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Abstract 

The rise of the Swedish Democrats, as a political party in Sweden, has been sur-
rounded by controversy both within and outside of the media. As such a polariz-
ing topic, the party has been the focus of negative and positive attention. On one 
hand it has been considered a racist and xenophobic party due to its policies on 
immigrants. On the other, it has also been seen as a solution to what has been con-
sidered by some to be a constant problem in Sweden, for those same policies.  

These policies are motivated by what the party perceives as a threat to Swe-
dish society. That is to say, immigrants are a threat to Sweden because of the 
changes they impose on the Swedish identity. This work aims to answer the key 
questions, how do the Swedish Democrats use religion to create a Swedish identi-
ty, and to what extent can the use and construction of this identity be understood 
as cultural racism? 

Within this work, I study the Party’s principle program and analyze the use 
of religion in creating a Swedish identity. Additionally I analyze the use of that 
identity to create an “us” versus “them” mentality. Further, I intend to show how 
this identity is used to practice cultural racism.  

For this work I have used the theory of post colonialism and Karen Wren’s 
theory of cultural racism. I have used the methods of a qualitative textual analysis 
in the form of a discourse analysis and an analysis of meaningful content. These 
methods and theories have been used to study the principle program of the Swe-
dish democrats and two debate articles.  

The conclusion of this study shows that the Sweden Democrats make use of 
religion to create a Swedish identity, and that this identity is used to exclude peo-
ple with an immigrant background from the Swedish community. 
There are also certain elements that suggest that the party uses that identity to ex-
ert a form of cultural racism, due to the party's strong ties to traditional Christiani-
ty and the Swedish history, they aim to preserve. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
 

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som idag är ett av den svenska politi-
kens ständigt återkommande samtalsämnen både i och utanför media. I och med 
partiets stora uppmärksamhet så finns det även många åsikter. Vissa kallar partiet 
rasister, andra kallar dem främlingsfientliga medan det även finns dem som ser 
partiet som en lösning på vad de anser vara ett ständigt problem i Sverige. Åsik-
terna om paritet må vara många och väldigt skilda men sedan partiet kom in i den 
svenska riksdagen efter valet sommaren 2010 så har uppmärksamheten inte avta-
git samtidigt som enligt Nyheter 24 så ökar de även i anhängare. 

Något som däremot inte kan ifrågasättas när det gäller Sverigedemokraterna 
är just att partiet är det enda nationalistiska partiet som finns i den svenska riksda-
gen idag. Partiet har växt mycket sedan det kom in i den svenska riksdagen och är 
idag Sveriges fjärdes största parti, enligt Politicos senaste opinionsmätning, samt 
att partiets främsta politiska fråga gäller just invandringen. Invandringen till Sve-
rige är Sverigedemokraternas främsta fråga enligt Sverigedemokraternas princip-
program och de fokuserar främst på att minska invandringen till Sverige. Sverige-
demokraterna hävdar själva att dessa åsikter är åsikter de har för att de vill landets 
och välfärdens bästa men att dessa idéer grundar sig på nationalistiskt ideologiska 
tankar och att det inte finns någon som helst koppling till rasistiska eller främ-
lingsfientliga åsikter så som många anser. 

Sverigedemokraterna beskriver även i principprogrammet att de är väldigt 
angelägna om att bevara relationen som finns mellan Sverige och den traditionella 
kristendomen vilket är ett ständigt återkommande ämne tillsammans med åsikter 
om kulturbevarande. Bland deras viktigaste ståndpunkter finns just detta med att 
de vill bevara de svenska traditionerna och den svenska historian och att ära dessa. 
Sverigedemokraterna vill få andra partier och folket att förstå vikten av kristen-
domens inflytande på det landet vi bor i idag och de anser att detta är ett arv som 
måste bevaras. Detta var just vad som fick mig att bli intresserad av att studera 
Sverigedemokraterna och deras relation till kristendomen som ständigt verkar 
vara återkommande till ett bevarande av nationen som en helhet utan invandring. 
De hävdar själva att det viktigaste för dem är att återgå till de gamla traditionerna 
eller kan detta vara något de gör för att attrahera fler väljare eller möjligtvis för att 
dölja rasistiska åsikter bakom en mer socialt accepterad åsikt som en kulturell 
rasism? 

Sverigedemokraterna ses idag av många som ett rasistiskt parti vilket de 
själva avfärdar och ständigt försöker motarbeta genom att förklara att de endast 
vill landets bästa. Jag kommer därmed att studera om religionen kan ses som ett 
medel för Sverigedemokraterna och i så fall hur religionen kan användas som ett 
medel i syftet att skapa en svensk identitet.  
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Då det är uppenbart att sverigedemokraterna i sitt principprogram använder 
sig av termen svensk identitet är min studie främst fokuserad på att analysera hur 
sverigedemokraterna använder sig av religion för att konstruera denna identitet. 
Jag har valt att utgå från att det enligt sverigedemokraterna finns en svensk identi-
tet. Det kommer till uttryck som partiets uppfattningar om vad som är svenskt 
framför allt i principprogrammet. Därmed kommer jag att studera hur Sverigede-
mokraterna använder sig av hur religion används i denna konstruktion av svensk 
identitet. 

Jag anser att det är tydligt att begreppet identitet är centralt eftersom det är 
ett ord som upprepas i principprogrammet samt att det även finns en rubrik i prin-
cipprogrammet som behandlar just den svenska identiteten. Därmed anser jag att 
jag kan utesluta en studie av huruvida Sverigedemokraterna använder sig av en 
svensk identitet och istället fokusera på hur de använder sig av denna identitet och 
religionens roll i detta. 

Religionen kan användas som ett medel för att skilja de som anses vara 
svenskar från dem med invandrarbakgrund genom att skapa olika former av nat-
ionella identiteter och detta är vad jag skall studera om det är vad Sverigedemo-
kraterna gör när de använder sig av religion och identitet i sitt principprogram 
samt i debattartiklarna. Jag kommer samtidigt att studera om Sverigedemokraterna 
använder sig av religionen som ett sätt att skapa en identitet för vad det är att vara 
svensk och därmed utövar en form av kulturrasism genom denna identitet. 

När en nationell identitet skapas så som det skapats en svensk identitet så 
kan detta ofta leda till kulturell rasism då de som inte kan appliceras inom mallen 
för identiteten ofta börjar uppfattas som ”de andra”. De som anses vara ”de andra” 
kan därmed även uppfattas som hotfulla mot ens egen grupp och då uppstår ofta 
en form av kulturell rasism. Jag skall därmed studera om detta är vad som sker i 
fallet av Sverigedemokraterna när det gäller skapandet av identiteten som kan 
återfinnas inom deras principprogram och debattartiklar för att studera om det 
finns en möjlig kulturell rasism i samband med den svenska identiteten.  
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1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med denna uppsats är att studera det nationalistiska partiet Sverigedemo-
kraterna (SD) och deras partiprogram för att undersöka hur de använder sig av 
religion som ett medel för att konstruera en svensk identitet samt en identitet för 
vad de anser vara ”de andra”.  
Fortsättningsvis så kommer jag studera hur Sverigedemokraterna använder sig av 
denna identitet samt religion i sitt partiprogram som en metod att utesluta ”de 
andra” för att de inte passar inom ramarna för vad de anser vara svenskt och där-
med studera om de utövar en form av kulturrasism. 

1.2. Frågeställning 
 

• Hur är religionen inarbetad i den svenska identiteten och hur använder sig 
Sverigedemokraterna av detta för att skilja på ”vi och dem”? 

• I vilken utsträckning kan användandet och konstruktionen av denna identi-
tet förstås som kulturrasism? 

1.3. Avgränsning 
 

I min studie så skall jag studera Sverigedemokraterna och hur partiet använder sig 
av religionen som ett medel för att skapa en svensk identitet. Eftersom att det går 
att finna delar i principprogrammet samt även en hel rubrik som behandlar identi-
tet och vad det innebär att vara svensk så anser jag att det redan finns en medveten 
identitet skapad av Sverigedemokraterna. Därmed kommer jag inte studera om det 
finns en svensk identitet då partiet själva talar om denna utan jag kommer istället 
fokusera på hur partiet använder sig av denna identitet.  

Eftersom jag då behöver ett material att studera som är ett material som be-
skriver partiets åsikter så har jag valt att använda mig av partiets principprogram 
där identiteten redan finns omnämnd samt debattartiklar. Jag har valt att även stu-
dera dessa två debattartiklar eftersom att principprogrammet kan ses som ett mer 
formellt och officiellt utlåtande om partiets åsikter där debattartiklarna, som fort-
farande är officiella, inte är lika formella i samma grad som principprogrammet 
men fortfarande kan återfinnas på partiets hemsida eller i olika dagstidningar vil-
ket medfört att de kanske inte är skriva på ett lika strikt sätt och därmed kan båda 
ge en tydlig bild av vad partiets faktiska åsikter är och mer intressant; hur de an-
vänder sig av religionen inom de olika typerna av materialen. Detta tror jag kom-
mer att ge ett bredare perspektiv på hur de använder sig av religionen. 

Min främsta fokus ligger på användandet av religionen och vad det tar för 
plats inom Sverigedemokraternas politik. Eftersom jag främst är intresserad av 
kristendomens påverkan av Sverigedemokraternas politik så kommer jag även 
behöva behandla ämnet om Sverigedemokraternas människosyn. Här måste jag 
studera hur de ser på andra grupper av människor men även den gruppen som de 
konstruerat omkring sig själva. Inte nog med att de har skapat identiteter så talar 
de själva om att det inte handlar om människan utan om dess kultur och religion 
vilket i så fall även det kommer att bli ett ämne som behandlas.  
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Däremot så tror jag att detta skulle kunna vara ett intressant arbete för sig 
själv att studera. För mig kommer det bli svårt att kunna täcka över en bild av hur 
Sverigedemokraternas människosyn ser ut. Detta är ett intressant ämne just ef-
tersom att de själva hävdar att det aldrig har handlat om människan för dem utan 
religion och kultur och det vore intressant att studera om fallet faktiskt var sådant.  

Ett annat område som hade kunnat studeras när det gäller Sverigedemokra-
terna är deras blogg. På Sverigedemokraternas blogg så finns många betydligt 
hårdare uttalanden än dem som kan finnas inom principprogrammet samt i debatt-
artiklarna. Eftersom att jag personligen är ute efter att studera den officiella bilden 
av Sverigedemokraterna och hur de visar sitt parti och dess åsikter utåt så blir ett 
arbete baserat på både debattartiklarna samt principprogrammet en bra kombinat-
ion för en bredare bild över hur partiet framställer sig själva. Jag kommer även i 
min uppsats behandla ämnet om kulturrasism för att studera om detta är ett feno-
men som existerar inom debattartiklarna och principprogrammet.  

Kulturrasism är egentligen ett väldigt brett ämne som skulle kunna tas upp i 
ett eget arbete vilket betyder att jag egentligen bara studerar ytligt hur den svenska 
identiteten möjligtvis kan förstås som kulturrasism. Min frågeställning blir där-
med inte om Sverigedemokraterna är kulturrasister eller om det är ett kulturrasist-
iskt partiprogram eftersom det är ett helt eget arbete utan min frågeställning base-
ras istället på den svenska identiteten jag söker efter för att se att om Sverigede-
mokraterna använder sig av en svensk identitet hur denna identitet kan förstås som 
kulturrasism. 

 

1.4. Forskningsgenomgång 
 

I artikeln Keeping Sweden Swedish: Folk Music, Right-Wing Nationalism, and 
the Immigration Debate så beskriver David Kaminsky bland annat hur den ex-
trema högern och nationalistiska partierna använder sig av den svenska folkmusi-
ken som en del av sin politik mot immigration till landet.  

I denna artikel så beskrivs alltså en specifik del av den svenska identiteten, 
alltså den svenska folkmusiken, och hur den används som en metod att skilja på 
”vi” och ”dem”. I min artikel så ville jag inte fokusera på endast en del av vad 
som ansågs vara den svenska identiteten utan jag ville fokusera på identiteten i sin 
helhet men med ett fokus som främst ligger på den svenska identiteten i förhål-
lande till religion. 

Brigitte Suter skriver att man ofta tenderar att ge invandrare en roll som ett 
offer eller som förövaren. Hon beskriver att vid ett möte med en ny person så frå-
gar man inte denne vad den arbetar med utan man frågar individen var den kom-
mer ifrån och om det är jobbigt att vara från denna plats. Den geografiska platsen 
en individ härstammar ifrån är alltså väldigt centralt för att få en uppfattning om 
vem individen är.  

Den som utmålas som offer blir ofta synonym med ord som fattig, lidande 
eller oskyldig medan de som utmålas som förövare ses som individer som är här 
för att utnyttja systemet. För Sverigedemokraterna så ligger fokusen främst på att 
utmåla invandrare som förövare och därmed har jag valt att lägga min fokus där 
istället för att fokusera på de båda uppfattningarna som finns om invandrare. Det 
centrala för min uppsats är att studera hur Sverigedemokraterna använder sig av 
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religion för att skapa en identitet och att utmåla invandrare som förövare som ut-
nyttjar det svenska systemet är en del av ett möjligt identitetsskapande (Brigitte 
Suter, 2010:246-250) 

Mattias Gardell skriver i sin bok Islamofobi (2010) om många centrala be-
grepp som jag använder i mitt arbete så som Edward Saids teori om orientalism 
samt om begreppet andrafiering. Detta gör denna undersökning väldigt lik det jag 
arbetar med förutom att jag har applicerar dessa teorier specifikt på ett arbete om 
Sverigedemokraterna istället för ett allmänt arbete om uppfattningen och identite-
ten som skapas åt svenskar och muslimer. På så sätt har jag arbetat vidare på det 
som Mattias Gardell skrivit genom att precisera dessa teorier på partiet Sverige-
demokraterna. Detta ger alltså en mindre allmän bild av identitetsskapandet och 
istället en bild skapat utifrån ett specifikt politiskt partis skildringar.  

I Religion och politik (2005) skriver Magnus Hagevi att religion inte endast 
handlar om tron, utövningen och kyrkorna utan att religion även är centralt inom 
andra sektorer inom samhället som till exempel inom politiken. Människor har 
olika religiösa identiteter men med vissa delar man kanske uppfattning om något 
och med andra så skiljer sig ens uppfattningar. Att människor har något som gör 
att deras uppfattningar skiljer sig åt kan göra att den andra personen ses som ett 
hot mot ens egen trosuppfattning. Detta kan därmed även återfinnas inom politi-
ken när flera likartade identiteter går ihop mot dem som är främmande. Detta är 
vad jag skall studera men istället för allmänt politiskt så kommer jag att studera 
detta utifrån ett specifikt politiskt parti. (Hagevi, 2005:22-23) 

 

1.5. Material 
 

Inom detta arbete kommer undersökningen att baseras på Sverigedemokraternas 
principprogram samt två debattartiklar från partiet som är strategiskt valda utifrån 
att den ena är skriven strax efter att partiet inträdde i riksdagen och den andra är 
skriven i år och beskriver ett mer nutida perspektiv av Sverigedemokraternas åsik-
ter. Jag har valt att basera mitt arbete på just principprogrammet samt på debattar-
tiklarna just eftersom att detta visar en mer formell sida av partiet och hur de fak-
tiskt själva väljer att framställa sig som ett seriöst parti med seriösa åsikter. De-
battartiklarna som är valda är även valda eftersom just dessa är skrivna av Sveri-
gedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. 

Materialet som baseras på Sverigedemokraternas åsikter som princippro-
grammet och debattartiklarna kan återfinnas på deras hemsida. Ett principprogram 
är en samling av hela partiets politiska åsikter och gäller oftast under en längre 
tidsperiod. Principprogrammet som jag använder mig av är skrivet 2011 och är det 
principprogrammet som gäller för partiet än idag. Debattartiklarna är däremot 
något som skrivs och publiceras på hemsidan kontinuerligt och dessa skrivs av de 
olika medlemmarna inom partiet. Jag har valt ut en från när partiet var nytt i riks-
dagen och ett från idag, detta gör att båda fortfarande är aktuella men att man möj-
ligen skulle kunna skåda en förändring gällande partiets sätt att uttrycka sig. 
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel tänker jag presentera mina teorier som skall användas i min studie. I 
mina studier så tänker jag använda mig av den postkoloniala teorin men jag tänker 
fokusera på tre för mig centrala begrepp för mina studier. De tre begreppen inom 
postkolonialteori består av: nationell identitet, andrafiering samt Edward W. Saids 
teori om orientalism och det västerländska perspektivet över det som anses vara 
främmande. Till sist tänker jag gå igenom begreppet samt teorin kulturrasism som 
jag kommer använda mig av i min analys. 

2.1. Presentation av teori 

2.1.1 Nationell identitet, andrafiering och orientalism 
 

Andrafiering är en teori som är starkt sammankopplad med identitetsskapandet för 
individen eller gruppen. Därmed om man vill ha en uppfattning kring vad andrafi-
ering är så måste man även förstå sig på samt ha en viss uppfattning om hur iden-
titetsskapandet fungerar. (Johansson, 2007:14) 

Identiteten är något som skapas i och med social interaktion. Denna identitet 
svarar på hur individen uppfattar sig själv men ger även en syn på individens om-
givning och hur denne uppfattar dem som kan finnas i omgivningen. När indivi-
den ser sin omgivning så placerar denne alltså en identitet åt dem som utgår ifrån 
individens uppfattningar om den gruppen eller gemenskapen. Eftersom individen 
redan har en viss uppfattning om sig själv och vad det egna jaget är så brukar oft-
ast identiteten som appliceras på ”den andra” främst baseras på hur denna individ 
skiljer sig från den andre. Här skapas alltså en uppfattning om vad som är ”vi ” 
samt vad som är ”dem”. (Johansson, 2007:46-49) 

Gemenskapen som bildas brukas oftast kallas en föreställd gemenskap som 
bygger på att det kan finnas olika komponenter som finns gemensamt med dem 
man vill ha något gemensamt med. Dessa olika komponenter kan till exempel 
vara språk, kultur, religion, monark eller ett brödraskap. Religion som tidigare 
varit sammanvävt med staten har en stor sammankoppling med skapandet av en 
nationell identitet. Den nationella identiteten som skapas med hjälp av religionen 
baseras ofta på religiösa traditioner, riter och praxis och är därför lätta att identifi-
era sig med då de till exempel kan vara riter som att fira jul eller midsommar. 
(Andersson, 1993:34-46)(Hagevi, 2005:22) 

När individen har identifierat sig med en grupp så kommer denne att skapa 
en uppfattning om vad just den egna gruppen är och står för och precis samma 
process kommer sedan att ske gentemot dem som står utanför den gemenskapen 
som individen skapat runt sig själv och dem denne identifierar sig med. Då kan 
man till exempel se dem med andra religioner som felaktiga, som en konkurre-
rande religion eller till och med hotfulla. Detta tankesätt förstärker bandet inom 
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den egna föreställda gemenskapen men kommer bara skapa fler tankar om hur 
man skiljer sig från dem utom gemenskapen.(Hagevi, 2005:22) 
Här har det alltså skapats två olika former av identiteter; ett ”vi” och ett ”dem”. 
Detta tankesätt gör att även man uttrycker sig på sätt som ”vår religion” eller ”de-
ras religion” vilket är mer känt som andrafiering. (Hagevi, 2005:29-30) 

Kort kan man säga att det är genom sociala interaktioner som individer 
skapar identiteter och gemenskaper men det är även de sociala interaktionerna 
som avgör hur man ser på sin omgivning och dem som står utanför den föreställda 
gemenskapen som man skapat för sig själv. Andrafiering är ett sätt att skilja på sig 
själv från en annan typ av gemenskap som man själv anser är fel eller konkurre-
rande. Den gemenskapen kommer då att framgå i ett tankemönster av ”vi” och ”de 
andra” där individen skapat föreställda egenskaper hos ”de andra” då individen 
inte vill att de ska tillhöra din gemenskap. På så sätt säger vår identitet vem vi är 
men även vem vi inte vill vara. Detta betyder att individen också skapar en identi-
tet och en uppfattning om vem den själv är och vem gruppen är. (Johansson, 
2007:14, 46-48) 

Orientalism baseras på teorin med andrafiering då orientalism är att studera 
orienten som ”den andre” och studera det språket, kulturen eller den religionen 
som något främmande och annorlunda för en själv och kulturen man kategoriserat 
sig själv under. Om man definierar orientalism så lyder detta enligt Edward W. 
Said: ”Ett sätt att förhålla sig till orienten som har sin grund i områdets speciella 
ställning i det europeiska Västerlandets historia” (Said, 2004:63) 

Orientalism kan sägas vara ett begrepp som uppstått i och med det postkol-
oniala Europa. På något sätt har Europa och vad som anses vara orienten utveck-
lats till att ses som varandras motpoler och den andres kultur ses som något an-
norlunda, främmande eller som en motsats. Det förhållandet som finns mellan de 
två områdena som ses som västerlandet och som orienten är ett förhållande base-
rat främst på makt. Det som uppfattades som främmande paketerades under ordet 
orientaliskt vilket gjort det till en västerländsk uppfinning och inte något som exi-
sterade innan. (Said, 2004:64, 68-69) 

Idén om orienten har egentligen uppstått i och med att människor identifie-
rar sig som européer och det är denna gemenskap och identitet som gör att man 
ser på andra som icke-européer. Detta är alltså inte ett begrepp som uppstått för att 
trycka ner människor som är icke-européer utan är ett begrepp som har utvecklats 
i och med de geografiska gränserna som finns inom världen och som sedan ut-
vecklats till att skilja även till exempel kultur eller moral. Detta gör att vad som 
anses vara orienten är inte det centrala inom orientalismen utan det centrala i detta 
begrepp är egentligen vad som uppfattas att inte vara en del av orienten och den 
föreställda gemenskapen man skapat runt om denna föreställning. (Said, 2004;71, 
74-78) 
 

2.1.2 Kulturrasism 
 
Kulturrasism är något som bygger på just orientalism och andrafiering. Kulturras-
ismen är en teori där föreställningen om homogenitet är centralt. Kulturrasismen 
är inte en typ av rasism som bygger på uppfattningen om ras utan en form av ras-
ism som bygger på uppfattningen om en nationell identitet som uppehålls i och 
med en kulturell homogenitet. (Wren, 2001:141) 
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Enligt Karen Wren så är rasism ingenting som kan finnas med en ständig 
form. Rasismen förändras ständigt och tar nya former men förblir ständig. Kultu-
rell rasism kan ses som en av dessa förnyelser av rasismen där den biologiska ras-
ismen påbörjat att avta i stora delar av Europa. Det som idag är centralt kring en 
stat är dess historia snarare än det biologiska. (Wren, 2001:142-143) 

Kulturell rasism bygger alltså på att det finns en uppfattad kulturell enhet 
och homogenitet vilket gör att dem som anses stå utanför denna uppfattade enhet 
och gemenskap lätt uppfattas som ”den andra”. Detta gör att den kulturella ras-
ismen fortfarande har samma mål som en biologisk rasism kan ha endast att den 
kulturella rasismen går ut på att det finns en annan kultur som anses som an-
norlunda och främmande från den egna kulturen och i och med tänkandet av ”den 
andre” så anses denna kultur vara något som stör med sin närvaro runt den egna 
kulturen. (Wren, 2001:144)  

Den nationalistiska ideologin är något som idag är återkommande inom den 
kulturella rasismen och kan ibland ses använda sig av den kulturella rasismen då 
att tala om ras inte är accepterat i samhället idag. Eftersom att den kulturella ras-
ismen bygger på uppfattningen om att människor som inte delar kultur skall inte 
heller dela nation så är den vanlig att finna på platser eller i grupper där den nat-
ionalistiska ideologin är stark. Men eftersom den baseras på att se en annan grupp 
som en främling så uppstår lätt stereotyper, generaliseringar och självskapade 
uppfattningar om vad ”de andra” är och står för. Den nationalistiska ideologin är 
alltså inom dagens samhälle väl sammankopplad med den kulturella rasismen 
eftersom båda två fokuserar på att dem som anses vara främlingar inte bör dela 
nation med dem som anser sig vara en del av homogeniteten eller den större ge-
menskapen inom nationen i fråga. (Wren, 2001:145) 

 

2.2. Arbetsmodell 
 
Min studie handlar om huruvida Sverigedemokraterna använder sig av relig-

ionen som ett medel för att skapa en svensk identitet och för att studera detta så 
kommer jag att använda mig av den postkoloniala teorin innehållande mina tre 
nyckelbegrepp: orientalism, andrafiering samt nationell identitet. Eftersom att alla 
dessa hänger ihop i skapandet av en svensk identitet så kommer just dessa tre teo-
rier vara de mest centrala i denna studie.  

I och med andrafieringen så kan jag ta reda på hur Sverigedemokraterna skiljer 
de som anses vara svenskar åt från dem som anses vara icke-svenskar. I och med 
orientalismen så förstår jag vilka som inte anses vara svenskar och tillsist genom 
begreppet nationell identitet så kan jag förstå när en nationell identitet skapats och 
hur den ser ut. 

Efter att jag analyserat om det finns ett skapande av en svensk identitet så 
kommer jag att använda mig av teorin om kulturrasism. Enligt Karen Wren så är 
kulturrasism något som existerar när man motiverar att ett land inte skall delas av 
människor som inte delar kultur, språk eller religion. Därmed så kommer jag an-
vända mig av mina teorier innan som avgör om det finns en svensk identitet och 
med hjälp av dessa studera om det finns spår av kulturell rasism inom Sverigede-
mokraternas principprogram eller deras debattartiklar. 
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Kapitel 3 Metod 

Min studie baseras på att se hur religionen interagerar inom politiken och främst 
fokuserar jag på att studera hur partiet Sverigedemokraterna använder sig av relig-
ion för att skapa en svensk identitet och därmed kunna skapa ett tankemönster om 
”vi” och ”dem”.  

Materialet som kommer att användas för denna studie är inlägg från Sveri-
gedemokraternas principprogram samt debattartiklar. Materialet finns tillgängligt 
på deras webbsida och syftet när jag studerar detta är alltså att se hur Sverigede-
mokraterna använder sig av religion som identitetsskapande medel för att skilja på 
”vi och dem”.  

Fortsättningsvis kommer jag även studera om det finns något som gör att 
dessa inlägg skulle kunna förstås som kulturrasism. Eftersom att min uppgift alltså 
främst baseras på att studera texter så kommer jag använda mig av den kvalitativa 
textanalysen. 

3.1 Kvalitativ textanalys och diskursanalys 
 

Studien av materialet kommer göras i och med mina teorier och min frågeställning 
men jag kommer inte studera vad det är texten säger utan jag skall utvinna en an-
nan form av information ur texterna än den som direkt ges. Detta kommer jag 
göra genom att ställa frågor till texterna samt kategorisera dem med hjälp av min 
andra metod, analys av meningsinnehåll, medan jag läser texterna. Detta betyder 
alltså att jag till stor del inte kommer att studera vad Sverigedemokraterna beskri-
ver och vill ha sagt i sitt principprogram eller i sina debattartiklar utan att jag 
främst kommer att studera det som kan finnas mellan raderna. Men detta menar 
jag att fokusen jag lägger på materialet kommer att studera det djupgående som 
kan utläsas i form av attityder, värderingar och språk.  

Med andra ord så kommer jag inte att studera vad texten faktiskt säger utan 
den bakomliggande informationen som kan utläsas om hur något sägs. På så sätt 
kan man se det som att jag ignorerar den ursprungliga texten och fokuserar på hur 
de till exempel språkligt benämner invandrare.  

Studerandet av texterna kommer alltså genomföras genom att jag läser mitt 
material och ställer ett par tidigare planerade frågor, men i detta fall även katego-
rier, till texten. Detta är en idékritisk form av analys där jag studerar både genera-
liseringar men även rationalitet i texterna. Detta gör jag för att studera om det 
finns något vidare sammanhang eller vidare information som man inte kan ut-
vinna genom att endast läsa texterna. (Esaiasson, 2007:238-243)  

I Metodpraktikan (2007) skriver Peter Esaiasson att det finns två olika typer 
av frågeställningar när man använder sig av en kvalitativ textanalys. Antingen så 
utgår du från en systematiserande frågeställning eller så utgår du från en kritiskt 
granskande frågeställning. Den förstnämnda handlar främst om att kategorisera 
och ordna texterna som man valt att studera till exempel utifrån argument medan 
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den andra, den kritisk granskande frågeställningen, utgår ifrån normer och rat-
ionalitet och kan studera olika konflikter i samhället. (Esaiasson, 2007:238-239) 

Min frågeställning kommer alltså att vara en kritiskt granskande frågeställ-
ning. Diskursanalyser är den vanligaste formen av textanalytisk metod och denna 
är just vad jag tänker använda mig av då den diskursanalytiska metoden är väldigt 
användbar när man studerar olika typer av kritiskt granskande frågeställningar. 
Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt (2005) 
att det man kallar diskursanalys är ofta väldigt många olika former av textanalyser 
som man sorterat in under rubriken diskursanalys och därmed blir det viktigare för 
mig att förklara vilken form av textanalys jag planerar att använda mig av. 

Vidare så beskriver Bergström och Boréus att diskursanalyser är väldigt ut-
märkande på att de fokuserar på språket. Inom en diskursanalys så finner man att 
det är språket som har format verkligheten och därmed studeras oftast språket och 
sällan det som faktiskt omnämns i texten. Språket beskriver inte endast hur vi tol-
kar texter utan hur vi tolkar samhället och hur vi påverkas av samhället. Därmed 
så är det väldigt passande att jag använder mig av en form av diskursanalys till 
mitt arbete. Studierna är väldigt idé-centrala eftersom jag granskar vad det är som 
sägs och hur det sägs. (Esaiasson, 2007:239, 246-247) 

Diskursanalysen väljer främst att studera olika maktförhållanden vilket i 
mitt fall kommer vara en fråga gällande partiet Sverigedemokraterna. Jag skall 
alltså studera de dolda strukturerna och därmed finna olika typer av maktförhål-
landen och jag skall göra detta genom att kort och gott studera ”vad som får sägas 
av vilka” (Esaiasson, 2007:240) 

I mitt arbete skall jag studera hur Sverigedemokraterna använder sig av re-
ligionen för att kunna skapa en svensk identitet. För att kunna studera om Sveri-
gedemokraterna använder sig av religionen på detta sätt har jag som nämnt valt att 
göra detta med hjälp av ett visst antal kategorier, baserade på frågeställningarna, 
som jag kommer att skapa till texterna medan jag läser dem. Detta kommer att 
göra att det inte är texten som ger mig informationen utan att jag kommer att ut-
vinna en annan typ av information med hjälp av de olika kategorierna som jag 
kommer skapa inom texten genom min andra metod som är en analys av menings-
innehåll. 
 

3.2 Analys av meningsinnehåll 
 

En analys av ett meningsinnehåll går ut på att man samlar in det materialet som 
skall analyseras och sedan studera materialet utifrån olika kategorier till exempel 
att man studerar olika mönster och samband i olika uttalanden som dyker upp 
inom texten som skall analyseras. Genom att man då identifierar olika mönster så 
kan man få ett helhetsintryck av texten som man studerar. (Johannessen & Tufte, 
2003:109-110) 

En analys av meningsinnehåll går igenom tre olika faser. Den första fasen är 
helhetsintryck och sammanfattning där det är väsentligt att du skall ha läst igenom 
hela materialet och genom att ha analyserat materialet så kan man finna dessa 
samband och mönster som är centrala inom texten. Detta betyder att mycket in-
formation som studeras i materialet sållas bort eftersom att det inte ses som rele-
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vant för helhetsintrycket som går ut på att finna sambanden. (Johannessen & 
Tufte, 2003:110) 

Den andra fasen kallas koder, kategorier och begrepp vilket kan sägas gå ut 
på att organisera materialet som valts ut efter den första fasen. Här organiserar 
man sitt material utifrån olika nyckelbegrepp som i mitt fal baseras på de olika 
begreppen som kan finnas inom teorierna jag presenterat i teorikapitlet. Detta gör 
att man snabbt ska kunna komma till en slutsats. För att komma till slutsatsen så 
slår man samman de olika begreppen man identifierat inom sitt material för att 
kunna påbörja analysen. Detta betyder att denna process som går ut på att katego-
risera alltså även kan ses som en process där man tolkar sitt material utifrån teori-
erna med hjälp av de olika begreppen och kategorierna som skapats. (Johannessen 
& Tufte, 2003:111-113) 

Den tredje och sista fasen är känd som kondenseringen. Här väljer man ut 
centrala delar från det man just kategoriserat för att finna vad som innehåller me-
ning för analysen. Man lämnar alltså de ursprungliga kategorierna och skapar nya 
kategorier av materialet man har utifrån relevans och analyserar detta genom att 
para ihop de olika begreppen för att se vad de har för påverkan av varandra när de 
finns inom samma kontext. (Johannessen & Tufte, 2003:114) 

Här skulle man tekniskt sett kunna räkna in en fjärde fas som går ut på att 
sammanfatta sitt material. Denna fas går just ut på att du sammanfattar det materi-
alet du utvunnit för att bedöma om den sammanfattade materialet kan stå som en 
röd tråd från det ursprungliga materialet och för att sedan kunna applicera sina 
teorier över detta material. Denna metod gör att det blir lättare för forskaren att 
studera en röd tråd genom sitt material och finna det som är relevant för vad som 
just skall studeras utan att utesluta något av det som finns i texten samt att det är 
ett lätt arbetssätt att kunna tolka sitt material. Denna metod analyserar alltså sam-
band inom en text eller mönster utan att generalisera innehållet som finns inom 
texterna. (Johannessen & Tufte, 2003:115) 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
 

Efter att ha studerat Sverigedemokraternas principprogram samt debattartiklar så 
kommer jag nu redovisa mitt resultat med min teori och frågeställning som un-
derlag. Jag kommer att redovisa varje kategori för sig, det vill säga, först princip-
programmet och sedan de två debattartiklarna. Resultatet kommer att redovisas 
utifrån frågeställningarna och teorin med metoden som underlag.  

 

4.1.1 Principprogrammet 
 
Sverigedemokraternas principprogram är skrivet 2011 och behandlar partiets ideo-
logiska grund och deras politiska ställning i form av olika frågor som är viktiga 
för partiet. Principprogrammet består av 32 sidor där främst invandringen, identi-
tet, kultur och kristendom diskuteras men det diskuteras även frågor vad gäller 
infrastruktur eller energipolitik.  

Vid analysen av Sverigedemokraternas partiprogram så använde jag mig till 
en början av mina begrepp från den postkoloniala teorin. Tillsammans kan teori-
erna om orientalism och andrafiering svara på frågan om de använder sig av en 
svensk identitet. Därmed började arbetet att analysera huruvida det går att finna 
spår av orientalism och andrafiering inom Sverigedemokraternas principprogram. 
I många delar av principprogrammet så var det tydligt att orientalismen och andra-
fieringen fanns som en tankebana inom partiet.  

Det var framför allt påtagligt att orientalism och andrafiering gick att åter-
finna inom partiets principprogram just eftersom att partiet ofta talade om männi-
skor från Afrika eller mellanöstern som ett främmande folk med främmande seder 
och en kultur som inte kunde mixas med den svenska. På så sätt uttrycktes en 
stark orientalism. 

Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga ut-
sträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av 
fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. (Sverigedemokraternas princip-
program, 2012:21) 
  
I principprogrammet så beskrevs den svenska identiteten som ett krav för 

gemenskapen och gemenskapen beskrevs som det som skapade ett solidariskt och 
tryggt samhälle. Här existerar en form av andrafiering där de talar om den svenska 
kristna traditionen, seder, bruk, kultur och språk som något som enade ett folk och 
en mångfald av dessa skulle endast skapa en splittring inom landet. Så att om det 
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finns många religioner så kommer vissa av dem inte passa in inom den svenska 
identiteten och därmed så splittras gemenskapen och all trygghet och solidaritet 
som finns inom landet försvinner.  

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen 
måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot 
mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. (Sverigedemo-
kraternas principprogram, 2012:17) 
 
Identiteten är alltså väldigt tydlig inom principprogrammet och det är även 

andrafiering lika så orientalismen. Muslimerna tas upp som en fundamentalistisk 
religion som inte kan samexistera tillsammans med svensk och västerländsk kultur 
då även det kommer att bidra till den gemenskapen som skall ha bildats inom nat-
ionen splittras. Så trots att alla religioner ses som ett hot så talas dock muslimerna 
som det största hotet av dem alla mot den svenska gemenskapen och detta tyder 
starkt på orientalism. 

I principprogrammet var det även tydligt att Sverigedemokraterna använde 
sig av denna svenska identitet för att dölja en form av kulturell rasism. I princip-
programmet så talade de själva om den svenska identiteten och vikten av ett enad 
nation med hjälp av religion, språk och kultur. Detta tyder på att det finns tydliga 
tendenser av kulturell rasism inom Sverigedemokraternas principprogram.  

Den kulturella rasismen som kunde ses inom Sverigedemokraternas prin-
cipprogram var främst påtaglig genom de stora mängderna av andrafiering och 
orientalism som kunde utläsas. Något annat som tydde på att det går att finna kul-
turell rasism inom principprogrammet är just faktumet hur de vänder kulturer mot 
varandra så som att de är förbjuda att samexistera på en och samma plats. Kulturer 
beskrivs av Sverigedemokraterna som något som kan skapa katastrofala följder 
om de blandas men är viktigt att bevaras som en homogenitet inom en nation. 
Därmed så är det starka influenser av kulturell rasism då den kulturella rasismen 
främst baseras på att man är emot en folkgrupp på grund av att den andra kulturen 
är främmande och annorlunda från sin egen, likt orientalism, och därmed ställer 
sig emot den kulturen och dem som finns inom den. 

Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläg-
gande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt väl- stånd, god sjuk-
vård, 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. (Sverigedemokraternas principprogram, 2012:15) 
 

4.1.2 Debattartikel 1 
 
Här studerades debattartikeln ”En imam i storkyrkan gör mig illa berörd” som 
skrevs av Jimmie Åkesson 2011 vilken behandlar riksdagens årliga samling i 
Storkyrkan i Stockholm där en imam och en rabbin deltar i gudstjänsten. När jag 
analyserade denna artikel så var den svenska identiteten inte lika påtaglig som den 
var inom principprogrammet men fortfarande så existerade den. Skillnaden här 
var främst att en kristen identitet skapades som applicerades på det svenska folket. 

I denna debattartikel så låg främst fokusen på att Åkesson vill skilja de olika 
gudstjänstliven åt. Här uttrycks alltså inga tankar om att en rabbin eller imam inte 
har någon rätt att vara i Sverige utan endast att de inte har någon rätt att vara en 
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del av en kristen gudstjänst just eftersom att de själva tillhör och tror på en annan 
religion än den kristna. På så sätt så skapas fortfarande en kristen identitet byggd 
på traditioner och historia men inte alls så påtaglig som man kan se inom annat 
som skrivits av Sverigedemokraterna. Här skiljs det alltså inte på vem som är mer 
svensk än den andra utan det som framgår är att kristendomen är centralt för par-
tiet och detta är något som skall bevaras så som det alltid har varit.  

Därför gör det mig illa berörd att man idag valt att återigen politisera gudstjänsten i 
samband med riksmötets öppnande genom att upplåta delar av gudstjänsten åt att 
låta en imam och en rabbin predika inför församlingen. (Åkesson, 2011) 

 
Det är alltså en relativt liten svensk identitet som skapas, dock en existe-

rande identitet, något som däremot var mer påtagligt var dock andrafieringen. 
Detta kan ses udda att den svenska identiteten och andrafieringen inte var lika stor 
men faktumet är att de här delade upp religionen som främmande och som ett hot 
mot den kristna traditionen men fortfarande ingenting som avspeglades på landet. 

Detta kunde framför allt ses på hur Jimmie Åkesson själv talade om ett sam-
spel mellan de olika religionerna och att det var något som var viktigt men att ing-
en av dem skall inkräkta på den andres gudstjänst. Resultatet blev alltså att det 
skapades en svensk identitet men framför allt en identitet för den svenska kyrkan i 
det här fallet. 

Dels är ceremonin för mig en viktig manifestation för vårt gemensamma kulturarv, de tan-
kar och föreställningar som byggt vårt land. (Åkesson, 2011) 

 
Ett ord som passar bra in på Sverigedemokraterna skulle kunna vara tradit-

ionsenligt då de arbetar för att saker skall kvarstå som de alltid varit och därmed 
ger de kristendomen en särställning gentemot de övriga religionerna eftersom de 
varit kristendomen som varit den statsbärande religionen i Sverige.  

I och med att kristendomen får denna särställning av den långa traditionen 
den har haft i Sverige jämfört med till exempel judendomen och islam så hävdar 
han att rabbinen och imamen inte har samma plats i en svensk tradition som vid 
öppnandet av riksmötet vilket på sitt sätt då även det bidrar till den svenska identi-
teten som baseras på religion.  

Här går det inte att finna någon tydlig form av kulturell rasism. Här talas 
ingenting om att rabbinen och imamen inte hör hemma inom Sverige utan endast 
att de inte hör hemma inom en gudstjänst inom svenska kyrkan. Därmed kan detta 
inte tolkas som någon form av kulturell rasism då frågan inte är rasistisk utan sna-
rare bara vill skilja på de olika religionernas gudstjänstlokaler. 

Kristendomen är en omistlig del av vårt arv och vårt sätt att leva – och det menar jag 
bestämt gäller även för oss som inte är religiöst troende i egentlig mening. Det är 
kristendomen och dess värderingar som utgör grunden på vilket vårt samhälle vilar, 
trots att det tycks vara svårt för många att acceptera. (Åkesson, 2011) 
 
Inom citatet ovan kan man se hur sverigedemokraterna skapar en svensk 

identitet eftersom de tydligt drar en parallell mellan att vara svensk och att vara 
kristen. Identiteten som skapas inom denna debattartikel fokuseras alltså främst 
kring det kristna arvet där Åkesson menar att alla svenskar har en samhörighet 
oavsett om man är troende eller ej. Detta gör att en identitet skapas över vad som 
anses vara svenskt där folk med annan tro än den kristna räknas bort från den 
svenska identiteten. Detta är alltså en form av kulturell rasism men en form av 
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kulturell rasism som inte är lika tydlig. Man kan främst se att det är en form av 
förtryck mot andra religioner och att man ger kristendomen en särställning inom 
det svenska samhället och den svenska politiken.  

Jag tänker inte låta en politiserad elit bryta ner ytterligare en tradition och göra den till ett 
mångkulturalistiskt jippo. Jag kommer vara där, precis av samma anledning som jag kom-
mer att fortsätta fira Sveriges nationaldag, midsommarafton, jul och en rad andra högtider, 
trots politisering, självförakt och splittringspolitik. (Åkesson, 2011) 
 
Detta är vad som gör den kulturella rasismen tydlig eftersom att Sverigede-

mokraterna bildar en form av identitet för den svenska kyrkan och därmed är det 
en del av identiteten för vad som anses vara svenskt och vidare därmed en form av 
kulturell rasism. Ett bildande av en identitet för att utesluta andra är nästan ge-
nomgående kulturell rasism men här görs det på ett mindre tydligt sätt då man 
främst talar om den svenska kyrkan och dess identitet. Identiteten är i detta fall 
även baserad på en form av andrafiering där de andra är den annorlunda främ-
mande religionen som inte skall få ta plats bland den ”vanliga” och ”svenska” 
religionen. 

 

4.1.3 Debattartikel 2 
 
Vid analysen av debattartikeln ”Dra in stödet till kvinnofientliga moskéer” som 
även denna är skriven av partiledaren Jimmie Åkesson så var det mycket tydligare 
att en svensk identitet skapades. Den svenska identiteten som skapades i denna 
artikel berodde främst på hur de skiljde muslimer från vad de ansåg vara ”svens-
kar” och vad de anser att gemenskapen som de tillhör står för.  

I maj 2012 avslöjade SVT Uppdrag granskning att en mycket stor andel av Sveriges mos-
kéer står för en kvinnofientlig och bokstavstroende tolkning av Koranen, en syn som står i 
direkt strid med svenska grundvärderingar. 
 
Muslimerna målades i denna debattartikel ut som att vara en homogen och 

farlig grupp som var främmande från vad som är svenskt och även ett hot mot det 
svenska samhället. På så sätt skapades den svenska identiteten eftersom musli-
merna sågs som det stora hotet. Det var alltså en väldigt tydlig form av andrafi-
ering samt orientalism som kunde utläsas inom denna debattartikel då toleransen 
för det som inte var svenskt var låg och man fortsatte genom att se muslimerna 
genom ett par glasögon formade av stereotyper och generaliseringar. Detta är 
alltså en svensk identitet som baseras på att exkludera människor från vad som 
anses vara svenskt och en del av det svenska samhället. Det talas alltså inte direkt 
om en svensk identitet men de talas om vad som inte tillhör den svenska identite-
ten och det svenska samhället vilket gör att muslimerna i detta fall ses som hot. 

 

Hjälpsökande, desperata kvinnor fick bland annat veta att de var tvungna att de 
skulle underordna sig männen, att de inte fick polisanmäla män som misshandlade 
dem, att det i vissa fall var tillåtet för en muslimsk man att misshandla sin fru, att de 
inte fick neka sina män sex, att de var tvungna att acceptera månggifte etcetera. 
(Åkesson, 2013) 
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Det är inte endast så att muslimerna i denna artikel utmålas som främmande 
utan även som farliga och hotfulla. I debattartikeln så omnämndes muslimer som 
vardagliga kvinnoförtryckare och att alla muslimer står positiva till samt deltar i 
månggiften. Muslimerna sågs alltså som väldigt främmande och det var en stor 
del av okunskap som kunde läsas ur texten. Partiet utgår från att muslimer är en 
homogen grupp och baserar deras vetskap om muslimer genom att använda sig av 
stereotyper och generaliseringar som inte alltid stämmer. Andrafieringen blev 
därmed väldigt stark och muslimer såg som en grupp som skulle vara farliga för 
det svenska samhället och muslimerna beskrivs som fundamentalistiska. Detta gör 
att den svenska identiteten blir starkt präglad av kristendomen även trots att kris-
tendomen inte omnämns alls i artikeln. Kristendomen kommer i artikeln att stå för 
det goda där islam ses som det onda där texten tydligt framhäver att de anser att 
endast en av dem kan existera inom Sveriges gränser. Varför det blir så att kris-
tendomen framställs som det goda trots att den inte ens omnämns beror just på hur 
man skapar en identitet genom att exkludera som de gör i denna artikel när de 
exkluderar muslimer. 

Vi har länge förgäves försökt att uppmärksamma regeringen och de övriga riksdags-
partierna på den stora utbredningen av fundamentalistiska strömningarna inom mus-
limska trossamfund och moskéer i Sverige, men regeringen har ignorerat varnings-
signalerna.  (Åkesson, 2013) 

 
Här blir kristendomen den religionen som inte förtrycker kvinnor eller ac-

cepterar månggifte och en svensk identitet uppstår just på grund av olikheterna 
som utmålas i artikeln.  
Olikheterna som utmålas kan främst uttryckas som orientalism eftersom man ser 
alla muslimerna som en homogen grupp och man ser dem som väldigt främmande 
och farliga vilket ofta kan tyda på okunskap där man hellre ser allt det som är an-
norlunda än det som är likt den egna kulturen. 

Här är den kulturella rasismen mer påtaglig då Sverigedemokraterna skapar 
en svensk identitet som de använder för att skilja sig från dem som de anser vara 
de andra och de skiljer sig från dem genom åsikter som kan finnas inom oriental-
ismen och sedan använder de sig till sist av detta som en form av motivation till 
varför muslimer är ett hot för den svenska välfärden, kulturen och religionen. Här 
finns det alltså inslag av kulturell rasism även om den i vis mån är väldigt liten 
och subtil.  

Den kulturella rasismen kan i den här artikeln utmärka sig främst genom att 
Sverigedemokraterna ser muslimerna som ”de andra” och motiverar dem som 
annorlunda och främmande genom att ställa kulturer och religioner mot varandra 
genom åsikter och tankar som skapats i och med generalisering och stereotyper 
för att sedan se detta som anledningar till att muslimer inte hör hemma inom de 
svenska landsgränserna. Muslimerna målas även upp i denna artikel som en ho-
mogen grupp vars kultur inte kan samexistera tillsammans med den svenska kul-
turen. Det är ett starkt tecken på kulturrasism just eftersom att kulturrasism base-
ras mycket på att man har tankar om vad den egna gruppen är och tankar för de 
som ses som de andra och att dessa tankar nästan alltid är skapade av generali-
seringar och stereotyper. 
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4.2. Analys 

4.2.1 Principprogrammet 
 
Jag påbörjade mina studier med att studera Sverigedemokraternas principprogram 
och jag studerade detta principprogram utifrån mina teorier andrafiering, nationell 
identitet eller orientalism för att sedan studera om resultatet på detta kunde tolkas 
som kulturrasism. När jag studerade Sverigedemokraternas principprogram så 
stötte jag på en del material som tydligt visar den synen som Sverigedemokraterna 
har gällande den svenska gemenskapen och den svenska identiteten och vad de 
anser om det som är främmande och annorlunda från det som de anser vara 
svenskt.  

”För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta männi-
skor 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 indivi-
der som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solida-
ritet 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.” (Sverigede-
mokraternas principprogram, 2012:7) 

 
Sverigedemokraterna beskriver i sitt principprogram vikten av att ha en 

stark gemenskap och en delad identitet inom en nation. De anser att en stark nat-
ionell identitet är vad som skapar solidaritet och gemenskap inom landet vilket i 
sin tur är vad som gör att nationen blir trygg för individerna inom landets gränser. 
Eftersom att de så starkt tror på ett land baserat på en stark gemenskap och identi-
tet så anser de att ett land som består av flera olika religioner där med är religiöst 
splittrar och gemenskapen inom landet går förlorad vilket de anser endast kan få 
dåliga effekter på samhället. De menar alltså att det finns en identitet skapad på 
religion, språk och kultur där till exempel religionen är en del av den bindande 
kraften som gör att folket håller ihop och att ett samhälle är tryggt och solidariskt. 
Religiösa olikheter skulle endast, enligt dem, bidra till något dåligt för folket. 

Huruvida slutmålet med denna mångkulturalistiska strävan är att skapa ett samhälle 
där alla nationella kulturer upplöses och sammanblandas till en ny gemensam mång-
kultur eller om det är att särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella 
kulturer existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfatt-
ning är att bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat 
med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som 
följd. (Sverigedemokraternas principprogram, 2012:16) 
 
I principprogrammet så beskriver Sverigedemokraterna att ett land som inte 

är starkt sammanhållet och som innehåller splittringar inom bland annat religionen 
bidrar till ett splittrat och otryggt samhälle och påverkar stabiliteten hos befolk-
ningen på ett negativt sätt. Sverigedemokraterna har på så sätt skapat en form av 
andrafiering där de som inte tillhör den specifika kulturen, språket eller religionen 
bidrar till en ogynnsam effekt på landet. Detta skapar dock inte endast ett ”dem” 
utan även ett ”vi” där ”vi” är majoriteten som delar kultur, religion och språk och 
är en del av den gemenskapen och identiteten som efterfrågas av Sverigedemokra-
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terna. På så sätt så bildas det den gruppen som skapar en gemenskap men även en 
grupp av dem som splittrar gemenskapen inom landet vilket är vad som tyder på 
att andrafieringen är stark men även lätt för många att identifiera sig med som 
därmed läser hur man går från ett solidariskt samhälle till ett otryggt samhälle på 
grund av den andra gruppen som kommer med sin nya religion, kultur och språk.  

Uppdelningen sker alltså som ”vi” som majoritetsgruppen samt ”dem” som 
den minoriteten som ser annorlunda ut från majoriteten och som har religiösa 
skillnader från den svenska majoriteten som Sverigedemokraterna byggt upp. Här 
förklaras alltså att de som anses vara svenskar är de som delar språk, kultur och 
religion så blir de andra den främmande gruppen, oftast från orienten, som har 
annorlunda traditioner än en själv. Detta är en tydlig form av orientalism där man 
ser allting som kommer från orienten som annorlunda och främmande och gärna 
förstorar sakerna som är främmande hellre än att försöka finna likheter mellan vad 
som ses som det ”egna” och det främmande vilket gör att det blir ännu svårare att 
identifiera sig med gruppen av ”de andra”. 

”Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en 
viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteende-
mönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritua-
ler, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system.” (Sverigedemo-
kraternas principprogram, 2012:14)  

 
Här förklarar Sverigedemokraterna i sitt principprogram återigen vikten av 

att ha ett sammanhållet samhälle som delar språk, kultur och religion och detta gör 
de genom att definiera vad som är kultur för dem. Här är religionen en del av vad 
Sverigedemokraterna anser vara kultur och kulturen är enligt dem levnadssättet 
som skapar en gemenskap inom samhället. Detta samhälle kommer inte vara 
sammanhållet om man inte delar religion, kultur och språk vilket beror på att detta 
är levnadssättet som finns inom varje samhälle och levnadssätten ser olika ut be-
roende på vilket samhälle man tittar på. Precis som i det förra citatet så förklaras 
det även här att det är viktigt att en grupp är sammanhållen bara att här räknas 
religionen in som en del av den svenska kulturen.  

Här kan man också tyda en form av andrafiering men den är betydligt mer 
subtil än i det förra citatet. Här beskrivs kort och gott vilka kriterier som krävs för 
att tillhöra det svenska levnadssättet och därmed kunna räknas som svensk och 
tillhöra den svenska gemenskapen. De som inte delar något av dessa kriterier är 
alltså den annorlunda minoriteten och skiljer sig från vad Sverigedemokraterna 
anser vara den homogena majoriteten. Detta är återigen en tydlig form av andrafi-
ering där dem med annat språk, kultur eller religion från vad Sverigedemokraterna 
anser vara svenskt återigen hamnar i en grupp av ”de andra” och inte deltar i att 
ena samhället utan snarare splittrar det genom att ha ett annat levnadssätt inom 
deras kultur, religion eller språk.  

 
Orientalismen är även den väldigt påtaglig inom detta citat då man hävdar 

att andra kulturer innehåller andra sätt att leva som inte är förenliga med till ex-
empel det svenska sättet att leva. Detta gör att man ser dem tydligt som en grupp 
av främlingar som utövar religion så pass annorlunda att det påverkar den svenska 
identiteten och gemenskapen enligt Sverigedemokraterna. Det blir härmed även 
påtagligt att de använder sig av religion för att skapa en svensk identitet. 

”Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kris-
tet land i över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kul-
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turen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för 
formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Det 
svenska språket, konsten, litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, 
musiken m.m. är alla exempel på samhällsområden som varit och är starkt färgade 
av vårt kristna arv 

… 

Bevarandet av detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende 
såväl som icke-troende. För att kunna förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten 
behöva fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga verk-
samheterna och det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokra-
terna ser som önskvärt. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en 
särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.” (Sverigedemokraternas 
principprogram, 2012:21) 

 
Här skapar Sverigedemokraterna en tydlig sammankoppling mellan den 

svenska identiteten samt kristendomen. De anser därmed att den svenska staten 
inte skall vara neutral till religion eftersom att den svenska identiteten har ett så-
dant starkt band till kristendomen vilket är ett band de vill ska bevaras. De anser 
att om den svenska staten är neutral så kommer man förlora en del av den svenska 
identiteten. Därmed skall den svenska staten ge kristendomen en särställning i 
förhållande till andra religioner i Sverige. Detta gör det tydligt att andra religioner 
inte har samma rättigheter och plats i samhället i Sverige enligt Sverigedemokra-
terna. Här anser de att kristendomen skall ha en särställning och andra religioner 
skall stå under kristendomen. De talar även om att kristendomen är viktig även för 
de icke troende vilket ger de svenska kristna och dess identitet en maktposition 
över de övriga religionerna som finns inom Sverige. 

”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. Islamism-
ens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning 
motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundament-
alism bör vara mycket starkt begränsad.” (Sverigedemokraternas principprogram, 
2012:21) 

 
I denna del av Sverigedemokraternas principprogram så skapar de inte endast en 
svensk identitet utan även en identitet för muslimer som enligt dem är fundamen-
talistiska och kan därmed inte existera tillsammans med den svenska identiteten 
eftersom den är hotfull mot det svenska samhället och den svenska sammanhåll-
ningen. Här är det en stark andrafiering där Sverigedemokraterna återigen använ-
der sig av tankesättet ”vi och dem” och gör detta genom vilken religion man till-
hör. Här förklarar det att muslimer inte bör invandra till Sverige då det enligt dem 
upprör den svenska sammanhållningen och sen försöker de ge stöd till dessa tan-
kar genom att de ser islam och människorna som står troende under denna religion 
som främmande och annorlunda vilket ger starka antydningar mot orientalism. 

Kulturrasism bygger på teorierna om andrafiering och orientalism och man 
skulle kort kunna säga att där andrafiering och orientalism används som ett medel 
för att hävda att människor inte har plats i ett samhälle på grund av främmande 
kultur, språk eller religion är kulturrasism. Det finns ett starkt tänkande av orient-
alism inom Sverigedemokraternas principprogram där islam samt muslimer ses 
som något främmande samt även skrämmande för den svenska identiteten och 
välfärden. De ses sedan som en grupp som inte passar in i det svenska samhället 
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på grund av dessa skillnader som finns språkligt, kulturellt eller religiöst och på så 
sätt så finns det starka inslag av kulturell rasism inom Sverigedemokraternas prin-
cipprogram. 

4.2.2 Debattartikel 1 
 
Jag valde att studera debattartikeln ”En imam i storkyrkan gör mig illa berörd” 
som skrevs av Jimmie Åkesson (2011) och som beskriver öppnandet av riksmötet 
och gudstjänsten som hålls i och med detta i storkyrkan i Stockholm.  

Jimmie Åkesson beskriver i denna artikel en relation som funnits sedan 
länge och som idag är vad som kallas svensk historia. Denna relation är relationen 
mellan kristendomen och Sverige och är enligt Åkesson de värderingar och tradit-
ionerna som skapat det svenska samhället till vad det är idag. Enligt denna artikel 
så vilar Sverige på en kristen grund än idag och det kulturella arvet som Sverige 
fått från kristendomen är något som bör vara centralt i en tradition som öppnandet 
av riksmötet. Åkesson menar på att gudstjänsten hålls i en kristen kyrka och att 
gudstjänsten är en form av manifestation och framför allt en tradition som inte bör 
förenas med det mångkulturella Sverige utan att den skall fokusera på de gemen-
samma tankarna och föreställningarna som existerar inom landet och har gjort det 
tidigare i svensk historia. Här framgår det alltså främst att vikten av vad som upp-
rör Åkesson är alltså att han vill bevara vad som är svenskt och traditionsenligt 
och vill inte att det moderna mångkulturella samhället skall vara en del av det som 
är en lång kristen tradition inom Sverige. Han understryker dock att ett samtal bör 
finnas mellan de olika religiösa grupperna men inte inom en sfär som denna som 
skall baseras på den svenska gemenskapen.  

”Därför gör det mig illa berörd att man idag valt att återigen politisera gudstjänsten i 
samband med riksmötets öppnande genom att upplåta delar av gudstjänsten åt att 
låta en imam och en rabbin predika inför församlingen.” (Åkesson, 2011) 

 
Åkesson fortsätter senare genom att förklara att han anser att det inte är den 

rätta scenen att föra en dialog mellan olika religiösa grupper i samband med en 
gudstjänst och framför allt inte vid öppnandet av riksmötet. Han anser att det är ett 
behov av att manifestera mångkulturalism som yttras och att han är kritisk till 
detta eftersom det är mångkulturalismen som splittrar det svenska samhället. 

Man kan alltså i denna artikel tydligt uppfatta ett tänkande av vi och dem. 
Han talar historiskt om kopplingarna till kristendomen för att distansera den från 
övriga religioner så att den får en särställning och därmed skall ha en rätt att vara 
den enda religionen som presenteras i Storkyrkan. Vidare så tycker Åkesson att 
det är ett så kallat ”mångkulturalistiskt jippo” att låta andra religioner att delta i 
detta arrangemang eftersom att detta är en tradition knutet till den kristna kyrkan. 
Detta ger ett tydligt bevis på ett tänkande av ”vi och dem” där Åkesson ser ”de 
andra” som ett hot mot den svenska ekonomin och gemenskapen och som splittrar 
samhället eftersom vi inte längre är enade under vår svenska identitet.  

Det är även påtagligt att det är en identitet som skapats med hjälp av kris-
tendomen eftersom att det är rabbinen och imamen i Storkyrkan som upprör ho-
nom. Det finns alltså redan ett visst band mellan Sverige och kristendomen enligt 
Åkesson och att detta band hotas på grund av att man låter till exempel en rabbin 
föra predikan i storkyrkan.  



 21 

När Åkesson har skapat denna svenska identitet som han gjort inom denna 
artikel så har han även försökt att återkoppla till den tidigare svensken och talar 
om hur kristendomen länge funnits med bland de svenska traditionerna och är en 
del av vad som byggt upp Sverige.  

Det är svårare att detektera den kulturella rasismen inom denna debattartikel 
eftersom att identiteten som här skapas är en identitet för den svenska kyrkan och 
vad de skall stå för. Därmed så måste man inse att den svenska kyrkan är en del av 
den svenska identiteten och på så sätt utövas en kulturell rasism då människor 
som tillhör en annan religion är de som ses som de andra och därmed finns en 
påtaglig kulturell rasism där den svenska kulturen skall enligt Sverigedemokrater-
na vara enhetlig och baserad på kristendomen.  

4.2.3 Debattartikel 2 
 
I debattartikeln ”Dra in stödet till kvinnofientliga moskéer” så skriver Jimmie 
Åkesson om avslöjandet som Uppdrag granskning gjorde 2012 om förtrycket av 
kvinnor som finns i vissa svenska moskéer. Avsnittet från Uppdrag granskning 
fick stor plats i media men Jimmie Åkesson var inte nöjd utan hävdade att han 
hade varnat regeringen länge för det beteende han anser finns hos muslimerna i 
Sverige och fortsätter genom att använda ordet fundamentalistiska för att beskriva 
de svenska muslimska trossamfunden. 

 Inom denna artikeln så placerar Åkesson muslimerna som ”de andra” och 
målar upp muslimer som något främmande och talar om dem som en homogen 
grupp där vissa muslimer accepterar och deltar i månggifte. Åkesson skiljer dem 
därmed åt från dem han anser vara ”svenskarna” och förklarar sedan hur civil- och 
bostadsministern Stefan Attefall hoppas på att kunna skattefinansiera framtida 
byggen av moskéer. Inte nog med att han utövar en stark andrafiering och ser ett 
”vi” och ett ”dem” så utmålar han även islam som en farlig religion för det 
svenska samhället. Istället för att alltså skapa en svensk identitet genom att tala 
om Sveriges relation till kristendomen så skapar han istället en svensk identitet 
genom att skilja den svenska identiteten åt från islam och vad han tror om vad 
som islam står för.  

Även om kvinnoförtrycket var det första som Jimmie Åkesson tog upp så 
var den främsta prioriteten för Åkesson att bidragen till de svenska moskéerna 
skall dras in. Alla moskéer dras här över en kam som att de alla är fientliga mot 
kvinnor och därmed bör ingen av dem ha bidrag blir vad som kan utläsas ur de-
battartikeln. 

”Trots detta drogs inte stödet till kvinnofientliga moskéer som avslöjades i Uppdrag 
granskning in. De stoppades bara tillfälligt och började sedan betalas ut igen. Fak-
tum är att regeringen i kulturbudgeten 2012 för andra gången på kort tid, höjde stö-
det till trossamfunden, där de fundamentalistiska moskéerna ingår. I samma budget 
gjorde man kraftiga nedskärningar i stödet till bland annat handikappidrotten.” 
(Åkesson, 2013) 

 
Jimmie Åkesson anser att inga moskéer har rätt till att få bidrag längre vilket 

gör att han verkar generalisera och placera alla muslimer inom ett fack som att de 
alla är ”annorlunda”, ”farliga” och ”likadana” vilket är något som är typiskt att 
tänka inom orientalismen.  

De har tydligt placerats inom kategorin ”de andra” och beskrivs som kvin-
nofientliga och fundamentalistiska just eftersom de är muslimer. På så sätt skapar 
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de en svensk identitet då de särskiljer vad det är som muslimerna har som de anser 
är farligt som de samtidigt anser att man inte kan finnas hos en som dem anser 
vara svensk. 

I denna debattartikel är det tydligt att Sverigedemokraterna utövar sig av en 
viss form av kulturrasism. Kulturrasismen är påtaglig i denna debattartikel just 
eftersom de beskriver muslimer som en homogen grupp och de gör detta utifrån 
stereotyper och generaliseringar. Att beskriva en grupp som homogen utifrån 
främst generaliseringar och stereotyper är en del av orientalismen där man gärna 
ser skillnader från den egna kulturen än likheter och därmed legitimerar sin politik 
om att minska invandringen genom detta. Det är alltså tydligt att en kulturell ras-
ism existerar i och med de starka inslagen av orientalism och andrafiering som 
existerar inom denna debattartikel. 

4.3. Slutsatser 
 
Målet med detta arbete var att studera hur Sverigedemokraterna använder 

sig av religionen som ett medel att skapa en identitet och för att sedan se hur de 
använder sig av denna identitet för att skilja på dem som de anser vara svenskar 
och dem de anser inte ha rätten att bli kallade svenskar. När jag har studerat detta 
så har jag sett att Sverigedemokraterna använder sig av religionen som ett sätt att 
skapa en svensk identitet och denna svenska identitet används i sin tur för att 
skilja på “vi” och “dem”.  

För att kunna komma fram till ett resultat så använde jag mig av mina teo-
rier som bestod av den postkoloniala teorin samt teorin om kulturell rasism. Ge-
nom den postkoloniala teorin och dess begrepp andrafiering, orientalism samt 
nationell identitet så kunde jag komma fram till ett resultat om att Sverigedemo-
kraterna använder sig av en svensk identitet. 

Den svenska identiteten som skapats av Sverigedemokraterna med hjälp av re-
ligionen har främst varit baserad på att ställa andra grupper utanför den föreställda 
gemenskapen som Sverigedemokraterna själva har skapat. Jag har tolkat det som 
att de själva är medvetna om valet att de använder sig av religionen som ett medel 
då de ofta talar om religion och identitet i samma mening.  

Religionen och dess kraft att skapa en identitet har varit användbart för Sveri-
gedemokraterna för att kunna bedriva sin politik utan att uttrycka någon form av 
rasistiska åsikter. Jag har kommit fram till denna slutsats genom att använda mig 
av Edward W. Saids teori om orientalism och att använda mig av centrala begrepp 
som kan återfinnas inom den postkoloniala teorin så som andrafiering, nationell 
identitet och sedan även kulturell rasism som är en produkt av den postkoloniala 
teorin.  

Andrafiering och orientalism är centralt inom skapandet av en nationell identi-
tet och man kan se att tänkandet av “vi” och ”dem” samt att det sker en form av 
främlingstänk, framför allt mot dem från mellanöstern och Afrika, gör att jag an-
ser att Sverigedemokraterna använder sig av religionen som ett identitetsskapande 
medel. 

Religionen har blivit en form av ett medel för Sverigedemokraterna som hjälper 
dem att driva fram politiska åsikter. Jag har sett det som att användandet av den 
svenska identiteten är en form av en kulturell rasism eftersom att man utesluter en 
grupp av människor genom att skapa en homogen gemenskap runt dem utifrån 
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egna föreställningar, stereotyper samt generaliseringar och därefter skilja dem från 
den gruppen som anses vara svensk och till sist legitimera politiska frågor som 
invandrings-stopp med att de som anses vara ”de andra” är för farliga för det 
svenska samhället eller är ett hot mot religionen. 

Jag har kommit fram till att detta parti uttrycker åsikter likt dem man kan finna 
inom kulturrasismen och att dessa åsikter existerar hos dem för att göra ett mju-
kare intryck än vad som finns hos biologisk rasism. 

I den första debattartikeln som handlade om att en imam och en rabbin var med 
under en gudstjänst i den svenska kyrkan så kan man även tydligt se att Sverige-
demokraterna skapar en identitet åt den svenska kyrkan för att därmed kunna ”be-
skydda” den svenska kyrkan från vad de anser är ett hot från andra religioner. Här 
talar de alltså inte om ett hot från en grupp av människor utan snarare även ett 
institutionellt hot från andra religiösa grupper mot den egna religionen och kyr-
kan. På så sätt kan man se att Sverigedemokraterna knyter ett starkt band till vad 
som kan ses som traditionell kristendom eller möjligtvis svensk historia. 

På ett sätt så skulle man alltså kunna se Sverigedemokraterna som traditional-
ister och att de vill bevara samhället så som de en gång varit. De skapar en identi-
tet för vad de anser är svenskt och de skapar en identitet för vad de anser att 
svenska kyrkan är och sen bedriver de en politik som är emot det mångkulturella 
genom sitt behov av att bevara. På ett sätt så tolkar jag detta som att partiet vill 
vara en del av det globala samhället samtidigt som de motarbetar det.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 
 

Inför dessa studier så gick mitt val av teori ut på att välja teorier som kunde sam-
mankopplas med den kulturella rasismen som var en del av min frågeställning 
och därmed fann jag det som mest intressant att utöver att använda mig av teorin 
om kulturell rasism basera mitt ämne på olika begrepp som finns inom den post-
koloniala teorin. Dessa olika begrepp som kan finnas inom den postkoloniala teo-
rin hänger alla samman men är även begrepp som själva kan användas som själv-
ständiga och oberoende teorier vilket var viktigt för mina studier. 

Valet av teorier berodde just på de olika typerna av begrepp som kan finnas 
inom den postkoloniala teorin och därmed hängde samman som i en kedja och 
fungerade tillsammans som en teori men stod ändå själva som egna begrepp. Fak-
tumet är att varje begrepp skulle ensam inte svara på så mycket men tillsammans 
så gav de svar på mer än om det bara fanns andrafiering och sedan kunde de till 
sist även ge ett resultat med ett mönster av kulturrasism samt svensk identitet.  

När jag påbörjade mitt arbete så var det för mig den viktigaste frågan först 
att besvara om Sverigedemokraterna använde sig av en svensk identitet tidigt i 
arbetsprocessen så fann jag att de talade om den svenska identiteten rakt ut själva 
vilket gjorde att analysen om de använde sig av en svensk identitet meningslös 
och arbetet fick istället fokusera på hur de skapade en svensk identitet. Här kom 
de olika teorierna bra till hands eftersom fokusen då i min teori flyttades och 
handlade mer om kulturrasismen än vad det gjorde tidigare.  

Kulturell rasism är enligt Karen Wren något som är starkt sammankopplat 
med den nationalistiska ideologin. Detta är något jag sett tydligt efter att ha använt 
mig av min teori om kulturell rasism inom min analys och därmed kunnat studera 
hur nationalismen och kulturrasismen går ihop på så många plan vilket för mig till 
en början nästan var oväntat.  

I sin artikel så har Karen Wren studerat fallet med kulturrasismen i Dan-
mark där hon bland annat behandlar idén om att kulturrasismen som en idé som 
börjar hos akademikerna. Detta är intressant just eftersom att Edward W. Said var 
inne på samma spår och talade om hur vissa professorer har ”orienten” som hu-
vudämne och därmed påbörjas orientalismen hos akademikerna. Detta är en syn 
jag aldrig annars kunnat se om jag inte stött på dessa två i mina teorier.  

Said skriver att orientalism idag kan ses som en form av politisk propaganda 
vilket är något jag verkligen har kunnat studera i mitt resultat. Precis som nämnts 
tidigare så är orientalismen ett maktspel mellan dem som anses vara européer och 
icke-européer. Detta maktspel kan sedan ses i politiken där man benämner orient-
alism som ett sätt att vinna väljare.  
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5.2 Metodisk reflektion 
 

Eftersom mitt arbete var en analys av texter så lämpade det sig mest att använda 
metoden textanalys och diskursanalys. Syftet med mina studier var just att studera 
vad det är Sverigedemokraterna går ut med och sedan studera just dessa uttalan-
den för att se hur de använder sig av religionen i syfte att skapa en svensk identi-
tet. Ett arbete som detta är alltså fullt baserat på en textanalys och framför allt en 
kvalitativ textanalys och en diskursanalys som gör att texten arbetas på ett sådant 
sätt att man snarare ”läser mellan raderna”. 

Analysen av meningsinnehåll blev väldigt ledande som metod för mitt ar-
bete då den hjälpte till att välja ut centrala delar ur mitt material genom att katego-
risera dem utifrån de olika begreppen som kan finnas inom mina teorier, alltså: 
andrafiering, orientalism och kulturell rasism. Materialet kategoriserades alltså 
efter de olika begreppen som kunde finnas inom teorierna för att finna vad som 
var relevant för mina studier. När materialet hade kategoriserats så analyserades 
det tillsammans med hjälp av den första metoden som var en textanalys. Här ana-
lyserades texterna som tidigare kategoriserats för att finna ett samband av det 
materialet som plockats ut ur det ursprungliga materialet.  

Detta har varit väldigt effektivt för mina studier då metodanalysen verkligen 
var till god hjälp att plocka ut just det som var relevant för arbetet och finna en 
röd tråd utan att generalisera materialet som studerats. Helhetsmaterialet har alltså 
inte generaliserats utan jag har funnit ett samband av maning som är återuppre-
pande inom mitt material. Detta har gjort att jag har kunna studera det som fak-
tiskt skulle studeras utan att behöva gå igenom materialet som var irrelevant för 
min studie.  

Däremot så har mitt arbete helt klart färgats av de olika teorierna jag valt ef-
tersom dessa blev kategoriseringen inom arbetet. På så sätt kan man även säga att 
det finns en risk att jag har ställt en fråga som jag vet vad jag får för svar på och 
på så sätt kan det vara svårt att inte kritisera resultatet. 
 

5.3 Empirisk reflektion 
 

I artikeln av David Kaminsky så beskriver han hur man kan bedriva bland annat 
främlingsfientlig politik genom att använda sig av äldre svenska traditioner så 
som folkmusiken som ett medel. Kaminsky redogör för hur traditioner kan beskri-
vas som hotade av det som är nytt och att man använder detta som ett sätt att 
vinna väljare. Alltså att beskriva till exempel något som folkmusiken och att den 
skulle vara hotad vilket gör att man får fler väljare eftersom människor kan rela-
tera till svensk folkmusik och vill bevara detta. Kaminskys undersökning är ett 
arbete som står väldigt nära det jag har studerat och den större skillnaden är väl 
främst det att jag har studerat hur partierna använder sig av religion medan Ka-
minsky har studerat gamla traditioner så som folkmusik. På ett sätt var det alltså 
väldigt olika traditioner så som musik och religion men både traditionerna gav 
samma utslag i både min och Kaminskys studie då det används som ett medel för 
att attrahera väljare till åsikter som de annars skulle uppfatta som främlingsfient-
liga. 
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Brigitte Suter skriver att invandrare tilldelas en roll inom sin identitet men 
det finns två olika roller att välja mellan. Antingen så utmålas de som ett offer 
eller som en förövare. Inom mitt arbete som just fokuserade på Sverigedemokra-
terna så utmålas människor med invandrarbakgrund nästan helt och hållet som 
förövare. När man studerar en mer allmän syn som är utbredd i samhället så exi-
sterar alltså två olika uppfattningar men det kan inte göra det inom Sverigedemo-
kraterna som ständigt använder sig av rollen förövare som de applicerar på in-
vandrare för att beskriva varför invandringen till Sverige bör minskas. På så sätt 
tycker jag att Suter har gjort ett väldigt intressant arbete som däremot inte kan 
jämföras med mina studier då Sverigedemokraterna trots allt har skapat en identi-
tet åt invandrare vilket är en identitet som är genomgående negativ. 

I boken Islamofobi så beskrivs det av Mattias Gardell att det finns en skapad 
och föreställd idé om vad en svensk är och vad en muslim är. Dessa idéer är iden-
titeter man skapat åt varandra men även åt sig själv och de skapas ofta av oriental-
ism och andrafiering. Detta är precis mitt resultat så som det är Mattias Gardells 
resultat. Men den existerande skillnaden är främst att han fokuserar på synen på 
muslimer och svenskar i allmänhet medan jag har fokuserat på Sverigedemokra-
ternas syn på vad som är svenskt och vad som är muslimskt. Man kan alltså säga 
att jag har fördjupat Gardells arbete genom att precisera det på ett fenomen existe-
rande idag. 

I Religion och politik skrev Magnus Hagevi att individer söker sig till 
varandra om man har likartade åsikter för att gå ihop mot den som känns främ-
mande och att detta är något som bland annat kan ses inom politiken. Jag kom 
fram i mitt resultat att detta är precis vad Sverigedemokraterna står för och gör. 
Det intressanta är att Hagevi främst menade att det var religiösa politiska frågor 
och mer på en individnivå i samhället men att Sverigedemokraterna visar att detta 
även är existerande inom ett helt politiskt parti. Precis som Hagevi sa att männi-
skor som delade uppfattning om religion gick ihop så har medlemmarna i Sveri-
gedemokraterna gått ihop. Alla är de kristna och de har en uppfattning om vad 
kristendomen och de står för samtidigt som de har en likadan bild av vad till ex-
empel en muslim tror och tänker. 
 

5.4 Avslutande reflektioner 
 

Vid analysen av materialet insåg jag att mycket av vad Sverigedemokraterna på-
pekar är problemet hos människor med invandrarbakgrund är deras kultur. Jag 
trodde att religionen skulle ha en mycket mer betydande roll eftersom att de just 
alltid talar om dem som ”muslimerna” men ”muslimerna” verkar ha blivit ett sam-
lingsnamn för alla som kommer från mellanöstern och Afrika oavsett om de är 
muslimer eller kristna. Jag tror därmed att det skulle vara väldigt intressant att 
utföra en studie över Sverigedemokraternas definition och syn på kultur eftersom 
de betydligt oftare använder sig av argumentet ”kultur” än vad de använder sig av 
begreppet ”religion” när de ska försvara den svenska identiteten.  

Det vore även intressant om man fortsatte det jag påbörjat genom att även 
studera Sverigedemokraternas blogg. Jag kunde själv inte studera detta i min 
undersökning för materialet hade blivit för brett men jag lästa några blogginlägg 
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och fann dem väldigt intressanta då de skriver på ett annat sätt när inläggen och 
texterna inte tillhör samma formella rum så som principprogrammet gör. 

När jag läste Brigitte Suters text om de olika rollerna som tilldelas männi-
skor med invandrarbakgrund så återkopplade jag detta till något som jag läst i 
Sverigedemokraternas principprogram. Vid de flesta tillfällen som människor med 
invandrarbakgrund omnämns så placeras de in i rollen som förövaren men i ett 
speciellt stycke så omnämndes de som offer vilket var väldigt annorlunda för att 
vara Sverigedemokraterna. Där talades det om en linje av politik där de skulle 
hjälpa människor som flytt sina hemländer men bara inte hjälpa dem till Sverige. 
Detta beskrevs som att människorna var offer för att bo i ett land som till exempel 
var fyllt av krig men hade fortfarande ingen rätt till att komma till Sverige utan 
endast få ekonomisk hjälp att flytta till grannlandet av sitt hemland. Detta fann jag 
väldigt intressant och skulle vara något jag skulle vilja studera vidare på. Inte end-
ast för att det är den enda gången invandrare inte ses som förövare utan även för 
att de fortfarande inte ses som människor med rätt att komma till Sverige. 

Avslutningsvis så tycker jag att identitetsskapande är ett väldigt intressant 
ämne och hade gärna forskat mer runt den svenska identiteten och hur det påver-
kar olika faktorer i det svenska samhället. Framför allt tycker jag det är intressant 
med den svenska identiteten och hur den agerar som bevarande och hur det påver-
kar politiken idag. 
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Sammanfattning 

Sverigedemokraterna är idag Sveriges fjärde största parti och har blivit 
uppmärksammade som ett nationalistiskt parti med främlingsfientliga åsikter 
främst gentemot muslimer. Därmed så har Sverigedemokraterna byggt upp ett 
starkt band till den traditionella kristendomen och vad som de anser vara tradit-
ionellt svenskt.  

I detta arbete så har jag studerat hur Sverigedemokraterna använder sig av 
religionen för att skapa en svensk identitet och vidare hur de använder denna iden-
titet för att skilja på ett ”vi” och ett ”dem” och till sist studerade jag hur detta 
skulle kunna ses som en form av kulturell rasism.  

I detta arbete så arbetar jag med hjälp av två teorier, den första teorin är den 
postkoloniala teorin som delas upp i tre begrepp bestående av orientalism, andra-
fiering samt nationell identitet. Min andra teori är baserad på Karen Wrens teori 
gällande kulturell rasism och infogar den postkoloniala teorin inom sig. 

I detta arbete så använde jag mig av den kvalitativa textanalysen vilket är en 
diskursanalys som går ut på att jag ställer frågor till texten istället för att studera 
vad texten själv verkligen vill förmedla. På ett sätt kan man alltså säga att man 
läser vad som finns mellan raderna. 

Efter att ha analyserat Sverigedemokraternas principprogram samt debattar-
tiklar utifrån mina teorier så kom jag fram till att partiet använder sig av en svensk 
identitet och att de gör detta för att kunna skilja på vem som anses vara svensk 
och vem som inte gör detta. I och med att partiet gör denna uppdelning så gör det 
även att de ser dem som inte tillhör kategorin av vilka som ansågs som svenskar 
till en grupp av främmande människor som har sin egen gemenskap och som där-
med inte skall vara del av den svenska gemenskapen. Detta är vad som kallas 
kulturrasism vilket besvarar min andra frågeställning om partiet uttrycker en form 
av kulturrasism inom sitt principprogram. 

Jag har själv uppfattat det som att partiet inte endast gör en identitet åt de 
som anses vara svenskar utan att de även gör en identitet åt svenska kyrkan och 
vad som anses vara kristet för att även bevara denna tradition. Detta gör att min 
slutsats blev att Sverigedemokraterna vill bevara landet som det alltid varit och är 
på många sätt rädda för förändring och det som är nytt samt att de döljer och legi-
timerar främlingsfientlig politik genom att bygga upp denna svenska identitet för 
att framställa sitt politiska syfte som en vilja att bevara den svenska tryggheten, 
solidariteten och traditionerna.  
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