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Abstract 

The aim of this essay is to show if and how group identities are being constructed in main 

documents from three political parties in the Swedish parliament, focusing on class, gender 

and   ethnic   identities.      The   three   parties   who’s documents are being analyzed are the 

Moderate Party, the Sweden Democrats and the Left Party. The conclusion of the essay is 

that the Moderate Party is so focused on the individual that they are not promoting group 

identity based on class, gender or ethnicity. The Sweden Democrats are mostly discussing, 

and therefore creating a discourse of, cultural identity, where Swedish, Nordic, European 

and  Western  culture  are  being  created  as  the   ‘us’,  and  others  are  being  created  as   ‘them’.    

They are also promoting difference between men and women, therefore dividing the sexes 

in groups. The Left Party are focused on class, and are dividing people in working class (the 

majority) and the elite (the minority). They are also creating   a   ‘us’   and   ‘them’   while  

discussing the patriarchy, a system in which the man is superior and the woman is inferior. 

Målet med uppsatsen är att visa om och hur gruppidentiteter konstrueras i centrala 

dokument hos tre svenska partier i den svenska Riksdagen, med fokus på klass-, köns- och 

etnisk identitet. De tre partier vars dokument analyseras är Moderaterna, 

Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. Uppsatsens slutsats är att Moderaternas 

dokument är så inriktat på individen att det knappast går att tala om skapandet av 

gruppidentitet. Sverigedemokraterna fokuserar sin diskussion på och skapar därför en 

diskurs av kulturell identitet, där svensk, nordisk, europeisk och västerländsk kultur utgör 

’vi’,  och  där  de  som  inte  tillhör  dessa  kultursfärer  blir  ’dem’.  De  skapar  också  gruppidentitet  

grundad i könstillhörighet när de diskuterar biologiskt grundad olikhet mellan kvinnor och 

män. Vänsterpartiet fokuserar på klass, och delar upp människor i arbetarklass (vilken 

majoriteten av människorna tillhör) och eliten (en minoritet av människor). De skapar också 

’vi’   och   ’dem’   i   sin   diskussion   av   patriarkatet,   ett   system   där   mannen   beskrivs   som  

förtryckandes kvinnan.   

Key words: Discourse analysis, identity, class, gender, ethnicity, the Moderate Party, the 

Sweden Democrats, the Left Party. 

Nyckelord: Diskursanalys, identitet, klass, kön, etnicitet, Moderaterna, 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.  
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1. Inledning  

Inom  politiken  finns  ofta  en  ”vi  och  dem”-dimension. Ett  antagonistiskt  förhållande  till  ”den  

andre”   tycks   ofta   vara   nödvändigt. Skapandet av ett vi och ett dem hänger samman med 

identifikation. Språket har en viktig roll i skapandet   av   individen   som   ett   ”ideologiskt  

subjekt”.   När   vi   går   ner   för   en   gata   och   någon   ropar   vårt   namn   så   vänder   vi   oss   om   och  

tänker, ”det  är  mig  de  ropar  på”.  På  samma  sätt  fungerar  det  med  identitet.  När  någon  så  att  

säga  ropar  ”svensk”,  ”man”  eller  ”arbetarklass”  så  kan  vi  på  samma  sätt  tänka,  ”det  är  mig  

de  ropar  på”.  1       

 För mig som politiskt intresserad statsvetare är det framförallt en förändring i 

de europeiska ländernas politiska landskap som har fångat mitt intresse för identitetsfrågor. 

De senaste åren har Europa sett ett ökat stöd för politiska partier som tydligt fokuserar på 

nationell eller etnisk identitet.2 Nationell eller etnisk identitet är en av tre kategorier som 

samhälls- och beteendevetare har fokuserat på i identitetsforskningen.  De övriga två är dels 

klassidentitet, där man fokuserar på ekonomiska och sociala klyftor i samhället, hur olika 

ekonomiska system skapar sociala klassgrupperingar och någon form av ojämlikhet, och dels 

könsidentitet. Skillnader på arbetsmarknaden och i hushållsarbetet, vad som är manligt och 

kvinnligt och så vidare diskuteras här.3    

 Med utgångspunkt i dessa tre vanliga gruppidentiteter vill jag titta på några av 

de svenska riksdagspartierna och hur de eventuellt bidrar till skapandet av gruppidentitet 

och  ett   ”vi   och   dem”.  Av  detta   följer  att   jag  kommer   ta   reda   på  vilka   ’vi’  och   ’de’ är. Min 

tanke på förhand är att ett av de två största partierna i riksdagen, Moderaterna, inte i någon 

hög grad kommer att bidra till konstruktionen av gruppidentitet då partiet vad det verkar vill 

ge sken av att man är ett parti ”för   alla”.   Jag   ska   också   titta   på   Sverigedemokraterna   och  

Vänsterpartiet, två partier som jag tror mer tydligt konstruerar gruppidentitet.  

 

 

                                                             
1 Woodward, Kath, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 2 uppl. London: Routledge, 2004, 19. 
2 Se exempelvis http://www.businessinsider.com/rise-of-far-right-populist-parties-can-derail-the-eu-2011-
6?op=1 samt http://www.spiegel.de/international/europe/continent-of-fear-the-rise-of-europe-s-right-wing-
populists-a-719842.html,     
3 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 21-22. 
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1.2 Syfte  

Syftet med min studie är att klargöra om och i så fall hur det stora riksdagspartiet 

Moderaterna, samt två mindre riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, 

bidrar till konstruktionen av gruppidentitet. Om så, vilket  ’vi’ och  vilket  ’de’  konstrueras?  

 

1.3 Frågeställning 

Bidrar partiernas texter till konstruktionen av gruppidentiteter, och om så, vilka 

gruppidentiteter konstrueras?  
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2. Teori 

2.1 Vad innebär identitet?  

Den del av identitet som jag valt att fokusera på kan sammanfattas med ordet tillhörighet 

eller gemenskap. Mer specifikt syftar jag på grupptillhörighet, imaginär eller rent faktisk. Vi 

kan illustrera identitet med hur vi på ett tåg kan känna närhet till en person som läser en 

tidning från vår hemstad, eller hur vi utomlands känner närhet när vi träffar en person som 

talar samma språk som oss. ”Identity is marked by similarity, that is of the people like us, and by 

difference, of those who are not.”4     

  Gemenskap i det här fallet handlar om att dela sina övertygelser 

med andra, att känna samhörighet till någon. Likheterna mellan oss och de som ingår i vår 

gemenskap är större än olikheterna,  och  gemenskapen  uppfattas  som  en  ”naturlig  enhet”. 

Dessa typer av gemenskaper är viktiga då de tack vare sin uppbyggnad gör att människor 

som ingår i den inte behöver motivera sin medverkan, individerna är på ett sätt samma sak, 

åtminstone   tillräckligt   mycket   ”samma”   för   att   vara   en   del   av   den   gemensamma  

gemenskapen.5 Av detta markerande av närhet till en någon följer också att vi medvetet eller 

omedvetet markerar distans till en någon annan. 6   

  Identitet är komplext av ett antal olika anledningar. Det som vi 

uppfattar som vår egen identitet behöver inte nödvändigtvis överensstämma med den som 

andra skulle tillskriva oss. Det kan också finnas svårigheter för oss att kombinera flera olika 

identiteter  samtidigt,  exempelvis  att  vara  ”student”,  ”förälder”  och  ”anställd”.  Vår  identitet  

är också präglad av de möjliga identiteter som finns tillgängliga för oss. Vilka identiteter som 

är tillgängliga påverkas exempelvis av materiella, sociala och fysiska hinder och andras 

perception av oss blir här en stor del i våra möjligheter att lyckas uppnå en viss identitet.7 

Trots detta är vår identitet inte fixerad vid ett konstant jag över tid, och det är heller inte så 

att det är omöjligt för oss att ha fler än en identitet åt gången.8  

 Den gemenskap som identiteten kan ge oss existerar som subjektivt eller 

internaliserat perspektiv på vad som gör livet förståeligt och meningsfullt, den kan skänka 

oss självkänsla och självrespekt. Den hjälper oss också när vi ska basera våra val och den 
                                                             
4 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 7. 
5 Bauman, Zigmunt, Att tänka sociologiskt, 2 uppl. Göteborg: Korpen, 2004, 64. 
6 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 6. 
7 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 7. 
8 Trost, Jan, Levin, Irene, Att förstå vardagen, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1999, 67. 
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utgör grund för våra preferenser.9   Identitet skapar också differentiering samt en subjektiv 

eller inre identifiering. Grupptillhörigheten bestäms delvis genom mänsklig interaktion, 

oavsett individens egen åsikt om det. Det kan nämligen vara så att man väljer att inte 

identifiera sig med gruppen kvinnor, men det kommer att bli svårt att inte ha en kvinnlig 

identitet om andra människor identifierar mig som kvinna.10 Detta leder oss in på skapandet 

av ”den andre”.     

 Differentieringen är den viktiga del i identitetsskapandet som skapar skillnad 

mellan oss och dem.  Här formas identitet i motsats   till   eller   i   jämförelse  med   ’den  andre’ 

(exempelvis som i andra människor, grupper, idéer eller handlingar). 11 Dessa vi och dem-

grupper kan liknas vid vad Trost och Levin kallar referensgrupper. De är grupper som är 

signifikanta för oss i skapandet av vi och dem, helt enkelt grupper som vi bryr oss om.12 De är 

en  grupp  som  vi  ”inte  kan  eller  vill  tillhöra”.  Vi  har  bara  en  vag  bild  av  dem, och vi upplever 

den gruppen som skrämmande. Vi är   istället   en   grupp   som   vi   känner   att   vi   ”tillhör   och  

förstår”.13 Vår   ’rädsla’   för  dem förstärks av att vi förväntar oss att de är rädda för oss och 

upplever oss som främmande. Detta antagonistiska förhållande mellan de olika grupperna är 

dock en nödvändig ingrediens för att skapa enhet och sammanhållning inom grupperna. 

Utgruppen, som Zugmunt Bauman kallar dem, behövs för att ingruppen, vi, ska nå vår 

identitet och skapa vår känslomässiga trygghet.14  Detta spår är även Vivien Burr inne på. 

Hon säger, hänvisandes till Kenneth Gergen, att vårt jag formas och formats i möte med den 

andre. Den person vi är, är ett resultat av möten med andra individer snarare än något som 

uppkommit i isolation från andra individer.15    

 Gruppidentitet fungerar på liknande sätt som individuell identitet. En skillnad 

finns dock: Winther Jörgensen och Phillips ser gruppidentiteten som en reducering av 

möjligheter eller subjektspositioner. Man säger att gruppidentitet skapas när vissa 

identitetsmöjligheter framhävs medan andra ignoreras. Man exemplifierar med hur 

människor  delat  upp  sig  i  gruppen  ”vita” och  gruppen  ”svarta”,  medan  de kan ha missat att 

svarta kvinnor skulle ha mer gemensamt med vita kvinnor än vad de har med svarta män. 
                                                             
9 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 28-29. 
10 Ibid, 28. 
11 Ibid, 28. 
12 Trost, Levin, Att förstå vardagen, 68. 
 
13 Bauman, Att tänka sociologiskt, 47. 
14 Bauman, Att tänka sociologiskt, 48. 
15 Burr, Vivien, Social Constructionism, 2 uppl. Essex: Routledge, 2003, 140-141.  
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Gruppidentitet döljer skillnader inom gruppen. ”Gruppbildningar är alltid tillslutningar i en 

obestämbar terräng, och liksom all annan diskurs fungerar de bara genom att utesluta  alternativa  tolkningar.” 

Man  utesluter   ’den  andre’ i diskursiva gruppbildningar, dvs. den som står i förhållande till 

den grupp man själv identifierar sig med. Detta leder till att man ignorerar skillnader inom 

sin egen (eller inom de andras) grupp.16    

 Då gruppidentiteten inte är given på förhand så krävs någonting för att den 

skall skapas. Därför måste den först representeras. Denna representation kräver ord eller tal, 

så en förutsättning är att någon talar för eller till gruppen som grupp. Detta innebär alltså att 

gruppen   ’arbetare’   på   ett   sätt   inte   finns   innan   någon   representerar   den   genom   att  

exempelvis  säga  eller  skriva  ”arbetare!” När en grupp representeras av någon så följer en hel 

samhällsbild med, säger Winther. Gruppbildningen blir då en stor del av skapandet av den 

myt som kan ge innehåll till ett samhälle, när man sedan vänder på detta resonemang så 

kommer även samhällsbilder att tala om just hur den anser att människor bör delas in i eller 

redan är indelade i grupper.17 

     

2.2 Identitet i det post-moderna samhället   

En av anledningar till varför identitet är intressant att studera i det post-moderna samhället 

kan sammanfattas med att identitet är inne i en stor förändringsfas och att den just nu tycks 

mer komplicerad än vad den varit tidigare. Detta beror på ganska omfattande 

samhällsförändringar som skett under ganska kort tid.   

 Ulrich Beck diskuterar i Risksamhället hur människan i det moderna samhället 

och  dess  moderna  arbetsmarknad  frigörs  från  industrisamhällets  sociala  former,  ”klass, skikt, 

familj,  könsroller”.18  Det finns flera faktorer till detta. Först och främst har mer eller mindre 

utvecklade välfärdssystem lösgjort individen från familj, klass och könsroller. Detta innebär 

dock inte att det inte finns sociala ojämlikheter, det innebär bara att det uppstår 

”individualiserade existensformer och förutsättningar”, vilket innebär att den egna individen 

                                                             
16 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, (svensk titel) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur AB, 2000, 51-52.  
 
17 Winther Jörgensen, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 52-53. 
18 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Göteborg: Daidalos, 2000, 199. 
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hamnar   i   ett   väldigt   tydligt   centrum  när   det   gäller   hennes   ”livsplaner   och   sin   livsföring”.19 

Exempelvis så slår inte den arbetslöshet som fortfarande drabbar människor, ibland under 

väldigt lång tid, inte lika tydligt mot klasser i den mer diversifierade arbetsmarknaden, utan 

tenderar   i   högre   grad   att   utvecklas   till   ”personliga   misslyckanden”   för   individerna som 

drabbas. Detta leder i sin tur till att problem, exempelvis arbetslöshet, får minskad politisk 

betydelse då det blir svårare att mobilisera en tydlig grupp som drabbats av arbetslöshet. 

Arbetslöshet hade alltså tidigare kunnat mötas med en känsla av samhörighet och identitet 

hos de drabbade, idag står individen klart mer ensam när den drabbas av det.20  

 Även familjen och dess gemenskapsfunktion har förändrats på grund av 

samhällsförändringarna. Kvinnors större delaktighet på arbetsmarknaden har förändrat 

familjen till vad Beck kallar  den  ”tillfälliga  förhandlingsfamiljen”,  en  familj  som  består  av  olika  

individer  som  efter  övervägande  slutit  ”ett  motsägelsefullt  men  funktionellt  förbund  för  ett  

reglerat   utbyte   av   känslor”.  Då   denna   familj   är   konstruerad   för   att  materiellt   och   psykiskt 

gynna olika individer så kan den alltid upplösas om en individ skulle finna ett bättre 

”funktionellt  förbund”  att  träda  in  i.    

 Sammanfattningsvis så kan man säga att Beck menar att skillnaden i den 

individualisering som tagit plats sedan renässansen och den tidigare industrialismen ligger i 

att individen nu får ta konsekvenser som tidigare mer var av kollektiv art, själv. Stånd, klasser 

och familj ger inte längre den trygghet som de tidigare gjort.21 Becks analys är att den 

omfattande (nya formen av) individualisering kommer leda till en jakt på nya sociala 

identiteter och levnadssätt samt konflikter och motsättningar. Han själv spekulerar kring det, 

men det intressanta tycker jag är att svaret på frågan enligt Beck ändå till stor del ligger hos 

framtiden att utvisa.22     

 Zygmunt Bauman diskuterar i sin bok Globalisering också identitet och 

modernitet och hur förmågan att röra sig, dels rent fysiskt och dels med hjälp av tekniska 

hjälpmedel, minskar betydelsen av rummet eller det territoriella. Detta gör vissa 

”gemenskapsgenererande  meningar  ex-territoriella”,  vilket  dock inte drabbar de människor 

som har förmåga att kunna utnyttja detta (människor som Bauman kallar för 

”mobilitetseliten”).  Detta  upplösande  av  tidsliga och rumsliga avstånd gör att rummet tappar 

                                                             
19 Beck, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, 120.  
20 Ibid, 121. 
21 Ibid, 123. 
22 Ibid, 154. 
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i mening och möjligheten till identitetsgivande för de som inte har möjlighet att anpassa sig 

till det mer mobila globala samhället, medan de som klarar av denna anpassning kan finna 

gemenskap i det moderna samhället bortom dessa geografiskt bundna gemenskaper. ”Vissa 

kan nu flytta bort från platsen – vilken plats som helst – efter behag. Andra iakttar hjälplöst hur den enda plats 

där  de  bor  dras  bort  under  deras  fötter.”
23    

  

2.3 Gruppidentitet och möjliga följder av gruppantagonism  

En annan aspekt på identitet ges i Norbert Elias klassiska sociologiska verk Etablerade och 

outsiders. Här har en studie gjorts för att undersöka varför en stadsdel i en engelsk stad med 

det fikterade namnet Winston Parva hade en högre grad av ungdomskriminalitet än de 

övriga två stadsdelarna. Kortfattat kan man säga att studien visade att det funnits en mindre 

skillnad i graden av ungdomskriminalitet som dock försvann under studiens gång. Trots detta 

fanns bilden av stadsdelen kvar. Området ansågs sämre och människorna som bodde där 

likaså. Till studien hör också att människorna som bodde i området som ansågs sämre var 

nyinflyttade (detta var dock den enda tydliga skillnaden mellan invånarna i staden), och Elias 

tes är att det sociala utestängandet av de nyinflyttade från majoritetsgruppen berodde på 

att   majoritetsgruppen   upplevde   de   nyinflyttade   som   hot   mot   ”etablerade   normer,  

värderingar   och   levnadssätt”.   I   och   med   detta   utestängande   kunde   majoritetsgruppen  

bekräfta och stärka sin egen identitet. Majoritetsgruppen uppehöll denna segregation 

genom att ständigt bekräfta vi och de-tänket med tal om hur överlägsna de var den nya 

gruppen människor.24     

 Elias hävdar att Winston Parva-situationen och de maktskillnader och 

grupprelationer som samverkar där är ett allmängiltigt fenomen. Dessa maktskillnader 

skapar känslor av olika moraliskt värde hos olika grupper. Detta kan gälla mellan kvinnor och 

män, skåningar och stockholmare och mellan anställda och egenföretagare, och det leder till 

att de mäktigare grupperna betraktar sig som:  

””bättre”,   som   utrustade   med   en   form   av   gruppkarisma,   en   specifik   egenskap   som   delas   av   alla   deras  

medlemmar  och  som  de  andra  saknar.  Dessutom  får  i  alla  dessa  fall  de  ”överlägsna”  mindre  mäktiga  personer  

att själva känna att de saknar denna förtjänst – att  de  är  underlägsna  mänskligt  sätt”.25  Den karaktäristik som 

                                                             
23 Bauman, Zigmunt, Globalisering, (svensk utgåva) Lund: Studentlitteratur, 2000, 22.  
24 Elias, Norbert, Scotson, John, Etablerade och outsiders, (svensk utgåva) Lund: Arkiv, 1999, ii-iii. 
25 Elias, Norbert, Scotson, John, 1999, Iv.  
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kan tillskrivas den sämre gruppen, ex opålitlighet, laglöshet, odisciplinerat sätt samt kortsiktigt tänk26, tenderar 

att bli självförstärkande. Dels för att majoritetsgruppens mest (på ett positivt sätt) exemplariska individer får 

representera sin grupp, medan de mest (på ett negativt sätt) exemplariska individerna får representera den 

svagare gruppen, och dels för att de drag som majoritetsgruppen applicerar på den svagare gruppen kan följa 

på grund av det utanförskap, den underordning och den underordning som föreligger.27 

 

2.4 Vilka identitetsgrupper har man fokuserat främst på inom forskningen? 

Som jag diskuterat i inledningen finns det tre stora grupper på vilka samhälls- och 

beteendevetare har fokuserat sin gruppforskning. Den första gruppen är klassindelningen, 

där man fokuserar på ekonomiska och sociala klyftor i samhället. Olika ekonomiska system 

skapar sociala klassgrupperingar, vilket innebär någon form av ojämlikhet. Den andra 

gruppen är könsgrupperingen, där skillnader på arbetsmarknaden och i hushållsarbetet, vad 

som är manligt och kvinnligt och så vidare diskuteras. Den tredje gruppen är samhällskultur 

(etnicitet), där är exempelvis nationell identitet viktigt. Det här kan illustreras med vikten av 

pass och medborgarskap och betydelsen av var vi är födda. 28 Även Zygmund Bauman 

bekräftar detta.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Ibid, vi-vii. 
27 Ibid, Iv-v. 
28 Woodward, Questioning identity: gender, class, ethnicity, 21-22. 
29 Bauman, Att tänka sociologiskt, 49 
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3. Tidigare forskning 

Diskursanalys som metod för att analysera politiska tal eller skrifter förefaller å ena sidan 

vara relativt vanligt, å andra sidan så har jag inte funnit den typen av analyser 

(identitetsskapande i politiska dokument) på högre akademisk nivå. Vanligt är att 

diskursanalyser av exempelvis politiska tal eller partiprogram gjorts på c-, d- samt 

masternivå. Det finns dock exempel på högre forskning vars undersökningar är intressant för 

min uppsats. Generellt kan man säga att forskningen överlag tyder på att diskurser verkligen 

spelar en viktig roll i skapandet av identitet.    

 I en SOU-rapport  med  titeln  ”Bortom  Vi  och  Dom  – Teoretiska reflektioner om 

makt, integration och strukturell   diskriminering”   är   ett av bidragen en text av den 

nederländske forskaren Teun A. van Dijk. Van Dijk har specialiserat sig på studier av diskursiv 

reproduktion av rasism från eliter som politiker, författare, journalister m.fl. Han menar att 

diskurser spelar en viktig roll i förverkligandet av diskriminering, reproduktion av ideologier, 

fördomar samt stereotyper.30 Van Dijk säger att tal och skrift är maktmedel och också det 

enda sätt på vilket fördomar och stereotyper som inte baseras på faktiska möten mellan 

människor kan reproduceras. 31 Ett tal eller en skrift från en medlem av eliten  kan påverka 

så mycket mer än vad tusentals samtal mellan människor gör, och därför blir en studie av 

riksdagspartier och dess språk intressant. 32    

 Susan Ainsworth har i Discourse Analysis as Social Construction: Towards 

Greater Integration of Approaches and Methods, undersökt hur åldersidentiteter 

konstrueras och vilka konsekvenser det kan få på exempelvis arbetsmarknaden. Hon säger 

att identitet är en ständigt pågående process som nås genom social interaktion, i synnerhet 

språk och kommunikation. Detta innebär inte att vi inte ska se på människor eller objekt som 

varandes i avsaknad av fysisk existens, utan enbart att vi måste se på deras betydelse som 

diskursiva skapelser, snarare än att de är resultatet av personens eller objektets inre 

uppfattning   om   sig   själv.   ”Diskurser konstruerar grupper genom att definiera dem, deras 

intressen, deras ställning i samhället och deras relationer till andra grupper”.  Denna  sociala  

                                                             
30 De los Reyes, Paulina, Kamali, Masoud, Bortom Vi och Dom:Teoretiska reflektioner om makt, integration 
och strukturell diskriminerin, Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB, 2005.  130.  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf  
31 Ibid, 117. 
32 Ibid, 114. 
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identitet förklarar för människor hur de bör tolka en händelse eller en annan grupp.33 

 Anikó Hatoss har undersökt identitet hos sudanesiska flyktingar i Australien. 

Det hon kommit fram till är att identitetsskapande hos flyktingimmigranter är komplicerat, 

och att det tycks vara mer komplicerat än hos immigranter i stort. Detta identitetsskapande 

är tätt sammanlänkat med det aktuella ”värdlandet”,   värderingar,   ideologi   och  det  dagliga  

samtalet med andra människor i landet. Etnicitet, ras, färg, kultur, språk, ursprungsland 

utgör några av de olika identitetsgrundande attributen för dessa flyktingar i skapandet av 

identitet.34 Hatoss slår fast att det finns täta band mellan diskurs och identitet.35 

 Sirkku Varjonen, Linda Arnold och Inga Jasinskaja-Lahti studerade identitet hos 

etniska finnar som bott under en lång period i dagens Ryssland.  De gruppidentiteter som 

hela tiden konstrueras av språket bidrar till skapandet av den sociala världen, vilket kommer 

att få olika politiska och ideologiska konsekvenser. Detta kan sedan i praktiken leda till att 

människor behandlas på ett visst sätt utifrån den identitet som skapas, vilket här 

exemplifieras  med  hur  ”ryss-finnarna”  diskriminerats  av  majoritetsbefolkningen, vilka har en 

viktig roll i skapandet av identitet.36 Artikeln om etniska finnars återvändande till Finland 

från Ryssland visar också hur vad som var en stark finsk identitet när emigranterna bodde i 

Ryssland ändrades till en något ambivalent identitet   i   Finland   där   beskrivningar   som   ”här  

kommer  jag  aldrig  att  bli  finne,  här  kommer  jag  alltid  att  vara  ryss” förekommer.37  
 

 

 

 

 

                                                             
33 Ainsworth, Susan, Discourse Analysis as Social Construction: Towards Greater Integration of Approaches and 
Methods, 3-4.  
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=identity%20discourse%20analysis%20politics&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.129.6682%26rep%3Drep1%26ty
pe%3Dpdf&ei=VFqRUYe-Ms7itQaw8ICoDA&usg=AFQjCNG2fwkSt1q0bKIi9mKbxwxR1riBKg&bvm=bv.46340616,d.Yms  
34 Hatoss, Anikó, Where  are  you  from?  Identity  construction  and  experiences  of  ‘othering’  in  the  narratives  of  
Sudanese refugee-background Australians, SAGE 2012, 47-48.   
http://das.sagepub.com/content/23/1/47.full.pdf+html 
 
35 Ibid, 66.  
36 Varjonen, Sirkku, Arnold, Linda, Jasinskaja-Lahti, Inga, ’We’re  Finns  here,  and  Russians  there’:  A  longitudinal  
study on ethnic identity construction in the context of ethnic migration, SAGE 2013, 122 samt 128. 
http://das.sagepub.com/content/24/1/110.full.pdf+html 
37 Ibid, 129. 
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4. Metod   

4.1 Diskursanalys i teorin 

Målet med min studie är att visa hur Moderaterna, Sverigedemokraterna samt 

Vänsterpartiet i sin retorik skapar någon form av ett vi och dem-förhållande, och därmed 

också hur de möjliggör identitetsskapande. Det är frågor som dessa som diskursanalysen kan 

hjälpa oss att besvara. Norman Fairclough, som i samspel med Marianne Winther Jörgensen 

och Anette Phillips kommer utgöra grunden för min diskursanalys beskriver diskurser som 

någonting som skapar sociala identiteter och subjektspositioner, och som en följd av detta 

hjälper diskurser till i skapandet av sociala relationer mellan människor. Diskurser skapar 

också möjligheter för hur vi kan se på eller analysera världen, de kan alltså presentera 

”paket”   för   förståelse   av   varför   världen   ser   ut   som   den   gör. Dessa tre effekter hänger 

samman med vad Fairclough kallar ”tre   funktioner  av  språk  och  meningsdimensioner” som 

finns i all diskurs -  ”idenitets-”,  ”relations-”  och  ”idéfunktionen”.  3839   

 Winther Jörgensen & Phillips menar att diskursiva praktiker och sociala 

praktiker befinner sig i ett dialektiskt förhållande, där den specifika karaktär som den 

diskursiva praktiken får härrör ur den sociala praktik som den är en del av. Därför bör den 

sociala praktiken vara utgångspunkt när man utformar sin problemformulering. 

Utgångspunkten är nämligen att diskursiv praktik dels speglar och dels aktivt konstruerar 

social och kulturell förändring. Ett av huvudsyftena med den analys man gör är därför att 

visa   på   ”förbindelserna mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och kulturella 

utvecklingstendenser  och  strukturer.”40     

 Winther Jörgensen & Phillips exemplifierar med en studie av Fairclough där ett 

universitets diskursiva praktik analyseras i ljuset av konsumtionskulturens utbredning. 

Konsumtionskulturen utgör alltså den bredare basen av social praktik ur vilken i det här fallet 

ett universitets platsannonser analyseras.  I exemplet visas hur ett universitet karaktäriseras 

som ”proffsigt” med diverse olika adjektiv. Detta konstruerar en identitet för universitetet, 

samtidigt som det ger den sökande till universitet en identitet då den kan se, eller 

åtminstone skapa sig en inre bild av om den lever upp eller ej till de krav som universitetet 

                                                             
38 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, Cambridge, Polity, 1992, 64.   
39 Winther Jörgensen, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 68.  
40 Ibid, 67-68.  



12 
 

uttrycker. Detta sker när universitetet  uttrycker  vilka  ”vi”  är  och  vem  ”du”  är/bör  vara.  Man 

ger också exempel på hur ett mer opersonligt sätt kan skapas i en text. Genom att undvika 

”vi”  och  ”du”  skapas  ett  mer  auktoritärt   förhållande  mellan  universitetet  och  sökande,  och  

ett mer formellt och gammaldags språk skapar en mer opersonlig och distanserad identitet 

mellan de båda parterna.41  

4.2 Diskursanalys i praktiken 

Diskursanalysen delas upp i analys av tre områden, allt strukturerat efter Faircloughs 

analysmodell som innehåller en textanalys, en analys av diskurspraktiken och slutligen den 

sociala praktiken.42 Det första steget är textanalysen. Här kommer jag att fokusera på 

transitivitet. Transitivitet innebär att man tittar på hur olika händelser och processer 

förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. Man studerar om vissa deltagare i 

berättelsen är favoriserade. Det man kan få fram här är vilka ideologiska konsekvenser som 

olika sätt att uttrycka sig kan ha. Ett exempel kan vara att beskriva en militärattack  som  ”30  

civila  personer  dödades  i  en  flygattack  igår”.  En  sådan  framställning  gör  att  händelsen  nästan  

framstår som del av ett naturfenomen, något som skedde utan att någon agent (officerare, 

politiker osv.) kan ställas till svars. Framställningen är då passiv. Vikten läggs vid effekterna 

av händelsen och inte vilka handlingar och processer som ledde fram till dem.  Här kan också 

nominalisering användas. Man låter då ett substantiv dominera meningen, vilket i det här 

exemplet skulle kunna innebära att fokus kan flyttas från processen som föregått händelsen. 

Exempelvis  ” 30  civila  personer  dödades  i  en  flygattack  i  staden  Homs  igår”. Här flyttas alltså 

fokus till staden Homs och från de 30 döda.    

 Ytterligare delar som jag valt att undersöka i textanalysen är textens 

ordbetydelse. Detta innebär att man ringar in nyckelord som är av antingen generell eller 

lokal vikt, och vars betydelse kan variera och ändras.43 44    

 Det andra steget i diskursanalysen är att titta på den diskursiva praktiken. Vilka 

diskurser tycks finnas representerade i texten? Exempel här kan vara att byggandet av en 

flygplats kan rymma en ekonomisk diskurs, där de ekonomiska möjligheterna med 

                                                             
41 Winther Jörgensen, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 88-89. 
42 Fairclough, Discourse and Social Change, 231.  
43 Ibid, 167. 
44 Ibid, 235-236. 
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flygplatsen diskuteras. Flygplatsen kan också diskuteras utifrån en miljödiskurs, där hänsyn 

läggs på påverkan på natur, djurliv etc.  Om man här anser att texten innehåller flera olika 

diskurser (dvs. om texten har en hög grad av interdiskursivitet) kan man dra slutsatsen att 

texten är en del av någon form av förändring, exempelvis samhällelig förändring, medan en 

låg grad av interdiskursivitet snarare tyder på ett vidmakthållande av den rådande 

diskursordningen. Givet vad jag ville göra med uppsatsen var det intressant att titta på om 

diskurserna präglades av enhetlighet. Här studerar jag hur diskursen kan uppfattas av 

läsarna. Är den att betrakta som heterogen eller ambivalent, dvs. kan den läsas på olika sätt 

av olika läsare (vilket isåfall kan göra konstruktionen av subjekt än mer komplex)?45

 När analysen av den diskursiva praktiken är gjord går jag över till att analysera 

den sociala praktiken. Här vill jag sätta den diskursiva praktiken och texten i förhållande med 

den breda sociala praktik som de är en del av. Jag ska ta reda på vilket nät av diskurser som 

den diskursiva praktiken ingår i och hur förhållandet mellan dem är.  

 Jag vill   också  kartlägga   delvis   ”icke-diskursiva sociala och kulturella relationer 

och  strukturer”  som  utgör  ramen  för  den  diskursiva  praktiken.   I  den  här  delen  av  analysen 

kan vi ta oss närmare svaret på frågan om förändring och ideologiska konsekvenser. 

Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen och därmed ett status quo i den 

bredare sociala praktiken eller transformeras den så att social förändring möjliggörs? Vilka 

ideologiska, politiska och sociala konsekvenser följer av den diskursiva praktiken? Eftersom 

att diskursanalys till stor del intresserar sig för maktrelationer så vill jag här också ta reda på 

om den diskursiva praktiken förstärker eventuella ojämlika maktförhållanden i samhället 

eller om den synliggör maktpositioner genom alternativa framställningar av verkligheten och 

de sociala relationerna. Resultatet man kan nå av denna analys är ett synliggörande av hur 

språkbruk och liknande kan begränsas av de diskursiva praktiker de är en del av samt hur 

maktrelationer vidmakthålls.46  

 

 

 
                                                             
45 Fairclough, Discourse and Social Change, 232. 
46 Ibid, 95 samt 237. 
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4.3 Val av material 

Jag har gjort ett strategiskt urval där jag valt att titta på tre av riksdagens partier. 

Moderaterna har jag valt för att de i valet 2010 blev ett av de två största partierna med ca 30 

procent av rösterna. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde jag för att deras 

beskrivningar av sig själva gör dem intressanta att studera utifrån identitetsteorin som jag 

tagit del av . Min tro är att stora partier mindre tydligt kommer att konstruera gruppidentitet 

därför  att  man  är  mer  ”måna”  om  att  inte  utesluta  ett  allt  för  stort  antal  potentiella  väljare.  

Jag grundar den här idén bland annat i Baumans teori om hur identiteter förändras och är 

mer flytande idag än tidigare. Att individualismen som ideologi hela tiden stärker sin 

ställning är min uppfattning, och på detta borde det följa att populära partier mer fokuserar 

på individen i sin retorik. Av den anledningen valde jag i mitt strategiska urval att titta på 

Moderaterna då de, de senaste två riksdagsvalen, varit ett av de två klart största partierna.

 Mer kollektivt inriktade partier skulle tack vare den här utvecklingen kunna få 

problem att attrahera stora väljarskaror, och partier vars inriktning något mer liknat ett 

försvar av särintressen borde därför bli mer och mer sällsynt. Av den anledningen valde jag 

att ta med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i undersökningen. Detta för att de i sina 

beskrivningar av sig själva ger tecken på att de kan företräda något kollektiva diskurser. 

Vänsterpartiet ger en beskrivning som gör att ett användandet av två av mina fokusområden 

vad gäller gruppidentitet, klass och kön, känns troligt.  

”Allt  vi  gör  har  samma  mål:  att  förändra  samhället,  att  göra  män  och  kvinnor  jämlika, att ta bort klasskillnader 

och  andra  orättvisor.  Det  är  därför  vi  med  stolthet  kallar  oss  för  ett  socialistiskt  och  feministiskt  parti.”47  

Sverigedemokraterna ger å sin sida en beskrivning som kan tyda på att det tredje av mina 

fokusområden, etnicitet, används.   

”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet 

av det goda samhället.”48     

                                                             
47 http://www.vansterpartiet.se/politik/ 

48 https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/principprogram/  
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 Då materialet är offentliga dokument som tillhör offentliga politiska partier 

upplever jag inte att det finns några etiska dilemman att ta hänsyn till.  

 Validiteten grundas i att dokumenten är de mest centrala för varje parti och 

motsvarar vad som oftast benämns  ”partiprogram”.  Jag  har  också  exemplifierat  med  citat  ur  

texterna, och huruvida dessa är tillräckligt representativa eller ej är upp till betraktaren att 

avgöra, men jag menar naturligtvis att mönstret som jag beskriver går att finna i 

dokumenten.    
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5. Resultat  

Jag kommer i det här kapitlet först att genomföra en textanalys av varje partis dokument. 

Här kommer jag att titta på transitivitet, vilket innebär att studera hur programmen skapar 

subjekt och objekt och förbinder dessa med händelser eller processer. Jag kommer också att 

titta på nyckelord och vilken betydelse dessa ges. Steg två är att göra en analys av den 

diskursiva praktiken. Här kommer jag att beskriva de olika diskursordningar som jag anser att 

programmen förhåller sig till, samt hur de uttrycker sig i förhållande till dessa. Steg tre är att 

analysera den sociala praktiken för att avgöra vad programmen gör på en högre nivå, 

exempelvis vilka politiska eller ideologiska konsekvenser som det kan få.   

5.1 Textanalys 

Moderaterna 

I Moderaternas program har jag funnit att människan görs till subjekt. Detta subjekt 

benämns ibland också individen eller medborgaren. De två förstnämnda begreppen menar 

jag egentligen betyder samma sak, åtminstone i detta dokument. Medborgaren har mer 

tydligt en annan betydelse, men jag uppfattar att det används mestadels i rent stilistiskt 

syfte och att det i texten i princip har samma betydelse som människan eller individen, men 

detta kommer jag att kritisera och ta upp längre fram. Hädanefter kommer jag att använda 

mig av begreppet individen för att göra texten mer lättläst.  

 Genomgående i texten är att Moderaterna skapar individen som subjekt och 

frihet som objekt. Det går en röd tråd genom programmet där kvinnor och män eller klasser 

sällan diskuteras i just köns- eller klassgrupp, man talar istället om individer. I citatet nedan 

visas hur några av de attribut som är bland de vanligaste när man tittar på gruppidentitet 

inte tycks vara intressanta att sortera in människor i för Moderaterna. En individs kön, kultur 

eller sexuell läggning sägs inte vara intressant så länge han eller hon inte skadar någon 

annan. Klassbegreppet nämns överhuvudtaget inte här.  

”Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller 

andra attribut och preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara sig själv så länge man 

inte är till skada för andra.”49   

 
                                                             
49 http://www.moderat.se/sites/default/files/nya_moderaternas_ideprogram_2011.pdf, 2.  
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I nästa citat understryks än mer hur viktigt det är för Moderaterna att individens frihet inte 

begränsas av strukturer och värderingar. Man säger sig aktivt vilja motverka dessa.  

”Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka och de värderingar som blivit till 

fördomar. Rätten att få vara sig själv, att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet.”50  

 

Att individen snarare än något kollektiv är gjord till subjekt blir än tydligare när man 

diskuterar en annan form av kultur och potentiellt hinder i individens frigörelse, nämligen 

”svenskheten”.   Här blir det tydligt att svenskhet är någonting väldigt inkluderande och 

någonting   som  egentligen   lika  gärna   skulle   kunna  vara  en  beskrivning  av   ”amerikanskhet”, 

”kinesiskhet”  eller  något  annat.  Kanske  skulle  man  lika  väl  som  ”svenskhet”  kunna  kalla  det  

för  ”individuell  humanism”.  Svenskheten  reduceras  till  någonting  som  mest   ’bara’  ska  vara  

en attitydhållning gentemot  andra individer, vilket visas i de två citaten nedan.   

””Svenskheten”  är  en  viktig  del  i  skapandet  av  det  goda  samhället  i  Sverige. Svenskhet innebär att välkomna ny 

teknologi, vara toleranta och ta tillvara talang.”51  

”I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina särdrag och egenheter. Här välkomnar vi och respekterar 

varandras olikheter i visshet om att det alltid är mer som förenar än skiljer oss. Sverige ska präglas av tolerans 

inför  människors  olika  uttryck  för  sin  identitet  och  samhörighet  med  andra.”52  

 

Individens frihet diskuteras också i relation till det ekonomiska och den framgång man 

hävdar följer om individen får vara fri. Frihet och individualitet anses ha skapat vårt välstånd 

därmed möjliggjort för den välfärd som finns i landet. Arbetet beskrivs också som viktigt för 

individens och samhällets välbefinnande, gemenskap och trygghet.  

”I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har 

Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i. Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka 

tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna 

länder.” 53 

 

                                                             
50 Moderaternas idéprogram, 18.  
51 Ibid, 17. 
52 Ibid, 18. 
53 Ibid, 8.  
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Bland de nyckelord som förekommer så finns det en del som måste diskuteras lite närmare. 

Dels kan man undra varför man växlar mellan medborgare och människa. För mig tycks det 

vara ett stilistiskt knep. Man gör detta för att undvika att upprepa människan flera gånger 

om. Svagheten i detta är att det som jag uppfattar det är en klart större skillnad i betydelse 

mellan dessa begrepp än vad det är mellan människa och individ. Medborgare har en helt 

annan betydelse än människa, och vill man vara kritisk kan man därför ifrågasätta om man 

syftar på två olika kategorier, de som är svenska medborgare och de som inte är det. Citatet 

nedan kan visa på hur rörigt detta kan bli när medborgare och människor används som om 

de hade samma betydelse.  

”För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara synliga i 

samhället. Varje människa ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.”54 

Vill man agera djävulens advokat kan man här tolka det som att de som innehar svenskt 

medborgarskap ska garanteras trygghet från polisen, medan människor (dvs. även personer i 

landet som inte innehar svenskt medborgarskap) ska vara trygga i att polisen inte lider brist 

på tid eller resurser. Betydelsen är olika, men min tolkning är att detta är någonting stilistiskt 

och inte ett försök att göra en värderingsskillnad på personer med och utan svenskt 

medborgarskap. Icke desto mindre kan detta göra att man skapar en uppdelning av individer 

i medborgare och icke medborgare.      

 Det finns också en formulering som får det i dokumentet i övrigt så 

inkluderande begreppet svenskhet att något ändra betydelse. I motsats till citaten jag visat 

ovan angående hur svenskhet definieras i programmet så skapas i citatet nedan nya 

behörighetskrav  på  den  som  vill  bli  eller  ska  erbjudas  att  vara  ”svensk”.  Man  säger  nämligen  

att kunskap om svensk kultur och det svenska språket samt att bli en del av Sverige ges 

(”ytterst”)  till  den  som  har  ett  jobb. 

”Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen bygger på 

en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt nya land och 

förvärvar kunskap om språk och kultur.”55 

 

 

                                                             
54 Ibid, 12.  
55 Ibid, 18. 
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Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna gör i hög grad subjekt av nationer. Man ser på människor som sociala 

och kollektiva varelser, vilka man tror identifierar sig med de som är lika de själva. Man tror 

också att det på detta följer att människor har lättare att visa solidaritet och empati med 

individer som upplevs tillhöra samma gemenskap som de själva. Kontentan för 

Sverigedemokraterna är därför 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.” 56      

 Man säger att den gemensamma nationella identiteten utgjort grunden för 

framväxten av välfärdsstaten och Sveriges fredliga och demokratiska utveckling. Vidare 

beskriver man nationen (och familjen) som en ”bevisat  välfungerande  naturlig  gemenskap”.
57 Man 

beskriver den svenska kulturen i positiva ordalag där man exempelvis säger att det svenska 

civiliserade samtalet funnits sedan ”rådslagen  i  förkristen  tid” och därför är att betrakta som ett 

”gammalt   svenskt   adelsmärke”.58 Här börjar alltså den svenska kulturen bli subjekt, och vi ska 

snart se hur icke-svenskar och andra kulturer görs till objekt. Man säger att kulturer är olika 

bra på att ”slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god 

sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen.”59 Här framträder också det mest tydliga det 

andra, nämligen islam. Islam och dess mer ”politiska   och   fundamentalistiska   gren” har enligt 

Sverigedemokraterna haft svårt att ”harmoniskt   samexistera   med   den   svenska   och   västerländska  

kulturen”. Islam ses därför som ett problem och invandring från muslimska länder med ”starka  

inslag  av   fundamentalism” bör vara starkt begränsad då människor enligt Sverigedemokraterna 

är kulturbärare.60     

 Sverigedemokraterna har även en ekonomisk dimension när man diskuterar 

kultur. Nettoeffekten av ”massinvandringen” från avlägsna länder beskrivs som starkt negativ.61 

Man menar att olika kulturella vanor, seder, normer och värderingar harmoniserar olika bra 

med en god ekonomi, samt att stora kulturella och befolkningsmässiga förändringar inom en 

stat hämmar förmågan att skapa tillväxt, samt att utan en gemensam identitet kommer 

                                                             
56 https://sverigedemokraterna.se/files/2012/03/principprogram_A5_web.pdf, 7.  
57 Sverigedemokraternas principprogram, 3.  
58 Ibid, 5.  
59 Ibid, 15.  
60 Ibid, 21.  
61 Ibid, 17. 
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människor   att   vara   mindre   benägna   att   ”dela   med   sig”,   vilket   gör   att   man   sätter  

likhetstecken mellan välfärd och ett kulturellt sätt homogent samhälle.62 

När Sverigedemokraterna diskuterar kön så talar man om biologiskt grundad olikhet. Man 

säger sig inte ha en bestämd uppfattning om hur kvinnor eller män bör bete sig eller vad de 

ska arbeta med, utan säger så länge de båda könen har samma rättigheter så är det 

oproblematiskt om kvinnor och män som grupp väljer olika yrken. 

”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.”63 

 

När  det  gäller  nyckelord   så  är  det  hos  Sverigedemokraterna   intressant  att   titta  på   ”svensk  

identitet”.   I   denna   sammanfattning   lägger   jag   in formuleringar som ”svenskhet”,   ”den  

svenska   nationen”   samt   ”svensk   kultur”.   I   begreppet ingår beskrivningen av Sverige, av 

svenska värderingar och normer, den svenska kulturen i förhållande till andra kulturer med 

mera. Ordet blir intressant därför att Sverigedemokraterna å ena sidan på en grundläggande 

nivå säger att alla kan välja att bli svenskar.64 Att bli svensk handlar om att göra aktiva 

ställningstaganden för Sverige, tala svenska, bete sig svenskt osv. Man gör klart att ingen 

människa av födsel är dömd att inte kunna uppgå i den svenska nationen.65 På nästa nivå ger 

sedan Sverigedemokraterna  en  beskrivning  av  individen  som  något  annat  än  ett  ”tomt  blad  

som  kan   fyllas  med  vad  helst”.66 Det finns alltså saker som vi har med oss från födsel och 

som vi kanske inte kommer att kunna påverka. Här kan det då tyckas finnas en motsättning 

mellan att alla människor kan bli svenskar, när man samtidigt tydligt säger att kulturer är 

olika bra, med den mest fundamentalistiska grenen av islam som sämst i förhållande till den 

svenska och västerländska. I det teoretiska resonemanget är det kanske möjligt för att bli 

svenskar, i praktiken är det kanske egentligen klart svårare. Bilden förstärks ytterligare av att 

invandring  som  inte  sker  i  rätt  ”omfattning”  och  med  rätt  ”karaktär”  kan  utgöra  ett  hot  mot  

svensk kultur.  

 

                                                             
62 Ibid, 25 samt 27. 
63 Ibid, 7. 
64 Ibid, 10. 
65 Ibid, 11.  
66 Ibid, 6.  
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Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets dokument skapar främst två subjekt med tillhörande objekt. Det första 

subjektet   är   ”arbetarklassen”   eller   ”folket”,   som   motarbetas av   objektet   ”borgarna”,  

”kapitalet”   eller   ”klassamhället”.   Det   andra   subjektet   är   ”kvinnan”   som   förtrycks   av  

”patriarkatet”   eller   ”mannen”.   Klassamhället,   ett   begrepp   som   jag   väljer   att   låta   innehålla  

”borgarna”   och   ”kapitalet”   är   resultatet   av   en   mäktig   ekonomisk elit som utnyttjar 

arbetarklassen. Borgarna kontrollerar andras arbete genom sitt ägande, och de kontrollerar 

därför också de värden som skapas av arbetet. Dessa borgare beskrivs också som en 

minoritet. Det klassförtryck man beskriver sägs yttra sig i ojämlikhet vad gäller makt och 

inflytande i samhället, samt i hur arbetarklassen har en lägre materiell levnadsstandard, har 

sämre hälsa och sämre tillgång till kultur och utbildning. Samhällseliten vill dölja dessa 

skillnader för att försvåra för förändring. 67 

 ”De utgör arbetarklassen. Mot dem står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar 

kapital i en sådan utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över 

produktionen och kontrollerar andras arbete  och  de  värden  som  det  skapar.”68 

Det andra subjektet som skapas är kvinnan, mot henne står patriarkatet och mannen. 

Kvinnan förtrycks och kontrolleras i detta system, där män kontrollerar kvinnors sexualitet, 

arbete och dessutom utövar våld mot dem. Mannen kontrollerar helt enkelt kvinnans liv. 

Män utövar dessutom våld mot barn och homosexuella, och detta är en del i 

upprätthållandet av den manliga maktstrukturen. I denna manliga maktstruktur har 

heltidsarbete blivit norm för män medan kvinnor förväntas vara nöjda med deltidsarbete. 

Vänsterpartiet  ser  också  arbetsdelningen  som  något  negativt,  då  man  menar  att  detta  ”antas  

motivera”  att  kvinnor  och  män  ska  ha  olika  lön  och  olika  mycket  makt.  Sett  till  hela  världen  

sägs att kvinnan utför två tredjedelar av arbetet, men att hon bara får en tiondel av 

inkomsterna. 69 

                                                             
67http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/ (Vänsterpartiets partiprogram på internet saknar 
sidnumrering). 
 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
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”Vi  lever  i  ett  samhälle  som  bärs  upp  av  en  maktstruktur  grundad  på  kön:  patriarkatet.  Det  är  ett  system  som  

innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både 

samhälleligt  och  privat.”70 

Kultur och etnicitet diskuteras bland annat i förhållande till rasism. Vänsterpartiet menar att 

”högerextremistiska  och  rasistiska  grupperingar”  börjat  få  framgång  i  Europa,  och  att  detta  

beror på att människor känner rädsla och otrygghet i ett samhälle där välfärden raseras. Här 

menar man att den ekonomiska eliten sätter demokratin på spel när den allierar sig med 

”högerextrema   strömningar”.   I övrigt benämner man sin rörelse som en som står över 

nationsgränser, den är internationalistisk.   Det   arbetande   folket   är   det   viktiga,   ”oavsett  

nationsgränser  eller  kulturella  skillnader”. I kampen mot rasismen i Sverige behövs både vad 

man kallar svensk- och  utlandsfödda.  Detta  visar  att  ”den  andre”  inte  är  andra  kulturer,  utan  

den dominerande eliten när den utnyttjar arbetare, kvinnor eller andra.71 

 Begrepp som jag tycker är värda att titta mer på är användningen av, och vad 

det verkar, likställandet av  ”arbetarklassen”  och  ”folket”. Arbetarklassen förklaras innebära 

alla som är lönearbetare   (”anställda”),   vilket,   tror   jag,   ger  ordet  en  klart  mer   inkluderande  

betydelse. Ännu tydligare blir det när man på samma sätt talar om folket som det som är 

förslavat av eliterna, då folket måste ses som ett väldigt inkluderande begrepp, eller i alla fall 

potentiellt väldigt inkluderande. När sedan motståndarsidan ena stunden kallas för en liten 

minoritet eller elit, och andra stunden för borgare så kan man se detta som ett retoriskt 

knep. Det jag syftar på här är hur det ena stora blocket i svensk politik kallas för borgerlighet. 

Ordet  borgerlighet  har  helt  plötsligt  möjliggjort  en  bild  av  det  väldigt  inkluderande  ”folket”  

mot  den  lilla  ”borgerligheten”,  vilket  därmed  kan  lite  grand  avlegitimera  den borgerliga sidan 

i Sverige, de företräder ju inte folket. Det är också intressant då förhållandevis många 

människor,   i   alla   fall   fler  än  ”en  väldigt   liten  minoritet”,  av   svenskarna   skulle   säga   sig  vara  

”borgare”   eller   borgerliga   sympatisörer.   Användningen   av   ordet   kan   därför   skapa   en  

uppdelning i de som ser sig som borgerliga och de som ser sig som arbetare, oavsett den 

beskrivning som Vänsterpartiet gett av begreppen. 72 

 

                                                             
70 Ibid.  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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5.2 Diskursiv praktik 

Givet de tre kategorier av grupper som jag valt att studera i uppsatsen (klass, kön och 

etnicitet), har jag valt ut diskurser som jag anser uppfyller eller kan representera dessa. Det 

innebär att de huvudsubjekt och objekt som skapas av respektive parti diskuteras inom 

dessa olika diskurser.     

 Jag uppfattar att Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets program är något 

ambivalenta, vilket alltså betyder att de kan läsas olika av olika läsare. I 

Sverigedemokraternas fall beror detta på att de dels kan uppfattas som väldigt inkluderande 

i det att alla beskrivs kunna bli svenskar, och att de dels tydligt markerar vilka kulturer man 

”gillar”  och  vilka  man  ”ogillar”, vilket innebär att man kan framstå som ganska exkluderande. 

Särskilt exkluderande skulle det kunna vara för personer med muslimsk bakgrund. Personer 

från  ”avlägsna  kulturer”  kan  tolka  Sverigedemokraterna som att de per se utgör ekonomiska 

och sociala bördor på det svenska samhället, medan andra skulle kunna tolka det som att så 

länge invandringen är på rätt nivå så är egentligen vem som helst välkommen till Sverige. 

Vänsterpartiet är ambivalent i det att ett uttryck som ”borgare”   kan   vara   komplicerat.  

Eftersom att ungefär hälften av de svenska medborgarna röstar på ett politiskt block som 

kallar  sig  ”borgerliga”  så  kan  man  anta  att  åtminstone  en  del  av  dessa  betraktar  sig  som  just  

borgerliga, och därmed också skulle kunna känna sig träffade Vänsterpartiets retorik. En 

annan läsare skulle kunna tolka Vänsterpartiet som, vilket jag tror är den riktiga tolkningen 

givet andra beskrivningar partiet gör av klasser, enbart syftandes på den lilla maktelit man 

anser  kontrollerar  det  kapitalistiska  samhället,  och  att  ”borgarna”  därmed  är  en  väldigt  liten  

minoritet och inte alls åsyftandes alla som röstar borgerligt.   

Arbetsdiskursen - Moderaterna 

Nyckeln till ekonomisk framgång för samhället är enligt Moderaterna att individen får vara 

fri. Individen kan bidra med innovationer, vilket kan leda till välstånd för samhället.73 

Människor som använder sin frihet till att ta ansvar för sig och för andra bygger det 

framgångsrika  samhället,  och  individens  ”möjlighet  och vilja att omsätta sin förmåga i arbete 

avgör  samhällets  styrka.”74 En god ordning i statens finanser kan möjliggöra för individen att 

                                                             
73 Moderaternas idéprogram, 6.  
74 Ibid, 5. 
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skapa sitt eget livsprojekt. Tryggheten för individen ökar om denne har ett arbete att gå till, 

och på samhällsplanet är därför full sysselsättning det bästa sättet att skapa 

sammanhållning. 75     

 Det egna arbetet möjliggör för individen att fylla sitt liv med innehåll. En egen 

inkomst bidrar till att individen kan leva ut sina intressen, och den gemenskap som en 

arbetsplats kan ge jämförs med den gemenskap som familj och vänner kan ge.76 Även 

välfärden är viktig för att frigöra individen, plånboken ska inte avgöra om individen kan få 

vård eller ej.77 Här setts alltså individens frihet i ett sorts kretsloppsförhållande till ekonomi 

och arbete. Individens frihet kan möjliggöras genom rätt ekonomisk politik, och individens 

frihet   kan   stärka   ekonomin.   ”Arbete”   intar   alltså   en   central   roll   i   individens   frigörelse.  

 Arbetet är också viktigt i integrationssyfte. Moderaterna säger nämligen att 

den  svenska  identiteten  är  nåbar  för  den  som  ”lever  och  verkar”  i  Sverige.  Främst  är  det  ett  

”eget  arbete”  som  gör  människor  till  en  del  av  Sverige.78 

Den nationalistiska diskursen - Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna sammanlänkar ekonomisk tillväxt och välfärd med en diskussion om 

kulturer. Man argumenterar för hur ett land med en stark nationell identitet och 

sammanhållning ger mer ekonomisk tillväxt, samt hur denna nationella gemenskap ger 

större vilja till att vara solidarisk och finansiera en gemensam välfärd.79 Vissa kulturer sägs 

också vara sämre på att skapa förutsättningar för en god ekonomi80, och dessa kulturer blir 

därför av ekonomiska skäl oönskade i det svenska samhället. Man beskriver den ekonomiska 

effekten  av   ”massinvandringen” från  avlägsna   länder   som  ”starkt  negativ”.81 Att ha en låg 

invandring och en assimilationspolitik på kulturområdet motiveras alltså för att nationen ska 

vara så välmående som möjligt tillväxtmässigt och för skapandet av solidaritet. Man vill inte 

se  en  ”omfattande  och  permanent”  arbetskraftsinvandring  dels  av  kulturella  skäl  och  dels  för  

att man då riskerar att dränera utvecklingsländerna på deras unga och välutbildade 

befolkning, här är det alltså både den egna nationens och även andra nationers väl som 

                                                             
75 Ibid, 5.  
76 Ibid, 6. 
77 Ibid, 7. 
78 Ibid, 18. 
79 Sverigedemokraternas principprogram, 26. 
80 Ibid, 15. 
81 Ibid, 17. 
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motiverar   låg   invandring.   Därför   förespråkar   man   ett   system   med   ”gästarbetare”   där  

utländsk arbetskraft kan få tillfälliga uppehållstillstånd för att fylla tillfälliga hål på 

arbetsmarknaden.82 Det generella mönstret i Sverigedemokraternas program är att nationen 

är överordnad individen. 

Klassdiskursen - Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet diskuterar ekonomi utifrån klass- och könsperspektiv. Arbetarklassen/folket 

är förtryckt och kontrollerat i det kapitalistiska systemet av borgare och kapitalägare. Den 

ekonomiska koncentrationen hos den lilla makteliten skapar och vidmakthåller ekonomiska 

orättvisor och ekonomisk ojämlikhet. Arbetarna har det sämre materiellt och hälsomässigt 

än den elit som blir rik på arbetarnas bekostnad. Kapitalismen tvingar människor att arbeta 

till låga löner och stora grupper av människor befinner sig under mer eller mindre långa 

perioder utanför arbetsmarknaden. Vänsterpartiet menar att idén om klasser är viktig men 

att   den   försöker   döljas   och   maskeras   som   ”individuella   sociala   problem”,   detta för att 

försvåra en organisering av arbetarna.83   

 Vänsterpartiet  talar  inte  om  svenskhet  och  de  ”rangordnar”  inte  kulturer.  Man  

beskriver sig som ett internationalistiskt parti där nationsgränser mest ses som ett hinder för 

mobilisering av arbetarna. Man talar heller inte som Sverigedemokraterna om nationer, utan 

om länder. 84 

Den patriarkala världen-diskursen - Vänsterpartiet 

Här ligger fokuset på hur män som grupp förtrycker kvinnor ekonomiskt. Kvinnor får sämre 

löner, tvingas till en viss typ av jobb samt att i hög grad jämfört med män jobba deltid. 

Männens överordning och viljan att behålla denna har skapat lojalitet och ett ömsesidigt 

beroende mellan män. Den makt män har vill de inte frivilligt släppa ifrån sig, och därför 

måste förändringen så att säga komma utifrån.85   

 Ett av männens maktmedel för att hålla kvinnor tillbaka är genom utövande av 

våld, kontrollerande av kvinnors sexualitet samt av deras arbete, arbete dels i form av 

                                                             
82 Ibid, 26 
83 Vänsterpartiets partiprogram. 
84 Ibid. 
85 Ibid.  
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lönearbete och dels i form av hushållsarbete. Det våld män utövar riktar sig inte enbart mot 

kvinnor, utan även mot barn och homosexuella.86  

Det patriarkala andra-diskursen – Moderaterna och Sverigedemokraterna 

När   det   gäller   andra   länder,   eller   delar   av   omvärlden,   så   nämner  Moderaterna   ett   ”starkt  

patriarkalt  förtryck”, vilket man säger hotar bland annat kvinnors hälsa.87 

 Sverigedemokraterna talar istället om andra kulturers kvinnofientliga attityder 

och tar upp kvinnlig könsstympning som ett sådant exempel, men man använder sig inte av 

begreppet  ”patriarkat”.88      

Den kulturnationalistiska diskursen – Sverigedemokraterna 

Vissa kulturer harmoniserar sämre än andra med den svenska, och den mest 

fundamentalistiska grenen av islam har visat sig vara minst kompatibel med svensk kultur 

enligt Sverigedemokraterna.89 I motsats till islam ser Sverigedemokraterna väldigt starka 

kulturella band till de övriga nordiska folken, men även till de europeiska samt västerländska 

folken.90 

Den rasistiska klassamhällediskursen  - Vänsterpartiet 

Den problematisering av människors olika ursprung och kultur som görs tar främst sitt 

yttrande i kamp mot rasism. Vänsterpartiet ser på rasism som ett resultat av maktrelationer. 

Samhällelig över- och underordning kan skapa processer av särskiljande och uteslutande av 

människor, vilket försvårar för olika grupper att nå arbete, utbildning, bostad, politisk 

representation med mera. Klassamhället har fått en etnisk skiktning på grund av rasistiska 

strukturer,  vilket  Vänsterpartiet  menar  ”spär  på  och  blir  en  egen  grogrund  för föreställningar 

om   ’vi’  och   ’dem’. Personer med utländsk bakgrund utnyttjas i det kapitalistiska samhället 

och   innehar   ofta   ”lågbetalda,   monotona   och   hälsofarliga   yrken”.   Västvärlden   utnyttjar  

utvecklingsländer för att behålla sin rikedom. Angående kampen mot rasismen talar man om 

”svensk- och   utlandsfödda”,   inte   exempelvis   ”svenskar   och   invandrare”.   Mönstret   är   att  

                                                             
86 Ibid.  
87 Moderaternas idéprogram, 22. 
88 Sverigedemokraternas principprogram, 15. 
89 Ibid, 21. 
90 Ibid, 14 samt 32. 
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kultur och etnicitet främst diskuteras utifrån ett perspektiv med förtryckande strukturer. 

”Svenskhet”  diskuteras  överhuvudtaget  inte.  91 

Den individualistiska diskursen - Moderaterna  

Hos Moderaterna är individen subjektet. Individens perspektiv är hela tiden det intressanta. 

Kulturer, normer, traditioner och dylikt måste motarbetas om dessa skulle vara av en 

karaktär som på något sätt håller individen tillbaka. Individualismen är också dominerande 

när man några   få   gånger   nämner   kön   i   sitt   partiprogram.  Dels   säger  man   att   ”påtvingade  

könsroller  beskär  människor  frihet”,  och  dels  talar  man  om  ”samma  rättigheter”  för  män  och  

kvinnor.92 I övrigt problematiseras inte skillnader mellan män och kvinnor nämnvärt.  

Den biologiska könsdiskursen – Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna talar om biologiska skillnader mellan könen, skillnader   som  ”sträcker  

sig   bortom   det   som   kan   observeras  med   blotta   ögat”.   Dessa   skillnader   kommer   i   ett   fritt 

samhälle   leda   till   ”olikheter   i   preferenser,   beteende   och   livsval”,   och   det   måste   inte  

nödvändigtvis   vara   ett   resultat   av   diskriminering   eller   en   ”förtryckande  

könsmaktsordning”.93 Av detta följer att Sverigedemokraterna inte ser något problematiskt 

med att könen väljer olika yrken eller gör annat olika så länge deras förutsättningar är de 

samma. 94 

Den individualistisk-liberala svenskhetsdiskursen - Moderaterna 

Moderaterna talar om en svenskhet som kan sammanfattas som öppenhet, olikhet och 

tolerans. ”Typiskt   svenskt”   för   moderaterna   innebär   ”modernitet”,   ”öppenhet”   och  

”sammanhållning”.  Fokus  ska  inte  ligga  på  ursprung,  utan  istället  på  vart  individen  är  på  väg. 

Det  enda   som  ska  spela   roll   i  hur  människor   ska  användas   (”tas   till   vara”  är  moderaternas  

uttryck) är deras kunskap samt vad de är beredda att tillföra, allt annat som religion, 

etnicitet eller sexuell läggning är i moderaternas svenskhet ointressant. En   ”svensk   dröm”  

som  moderaterna  vill  se  är  en  där  ”respekt  för  olikheter,  trygghet  för  dem  som behöver och 

                                                             
91 Vänsterpartiets partiprogram. 
92 Moderaternas idéprogram, 10-11. 
93 Sverigedemokraternas principprogram, 7. 
94 Ibid, 19. 
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belöningar  till  dem  som  anstränger  sig.”  95   

 Det något avvikande i diskursen är när Moderaterna säger att den svenska 

identiteten   är   nåbar   för   den   som   ”lever   och   verkar”   i   Sverige.   Ett   ”eget   arbete”   gör  

människor till en del av Sverige. Svenskhet innebär egentligen bara att individen får välja 

själv hur den vill vara, så länge den inte skadar någon annan. Moderaterna beskriver 

mångfald och jämlikhet som svenska värderingar, och dessa är delvis viktiga för att de utgör 

en konkurrensfördel för Sverige. Strukturer och värderingar som av andra skulle kunna 

betraktas som svenska vill moderaterna bekämpa om det skulle visa sig att dessa på något 

sätt är hinder för den enskilde individen. 

Den konservativa kravdiskursen avseende svenskhet - Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna talar om svenskhet på ett väldigt annorlunda sätt än Moderaterna. 

Man är mycket tydligare genom att exemplifiera vad som är svensk kultur. Där Moderaterna 

säger att svenskhet i princip är olikhet så säger Sverigedemokraterna att likhet är att föredra. 

Till   skillnad   från  Moderaterna   så   anser  man   att   ett  minimum  av   ”språkliga,   kulturella   och  

religiösa  skillnader  är  att  föredra”.96 Istället för att se normer och traditioner som hinder för 

individen så menar Sverigedemokraterna att normer, moral, sedvänjor och traditioner ska 

uppmuntras.97 Svenskhet ska vara att förändra samhället långsamt och bygga på 

erfarenheter och förnuft som insamlats av tidigare generationer.98  

 Sverigedemokraterna säger att alla människor har möjlighet att uppgå i den 

svenska nationen, den definieras alltså inte utifrån biologiska aspekter.99 En person som i 

tidig  ålder  adopterats  av  svensktalande  personer  med  ”svensk  eller  nordisk  identitet”  räknas  

därför exempelvis som svensk.100 En svensk person kan också aktivt välja att träda ur den 

svenska nationen.101 Assimileringen till den svenska kulturen är dock kraftigt påverkad av hur 

många människor som invandrar till Sverige, samt vilka länder de kommer från.102 Konkret 

anses man vara assimilerad när man som individ med icke-svensk  bakgrund  ”talar   flytande  

svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den 
                                                             
95 Moderaternas idéprogram, 17. 
96 Sverigedemokraternas principprogram, 7. 
97 Ibid, 8. 
98 Ibid, 8. 
99 Ibid, 10. 
100 Ibid, 11. 
101 Ibid, 11. 
102 Ibid, 12. 
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svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med 

någon  annan  nation.”103 Kraven på den enskilde individen för att räknas som svensk är alltså 

klart högre än exempelvis Moderaternas. 

5.3 Social praktik 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet konstruerar väldigt olika subjekt och 

objekt. Moderaternas subjekt är individen och dess självförverkligande, bland annat genom 

eget arbete. Objektet kan sammanfattas som normer, traditioner en allt för stor stat och 

liknande som kan tänkas utgöra hinder för individen. Sverigedemokraternas subjekt är den 

svenska nationen och den svenska kulturen, vilka ska bevaras genom långsam och organisk 

förändring. Objektet är andra kulturer och de människor som är en del av dessa, vilkas flöde 

in i Sverige måste begränsas. Vänsterpartiets subjekt är dels arbetarklassen och dels kvinnor, 

och målet är dessa båda gruppers frigörelse. Objekten är kapitalet samt patriarkatet och 

männen, vilka står i vägen för de båda gruppernas frigörelse.   

 Alla tre partier låter sina subjekt samspela mer eller mindre med en ekonomisk 

diskurs. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att ekonomi (en liberal kapitalistisk sådan) är 

en diskurs som nått en ställning där den kämpar mot andra diskurser om att bli hegemonisk, 

och att de tre partiprogrammen därmed reproducerar en rådande ekonomisk 

diskursordning. Det hade nämligen inte varit orimligt att moderaternas individ, 

Sverigedemokraternas nation samt Vänsterpartiets kvinnor kunde ha diskuterats och 

problematiserats utan att just ekonomi varit en av de stora aspekterna till vilken man 

anpassat eller utformat sina mål (individens frihet, nationens fortbestånd eller kvinnans 

frigörelse etc.).  

 

Konstruktionen av ’vi’ och ’dem’ 

Hur  konstrueras  då   ’vi’  och   ’dem’?  Moderaterna upplever jag i stort sätt inte bidrar till ett 

identitetsskapande, i alla fall inte utifrån de tre kategorier av gruppidentitet som jag valt att 

fokusera på. Den stora grupp som Moderaterna skapar skulle kunna vara de som har ett 

arbete, då arbete står i stort fokus hos partiet. Man nämner ”patriarkatet” när man 

diskuterar kvinnors situation runt om i världen, och man ger en väldigt öppen och icke-

exkluderande beskrivning av svenskhet. Utifrån klass, kön och etnicitet kan jag inte se att 

                                                             
103 Ibid, 11.  
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Moderaterna skapar gruppidentiteter, förutsatt att inte personer med och personer utan 

arbete ska räknas in i klassbegreppet. Jag väljer dock att inte göra detta då jag upplever att 

Moderaterna trots retoriken diskuterar exempelvis arbetslöshet ur ett individperspektiv och 

inte ur ett grupperspektiv.     

 Sverigedemokraterna konstruerar främst gruppidentitet baserat på kultur och 

ursprung  samt  baserat  på  kön.  De  kulturella  ’vi’  som  konstrueras  är  främst  i  form  av  ’svenskt’  

samt  närliggande  ’nordiskt’,  ’europeiskt’  samt  ’västerländskt’,  och  ’de’  utgörs  av  det  som  inte  

tillhör   dessa   kulturer,   och   i   synnerhet   (’fundamentalistisk’)   islam.   Kristendom   ges   också  

något   av   en   ’vi’-stämpel. Etniska (i kulturell mening) svenskar som talar flytande svenska, 

uppfattar sig som svenskar, betraktar svensk historia som sin egen, är mer lojala mot Sverige 

än  mot  andra   länder  osv.  blir   i   ’vi’-gruppen  medan  allt  det  som  avviker   från  detta  blir   ’de’-

gruppen. Könsdiskursen är väldigt olik exempelvis Vänsterpartiets, båda partierna skapar 

dock en form av vi och dem baserat på kön. Sverigedemokraterna gör det exempelvis genom 

att tala om biologiska skillnader mellan män och kvinnor där medfödda skillnader existerar, 

till  skillnad  från  en  syn  där  alla  är  ”oskrivna  blad”  vid  födseln.  Män  och  kvinnor  är  alltså olika, 

och denna retorik kan göra att män och kvinnor mer betraktar varandra som olika och 

kanske   därför   också   aktivt   gör   val   baserat   på   vad   man   uppfattar   vara   ”manligt”   och  

”kvinnligt”.       

 Vänsterpartiet upplever jag konstruerar ett grupptänkande baserat på kön i 

högre grad än vad Sverigedemokraterna gör. Inte för att man inte talar om män och kvinnor 

som olika av biologiska skäl exempelvis, utan för att man beskriver män som överordnade 

och kvinnor som förtryckta i ett system där män kontrollerar kvinnor på flera olika områden. 

Män beskrivs som lojala mot varandra i vidmakthållandet av denna ojämvikt i makt. Mäns 

fysiska våld mot kvinnor beskrivs som ett strukturellt samhällsproblem där våldet bidrar till 

den omfattande dominansen mot kvinnor. Denna beskrivning av män i kollektiv som 

ekonomiskt dominanta och fysiskt våldsamma tror jag riskerar att skapa en stor 

misstänksamhet från kvinnor mot män, samt en väldigt tydlig differentiering av kvinnor som 

kollektiv gentemot män som kollektiv där det blir tydligt att vi-gruppen kvinnor har 

gemensamma intressen som hindras av de-gruppen män. Åt andra hållet kan det skapa en 

tydlig vi-grupp av män, om dessa anser att den bild som ges av dem som kollektiv inte är 

sann.       

 Det är inte bara könsretoriken hos Vänsterpartiet som kan konstruera 
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gruppidentiteter, utan även klassretoriken riskerar att göra detta. Som jag nämnt tidigare i 

resultatet så anser jag att talet om arbetarklass, borgare, kapital och liknande uttryck kan 

tjäna dubbla syften rent retoriskt. Min uppfattning är att Vänsterpartiet i grunden menar att 

en väldigt stor majoritet av befolkningen bör räknas in i arbetarklassen och att borgarna 

därmed utgör en väldigt liten  minoritet   (”en   liten   elit”). Risken är enligt mig att klart fler 

personer än den lilla minoritet som Vänsterpartiet förmodligen åsyftar kan uppfatta sig som 

”borgare”  och  att  det  därmed  skapas  stora  vi  och  dem-grupper baserat på klassuppfattning, 

där stora delar av befolkningen uppfattar sig ha olika intressen från varandra baserat på 

vilken socio-ekonomisk grupp man tillhör.    

 Att partierna skiljer sig så mycket från varandra i det att Moderaterna nästan 

uteslutande talar om individer och där Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i hög grad 

talar om grupper kan vara ett tecken på ett samhälle där en ideologisk kamp nu pågår 

mellan ganska radikalt olika uppfattningar om människan: är vi enbart fristående individer 

eller är vi beståndsdelar i större kollektiv?     

 Ett viktigt resultat i uppsatsen är i vilken grad eller på vilket sätt som ’vi och dem’ 

problematiseras. Här finns en enorm skillnad mellan Moderaterna å ena sidan och 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet å andra sidan. Moderaterna gör inte relationen 

mellan  ’vi  och  dem’  alls  lika  problematisk  som  Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gör. 

Där   moderaternas   ’vi   och   dem’   är   mer   harmoniskt   med   beskrivningar   som   skulle   kunna  

översättas   till   ”låter   vi   varandra   vara   och   hjälps   åt   lite   grand   så   kommer   samhället   och  

individerna  att  må  bra”,  medan  Sverigedemokraterna  och  Vänsterpartiet  framställer  ’vi  och  

dem’   som   ett   extremt   antagonistiskt   förhållande   där   ’dem’-grupperna utgör allvarliga hot 

mot  ’vi’-gruppen.    

 

Hur samspelar resultaten med identitetsteorierna?  

Resultatet av undersökningen kan, givet att man utgår från de tre partier som ingår i den, 

dels tolkas som att kollektiva identiteter inte har spelat ut sin roll helt i det att 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i hög grad företräder sådana. Det kan också tolkas 

som att behovet av de kollektiva identiteterna sinar, i det att det klart största partiet i 

undersökningen inte lägger särskilt stor vikt vid sådana. Att klass-, köns-, och etnisk identitet 

företräds av riksdagspartier kan säga oss att Sverige inte är så homogent i det att en tydlig 

identitetsgrupp, exempelvis klass, ensam kan vara den som är intressant för människor. 
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Moderaternas retorik tillsammans med partiets popularitet kan å andra sidan tolkas som att 

Sverige blir mer homogent i det att det blir mer heterogent, dvs. vi blir mer lika varandra i att 

vi blir mer olika. Detta kan tolkas som en vidimering av Ulrich Becks teori om hur individen i 

det  moderna   samhället   hamnar   i   centrum   när   det   gäller   ”livsplaner   och   livsföring”,   något  

som tidigare varit mer sammanlänkat med yrke, ort och familj. Moderaternas retorik kan då 

vara dels en spegling av samhällsutvecklingen, men det kan också vara så att de bidrar till 

den utveckling Beck talat om.     

  Att de tre partierna företräder olika identitetsskapande (Moderaterna med 

någon form av skapande av individuella identiteter) kan också tyda på att det är svårt att 

kombinera flera olika identiteter som Trost och Levin beskrivit i teoriavsnittet, och som 

Winther   Jörgensen  &   Phillips   kallat   en   ”reducering   av  möjligheter   och   subjektspositioner.  

Kanske går det inte att representera individen, arbetaren, kvinnan och svensken på samma 

gång? Även här finns det dock en annan analys att göra. Vänsterpartiet sammanlänkar kamp 

mot patriarkat och klassamhälle, vilket kan tyda på att det åtminstone inte är omöjligt att 

kombinera vissa identiteter med varandra, exempelvis feminism och socialism. 

 Att  både  Sverigedemokraternas  och  Moderaternas  ”svenskhet”  är  enbart  kulturella  

i sin karaktär kan också vara ett tecken på att en svensk identitet är föränderlig över tid. Med 

tanke på rasbiologiska institut och annat som funnits i Sverige tidigare kan man gissa att 

svenskhet tidigare haft mer av en biologisk karaktär men att den idag främst tycks beskrivas i 

kulturella termer. Sverigedemokraternas och Moderaternas kamp om svenskhet kan visa hur 

beroende vi kan vara av andras perception av oss för att vi ska erkännas tillhöra en viss 

gemenskap, i Sverigedemokraternas fall räcker det inte att bara se sig som svensk för att 

vara en del av den svenska identiteten. Vänsterpartiets   ”mot   dessa   står   borgarna”   och  

Sverigedemokraternas   ”den   kultur   som   haft   svårast   att   harmonisera   är   islam”   är   tydliga  

differentieringar likt de Woodward, Trost & Levin samt Bauman talar om. ”Dem”   är   den  

grupp som möjliggör skapandet av vår egen identitet, vi har en vag bild av dem och de 

uppfattas som något skrämmande. Att det är på det sättet kan bidra till att skapa 

sammanhållning inom vår egen grupp (arbetarklassen, svenskarna, kvinnorna osv.) Kanske 

kan Sverigedemokraternas definition av svenskhet vara ett tecken på Burr och Gergens 

beskrivning av hur vårt jag formas i möte med den andre. Partiets beskrivning av svenskhet 

som något som är annorlunda än något annat skulle kunna förstås som att svenskhet ej krävt 
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en lika omfattande definition tidigare när landet varit mer homogent och världen varit 

mindre globaliserad.    

 

6. Avslutande diskussion 
Det förefaller vara klart att det inom politiken förs en kamp om att förklara världen utifrån 

olika   identitetsperspektiv.  Dessa   ’vi’  och   ’de’-förhållanden som skapas är mer eller mindre 

antagonistiska eller harmoniska i sina karaktärer. Studien visar att väldigt skilda 

verklighetsbeskrivningar av vilka eller vad människor är existerar bredvid och konkurrerar 

med varandra. Om samhället förändrades i en mer otrygg riktning kan en tanke vara att mer 

antagonistiska   beskrivningar   av   ’vi   och   dem’   får   genomslag   och   bidrar   till   motsättningar  

mellan människor, det tycks enligt mig i alla fall vara följderna av den försämrade ekonomin i 

Europa. Det är också en anledning till varför diskursanalyser kommer att vara relevanta och 

intressanta även i framtiden.  

 

7. Förslag till vidare forskning 

Forskning i mer omfattande versioner av min studie skulle vara intressant att genomföra 

regelbundet i x antal år framöver, där en inkludering av fler partier skulle göra forskningen 

än mer intressant. Beroende på hur partiernas gruppidentitetskonstruktioner utvecklas 

skulle vi också kunna dra slutsatser om hur samhällets eventuella olika gruppidentiteter 

förändras och ser ut vid en viss tidpunkt. Att studera partiprogrammen för riksdagspartierna 

de närmaste 20 åren skulle förmodligen säga oss en del om samhällsutvecklingen i Sverige.  
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