori det tillhör och representerar? 
• Är dokumentet meningsfullt, det vill säga tydligt och lätt att förstå? 

 
Vi bedömer utifrån dessa frågor att dokumenten håller en hög kvalitet. Eftersom dokumenten är 
publicerade på partiets egen hemsida råder det ingen tvekan om att materialet är autentiskt, det vill 
säga att det är äkta och har ett tydligt ursprung. Trovärdigheten bör vara hög eftersom officiella 
dokument oftast är granskade, även om det inte går att utesluta felaktigheter och misstag i det 
skrivna. Dokumentens meningsfullhet är också förhållandevis hög, eftersom dokumenten är lätt-
lästa och syftar till att presentera Sverigedemokraternas politik för allmänheten. Dokumenten 
innehåller dock många breda och allmänna formuleringar där åsikter och ställningstaganden ibland 
uttrycks mer implicit än explicit, vilket i viss mån försämrar meningsfullheten.  
     Eftersom dokumenten är publicerade på Sverigedemokraternas officiella hemsida kan vi utgå 
ifrån att det är den mest representativa beskrivningen av partiets ideologi och politik som finns att 
tillgå. I jämförelse kan exempelvis intervjuer med partiets medlemmar antas vara mindre repre-
sentativa på grund av intervjusituationens subjektiva och spontana karaktär. Partiets officiella do-
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kument representerar hela partiet och alla dess medlemmar, eftersom dokumenten syftar till att 
definiera partiets ideologi och ge en offentlig presentation av vad partiet står för. 

4.3 Tillvägagångssätt 
4.3.1 Konstruktion av analysfrågor 
Metoden och tillvägagångssättet har anpassats och utformats utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar genom konstruktionen av olika kluster av analysfrågor (se bilaga) för varje 
specifik frågeställning (Widén, 2009:143). Dessa analysfrågor har styrt kodningsprocessen, för att 
säkerställa att analysens fokus går i linje med frågeställningarna. Detta har således också varit ett 
sätt att stärka studiens replikerbarhet och validitet, eftersom det tydliggör hur vi har gått tillväga 
och vilka frågor vi har ställt till materialet (Bryman, 2011:49). Analysfrågorna till de första två 
frågeställningarna formulerades utifrån en vilja att förstå materialet från flera olika håll och nyan-
sera vår förståelse för hur frågeställningarna kan besvaras. För de första två frågeställningarna 
utgick vi därför ifrån frågeord som vem, vad, vilket, hur och varför i konstruktionen av analys-
frågorna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:54). 
     För analysfrågorna till den tredje frågeställningen, det vill säga vilken roll och betydelse den 
Andre har för Sverigedemokraternas politiska ideologi, inspirerades vi av de tre analytiska katego-
rier som Mörkenstam använde i sin diskursanalytiska studie om samepolitik och konstruktionen av 
den politiska sameidentiteten (Bergström & Boréus, 2005:336). Mörkenstam utgick där ifrån en 
analytisk strategi grundad på analysverktygen problem, orsak och lösning, där han undersökte hur 
problem, orsakerna till dessa problem och problemens lösningar konstrueras politiskt. Dessa kate-
gorier passar uppsatsens tredje frågeställning bra eftersom vi utifrån dem kan undersöka den 
Andres betydelse för Sverigedemokraternas ideologi, genom att se vilken roll den Andre har i 
förhållande till de politiska problem, samt orsakerna till och lösningarna på dessa problem, som 
Sverigedemokraterna konstruerar. 
 

4.3.2 Kodning och tematisering 
Inspirerade av Bryman (2011:523) påbörjades kodningsprocessen tidigt, för att ge materialet tid att 
sjunka in och på så vis möjliggöra en större förståelse av det. För att skapa en första helhetsförstå-
else för materialet, läste vi det inledningsvis flera gånger från början till slut och gjorde en prelimi-
när grovkodning, där samtliga stycken och resonemang tilldelades en kod för att beteckna styckets 
övergripande innebörd (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:55). Därefter övergick vi till en form av 
kodning med större förankring i analysfrågorna, genom att försöka hitta koder som besvarade eller 
som på något annat sätt var kopplade till analysfrågorna. Analysfrågorna riktade kodningen i linje 
med uppsatsens syfte och var således ett viktigt verktyg i konstruktionen av data. Kodningsproces-
sen löpte mellan helhet och del, det vill säga mellan materialets mer övergripande teman och dess 
mer specifika delar. Detta gjorde vi genom att jämföra varje ny kod mot tidigare koder och mot 
dokumentens mer allmänna resonemang (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:33f). 
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     Efter flera genomläsningar av materialet tematiserade vi koderna för att tydligare identifiera 
mönster och samband mellan koderna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:63f). Detta gjordes ge-
nom att koderna samlades och strukturerades i ett separat dokument under specifika teman, för att 
åskådliggöra relationen mellan koderna och utifrån det konstruera olika teman. Vi bifogade här 
även citat som dels exemplifierade specifika koder och dels mer övergripande teman grundade på 
sammansättningar av koder. Detta för att visa på mönster mellan koder som återkom vid flera 
tillfällen och för att underlätta arbetet med att hitta passande citat vid presentationen av studiens 
slutsatser.  
 

4.3.3 Analysens struktur och dimensioner 
Efter att koderna tematiserats så analyserades de teoretiskt. För att avgränsa analysen utgick vi 
ifrån Widéns (2009:138ff) distinktion mellan tre analysdimensioner vid kvalitativ textanalys. Den 
första dimensionen fokuserar på intentioner och uppfattningar hos författarna bakom ett material, 
den andra dimensionen fokuserar på språklig framställning och litterärt innehåll och den tredje 
dimensionen knyter texter till samhället utanför dem, för att exempelvis koppla dem till politiska 
och sociala maktstrukturer. Analysen riktades och avgränsades huvudsakligen till den tredje 
dimensionen, eftersom det är Sverigedemokraternas produktion av kunskapsanspråk och diskurser 
om det omgivande samhället och grupperna inom det som är intressanta utifrån uppsatsens 
frågeställningar. Analysfrågorna hjälpte oss åskådliggöra de kunskapsanspråk som Sverigedemo-
kraternas ideologi bygger på, och genom att analysera dessa kunskapsanspråk utifrån det teoretiska 
ramverket blev det möjligt att gå bortom den faktiska texten, för att förstå de diskurser som utgör 
Sverigedemokraternas politik.  
     Avsnittet Resultat och analys, där resultaten presenteras och analyseras, strukturerades utifrån 
frågeställningarna med en huvudrubrik för varje frågeställning. Analysens inre struktur är tema-
tiskt ordnad efter de analytiska mönster och upptäckter vi har identifierat och kommit fram till. 
Citat används frekvent för att tydliggöra och stärka studiens resonemang och slutsatser, samt för att 
skapa närhet till den ursprungliga källan. Bryman (2011:526) pekar på att ett problem med detta 
tillvägagångssätt kan vara att citatens större kontext går förlorad. Detta medför ett forskningsetiskt 
ansvar att inte ta citat ur sin kontext på ett sätt som förvanskar den ursprungliga betydelsen. För 
detta ändamål har vi utgått ifrån de riktlinjer för användandet av citat som Hjerm, Lindgren & 
Nilsson (2014:80f) redogör för, där det bland annat ses som viktigt att tydligt referera citatens 
sammanhang, att inte använda för många och långa citat, att tydligt analysera citaten och att 
reflexivt värdera och ifrågasätta våra egna tolkningar av dem. En längre diskussion om reflexivitet 
och vårt förhållningssätt till materialet följer nedan. 

4.4 Forskningsetiska dilemman och vikten av reflexivitet 
Vi identifierar flera forskningsetiska dilemman som uppsatsen står inför. Vissa av dessa dilemman 
har redan nämnts, som exempelvis vikten av att inte använda citat på ett missvisande sätt och att 
vara medveten om risken att det material som undersöks missförstås. Det sistnämnda är ett pro-
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blem som bör diskuteras för att i största möjliga mån kunna undvikas. Det finns en stor sannolikhet 
att vår tolkning av materialet kommer skilja sig från hur Sverigedemokraternas medlemmar själva 
förstår sin ideologi. Vi menar att denna problematik är omöjlig att undvika helt, eftersom 
tolkningar till sin natur är subjektiva, men vi tror oss med hjälp av en noggrann vetenskaplig metod 
kunna undvika större misstag och på så sätt göra våra tolkningar mer trovärdiga.  
     Även om en tydlig metod stärker vår analys och de slutsatser som dras, kan det snäva urvalet av 
material påverka i vilken grad vi har möjlighet att dra tillräckligt djupgående slutsatser.  Urvalet av 
texter gör det svårt att uttala sig om områden av partiets politik som inte är utförligt beskrivna i de 
analyserade dokumenten. Risken att ge en felaktig bild av Sverigedemokraternas politik genom 
dåligt underbyggda slutsatser är därför ständigt närvarande, och det är därför viktigt att vara med-
veten om denna risk. Det är således viktigt att slutsatserna är förankrade i det faktiska materialet 
och att vi inte drar förhastade slutsatser som egentligen skulle behöva underbyggas med ett större 
material.  
     Vår distans till materialet kan till en början framstå som problematisk och som ett hinder för 
förståelsen av Sverigedemokraternas ideologi. Å andra sidan behöver vår distans till materialet inte 
enbart vara ett problem, utan kan också vara styrka som möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till 
det som ska analyseras och granskas. Hur som helst är risken att misstolka materialet alltid närva-
rande, och det är därför viktigt att ha en reflexiv medvetenhet vilket vi redogör för nedan.  

4.4.1 Reflexivitet 
En av uppsatsens teoretiska grundpremisser är att all kunskap är socialt konstruerad, och därför för 
vår position som medproducenter av denna kunskap med sig ett visst ansvar. Detta gäller inte 
minst för ett så kontroversiellt och värdeladdat område som Sverigedemokraternas politik. En 
medvetenhet om vår position som forskare och producenter av kunskap är viktig för studiens 
kvalitet och för hur studien bör bedrivas, för att på bästa sätt förhålla sig saklig och ta ansvar för 
den potentiella makt som kan utövas från denna position. För att uppnå denna medvetenhet tror vi, 
med influenser från Bourdieu (1996:41), att själva analysprocessen måste objektiveras.  
     Objektiveringen av analysprocessen sker genom att vårt tillvägagångssätt och våra tolkningar 
ständigt problematiseras utifrån en reflexiv medvetenhet om det sammanhang som tolkningarna 
produceras i. Vi har dragit fördel av att vara två författare genom att vara kritiska mot både våra 
egna och varandras tolkningar, och genom att problematisera våra gemensamma slutsatsers giltig-
het och precision. På detta sätt har vi även stärkt arbetets interna reliabilitet, det vill säga att vi har 
varit noga med att dra samma slutsatser, och dess interna validitet, det vill säga att vi har försökt 
säkerställa att de slutsatser vi drar utifrån det analyserade materialet är rimliga (Bryman, 
2011:352).  Allt detta har gjorts i en konstant och problematiserande dialog mellan oss som förfat-
tare, och ingenting – varken kodning, slutsatser eller tolkningar – har undkommit kritisk gransk-
ning. På så sätt har vi säkerställt att alla argument är underbyggda och tillför något till uppsatsens 
större argumentation, eller åtminstone att de kunskapsanspråk vi själva producerar är noga 
granskade och problematiserade.  
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5 Resultat och analys 
 
Föreliggande analys kommer inledningsvis att behandla Sverigedemokraternas konstruktion av den 
svenska gemenskapen och vad som krävs för att bli en del av den. Detta gör vi genom att under-
söka vilka grundläggande kunskapsanspråk Sverigedemokraterna etablerar om människan och 
mänsklig samvaro, samt hur det lägger grunden för deras syn på den svenska gemenskapen. 
Därefter analyseras Sverigedemokraternas konstruktion av den Andre genom att det undersöks 
vilka grupper som utesluts ur den svenska gemenskapen eller på annat sätt missgynnas av 
Sverigedemokraternas politik. Detta leder slutligen in på en analys av den Andres roll och funktion 
i den sverigedemokratiska ideologin. 

5.1 Den svenska gemenskapen 
Detta avsnitt syftar till att bryta ned Sverigedemokraternas konstruktion av den svenska 
gemenskapen genom att dissekera partiets ideologiska kunskapsanspråk om människan, gemen-
skap, nationen som en form av gemenskap, och de kriterier som måste uppfyllas för att bli en del 
av den svenska gemenskapen. 

5.1.1 Sverigedemokraternas syn på gemenskap och människan 

Vid läsning av Sverigedemokraternas partiprogram återkommer ständigt utsagor som betonar 
gemenskapens avgörande roll för ett stabilt och tryggt samhälle. Det ligger enligt Sverigede-
mokraterna i människans natur att söka sig till sociala sammanhang som utgörs av individer som 
liknar en själv, vilket nedanstående citat exemplifierar väl: 
 

För att nämna några konkreta exempel [på den mänskliga naturen och essensen] så menar vi bland annat att 
de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större 
gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv 
och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en 
del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och 
ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, 
tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. (SD, 2014a:8) 

  
Med denna syn på människans sociala natur framträder den homogena och enhetliga gemenskapen, 
med ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader, som en grundförutsättning för 
det goda och stabila samhället. Ett grundläggande kunskapsanspråk som Sverigedemokraterna här 
etablerar, är att likheter förenar individer och olikheter tenderar att försvåra skapandet av sociala 
band. Likheters och olikheters funktion och innebörder polariseras, genom att likheter ses som 
något konstruktivt i skapandet av gemenskaper, medan olikheter ses som något destruktivt. 
     Sverigedemokraternas syn på gemenskap grundar sig i kunskapsanspråk om människan som 
bärare av en mänsklig kärna, en nedärvd “essens”, som sträcker sig bortom de biologiska och 
sociala faktorer som påverkar människans utveckling och varande (2014a:8). Delar av en individs 
essens delas enligt Sverigedemokraterna i grunden av alla människor, medan andra bara delas av 
människorna inom en viss typ av gemenskap i vilken individerna bär starka likheter med varandra:  
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Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska 
arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan 
undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är 
gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde 
individen. (SD, 2014a:8) 
 

Vad essensen utgörs av och vilka områden av mänskligt varande den omfattar går enligt Sverige-
demokraterna inte att utforska till fullo, men de menar att essensen ligger till grund för vilken ge-
menskap som bäst passar den enskilde individen. Eftersom en likartad essens enligt Sverigedemo-
kraterna underlättar bildandet av välfungerande gemenskaper, så innebär det att individer som 
skiljer sig i essens också anses ha svårare att bilda en fungerande gemenskap. Essensen kan 
därmed förstås som både förenande och särskiljande, och blir därigenom en legitim grund för ute-
slutandet av grupper som inte delar samma essens.  Sverigedemokraternas beskrivning av essensen 
som något oberoende av social och biologisk påverkan, som något nästintill metafysiskt, är ett 
uttryck för reifikation (Berger & Luckmann, 1966:106f). Detta innebär att kunskapsanspråk om 
skillnader mellan människor och dessa skillnaders förankring är objektiverade till den grad där de 
inte längre framstår som socialt konstruerade, utan snarare som naturgivna och utanför människors 
påverkan. Eftersom skillnaderna framstår som naturgivna och obestridliga, och dessutom anses 
lägga grund för vilka gemenskaper som individerna kan bli en del av, legitimeras Sverigedemo-
kraternas idé om den homogena gemenskapen som den konstruktiva gemenskapen. 
      Människan föds enligt Sverigedemokraterna inte som ett tabula rasa, utan bär via sin essens på 
nedärvda preferenser och dispositioner. Människan är bärare av konstruktiva och destruktiva drag 
som står i kamp med varandra: 
 

Vid sidan av att vi inte tror på teorin om människan som ett tomt blad tror vi inte heller att människan i 
grunden är alltigenom god eller konstruktiv. Vår uppfattning är snarare att människan är både konstruktiv 
och destruktiv och att det inom varje människa pågår en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga 
krafter, känslor, instinkter och drifter. Med utgångspunkt i denna syn på den mänskliga naturen blir 
politikens viktigaste uppgifter inte att försöka riva ned alla de strukturer och kollektiv som omger individen 
utan snarare att försöka skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor, miljöer, beteenden, 
traditioner och gemenskaper som hjälper individen att bejaka de goda och konstruktiva sidorna inom sig 
själv. (SD, 2014a:9) 

 
Den homogena gemenskapen, med sina gemensamma traditioner, normer och lagar, syftar dels till 
att skapa sammanhållning i samhället, och dels till att hantera den mänskliga naturens destruktivi-
tet genom att ta fram de konstruktiva sidorna hos människan. Idén om den goda (homogena) 
gemenskapen är en del av ett vetande som grundar sig i en binär uppdelning av de konstruktiva och 
destruktiva element som Sverigedemokraterna menar att människan har. Utifrån Foucault 
(2003:200) kan dessa kunskapsanspråk om gemenskap och människans natur förstås som ett 
uttryck för en disciplinär makt, som syftar till att begränsa oönskade sidor hos människan, och 
främja de önskade, “konstruktiva” sidorna. Exakt vilka sidor hos människan som anses destruktiva 
respektive konstruktiva specificerar inte Sverigedemokraterna. 
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5.1.2 Nationen som gemenskap 

Den svenska gemenskapen är i Sverigedemokraternas politik detsamma som den svenska nationen: 
 

En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade 
gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan 
gemenskap.  Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av 
konservatismen och en central del av partiets politik. (SD, 2014a:13) 
  

Nationen är enligt Sverigedemokraterna exempel på en eftersträvansvärd och naturlig gemenskap, 
som därför innehar en särställning i deras politik. Det blir således viktigt för Sverigedemokraterna 
att definiera nationen och vilka kriterier som måste uppfyllas för att bli en del av den. Sverige-
demokraterna definierar nationen “i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer 
av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet” (2014a:13). De menar att man blir 
medlem av nationen genom att “antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att 
uppgå i den” (2014a:15). 
     Nationen ses som något som existerar utanför människan, det vill säga som en objektiverad 
gemenskap som är en grundförutsättning för mänsklig samvaro. Denna långt gångna objektivering 
kan förstås som reifikation, där socialt konstruerade fenomen framstår som naturliga och obero-
ende av mänsklig aktivitet (Berger & Luckmann, 1966:106). Sverigedemokraterna etablerar och 
legitimerar dessa kunskapsanspråk om nationen som ett naturligt och relativt oföränderligt 
fenomen som är överordnat individen och som därmed kräver individens fulla underkastelse. Detta 
lägger grunden för partiets assimilationspolitik, som betonar individens skyldighet att anpassa sig 
helt till nationen för att kunna bli en del av den.  
 

5.1.3 Kriterier för att assimileras till den svenska gemenskapen 

Utifrån Sverigedemokraternas konstruktion av den svenska gemenskapen krävs det inte att man är 
född i Sverige för att kunna bli en del av den, utan det kan också ske genom att man uppfyller vissa 
specifika assimileringskrav: 
  

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande 
svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska 
historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. 
(SD, 2014a:15) 
  

Dessa kriterier är komplexa och bygger på en sammansättning av flera kunskapsanspråk och 
diskurser om vad som ska anses vara svensk kultur, historia, identitet och vad som menas med att 
vara lojal gentemot nationen. Kunskapsanspråken får nationen att framstå som enhetlig och homo-
gen när det kommer till exempelvis kultur. Detta görs genom konstruktionen av ekvivalenskedjor 
(Laclau & Mouffe, 1985:127f) där skillnader inom den svenska nationen underbetonas och anses 
vara obefintliga, vilket får nationen att framstå som homogen.  
     De ovan nämnda kriterier som måste uppfyllas för att bli en del av nationen, det vill säga 
kraven på lojalitet, språk, identitet, historia och kultur (SD, 2014a:15), bygger på konstruerade 
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kunskapsanspråk och typifikationer om den sociala verkligheten och i synnerhet om den svenska 
nationen och dess karaktär. De grundläggande kunskapsanspråken grundas i en förståelse för 
nationer som gemenskaper som bör värna om sin homogenitet. Genom att Sverigedemokraterna 
förmedlar dessa kunskapsanspråk om att individen helt måste uppgå i nationen och lämna tidigare 
nationella identiteter bakom sig för att bli en del av den svenska gemenskapen, framstår integration 
som omöjlig. Assimilering är därför det enda alternativet för den som vill bli en del av den svenska 
gemenskapen, och för att förstå assimileringen är det viktigt att undersöka med vilka kunskapsan-
språk kriterierna är konstruerade, vilket vi kommer göra nedan. 
     Att tala flytande svenska bygger på kunskapsanspråk om att invånarna inom nationen måste tala 
samma språk för att sammanhållningen inte ska hotas. Språket ses av Sverigedemokraterna som en 
grundförutsättning för en fungerande demokrati, eftersom partiet konstruerar det gemensamt 
delade språket som en grundförutsättning för den välfungerande demokratiska debatten (SD, 
2014a:6). Språkliga skillnader anses således ha en negativ inverkan på den demokratiska debatten 
och på demokratin i sin helhet, och därför blir detta ett viktigt assimilationskriterium för Sverige-
demokraterna. Språket ses dessutom som en viktig del i det svenska kulturarvet (SD, 2014a:18) 
och främmande språk typifieras därför som ett hot som genom assimilering behöver avvärjas för 
att det svenska språkets fortlevnad och renhet ska säkras. Språket ses som enhetligt och rent genom 
konstruktionen av ekvivalenskedjor (Laclau & Mouffe, 1985:127f) eftersom variationer inom 
språket, så som exempelvis dialekter, underbetonas.  
     Att betrakta sig själv som svensk är en viktig del av Sverigedemokraternas diskurs om den 
svenska gemenskapen. För att bli svensk måste man uppfatta sig själv som svensk och inte 
identifiera sig med någon annan nationalitet. Det framkommer här en stark antagonistisk syn på 
nationell identitet (Laclau & Mouffe, 1985:122). I Sverigedemokraternas diskurs om nationell 
identitet är det en omöjlighet att identifiera sig med fler nationer än den svenska om man vill ta del 
av den svenska gemenskapen. Det finns bara en nationell identitet i Sverige som är legitim och god 
för landet, och denna definieras enligt kriterier som får sin betydelse i relation och motsats till 
andra nationella identiteter. Därför blir det viktigt för Sverigedemokraterna att “invandrare skall ta 
seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli 
en del av den svenska nationen” (SD, 2014a:21). 
     Mångkulturalism är enligt Sverigedemokraterna skadligt för nationen (SD, 2014a:21), och 
partiet strävar därför efter att den svenska identiteten ska uppnå hegemoni, det vill säga bli allrå-
dande och skjuta undan alla andra nationella identiteter inom Sveriges gränser. Assimilation blir 
ett led i strävan mot hegemoni, en så kallad hegemonisk intervention (Laclau & Mouffe, 
1985:135f) som möjliggör att antagonismen mellan den svenska identiteten och andra nationella 
identiteter inom nationen upplöses genom att de avvikande nationella identiteterna försvinner och 
uppgår i den svenska identiteten. Mångkulturalism och integrationspolitik står därmed i direkt 
motsats till diskursen om svensk homogen identitet, eftersom det innebär att olika nationella 
grupper kan leva sida vid sida inom samma gemenskap. Utifrån Sverigedemokraternas synsätt 
tillåter mångkulturalism antagonismen att fortleva, vilket potentiellt kan leda till “ett försämrat 
samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som 
följd” (2014a:21). 
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     Att vara lojal mot nationen är ett kriterium som Sverigedemokraterna inte tydligt definierar, och 
det är därför svårt att veta exakt vad de åsyftar med lojalitet. I ett stycke där de diskuterar 
grundläggande krav för svenskt medborgarskap skriver de att man ska ha “varit bosatt i landet 
under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar 
svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grund-
läggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv” (2014a:16). Lojalitet tycks utifrån 
detta citat innefatta att man lever i enlighet med svenska lagar och har visat sig trofast nationen 
under längre tid. Till grund för detta finns kunskapsanspråk om att den goda medborgaren bör vara 
tillgiven och trogen nationen, och sätta nationens intressen främst. 
     Att leva i enlighet med den svenska kulturen och historien handlar på ett komplext sätt om att 
förstå kulturen och dess historia, men också vara kapabel att dela den med andra inom gemen-
skapen. Sverigedemokraterna definierar kultur “som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en 
viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och 
högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer 
för lagar och moraliska system” (2014a:18). Kulturens primära funktion är enligt Sverigedemokra-
terna dess bidrag till nationens starka sammanhållning, och den är därför en grundförutsättning för 
den svenska gemenskapens existens. En förståelse för kulturens historiska ursprung värdesätts högt 
och anses vara en förutsättning för att ta del av den svenska gemenskapen, eftersom kulturen är 
framsprungen ur historien och således ett resultat av den. Att ha en förståelse för den svenska 
historien och kulturen är viktigt eftersom: 
  

Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, 
gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla 
samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell 
eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av 
gemenskap. (SD, 2014a:19) 
  

Även om Sverigedemokraterna skriver att den svenska kulturen inte är statisk (2014a:18) så fram-
står den utifrån deras synsätt som nästintill reifierad, det vill säga uråldrig, fast och oberoende av 
människans aktivitet (Berger & Luckmann, 1966:106f). Kulturen framställs och legitimeras därför 
som det “autentiskt svenska” och den måste således internaliseras till fullo av alla som vill vara en 
del av den svenska gemenskapen. I praktiken innebär det att man måste lära sig och anamma den 
svenska kulturen och dess historia för att göra den till sin egen.  
     Sverigedemokraterna menar att assimilering är möjlig, men dessa krav på kulturell internali-
sering utgör en mycket hög tröskel för att bli del av den svenska gemenskapen. Detta är också 
partiet medvetet om: 

  
Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera 
generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till 
uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen”. (SD, 2014a:15) 

  
En anledning till att assimilationen framstår som problemfylld och svår skulle kunna vara den 
potentiella motsättningen mellan Sverigedemokraternas assimilationspolitik och partiets tidigare 
nämnda essentialistiska människosyn. Ordet essens innefattar i Sverigedemokraternas fall 
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kunskapsanspråk om människan som bärare av en nedärvd, inre kärna som inte går att förändra. 
Att se människan som bärare av en essens medför en syn på skillnader som medfödda och 
oberoende av social påverkan. I kontrast till detta står Sverigedemokraternas kunskapsanspråk om 
assimilation som ett sätt att internalisera den svenska kulturen och historien. Det tycks därför 
finnas en motsättning mellan essens och assimilation, och det väcker frågor kring huruvida en 
fullständig assimilation är möjlig. Mot bakgrund av Sverigedemokraternas syn på essens, de höga 
assimilationskraven och assimilationsprocessens problemfyllda karaktär, framstår assimilationen 
som nästintill omöjlig för grupper som har en avvikande kulturell tillhörighet.  
     I och med Sverigedemokraternas idé om den homogena nationen och assimileringen som en 
viktig förutsättning för den, konstrueras en antagonistisk relation (Laclau & Mouffe, 1985:122) 
mellan den svenska gemenskapen och de som inte är en del av den. Denna antagonism är grundad i 
en binär struktur, där det icke-svenska typifieras som främmande, avvikande och potentiellt sett 
skadligt. Denna negativa motsats till den svenska gemenskapen är vad vi kallar den Andre.  
 

5.2 Den Andre 

Analysen kommer i det här avsnittet riktas mot den Andre, det vill säga de grupper, identiteter 
och kulturer som exkluderas och konstituerar den motsatta termen i den sverigedemokratiskt 
konstruerade antagonismen - en antagonism som utgörs av spänningen mellan det svenska och 
osvenska, och som lägger grunden för en omfattande del av partiets ideologi. Den Andre ska 
dock inte bara förstås som den utländska Andre, utan även som grupper inom den svenska 
gemenskapen som på olika sätt anses vara ett hot mot den, eller grupper som indirekt missgynnas 
av Sverigedemokraternas politik. Mot bakgrund av den Andres mångfacetterade innebörd har 
nästkommande del i analysen strukturerats efter den Andres olika skepnader: Den utländska 
Andre, den religiösa Andre, den kriminella Andre, den sexuella Andre och den kvinnliga Andre.  
 

5.2.1 Den utländska Andre 

Den utländska Andre utgörs av grupper som inte har sitt ursprung i den svenska gemenskapen och 
vars förutsättningar till assimilation är nästintill obefintliga, och som därmed anses hota det 
svenska samhällets stabilitet, trygghet och identitet. Dessa grupper bär på stora skillnader i relation 
till den svenska nationen och får därmed svårare att anpassa sig till den än vad individer från 
närliggande kulturer får, på grund av de stränga assimilationskraven. Sverigedemokraterna skriver 
själva i positiva ordalag om vad de ser som en nordisk och skandinavisk kulturgemenskap 
(2014a:18), men menar att ju mer avlägsen och annorlunda en kultur är, desto mer inkompatibel är 
den med den svenska: 

  
Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större 
gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till 
att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet 
ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska. (SD, 2014a:15f) 
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Dessa kunskapsanspråk om avlägsna kulturers inkompatibilitet med det svenska, gör att grupper 
som har sitt ursprung i en annan avlägsen kultur typifieras som ett hot mot den egna nationens 
kultur och välfärd. Den utländska Andre antar således den negativa motsatta termen i den antagon-
istiska relation den bildar med den svenska gemenskapen. Genom det att den utländska Andre 
antar rollen som den svenska gemenskapens negativa motsats, generaliseras den utländska Andre 
till att innefatta alla avvikande kulturer. Detta sker genom att avlägsna kulturers yttre och inre olik-
heter homogeniseras och underbetonas via konstruktionen av ekvivalenskedjor (Laclau & Mouffe, 
1985:127f). Grovt homogeniserade kulturella identiteter kan på så sätt ställas mot varandra i egen-
skap av varandras konstruerade olikheter. Det tas därmed inte hänsyn till skillnader inom andra 
kulturer, utan alla med avvikande kultur konstrueras som ett potentiellt hot.  
     Sverigedemokraterna typifierar den utländska Andre som bland annat ett ekonomiskt och ett 
socialt hot mot nationen: 
  

Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. 
Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till 
det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen 
från avlägsna länder starkt negativt [sic], såväl ekonomiskt som socialt. (SD, 2014a:23) 

  
Den sverigedemokratiska diskursen om invandring har litet fokus på invandrares situation och 
möjliga behov, utan invandraren typifieras antingen som hot mot den svenska kulturen, eller som 
ekonomiska förluster för nationens ekonomi och välfärd. En diskussion om exempelvis flyktingars 
utsatta livssituation och behov av att ta del av nationen blir därför problematisk utifrån Sverigede-
mokraternas nationalistiska grundsyn, eftersom “den egna nationens intressen skall sättas i främsta 
rummet” (2014a:13). Invandringen som lösning på invandrarnas problem leder enligt Sverigede-
mokraterna till negativa följder för den svenska gemenskapen, vilket gör att det enbart sker en 
förskjutning av problemen. En antagonism mellan invandrarnas och den svenska gemenskapens 
behov konstrueras, med en logik där den ena gruppens vinst är den andras förlust. Detta konstrue-
rar två motsatta alternativ, där bara ett är möjligt - “vi” eller “dom” (jfr. med Kallis (2013) resone-
mang om “zero sum-logik”). 
     Den utländska Andre blir inte bara ett hot mot nationen utan också mot demokratin, eftersom 
Sverigedemokraternas diskurs om demokrati betonar vikten av ett enat folk som i grunden bär på 
den beslutande makten: 
  

Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet 
”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i 
en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där 
det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma 
språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i 
staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. (SD, 2014a:6) 

  
Genom att Sverigedemokraterna konstruerar ett antagonistiskt förhållande mellan diskurserna om 
invandring och demokrati, framstår den utländska Andre implicit som en direkt motsats till demo-
kratin. Partiet konstruerar ett vetande som bygger på kunskapsanspråk om vad som kännetecknar 
en välfungerande demokrati, där faktorer som gemensam nationell och kulturell identitet samt 
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gemensamt språk ses som avgörande. Eftersom invandring ses som ett hot mot denna gemen-
samma nationella och kulturella identitet, framstår den icke-assimilerade invandraren också som 
ett hot mot demokratin.  
     Det är dock inte bara invandrarens kulturella olikhet från det svenska som är ett hot mot 
demokratin, utan Sverigedemokraterna skriver uttryckligen att vissa kulturer är bättre än andra när 
det kommer till att värna om bland annat demokratiska värden: 
  

Detta ställningstagande för global kulturell mångfald och mot kulturimperialism är dock inte detsamma 
som att vi anser att alla världens kulturer är precis lika bra. Tvärtom så är vi motståndare till 
kulturrelativismen. Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om 
grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög 
utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som 
inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. (SD, 2014a:20) 

  
Denna utsaga visar att Sverigedemokraterna hierarkiskt värderar och typifierar kulturer efter hur 
väl de anses leva upp till dygder som demokrati, mänskliga rättigheter, välfärd och rättvisa. Detta 
förhållningssätt till främmande kulturer kan ses som ett resultat av ett producerat vetande om vad 
som exempelvis ska anses vara dygd och odygd, nära och avlägset, demokratiskt och odemokra-
tiskt, svenskt och osvenskt, konstruktivt och destruktivt, bra och dåligt. Utifrån Foucault kan detta 
binära vetande tänkas vara tätt sammanvävt med maktförhållanden på samhällets alla nivåer - 
förmågan att definiera är också makten att särskilja, och assimilationsprocessen blir därför ett sätt 
att, med Foucaults ord (2003:171), “dressera” den utländska Andre i syfte att få den att bli svensk. 
I de fall detta inte är möjligt etiketteras och typifieras den utländska Andre istället som avvikande, 
kulturellt mindervärdig och som en “kulturimperialist” som hotar den svenska gemenskapen. Här 
finns starka paralleller till den tidigare forskningens klassificering av Sverigedemokraterna som ett 
kulturrasistiskt parti (se Mulinari & Neergaard, 2014:3). 
 

5.2.2 Den religiösa Andre 

Sverigedemokraterna utger sig för att vara ett icke-konfessionellt parti som värnar om 
religionsfriheten och individens rätt att “fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att 
för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse” (2014a:27). Samtidigt 
betraktar de kristendomen som en viktig faktor i formandet av den svenska kulturen och menar att 
den “i kraft av sin historia” bör ha en överordnad position i förhållande till alla andra religioner. 
Det uppstår en motsättning när Sverigedemokraterna betraktar den svenska staten som en kristen 
stat med ett kristet kulturarv, och samtidigt kallar sig för ett icke-konfessionellt parti. Detta skapar 
förutsättningar för en värdering av religioner med kristendomen som måttstock, vilket lägger grun-
den för urskiljandet av den religiösa Andre. 
     Eftersom kulturen och historien måste internaliseras av dem som vill bli en del av den svenska 
gemenskapen, så måste även det kristna kulturarvet förstås och internaliseras eftersom 
“[k]ristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten” (SD, 2014a:27). 
Här uppstår en klar motsättning mot individens fullkomliga rätt till religionsfrihet. I praktiken 
innebär detta att inträdet till den svenska gemenskapen förutsätter att den assimilerade individen 
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delar den svenska kulturen, och därmed dess kristna traditioner, värderingar och seder. Mer speci-
fikt kan detta innebära att assimileringen förutsätter att individen lämnar sin tidigare religion, för 
att till fullo kunna internalisera det svenska kristna kulturarvet. Sverigedemokraterna konstruerar 
här en antagonism mellan olika religiösa identiteter. Den religiösa Andre utgörs av de religiösa 
grupper som inte stämmer överens med den svenska gemenskapens kristna “kulturarv”. 
     I likhet med Sverigedemokraternas resonemang om kultur anses också vissa religioner vara mer 
kompatibla med den svenska gemenskapen än andra: 

  
Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas 
uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska 
och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga 
utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör 
vara mycket starkt begränsad. (SD, 2014a:27) 

  
Den mest exkluderade religiösa Andre är därmed muslimen. Denna exklusion av muslimer bygger 
på diskurser och sanningsanspråk om islam som en religion och kultur med värderingar, levnads-
mönster, sedvänjor och normer som ligger långt ifrån de svenska. Sverigedemokraterna producerar 
och sprider således ett vetande grundat i många generaliserade och homogeniserade typifieringar 
av islam och muslimer som avvikande och kulturellt avlägsna från den svenska gemenskapen. Via 
konstruktionen av ekvivalenskedjor (Laclau & Mouffe, 1985:127f), där skillnader inom respektive 
religion och kultur suddas ut, skapas en polär antagonistisk relation mellan den kristna och 
muslimska religionen. I citatet ovan gör Sverigedemokraterna exempelvis visserligen en åtskillnad 
mellan islam och islamism, där den senare anses vara mer problematisk än den första, men denna 
åtskillnad är samtidigt väldigt otydlig och genom retoriken typifierar Sverigedemokraterna dem 
mer eller mindre som delar av samma gemenskap. 
     På grundval av detta kan Sverigedemokraterna anses konstruera förutsättningar för vad som 
ofta refereras till som islamofobi, det vill säga en rädsla för islam och dess påstådda inflytande, 
eftersom detta vetande får islam att framstå som ett hot mot den svenska gemenskapen. Konstrukt-
ionen av det muslimska inflytandet som destruktivt blir en legitim anledning att förespråka en 
mycket begränsad invandring av individer med muslimsk bakgrund. Detta eftersom denna 
konstruktion delvis grundar sig i kunskapsanspråk om muslimer som den grupp invandrare som 
har svårast att assimileras till den svenska gemenskapen, och som därmed anses utgöra det största 
hotet mot samhällets trygghet och stabilitet. Detta vetande särskiljer den muslimska Andre och får 
den att framstå som avvikande och som ett hot. Kunskapsanspråken om islam som problematisk, 
och den islamofobi som detta vetande potentiellt kan leda till, är förbunden med makt och får 
därför en produktiv roll i skapandet och särskiljandet av den muslimska Andre. För att den svenska 
gemenskapen ska försvaras från den muslimska Andre, måste denne vara helt utesluten från det 
svenska samhället på grund av sin nästintill totala inkompatibilitet med den svenska kulturen och 
religionen.  
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5.2.3 Den kriminella Andre 

  
Under 1900-talet höjdes, med all rätt, röster för bättre villkor i våra fängelser samt möjlighet till 
rehabilitering och återanpassning av brottslingar. Tyvärr har dessa idéer nu nästan helt ersatt 
brottsofferperspektivet. Ett straff har reducerats till vård, fokus har flyttats från brottsoffer och samhällets 
bästa till brottslingens perspektiv. Sociologi har kommit att spela en dominerande roll där brottslingar 
frånskrivs skuld och motiv förklaras utifrån uppväxt, socioekonomiska förhållanden samt olika 
psykosociala omständigheter. (SD, 2014b:3) 

  
Att göra åtskillnad mellan den kriminella och den laglydiga är inget unikt för Sverigedemokra-
terna, utan den kriminella och den laglydiga får per definition sin mening genom att vara varandras 
binära motsatser. Sverigedemokraterna har dock ett strängt förhållningssätt till den kriminella. 
Partiet menar att en överbetoning av den kriminelles vård och återanpassning till samhället sker på 
bekostnad av den uppmärksamhet som bör riktas mot brottsoffret. Som en lösning på detta vill de 
införa en hårdare straffpolitik (2014b:8f), vilket grundar sig i kunskapsanspråk om vedergällning 
som en form av upprättelse.  
     Till grund för dessa kunskapsanspråk ligger en syn på människan som bärare av det primära 
ansvaret för sina handlingar: “Som tidigare nämnts präglas människan av både sitt biologiska, 
historiska, kulturella och sociala arv. Varje individ har samtidigt en fri vilja och bär därför det 
primära ansvaret för sina egna handlingar” (2014a:38). Sverigedemokraterna fokuserar mycket på 
hur brottslingar ska bestraffas, och riktar liten uppmärksamhet mot de omständigheter som kan 
tänkas ligga bakom och påverka kriminellt beteende. Den kriminella är i sig det huvudsakliga 
problemet, och inte de faktorer som ligger bakom dennes lagöverträdelser. I de fall där sociala 
omständigheter betraktas som en anledning till kriminellt beteende råder en enkelriktad syn på 
hanterandet av dessa bakomliggande faktorer. Sverigedemokraterna menar att det är viktigt att 
studera de sociala faktorer som ligger bakom brottslighet för att motverka dess spridning 
(2014b:4), men det råder inget fokus på de individer som redan har begått brott och hur man kan 
tillgodose dessa individers behov av stöd.   
     Sverigedemokraternas diskurs om brottslighet går ofta även in i diskursen om invandring. I en 
rapport publicerad på partiets hemsida med den talande titeln Vad säger den svenska forskningen 
om våldtäktsmännens ursprung? (2014c) pekas starka samband ut mellan utländsk bakgrund och 
begångna våldtäktsbrott, vilket skapar en diskurs om invandrare som mer benägna att våldta än 
svenskar. Det återkommande omnämnandet av invandrare och kriminella i samma mening leder 
till att begreppet invandrare får negativa konnotationer, vilket sprider kunskapsanspråk om den 
kriminella Andre som etnifierad. Därmed framställs diskursen om ökad invandring och diskursen 
om brottsprevention som antagonistiska, eftersom en ökad invandring enligt Sverigedemokraterna 
också kommer leda till ökad brottslighet. Ett resultat av denna antagonism är att en begränsning av 
invandringen ses som en förutsättning för minskad brottslighet. I samband med den kriminella 
utländska Andre blir också effekterna av Sverigedemokraternas önskan om en hårdare straffpolitik 
tydliga: 
  

Detta innebär till skillnad från idag att domstolarna inte bör tillmäta någon större vikt till den utländska 
medborgarens levnadsomständigheter här eller i hemlandet eller hur länge han vistats i Sverige. För att 
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kunna kontrollera att utvisningsdömda inte åter tar sig till Sverige illegalt under annan identitet bör foto, 
fingeravtryck och DNA-prov tas och sparas (SD, 2014b:11). 
  

Sverigedemokraterna vill ha mycket strängare regler för utvisning i samband med brott utförda av 
utländska medborgare, och vill dessutom lagra biometriska data som exempelvis DNA i omfat-
tande register, för att se till att den utvisade brottslingen inte kommer tillbaka till Sverige. Partiet 
vill också “kriminalisera tiggeri i Sverige för utländska medborgare och förena straffet med av- 
eller utvisning med återreseförbud på längre tid” (SD, 2014b:7). De ser således inte tiggeri som 
grundad i fattigdom, utan sprider kunskapsanspråk om utländskt tiggeri i alla dess former som en 
kriminell yrkesverksamhet. Dessa typifikationer av utländska tiggare som brottslingar kan tänkas 
bidra till ett utanförskap och fördomar om dessa grupper som uteslutande kriminella, vilket kan 
förändra den större politiska diskursen om hur dessa grupper ska betraktas (jfr. Kallis, 2013). 
     I större drag etablerar Sverigedemokraterna här en diskurs som antyder att samhället står inför 
ett val mellan två oförenliga alternativ - ett mångkulturellt samhälle, eller ett tryggt och kulturellt 
homogent samhälle med minskad brottslighet: “Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion [två 
olika former av mångkulturalism] kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad 
rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd” (SD, 2014a:21). 
Citatet uttrycker kunskapsanspråk om en koppling mellan kriminalitet och mångkultur, och mellan 
förbrytare och invandrare. På ett mikroplan kan dessa kunskapsanspråks potentiella legitimering 
(Berger & Luckmann, 1966:82) bli en grogrund för ökad kulturrasism och fördomar om människor 
tillhörande andra kulturer som våldsamma och kriminella (jfr. med Rydgrens (2008:739) 
identifiering av olika främlingsfientliga diskurser). Den potentiella legitimeringen av dessa 
kunskapsanspråk kan få konsekvenser på mikroplan eftersom den diskursiva makten enligt 
Foucault (2003:200) verkar på alla samhällsnivåer. Kunskapsanspråkens legitimering kan förstås 
som ett led i vetandets och maktens verkan: kulturrasismen inte bara fördömer utan den jämför, 
särskiljer, rangordnar, homogeniserar och utesluter på samhällets alla nivåer. 
    

5.2.4 Den sexuella och den kvinnliga Andre 

  
Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan 
de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av 
den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av 
bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv. (SD, 2014a:24) 

  
Sverigedemokraterna menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor som är djupare än 
biologiska skillnader, skillnader som ligger till grund för olika egenskaper och till de olika livsval 
som män och kvinnor tenderar att göra. Dessa skillnader anses inte vara “ett utslag av diskrimine-
ring eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning” (2014a:8), utan tvärtom anses köns-
skillnaderna vara naturliga och komplettera varandra. Sverigedemokraterna värderar könen som 
lika mycket värda och könens olikheter som viktiga för samhällets stabilitet och trygghet. Detta 
gäller inte minst när det kommer till deras syn på familjen. “Kärnfamiljen” är enligt 
Sverigedemokraterna samhällets viktigaste gemenskap (2014a:24), och i denna anses det hetero-
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sexuella föräldraskapet vara grunden till barns välbefinnande. Kärnfamiljen genomsyras av och 
konstrueras genom heteronormativa värden.   
     Tanken att skillnaderna mellan könen är något mer än biologiskt förankrade vittnar om en långt 
gången objektivering av kunskapsanspråk om könsskillnader som något naturgivet, med en 
existens oberoende av yttre social påverkan, vilket har starka kopplingar till partiets resonemang 
om essens. Återigen blir Berger och Luckmanns (1966:106f) begrepp reifikation användbart för att 
förstå Sverigedemokraternas förhållningssätt till genus. Genom att Sverigedemokraterna ser 
könade strukturer som naturliga och inte socialt konstruerade, samt att de inte erkänner någon 
könsmaktsordning, argumenterar vi för att den patriarkala ordningen legitimeras som naturlig, fast 
och oproblematisk. Även om Sverigedemokraterna värderar båda könen lika och därmed inte 
uttryckligen konstruerar kvinnan som den Andre i relation till mannen som norm, så innebär detta 
likväl att kvinnans strukturellt underordnade och förtryckta position reproduceras, vilket cemente-
rar kvinnans position som det andra könet (jfr. Beauvoir, 2012). Kvinnan framstår inte som ett hot 
mot den svenska gemenskapen, men missgynnas av Sverigedemokraternas politik eftersom 
kvinnans förtryckta position inte erkänns. 
     Med betoning på det heterosexuella parförhållandets särställning inom kärnfamiljen, framstår 
andra sexuella samlevnadsformer som problematiska i relation till föräldraskap: 
  

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa 
grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra 
huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall 
personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. 
Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall 
bestraffas hårt. (SD, 2014a:25) 

  
Citatet ovan illustrerar Sverigedemokraternas syn på det heteronormativa föräldraskapet som ett 
ideal där andra alternativa sexualiteter ses som mindre lämpade att förena med kärnfamiljen, som 
anses vara en förutsättning för barnens välbefinnande. I och med att dessa så kallade “sexuella 
minoriteter” anses vara olämpliga i detta avseende, så framträder en bild av dem som sämre föräld-
rar. HBTQ-personer talas också om som “individuella avvikelser” (2014a:25), och vi kommer be-
nämna dessa grupper som den sverigedemokratiska ideologins sexuella Andre. 
     Sverigedemokraterna betygar vikten av att alla människor ska ha samma rättigheter och skyl-
digheter oberoende av sexuell läggning, samtidigt som de motsägelsefullt hävdar att vissa grupper 
inte ses som lämpliga för att adoptera och inseminera. Sverigedemokraterna konstruerar återigen 
ett binärt vetande, som i det här sammanhanget innefattar vad som är normal och onormal, eller 
lämplig och olämplig, sexualitet. Detta vetande kan tänkas lägga grund för precis de trakasserier 
och diskriminering som Sverigedemokraterna säger sig vara emot, och man kan argumentera för 
att den här delen av deras politik är en del av denna diskriminering, eftersom de typifierar grupper 
som avvikande och vill begränsa deras rättigheter. Sverigedemokraterna konstruerar kunskapsan-
språk ur vilka en antagonism skapas mellan att ha en HBTQ-identitet och mellan att vara en god 
förälder, där de två sakerna anses oförenliga. Samtidigt som kärnfamiljen tilldelas en avgörande 
roll genom att den betraktas som nationens viktigaste gemenskap och som en “nödvändig förut-
sättning för harmoniska samhällsförhållanden” (2014a:24), framträder den sexuellt “avvikande” 
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som onaturlig och genom sin blotta existens som ett hot mot kärnfamiljen, vilket i förlängningen 
hotar samhällets stabilitet. Det goda samhället riskerar att störas av den sexuella Andre om inte 
några av dennes rättigheter begränsas.  
 

5.3 Den Andre som hot mot det goda samhället  

Som de flesta partier har Sverigedemokraterna en bild av det “goda samhället”, vilka hinder och 
hot som måste överkommas för att nå dit, och med vilka medel detta ska ske. Analysen har hittills 
visat att vad Sverigedemokraterna uppfattar som det generella hotet mot den svenska nationen är 
alla de grupper och identiteter som konstrueras och typifieras som avvikande på områden som 
exempelvis kulturell tillhörighet, religion och sexualitet. Konstruktionen av det avvikande som ett 
hot mot gemenskapen, kan ses som en aspekt av det vetande som Sverigedemokraterna konstruerar 
och som grundas i en binär logik: ett vetande om vad som exempelvis ska betraktas som nor-
malt/onormalt, bra/dåligt eller lämpligt/olämpligt. De binära skillnader som konstrueras mellan 
grupper framstår ofta som naturgivna, vilket kan ses som en konsekvens av reifikation, där 
kunskapsanspråk objektiveras till den grad där de inte längre framstår som socialt konstruerade. 
     Framställningen av dessa skillnader som givna och antagonistiska bildar ett generellt mönster i 
Sverigedemokraternas politik och ideologi, där den Andre på ett eller annat sätt får en viktig roll i 
nästan samtliga av partiets sakfrågor. Den Andre, och i synnerhet den utländska Andre, är oftast 
direkt eller indirekt en del av de politiska och samhälleliga problem och lösningar som Sverigede-
mokraterna identifierar och konstruerar. Eftersom invandringen enligt Sverigedemokraterna är det 
primära hotet mot det svenska samhället, blir en omfattande begränsning av invandringen en 
förgivettagen grundpremiss för nästan samtliga politiska sakområden, vilket följande citat 
exemplifierar: 
  

För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den 
nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska 
vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende 
motsättning mellan välfärd och mångkulturalism. (SD, 2014a:34) 

  
Här framgår grundpremissen explicit genom att diskurserna välfärd och mångkulturalism, och 
således relationen mellan välfärd och den utländska Andre, konstrueras som antagonistiska. Den 
explicita framställningen av den utländska Andre som ett direkt hot görs på flera områden som 
exempelvis behandlar nationen (2014a:15f), kulturen (2014a:19), religionen (2014a:27) och arbets-
marknaden (2014a:33). Det är dock inte alltid som den utländska Andres roll är tydlig och explicit 
uttryckt. Följande citat är ett exempel på hur denna grundpremiss kan framkomma implicit genom 
att det specifika sakområdet knyts an till den större ideologiska kontexten:   
  

Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att 
människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. [...] För att kunna uppnå 
detta måste äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet 
samt ett rikt utbud av olika boendeformer. T.ex. gruppboende, vårdboende men även trygghetsboende som 
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framför allt är till för att tillgodose de äldres sociala behov och motverka ensamhet och isolering. En 
grundförutsättning för att detta skall vara möjligt är en hög personaltäthet. (SD, 2014a:36) 

  
Dessa förslag på förbättrad äldrevård kopplas inte direkt samman med invandringen, men de förut-
sätter en expansion av välfärden och dess resurser. För att välfärden ska expandera krävs en 
finansiering, som enligt Sverigedemokraterna endast är möjlig genom en kraftig begränsning av 
invandringen, eftersom “den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder 
[är] starkt negativt [sic], såväl ekonomiskt som socialt” (2014a:23). Här utgör den utländska Andre 
en stor del i både Sverigedemokraternas syn på välfärdens problem och lösningar, och får därför 
även en avgörande roll i sakområden som exempelvis äldreomsorg. Den utländska Andre framstår 
indirekt som någon som tar de äldres resurser och det hela blir en diskussion om vilken grupp som 
ska prioriteras först, där de äldre inom den svenska gemenskapen ses som en given prioritering. 
Här uttrycks den konstruerade antagonismen mellan “vi” och “dom”. 
     Denna indirekta argumentation återkommer också i fråga om exempelvis demokratin. Sverige-
demokraternas definition av begreppet bygger på kunskapsanspråk om det homogena folkets 
centrala roll för en fungerande demokrati, vilket endast nämns på en sida i principprogrammets 
inledande del (2014a:6). Demokratibegreppet används dock frekvent, med 43 omnämnanden i 13 
av programmets 21 kapitel. Detta gör att varje gång demokrati nämns, oavsett i vilket samman-
hang, så skapas en tvetydighet på grund av att begreppet har en ovanlig, etnifierad innebörd 
grundad i nationalistiska antaganden. På så sätt kan den utländska Andre hela tiden vara 
närvarande utan att dennes närvaro explicit tillkännages. Med förankring i den tidigare forskningen 
(jfr. Widfeldt, 2008:268), kan detta möjligen förstås som en del i partiets strävan efter att framstå 
som mer legitimt och rumsrent. Det är mindre uppseendeväckande att föra en xenofobisk politik 
som vid första anblick inte tycks vara xenofobisk. 
     Till grund för alla de antagonismer som analysen har behandlat ligger en mer allmän motsätt-
ning mellan den svenska gemenskapen och de avvikande grupper som hotar den. Dessa grupper 
utgörs inte bara av den utländska Andre utan också av grupper inom den svenska nationen som på 
ett eller annat sätt avviker från, och därmed hotar, den gemenskap som Sverigedemokraterna 
eftersträvar och vill försvara. Genom att konstruera sin politik utifrån kunskap om den svenska 
gemenskapen som i grunden naturlig och problemfri, blir den avvikande Andre en logisk orsak till 
de problem som uppstår inom den svenska nationen. Konstruktionen av ett vetande om den Andre 
som ett hot mot samhällets trygghet och stabilitet, är också ett utövande av makt där den Andre 
homogeniseras, typifieras, jämförs, rangordnas och utesluts. Den grundläggande antagonismen 
mellan den svenska gemenskapen och dess hot är en produkt av detta vetande. Vetandet utgörs av 
en sammansättning av kunskapsanspråk och typifikationer som Sverigedemokraterna syftar till att 
legitimera och institutionalisera, för att kunskapen ska framstå som given och problemfri för det 
svenska folket.  
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6 Sammanfattning och slutsatser 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka Sverigedemokraternas konstruktion av den “svenska 
gemenskapen”, hur de konstruerar grupper som avvikande från den och vilken betydelse särskil-
jandet av dessa grupper har för partiets politik.  
     Analysen visar att Sverigedemokraternas syn på den svenska gemenskapen bygger på 
kunskapsanspråk om nationen som en obestridlig, naturlig gemenskap och som en grundförutsätt-
ning för det goda samhället. Nationen, som likställs med den svenska gemenskapen, kräver en 
specifik kulturell identitet för att kunna fortleva, och för att vara del av den svenska nationen måste 
man därför enligt Sverigedemokraterna dela denna identitet. En slutsats är att nationen framstår 
som reifierad, det vill säga som ett fenomen med oberoende existens och skild från den sociala 
interaktionen. Människan framstår i Sverigedemokraternas politik som underordnad denna gemen-
skap, och måste således anpassa sig till den för att nationen i sin homogena form ska stärkas och 
förbli ohotad. För att vara en del av den svenska gemenskapen och för att underordna sig den, 
krävs det att man “talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den 
svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den 
svenska nationen än med någon annan nation” (SD, 2014a:15).      
     Sverigedemokraterna ser assimilering som det enda alternativet för invandrare att bli del av den 
svenska gemenskapen, men vår analys visar att denna assimilering är problematisk. För det första 
är assimilationskraven mycket stränga och för vissa grupper nästintill omöjliga att leva upp till i 
praktiken. För det andra finns det en möjlig motsättning mellan Sverigedemokraternas essentialist-
iska syn på människan och assimilering, där det är otydligt om den eftersträvansvärda, fullständiga 
assimileringen ens är möjlig med hänsyn till människans essentialistiska natur. För det tredje är 
assimileringen en del av det vetande som stigmatiserar invandrare, genom att typifiera dem som 
avvikande och negativa motsatser till den svenska gemenskapen.  
     Vår analys visar att assimileringen kan ses som en hegemonisk intervention, en process där den 
svenska identitetens ställning befästs som hegemonisk genom att avvikande identiteter upplöses 
och uppgår i den svenska. Detta befäster “svenskheten” som den enda rätta och legitima identiteten 
och ger den en särställning i förhållande till alla andra kulturella identiteter. 
      Den Andre uppstår i kontrast till dessa assimileringskriterier, och klassificeras som ett yttre hot 
tills dess att denne antingen har stötts bort från gemenskapen eller neutraliserats via fullständig 
assimilering. Vår studie visar dock att det inte bara är invandraren som konstrueras som ett hot mot 
Sverigedemokraternas bild av den goda gemenskapen, utan att också grupper inom gemenskapen 
konstrueras som avvikande i förhållande till nationens föreställda gemensamma värderingar. Vi 
identifierar fem olika utsatta grupper: den utländska Andre, den religiösa Andre, den kriminella 
Andre, den sexuella Andre och den kvinnliga Andre. Också detta är ett resultat av ett särskiljande 
vetande som utgörs av kunskapsanspråk om exempelvis vilka religioner och sexualiteter som är 
lämpliga och olämpliga med avseende på gemenskapens fortlevnad. En viktig slutsats är således att 
den Andre inte bara utgörs av yttre hot utan också av inre hot. Sverigedemokraternas politik fram-
står här som ambivalent och motsägelsefull, i dels försvaret av hela gemenskapen och dels stigma-
tiseringen av vissa grupper inom den. 
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     Uppsatsen visar att konstruktionen av den Andre är central för den sverigedemokratiska politi-
kens uppbyggnad. Den Andres inneboende destruktivitet, svaghet och inkompatibilitet med den 
svenska gemenskapen, är en grundtes som genomsyrar Sverigedemokraternas principprogram. En 
av studiens viktigaste slutsatser är att den sverigedemokratiska politiken är djupt förankrad i och 
strukturerad utifrån en binär särskiljande logik, där den Andre står för allt som typifieras som 
avvikande och problemartat i förhållande till den svenska gemenskapen. Den Andre finns alltid 
direkt eller indirekt närvarande när samhälleliga problem och utmaningar diskuteras, och får därför 
en viktig roll i konstruktionen av möjliga lösningar på de politiska problem som Sverigedemokra-
terna identifierar. Nästan oavsett vilket sakområde som diskuteras så är urskiljandet av den Andre 
och begränsandet av dennes rättigheter eller närvaro ett återkommande mönster. Det föreligger 
ingen förståelse för den Andres situation, utan det råder tvärtom en enkelriktad kritik mot den 
Andres påstådda destruktiva följder för den svenska gemenskapen, eller rättare sagt för de grupper 
inom den som anses representera den norm som Sverigedemokraterna värderar högst. 
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7 Slutdiskussion 
Sverigedemokraternas politik är en särskiljandets politik. Analysen visar på att konstruktionen av 
den Andre är en grundförutsättning för denna särskiljandets politik, som verkar genom en 
omfattande distinktion mellan “vi” (den svenska gemenskapen) och “dom” (den Andre i dess olika 
skepnader). Vi menar att den Andre är ett användbart teoretiskt begrepp för att förstå den 
uteslutande logik som ligger till grund för Sverigedemokraternas politik, och för att identifiera de 
grupper som blir utsatta för den. Den Andre har en historia av att vara ett mycket användbart 
begrepp i de postkoloniala och feministiska traditioner som studerar strukturella orättvisor, för-
tryck och exklusion (se ex. Hall, 1999; Beauvoir, 2012). Vår studie visar att det också är ett 
användbart begrepp vid studier av främlingsfientliga och exkluderande partier, så som 
Sverigedemokraterna. 
     Uppsatsens teoretiska ansats, med en kombination av kunskapssociologi och diskursteori, har 
varit effektiv för att åskådliggöra den Andres utsatta situation. Med ett kunskapssociologiskt 
perspektiv kan man på ett effektivt sätt lokalisera och analysera kunskapsanspråk. I kombination 
med ett diskursteoretiskt perspektiv har vi urskiljt kunskapens nära relation till makt. Denna 
kombination av teoretiska perspektiv möjliggör en mer kritisk ansats där kunskapen inte enbart 
förstås som fundamental för konstruktionen av den sociala verkligheten, utan också för 
konstruktionen av orättvisa förhållanden inom den. Vi ser en potential i kombinationen av dessa 
perspektiv, och skulle gärna se det utvecklas och användas mer i framtida forskning. 
     Sverigedemokraternas konstruktion av den svenska gemenskapen och dess motståndare 
resulterar i faktiska maktförhållanden, där vissa grupper och normer uppvärderas på bekostnad av 
andra. Studiens resultat visar att Sverigedemokraternas försvar av traditionella strukturer och 
normer, grundat i kunskapsanspråk om dessa strukturer som naturliga och funktionella, cementerar 
den vita och heterosexuella mannens priviligierade position. Försvaret av den svenska gemen-
skapen innefattar i Sverigedemokraternas fall ett uteslutande och till viss del en diskriminering av 
det avvikande. 
     Den tidigare forskningen har klassificerat Sverigedemokraterna som ett kulturrasistiskt, homo-
fobiskt och sexistiskt parti (Norocel, 2013; Towns, Karlsson & Eyre, 2014; Mulinari & Neergaard, 
2014), och därför är förekomsten av den utländska, den sexuella och den kvinnliga Andre i vår 
studies resultat inte oväntad. Den här typen av studier kompletterar däremot forskningsfältets klas-
sificeringar av Sverigedemokraterna, med ett större fokus på de exkluderade grupperna och de 
kunskapsanspråk som etableras om dem.  
     Etableringen och legitimeringen av Sverigedemokraternas kunskapsanspråk om den svenska 
gemenskapen och grupper som avvikande till den, kan leda till en djupgående förändring av den 
samhälleliga diskursen om dessa grupper samt hur samhället bör förhålla sig till dem. Ett exempel 
skulle kunna vara Sverigedemokraternas etablering av kunskapsanspråk om utländska tiggare som 
kriminella, vilket vi argumenterar för har flyttat hela diskursen om tiggeri och fått fler partier att 
debattera om vissa former av tiggeri bör kriminaliseras (SVT, 2015). Framtida komparativa under-
sökningar, där fler etablerade partier studeras med hjälp av en liknande teoretisk ansats som i 
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denna uppsats, kan skapa ytterligare förståelse för hur etableringen och legitimeringen av 
kunskapsanspråk påverkar den politiska debatten och diskursen (jfr. Kallis, 2013).  
      Vi menar mot bakgrund av detta, och med en syn på sociologin som en frigörande vetenskap 
(se Engdahl & Larssons (2011:371f) redogörelse för Baumans och Habermas syn på sociologins 
roll och funktion), att mer forskning bör riktas just mot etableringen och legitimeringen av 
kunskapsanspråk av det här slaget, det vill säga, kunskapsanspråk som i vissa avseenden kan 
uppfattas som en form av och grogrund för diskriminering. Utifrån vår genomgång av den tidigare 
forskningen upplevde vi att många av studierna var ensidiga i den mån att de inriktar sig på partiets 
framgång och orsaker till denna. Denna forskning är viktig, men genom att ensidigt försöka 
klassificera och förstå den sverigedemokratiska politiken finns det en risk att de faktiska 
implikationerna av deras politik och hur den påverkar vissa specifika grupper hamnar i skymun-
dan. Den här uppsatsen har varit ett försök att lyfta fram de frågorna i förgrunden.  
     Sverigedemokraternas allt mer normaliserade politik och position i det politiska toppskiktet är 
ingen anledning att inte granska partiet - tvärtom är just detta en stark anledning till att granska 
partiet ännu mer intensivt än tidigare, eftersom deras diskriminerande politik annars riskerar att 
befästas och lägga grund för ett allt mer exkluderande samhälle. Mot bakgrund av detta behövs det 
mer forskning som studerar Sverigedemokraternas ideologi och innebörderna av den. Detta kan 
göras genom att vidga materialet till att inkludera källor så som exempelvis motioner, debatter och 
mediala artiklar och uttalanden, källor som vi i och med denna studies begränsade omfattning inte 
har kunnat granska.  
     En möjlig svaghet med denna uppsats är just det begränsade materialet, och därmed också 
risken att inte kunna göra en fullvärdig bedömning av partiets ideologi i sin helhet. Vi argumente-
rar visserligen för att studiens slutsatser är väl underbyggda, eftersom de bygger på ständigt 
återkommande mönster i materialet och inte avviker allt för mycket från den tidigare forskningens 
resultat på området. Samtidigt behöver exempelvis den potentiella motsättningen mellan Sverige-
demokraternas syn på essens och assimilation studeras ytterligare genom att ett större och mer 
nyanserat material granskas. Beroende på hur djupt rotad essensen anses vara och vad den innefat-
tar, kan Sverigedemokraternas konstruktion av skillnader mellan människor ske på fler grunder än 
enbart kulturell tillhörighet. Sverigedemokraternas syn på mänsklig essens kan innebära att partiet 
inte bara har kulturrasistiska drag (jfr. Mulinari & Neergaard, 2014:3) utan att partiet konstruerar 
skillnader mellan människor på mer diffusa kunskapsanspråk om den mänskliga naturen, som 
skulle kunna vara grundade i en mer etnifierad essentialistisk form av rasism (Thörn, Eriksson & 
Baaz, 1999:29). Huruvida det är fallet ligger dock utanför den här uppsatsen och kräver ytterligare 
studier. 
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9 Bilaga 

9.1 Analysfrågor 

  
Frågeställning 1: 
●      Varför är den svenska gemenskapen viktig? 
●      Hur förhåller sig den svenska gemenskapen till Sverige som nation? 
●      Vilka grupper inkluderas i den svenska gemenskapen? 
●      Vad konstituerar den svenska gemenskapen? 
●      Vad är säreget för den svenska gemenskapen? 
●      Vad krävs för att kunna/få ta del av den svenska gemenskapen? 
●      Vad har den svenska gemenskapen för ursprung och historia? 

   
Frågeställning 2: 
●      Vilka grupper exkluderar Sverigedemokraterna från den svenska gemenskapen? 
●      Varför exkluderas dessa grupper? 
●      Vilka signifikanta drag finns för de grupper som exkluderas? 
●      Hur uttrycks sanningar om den Andre?  
● Diskuteras den Andre implicit eller explicit? 
●      Hur legitimeras och understöds påståenden om den Andre? 
●      Finns det några möjligheter för den Andre att gå ifrån sin exkluderade position? 
●      I hur hög utsträckning homogeniseras den Andre? 

  
Frågeställning 3: 
●      I vilka politiska sakområden i framträder den Andre? 
●    I hur stor utsträckning har den Andre del i de politiska problem, och orsakerna till dessa, 

som Sverigedemokraterna identifierar? 
●      Vilken roll har den Andre i lösningarna på dessa problem? 
●      I vilka sammanhang är den Andre ett hot? 
 

  
  
 
 


