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Abstract 

The ambition of this paper is to study the construction of the categorization between “us” 

and “them” in a religious minority, represented by Jehovah’s Witnesses and a nationalist 

political party, represented by the Swedish Democrats. This will be done by a discursive 

psychology analysis of their official publications on each group’s website. By a deductive 

study using Henri Tajfel’s Social Identity Theory trying to disclose the psychological 

processes; social categorization, social identity, social comparison and psychological 

distinctiveness. The study will also include one potential danger of the “us” and “them” 

categorization – terrorism, through Fathali M. Moghaddam’s Staircase to Terrorism. This 

will be done partly through comparing the two theories to see where they overlap and 

how they differ. Partly through looking at Jehovah’s Witnesses and the Swedish Demo-

crats publication in light of the Staircase to Terrorism. The aim is not to accuse either of 

these groups of terrorism, but mainly to show what preconditions each groups’ ideologies 

contain as formulated on their websites.  

   The achieved results of this study shows that the psychological processes to create and 

maintain the dichotomy between “us” and “them” in a religious minority and a national-

istic political party overlap in several ways. For instance both claim that everybody is 

welcome to join the ingroup, if they are prepared to assimilate. This however might be 

harder for some groups than others in the case of the Swedish Democrats.  

   The differences is mostly found in the psychological distinctiveness, where Jehovah’s 

witnesses focus on social creativity, that is to choose social comparison group and chang-

ing dimensions of comparing. While the Swedish Democrats do obtain these strategies as 

well as their aim to improve the ingroups’ status focuses on social competition through 

political action.   

   As for terrorism both groups shows some tendencies that overlap with the preconditions 

for potential terrorist groups or “steps” of the Staircase to Terrorism. For instant they both 

have a clear dichotomy between “us” and “them”, and they believe their “we” – ingroup 

to be threatened and considers the society to be in need of great change. This does not 

mean however that either of these groups is on the edge to terrorism. The main reason 

found to why they don’t take terrorist action is, in the case of Jehovah’s Witnesses that 

they believe it to be Gods mission to create societal change. In the case of the Swedish 

Democrats they do not consider violence to be the only option. But it shows the danger of 

categorization between “us” and “them”.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Vi och dom. I det slarviga, eller medvetet manipulativa, bruket av första person pluralis, det 
lilla till synes oskyldiga ordet vi, vilar den största faran och det största hotet. Vi är alltid far-
ligare än dom.  

- Leroy O’Hara1  

 

Kategoriseringen mellan ”vi” och ”dem” kan göras på en rad olika premisser. Ge-

nom en social identitet baserad på gemensam härkomst och kultur eller en ideolo-

gisk-religiös identifikation genom gemensamma ideologiska och/eller religiösa 

referensramar och värderingar. Eller genom en social identifikation baserad på 

grupptillhörighet i form av socio-ekonomisk-, generations-, köns-, eller yrkesge-

menskap bärande av specifika värderingar och referensramar (Farris, Ioppolo & 

Melis, 2007). Dessa måste legitimeras för att få genomslagskraft. Religionen har 

historiskt sett varit det vanligaste och mest effektiva legitimeringssättet för sociala 

institutioner och hierarkier genom att ge dessa en helig och kosmisk legitimitet 

(Geels & Wikström, 2012). Således har uppdelningar mellan ”vi” och ”dem” för-

klarats med gudomligt ingripande. I dagens Sverige, utgör inte religionen längre 

denna självklara legitimering, Sverige räknas ofta till ett av världens mest sekula-

riserade länder. Religion betraktas relativt konsekvent i dagens Sverige som en 

privatsak, skilt från politik och stat samt i allt mindre utsträckning organiserad och 

institutionell för att istället bli allt mer individualiserad. Samtidigt har religionens 

roll i samhället uppmärksammats i politiska, kulturella och sociala diskussioner i 

och med samhälleliga förändringar. Ökad migration och globalisering under se-

nare tid har lett till att Sverige blivit betydligt mer mångetniskt och mångreligiöst. 

Inklusive människor som inte anser att religion endast är en privatsak (Andersson 

& Sander, 2009). I dagens Sverige är fortfarande grupperingar mellan ”vi” och 

”dem” högst närvarande men hur legitimeras de idag? Och har religionen spelat ut 

sin roll i sammanhanget? 

   Den här studien genomförs inom den religionspsykologiska disciplinen vars 

uppgift är att studera de individuella, sociala och kulturella behov hos individen 

som religionen möter. Mycket sker i samspelet mellan individen och kulturen, 

inklusive dess symbol- och mytsystem som är avgörande för förståelsen av relig-

ionens uppkomst och funktion. (Hood, Hill & Spilka, 2009; Geels & Wikström, 

2012). I den här studien kommer fokus att ligga på religionens funktion vid skap-

andet och upprätthållandet av distinktionen mellan ”vi” och ”dem”. 

I syfte att studera detta kommer jag genomföra en kvalitativ studie där jag utgår 

från två olika typer av grupper som i den här studien betraktas som sociala identi-

                                                 
1 Översatt av Nilsson, P. (2007) i Svenne: en (o)möjlig berättelse. ([Ny utg.]). Stockholm: Mån-
pocket. 



 6 

teter. Den ena typen av grupp är ett religiöst minoritetssamfund som i studien re-

presenteras av Jehovas vittnen, den andra grupptypen utgör ett nationalistisk poli-

tiskt parti, och representeras i studien av Sverigedemokraterna. Båda finns repre-

senterade i en nutida svensk kontext och båda utgör minoriteter. Dock inte så 

marginella att de kan betraktas som omotiverade att studera och framförallt båda 

gör en tydlig distinktion mellan ”vi” och” dem”. Jehovas vittnen är intressanta i 

sammanhanget då gruppen i motsats till konstaterandet ovan fortfarande åberopar 

Gud som högsta auktoritet inom den sekulära svenska kontexten. Fokus kommer 

att i fallet Sverigedemokraterna läggas på när, samt hur religionen tas i bruk inom 

politiken för att legitimera dikotomin mellan ”vi” och ”dem”. Studien kommer att 

göras genom en deduktiv ansats grundad i Henri Tajfels sociala identitetsteori. 

Som det inledande citatet antyder kan dikotomiseringen mellan ”vi” och ”dem” 

leda till, eller vara potentiellt farlig. Tajfel uttrycker det så här: 

In order for the members of an ingroup to be able to hate or dislike an outgroup, or to dis-
criminate against it, they must first have acquired a sense of belonging to a group which is 
clearly distinct from the one they hate, dislike or discriminate against (Tajfel, 1974, s. 66) 

 

Tajfel (1979) lyfter som exempel fram slavhandel och Turner (2010) folkmord. 

Därför kommer ett annat perspektiv läggas på studien som lyfter ytterligare en av 

många förödande konsekvenser en sådan uppdelning kan komma att få, nämligen 

fundamentalistisk terrorism. Rowatt, Johnson Shen, LaBouff och Gonzales (2013) 

konstaterar att mycket forskning bedrivs kring religiös fundamentalism på ett per-

sonligt/individualistiskt plan men att forskningen är mycket begränsad på ett soci-

alpsykologiskt plan. I den här uppsatsen kommer jag försöka täcka lite av det hå-

let. De studerade grupperna utgör visserligen ingen religiös eller politisk funda-

mentalistisk grupp i den meningen att de förespråkar väpnad kamp för sina över-

tygelser. Därmed kan kopplingen till Moghaddams, Warren och Love’s Staircase 

to Terrorism uppfattas väldigt långsökt. Genom en analys kring de psykologiska 

processerna i social identitetsteori i förhållande till stegen i trappan mot terrorism 

kan det ändock vara möjligt att klargöra varför denna uppdelning mellan ”vi” och 

”dem” är så farlig.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera 

vad som kännetecknar skapandet och upprätthållandet av distinktionen mellan 

kategorierna ”vi” och ”dem” i ett religiöst samfund, Jehovas vittnen och ett nat-

ionalistiskt politiskt parti, Sverigedemokraterna (hädanefter JV respektive SD). 

Genom en diskursanalys av gruppernas officiella publiceringar kommer jag 

göra en deduktiv studie med utgångspunkt i Henri Tajfels Social Identity Theory 

(fortsättningsvis SID). Vidare kommer jag försöka identifiera likheter samt skill-

nader mellan de psykologiska processer som ligger bakom skapandet av det Tajfel 

benämner in- och utgrupper i de båda grupperna. Slutligen kommer jag, som ett 

sidospår i uppsatsen, lyfta en möjlig konsekvens av uppdelningen mellan ”vi” och 

”dem”, nämligen terrorism utifrån Moghaddams Staircase to Terrorism (hädanef-

ter StT), detta för att belysa hur potentiellt farlig uppdelningen kan vara, eller bli.    
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1.2. Frågeställning 

Min övergripande frågeställning är: Hur kan Jehovas vittnen respektive Sverige-

demokraternas inställning till utgrupper förstås utifrån Henri Tajfels teori om 

social identitet? Frågeställningen kommer specifikiseras genom fyra underfrågor:  

1. Vilka utgör ingruppen respektive utgruppen i en Sverigedemokratisk re-

spektive Jehovas vittnen diskurs? Vad påstås om ingruppen respektive ut-

gruppen explicit och/-eller implicit i materialet? 

2. Genom vilken argumentation görs uppdelningen mellan ”vi och dem” i re-

spektive diskurs? Kan de psykologiska processerna social kategorisering, 

social identifikation, social jämförelse och psykologisk distinktion utläsas? 

3. Vilka likheter och/-eller skillnader kan identifieras mellan Jehovas vittnen 

och Sverigedemokraternas in- och utgrupps-skapande och upprätthål-

lande? 

4. Vilka potentiella risker för våldsutvecklande kan en sådan uppdelning 

mellan ”vi” och ”dem” ge upphov till? 

1.3. Avgränsning 

En avgränsning för studiet av politiska och religiösa grupper har gjorts till det 

nationalistiska politiska partiet SD och samfundet JV. Givetvis hade det varit för-

delaktigt att innefatta fler grupper i studien och på så sätt kunna göra en mer all-

mängiltig slutsats. Detta är dock inte möjligt inom uppsatsens omfång så väl som 

tiden till förfogande. Vidare har en avgränsning gjorts till hur partiet respektive 

samfundet framställer sig själva i officiella sammanhang på internet. Detta för att 

undvika en fokusering på de mest extrema individerna och uttrycken inom respek-

tive grupp och istället studera den mer generella inställningen inom de båda grup-

perna.  

Valet av SD motiveras med att det är det parti i Sveriges riksdag idag som på-

visar en tydlig distinktion mellan just föreställningen om ”vi” och ”dem”, ”svens-

kar” och ”icke-svenskar” eller ”invandrare”. Eftersom studien är religionspsyko-

logisk var det även viktigt att det studerade partiet hade någon koppling till relig-

ion. Två kopplingar kan utläsas, för det första används religion som en av flera 

gemenskapspunkter i SDs beskrivning av ”vi-et”. För det andra är paritet väldigt 

kritiskt till religiösa uttryck som inte betraktas som ”svenska”. Därmed används 

religion även vid definierandet av annanheten i ”dem-et” och i kritiken för att 

”dem” ska få komma till Sverige. JV gör genom sitt religiösa anspråk om enda 

väg till frälsning även de uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”, där vi-et represen-

teras av de som följer Jehovas lära medan dem-et representeras av de som inte 

ingår i samfundet. Valet av samfundet motiveras med Altemeyer och Hunsbergers 

konstaterande att protestantiska samfund är överrepresenterade bland religiösa 

fundamentalistiska grupper, vilka i sin tur tenderar att ha fler negativa fördomar 

och inställningar till andra grupper (2005, s. 383 ff.). Det finns både mer religiösa 

samfund och radikala nationalistiska partier representerade i den svenska kontex-

ten, men dessa har valts då de är grupper med relativt högt medlemsantal samt har 

funnits i Sverige under en längre period. Vidare har de gemensamt att båda grup-

perna uppfattar sin position i samhället som hotad. Det finns dock en viktig skill-

nad som måste uppmärksammas, nämligen att SD strävar efter att förändra sam-

hället till den egna gruppens fördel på bekostnad av ”de andra” och utgör därmed 

en högre risk än JV att leda till farliga konsekvenser.  
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Fråga fyra i frågeställningen har begränsats till att ta upp en potentiell risk som 

denna uppdelning kan leda till, nämligen terrorism och studeras utifrån StT. Detta 

i syfte att visa på hur farlig denna uppdelning av grupper i ”vi” och ”dem” kan 

vara, eller bli under vissa förutsättningar som kommer att diskuteras. Att just 

terrorism är intressant i sammanhanget beror på att terrorism ofta kopplas till 

fundamentalistiska religiösa grupper, oftast muslimska, detta trots att Europols 

EU Terrorism Situation and Trend Report visar TE-SAT från det senaste decenniet 

att majoriteten av de utförda terrorattentaten som genomförts har begåtts av seku-

lära separatiströrelser (Gardell, 2011, s. 112 f.). Således när SD kritiserar islam 

som ideologi för att vara potentiellt våldsamma, görs det trots att fakta visar att 

den egna gruppen utifrån sin sekulära nationalistiska ideologi utgör troligare po-

tentiella terrorister. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Jag har genomfört en litteratursökning i Uppsala Universitets databas som inklu-

derar publikationer ur en rad nationella och internationella databaser och tidsskrif-

ter, exempelvis LIBRIS, DISA och DiVA. Jag gjorde inledningsvis en avgräns-

ning till ”endast fulltext” samt till de språk jag behärskar; svenska, engelska och 

italienska. Därefter gjorde jag sökningar genom kombinationer av nyckelord häm-

tade från syfte, frågeställning samt Henri Tajfels teori om social identitet. Jag in-

ledde med väldigt smala sökningar i syfte att hitta de som närmast berör denna 

studies syfte. Sökningen genomfördes 2013-12-05 genom följande kombinationer: 

Jehovas Vittnen + Social identitet (1 träff) Jehovah’s Witnesses + “Social identity 

theory” (25 träffar) Sverigedemokraterna + “vi och dem” (1 träff) Sverigedemo-

kraterna + Social identity theory (26 träffar). Resultaten blev dock ytterst begrän-

sade och därefter gjorde jag bredare sökningar. Eftersom studien är deduktiv be-

höll jag begrepp från social identitetsteori men kombinerade sökningarna med 

religion eller religious minority och nationalism, enligt följande: Nationalism + 

ingroup + outgroup (626 träffar) Nationalism + “social identity theory” (689 

träffar) Religion + ”we and them” (107 träffar) ”Religious minority” + ingroup + 

outgroup (121 träffar) ”Religious minority” + ”social identity theory” (124 träf-

far). I dessa sökningar som alla gav över hundra träffar var det omöjligt att gå 

igenom samtliga. Resultaten ordnas i sökkatalogen efter relevans och de hundra 

första har sedan gåtts igenom systematiskt, sorterats och de mest aktuella valdes 

ut. Generellt valde jag att utgå från mer etablerade forskare, och/eller studier som 

är vetenskapligt granskade. När sådana studier inte fanns tillgängligt har jag an-

vänt mig av C-uppsatser, så var fallet i de mer specifika sökningarna på SD och 

JV i kombination med social identitet. Detta är ändock av intresse i samman-

hanget då dessa båda är utgivna i år (2013) samt är hämtade i en svensk kontext 

och därmed står nära min studie på flera vis. Nedan följer en sammanfattning av 

den litteratur som närmast berör denna studie. 

1.4.1. Religiös minoritet   

Hoverd, Arkinson och Sibley (2012) har studerat hur en religiös grupps storlek 

påverkar individernas grad av psykologisk identifikation med den religiösa grup-

pen. De kommer fram till att medlemmar i mindre religiösa grupper som utgör 

mindre än 1,5 procent av befolkningen, tenderar att identifiera sig mycket starkt 

med sin religiösa grupp. Medan medlemmar av större grupper, 6 procent av be-
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folkningen eller mer generellt tenderar att identifiera sig med den religiösa grup-

pen i lägre utsträckning.  Däremot kunde inte utläsas någon tendens att människor 

som tillhörde de större religiösa grupperna (över 6 procent) skulle vara mindre 

och mindre religiösa ju större gruppen de tillhörde var. Denna slutsats kom de till 

genom att analysera resultatet av en studie som utförts på Nya Zeeland 2009, med 

1857 personer, varav drygt 43 procent var religiösa och uppdelade i 34 olika reli-

giösa grupper. Studien byggde på de svarandes subjektiva uppfattning av sin iden-

tifiering med sin religiösa grupp och mättes genom frågor som värderades 1-7. 

Girgoropoulou och Chryssochoou (2011) undersöker i en kvalitativ studie den 

strategiska aspekten av religionsbyte med utgångspunkt i SID, enligt vilken en 

socialt underprivilegierad grupp skulle försöka ingå i andra grupper med högre 

status. I studien arbetar de utifrån hypotesen att synen på minoritetsgruppen skulle 

bli mer positiv genom att minoritetsgruppen anammande majoritetssamhällets 

religion. Då detta skulle leda till antagandet att individen identifierar sig mer med 

nationen och mindre med den egna minoritetsgruppen, dock skulle enligt hypote-

sen inte alla minoriteter betraktas lika. Genom studien som genomförts i den länge 

mono-religiösa Grekiska kontexten, som dock nyligen blivit mer kulturellt hetero-

gent kunde de bekräfta sin hypotes. Analysmaterial insamlades från de studenter 

som tillhörde majoritetsreligionen, ortodoxa kristna på psykologikurser vid uni-

versitetet. Vilkas åsikter kring anammandet av majoritetreligionen hos ett antal 

olika minoriteter närvarande i landet, analyserades. Studien visade dock att majo-

ritetsbefolkningen trots detta inte ville att minoriteterna skulle byta religion, men 

vad det berodde på framkom inte. 

Nylund (2013) har studerat före detta JVs identitetsuppfattning dels under tiden 

i samfunden, dels utanför, här fokuserar jag på det förstnämnda. Nylund upptäckte 

att identiteten präglades av ett ”annorlundaskap” i och utanför församlingen. I 

församlingen gjorde annorlundaskapet att individen inte såg sig passa in i den 

egna gruppen och var vanligast hos individer som inte trodde på religionen. An-

norlundaskapen utanför samfundet var vanligare för de individer som trott på re-

ligionen, här är personen snarare en del av en grupp än en individ. Synen på värl-

den präglades av ett svart-vitt tänkande med en mycket avvaktande inställning till 

människor utanför gruppen. En av informanterna vittnar om att hon såg ner på 

människor som inte var lika troende som henne själv. Flera av de svarande upp-

levde att de övertagit roller från signifikanta andra. Därvid framkom en rädsla för 

ensamhet samt skuld- och skamkänslor för att inte leva upp till de krav som var 

påtagliga under tiden i samfundet, som präglades av en känsla att alltid vara över-

vakad. Det framkom också en avvaktande inställning till människor utanför grup-

pen, ett svart-vitt perspektiv på världen som gör gemenskapen inom gruppen 

stark. Alla informanter utom en har blivit uteslutna ur församlingen, flera, men 

inte alla har upplevt att de blivit illa behandlade av sin familj och församling efter 

avhoppet. Studien genomfördes genom en kvalitativ intervjustudie med sex före 

detta medlemmar i JV, samtliga uppvuxna i samfundet men valt att lämna det.    

1.4.2. Nationalism  

Rydgren och Ruth (2011) har gjort en studie där de undersöker varför människor 

röstar på SD utifrån två hypoteser de hämtat från tidigare forskning. Enligt den 

första hypotesen är det framför allt socialt marginaliserade grupper som röstar på 

partiet. Detta för att områden där SD har stort stöd sammanfaller med områden 

där arbetslösheten är hög, genomsnittsinkomsten såväl som den genomsnittliga 
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utbildningsnivån låg. Enligt den andra hypotesen är den bakomliggande orsaken 

en tävling mellan etniska grupper och då sammanfaller stödet för SD med in-

vandrartätheten. Vidare prövar de en egen hypotes som inte hämtas från tidigare 

forskning som bygger på att stödet för SD skulle vara högre i områden med hög 

kriminalitet. Genom studien finner de stöd i samtliga hypoteser men starkast för 

att det är socio-ekonomiskt marginaliserade grupper som röstar på SD. Även om-

råden med hög kriminalitet tycktes rösta mer på SD, detta skall inte förstås som 

att invandrare är mer kriminella.  Studien genomfördes genom att jämföra SDs 

valresultat i olika kommuner, och jämföra resultaten med invandrartätheten, kri-

minalitet, arbetslöshet, utbildningsnivå i området. 

Sunneborn (2013) har gjort en studie där han genom en diskursanalys granskar 

konstruktionen av gruppidentitet i form av klass, kön och etnicitet hos SD, Mode-

raterna och Vänsterpartiet. Han preciserar också vilka som utgör ”vi” respektive 

”dem” i partierna, i min återgivning ligger fokus på SD. Vi-et som konstrueras 

hos SD är ”svenskarna”, en gruppidentitet baserad på kultur och ursprung. I vissa 

sammanhang inkluderas även ”nordiska”, ”europeiska” och ”västerländska” kul-

turer i vi-et. De-et utgör de som inte tillhör någon av nämnda kulturer, framför allt 

fundamentalistisk islam. I vissa sammanhang görs en koppling mellan kristendom 

och vi-et. Diskursanalysen har genomförts på partiernas partiprogram från 2011. 

Ekeman (2011) har skrivit en C-uppsats i retorik där han studerar hur SDs reto-

rik förändras från sedan innan partiets bildande (1988) genom dess föregångare 

organisationen Bevara Sverige Svenskt till 2007 års invandringspolitiskt hand-

lingsprogram. Ekeman kommer fram till att partiet snarare än att ha genomgått en 

normaliseringsprocess av partiprogrammen genomgick en totalomvändning 

2003/2005. Han beskriver också hur begreppen för att beskriva det främmande 

förändrats men att den bakomliggande betydelsen inte har förändrats märkvärt. 

Förändringen i stil har däremot förändrats mer succesivt bort från det sarkastiska 

och upproriska som betonats ned. Materialet som studerats är programmet för 

Bevara Sverige Svenskt från 1983, SDs första partiprogram 1989, samt partiets 

partiprogram från 1994, 1996, 1999 (reviderat 2002) och 2003 (reviderat 2005) 

samt ett invandringspolitiskt handlingsprogram från 2007. 

Hirvonen (2013) har skrivit en artikel där hon studerar främlingsfientlighet ba-

serat på sambandet mellan offline och online-världar. Hirvonen argumenterar för 

att det som sägs på högerextremistiska hemsidor bidrar till att normalisera extrem-

istiska synsätt och göra dem mainstream. Vilket gynnar SD, då de, enligt Hirvo-

nen, delar de högerextremistiska hemsidornas Eurabia-teori och counter-jihadist 

mindset. Studien har genomförts med hjälp av en netnografi2 på hemsidorna Av-

pixlat, Nationell.nu samt Nordfront. 

Leyens m fl. (2003) har skrivit en artikel där de studerar kopplingen mellan in-

gruppsfavorism och utgruppsdiskriminering samt dehumanisering av utgrupper. 

Dehumanisering innebär att individerna i utgruppen uppfattas som mindre mänsk-

liga än individerna i den egna ingruppen. Hypotesen är att människor anser att den 

egna gruppen är prototypen av mänskligheten och då bör deras uppfattning vara 

att ingrupperna är mer benägna till unikt mänskliga känslor än utgrupperna. Skri-

benterna argumenterar för att dehumanisering och nationalism är två sidor av 

samma sak, dehumanisering är implicit medan nationalism uttrycks explicit. En-

ligt skribenterna är patriotism en typ av ingruppsfavorism medan nationalism är 

en kombination av ingruppsfavorism och utgruppsdiskriminering, de påstår också 

                                                 
2 Netnografi eller Nät-etnografi är en etnografisk metod för att undersöka den kultur och sociala liv 
som uppstår online i nätgemenskaper på sociala medier (Berg, 2011, s.118-119).  
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att nationalism är en form av rasism, vilket framförallt betyder ett sätt att be-

skydda ingruppen. Studien visar också att ingruppsfavorism är primär, medan 

utgruppsdiskriminering är sekundärt samt att desto starkare en individ identifie-

rade sig med ingruppen desto troligare var det att individen dehumaniserade ut-

grupper. Studien genomfördes genom att låta spansk-, fransk-, tysk-, och ameri-

kansktalande studenter bedöma så fort som möjligt huruvida en rad emotionella 

termer, uppdelade i primära (glädje, förvåning, rädsla och ilska) och sekundära 

(kärlek, hopp, förakt och agg) var unika för människor eller delades med djur. 

Varvid reaktionerna jämfördes med exempel där in- och utgrupper jämfördes. 

Exemplen mellan in- och utgrupper gjordes genom att låta spanska och franska 

studenter på samma sätt reagera snabbt på typiska ingruppsnamn (spanska respek-

tive franska), och typiska utgruppsnamn (arabiska och flamländska) i relation till 

unikt mänskliga känslor. Det visade att de svarande reagerade snabbare och posi-

tivare till ingruppen än utgrupperna såväl som unikt mänskligt respektive delat 

med djur när termerna var sekundärt emotionella. Storlek och könsfördelning 

inom urvalsgrupperna för studien framkommer inte i artikeln. 

Koval, Laham, Haslam, Bastian och Whelan (2012) har i en studie undersökt 

hur människor tenderar att betrakta fel och brister knutna till ingruppen respektive 

utgrupper. De kommer fram till att ingruppens fel och brister betraktas som 

mänskliga i högre utsträckning än utgruppens. Studien utfördes på universitetsstu-

denter i Australien i fyra empiriska studier. I den första deltog 77 studenter, varav 

75 % kvinnor, alla mellan 17 och 31 år och majoriteten (64,9 %) australiensare, 

övriga större grupper representerade var singaporianer, malaysier och srilankeser. 

De fick värdera 60 ”fel och brister” på en skala ett till sju där de bedömde om de 

var eftersträvningsvärda, typiska för mänsklig natur eller delades med andra arter. 

Därefter fick de värdera hur typiska ”felen och bristerna” var för ingruppen re-

spektive två utgrupper, som i studien utgjordes av estländare och nigerianer på en 

skala ett till sju. I studie två deltog endast australienska studenter (infödda eller 

som bott i landet minst 15 år). 51 studenter deltog, varav 69 % kvinnor, samtliga 

mellan 17-50 år. De fick läsa en ny ”vetenskaplig tvärkulturell studie” av skillna-

der i personlighet mellan australiensare och sydafrikaner. Några av studenterna 

fick läsa en studie där resultatet visade att australiensare var lugna men trångsynta 

medan sydafrikaner var hjälpsamma men envisa. Därefter frågades om de ansåg 

att den egna gruppen framställts rättvist samt om de trodde att studiens resultat 

stämde. I den tredje studien deltog 79 studenter mellan 17 och 33 år, som bott i 

Australien minst 15 år. Av de svarande var 75 % kvinnor. I den här studien mättes 

identifikation och solidaritet med australiensare, samt huruvida de svarande upp-

fattade australiensare som lika varandra, huruvida de själva var typiska australien-

sare, de svarande var nöjda med att vara australiensare. Inställningarna mättes 

återigen med en skala på ett till sju och kombinerades med studie ett och två. I 

studie fyra deltog 54 studenter mellan 17-28 år som bott i Australien minst 15 år, 

varav 83 % kvinnor. I studien användes en modifierad version av artikeln från 

studie tre, nu med ett tillägg om ingruppshotbild. Enligt vilken australiensare, re-

spektive sydafrikaner skulle vara mer benägna att ha ingruppskonflikter och där-

för kunde betraktas som socialt svåranpassbara. Varvid de svarande skulle ta 

ställning till hur de menade att framställningen av den egna gruppen i artikeln 

påverkat den egna självbilden och i vilken grad på en skala från ett till sju. 
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1.4.3. Sammanfattning och kommentarer 

Mycket har skrivits om SD under senare tid men inte så mycket ur ett psykolo-

giskt perspektiv. Vad gäller JV har en hel del skrivits utifrån individers upplevel-

ser av samfundet och då framförallt utifrån individer som lämnat samfundet, där-

emot har deras officiella skrifter knappt behandlats alls. Utifrån forskning på mi-

noritetsgrupper i generellare termer har Hoverd, Arkinson och Sibley (2012) kon-

staterat att mindre grupper tenderar att identifiera sig starkare med sin ingrupp än 

medlemmar av större grupper. Vilket eventuellt skulle kunna förstås som ett resul-

tat av omgivande samhällets negativa syn på minoritetsgruppen som kan utläsas i 

Girgoropoulou och Chryssochoous (2011) studie. Där de konstaterat att majori-

tetssamhällets syn på minoritetsgrupper förbättras om de anammar majoritetssam-

hällets religion. Då blir det möjligen viktigare att hålla ihop inom gruppen för att 

hantera majoritetsamhällets negativa inställning, samt eventuella konsekvenser av 

detta. Vid urvalet av forskning som redovisats i forskningsgenomgången har jag 

sorterat bort en hel del som behandlade hur nationalistiska partier eller religiösa 

minoritetsgrupper beskrivs av utomstående i olika massmedia. Då denna studie 

fokuserar på hur grupperna framställer sig själva var dessa inte aktuella i sam-

manhanget. Vidare sorterade jag bort många resultat som beskrev historiska ske-

enden och fokuserade på nyare forskning. En del vad gäller nationalism sorterades 

bort då det inte behandlades utifrån nationalisternas perspektiv utan utifrån de 

som drabbas av nationalismen och dess rasistiska konsekvenser som Leyens m fl. 

(2003) pekar på. Deras studie ger intressanta resultat kring ingruppsfavorism och 

utgruppsdiskriminering genom dehumanisering. Signifikansen är svår att bedöma 

i artikeln då metoden saknar beskrivning av urvalsgruppen och därför har artikeln 

kompletteras med Koval m fl. (2012) studie. Resultaten överensstämmer mellan 

studierna men den senare har en detaljerad urvalsbeskrivning, även om en överre-

presentativitet av de svarande är kvinnor i samtliga empiriska studier i artikeln. 

Att SDs officiella dokument har minskat i radikalitet, finputsats och normali-

serat som Ekeman (2011) beskriver skulle kunna kopplas till Hirovens (2013) 

studie. Genom att de radikala uttryckssätten har förflyttas till, och till och med 

förvärrats på de internethemsidor som Hirvonen studerat i sin netnografi. Ef-

tersom, menar Hiroven, det går att skriva saker på internet utan att behöva stå till 

svars för det, samtidigt som det tjänar partiets syfte genom att förstärka en negativ 

inställning till invandrare. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Den primära teorin som ligger till grund för den här studien är social identitetste-

ori (SID), som används för att studera de psykologiska processerna bakom upp-

delningen mellan ”vi” och ”dem”. I den här studien med fokus på vilken plats 

religionen har i den processen. SID kommer sedan att kompletteras med Moghad-

dams trappa mot terrorism (StT) för att kunna besvara fråga 4 i frågeställningen 

som syftar till att belysa en möjlig negativ konsekvens som en sådan uppdelning 

mellan ”vi” och ”dem” kan resultera i. Nedan beskrivs båda teorierna var och en 

för sig, för att sedan kopplas till varandra. Dessa kommer sedan under metodka-

pitlet knytas samman med diskurspsykologi och presenteras genom en utarbetad 

arbetsmodell. 

2.1.1. Social identitetsteori 

SID (Social identity theory) bygger på Henri Tajfels (2010) arbete kring social 

identitet och relationen mellan grupper, här inleder jag med att utgå från sekun-

därkällor för att beskriva teorin i sin helhet och därefter använda primärkällor för 

att beskriva de centrala begrepp som teorin bygger på. Teorin och begreppen är 

här översatta till svenska, i de fall översättningen riskerar att bli missledande 

kommer begreppen återges på originalspråk inom parantes. 

   Enligt SID identifierar sig människor med och värderar sig själva utifrån en 

eller flera grupper som de tillhör och denna sociala identitet påverkar hur indivi-

den handlar i gruppsammanhang. Om individen uppfattar sig tillhöra en grupp 

som på ett positivt sätt skiljer sig från andra grupper genom värderingar, tradit-

ioner och/-eller strävanden. Kommer individen troligen även uppfatta sin egen 

identitet som positiv och distinkt. Därigenom stärks den egna självkänslan om 

gruppens status höjs. Är det istället så att den egna gruppen upplevs vara hotad 

upplevs att även den egna självkänslan och sociala identiteten är hotad. Därför 

söker människor stärka den egna gruppen i relation till andra grupper, detta görs 

genom igenkännelse och samhörighet inom gruppen, samt sterotypisering av 

andra grupper, så kallade ”utgrupper”, favoritism gentemot medlemmar av den 

egna gruppen såväl som diskriminering mot andra grupper (Moghaddam, Warren 

och Love, 2013, s. 642; Hood, Hill & Spilka, 2009, s. 425; Herriot, 2007, s. 26 

ff.). 

   Nedan följer en precisering av följande begrepp: social kategorisering, social 

identitet, social jämförelse och psykologisk distinktion, samt relationen dem 

emellan, vilka samtliga är centrala för SID. Social kategorisering görs av en indi-

vid i syfte att systematisera och förenkla sin omgivning samt placera sig själv i 

denna sociala verklighet. Det handlar inte om ”objektiva” grupper i den betydel-

sen begreppet grupper brukar användas inom socialpsykologin, då det oftast är 
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fysiska, ”face-to-face”-grupperingar av ett antal personer som avses. Det handlar 

om subjektiva grupperingar som uppfattas meningsfulla för individen och dennes 

sociala identitet (Tajfel, 1974, s. 69). För att en sådan kategorisering skall vara 

möjlig krävs en förenkling av verkligheten vilken upprätthålls genom stereoty-

pisering av utgrupper och en prototypisering av ingruppen. Genom att överdriva 

skillnader mellan grupper och samtidigt minimera skillnader inom grupper upp-

rätthålls en tydlig dikotomi (Tajfel, 1969, s. 177 f.). Den sociala identiteten är den 

del av personens självuppfattning som bygger på medlemskapet i en viss grupp 

samt de emotionella betydelser som detta medlemskap medför. Dessa kan vara 

positiva eller negativa och påverkar individens självbild. Individen tenderar även 

att assimilera sig med grupper den identifierar sig med (Tajfel, 1974, s. 69; Bour-

his & Hill, 2010, s. 435; Tajfel, 1969, s. 181). En annan central punkt i SID är att 

den sociala identiteten, genom medlemskapet i en grupp som benämns ingrupp, 

endast ges betydelse när den ställs i relation till och jämförs med andra grupper – 

utgrupper. Social jämförelse mellan grupper handlar om att ingruppens karaktär i 

form av status, baserad på till exempel ekonomi (rik-fattig) eller hudfärg endast 

kan uppfattas i en jämförelse med relevanta utgrupper. Enligt teorin skulle inte en 

människa nöja sig med en negativ social identitet och kommer därför försöka att 

definiera ingruppen positivt i förhållande till utgrupper, det vill säga att upprätt-

hålla en positiv distinktion mellan ingruppen gentemot utgrupperna (Tajfel, 1974, 

s. 71 f.; Bourhis & Hill, 2010, s. 435 f). Den sociala identiteten är ingen statisk, 

oföränderlig enhet, tvärt om förändras relationen mellan gruppers status och makt 

vilket kommer få konsekvenser för jämförelsen mellan grupper och därigenom 

självkänslan som är nära kopplad med den sociala identitet som gruppmedlems-

kapet innebär. När stabiliteten mellan grupper rubbas, makt- eller statusrelationer 

förändras, upplevelsen att någon grupps makt eller status är illegitim, leder detta 

till osäkerhet hos individen (Tajfel, 1974, s. 77, Brown & Ross, 2010, s. 157). För 

att upprätthålla denna positiva särart, den psykologiska distinktionen (psycholo-

gical distinctiveness) och övertaget i en jämförelse mellan grupper används en rad 

distinktionsstrategier (distinctiveness strategies) (Bourhis & Hill, 2010). För att 

förbättra sin status kan en individ på individuell nivå lämna ingruppen och söka 

sig till en utgrupp med högre status. Detta är dock inte alltid möjligt, till exempel 

om kategoriseringen är upprättade efter hudfärg eller genom ett absolut kast- eller 

klassystem eller för att lojaliteten till ingruppen är mycket stark. Då kan individen 

genom social kreativitet förändra eller omdefiniera sätten ingruppen jämförs med 

utgrupper, alternativt välja andra utgrupper att jämföra sig med. Genom att und-

vika att jämföra sig med utgrupper med högre status upprätthålls en positiv 

gruppbild. Slutligen kan en positiv gruppbild uppnås genom social tävling, det 

vill säga genom att försöka omvandla gruppernas positioner (s. 436 ff.). Det är 

likväl viktigt för gruppen som är i dominerande ställning att upprätthålla distinkt-

ionen för att behålla den rådande dominansen och hindra underordnade grupper 

att konkurrera med den egna (Brown & Ross, 2010 s. 157). Tajfel (1974) gör di-

stinktionen mellan säkra och osäkra sociala identiteter (secoure social identity och 

insecoure social identity), en säker social identitet förutsätter status quo mellan 

grupperna. Detta är i praktiken omöjligt för den dominerande gruppen, positionen 

måste upprätthållas och försvaras för att bestå (s. 77 ff.). 

   Människor tenderar att främja de som liknar de själva även om den gemen-

samma nämnaren är trivial samt när skillnaderna mäts i termer som inte i sig in-

nehar någon hierarki. Exempelvis mellan två språk, landskap, flaggor eller fot-

bollslag. Individen tenderar att skapar skillnader även då sådana inte existerar för 
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att skapa ordning, mening och social identitet i en given situation. (Tajfel, 1974, s. 

72 ff.). En sådan uppdelning kan te sig ofarlig och är kanske det i många fall, men 

forskning tyder på att denna kategorisering, framför allt, men inte uteslutande i 

kombination med en stark identifikation med ingruppen, tenderar att leda till bete-

enden som favoriserar ingruppen. Ingruppsfavorism (ingroupfavouritism) och 

diskriminerar utgruppen, utgruppsdiskriminering (outgroup discrimination). Så 

var till exempel fallet med slavplantagen och så är fallet idag vid dikotomisering-

en mellan ”vi” och ”dem” i termer av högutvecklade industri- och teknologikul-

turer gentemot lågutvecklade jakt- och jordbrukskulturer. Ibland tenderar till och 

med den relativa skillnaden mellan grupper bli det primära målet över maximal 

vinning för ingruppen. Varvid gruppmedlemmarna är beredda att minska den egna 

andelen av tillgångar för att förhindra den andres ökning, även om kategorisering-

en i grupper är på måfå. Vidare kan kategoriseringen i sig te sig viktigare än upp-

levelsen av liknelse inom gruppen, och individen tenderar därför att favorisera 

ingruppsmedlemmar olika individen mer än utgruppsmedlemmar som liknar indi-

viden. Det innebär att ingruppen kan diskriminera och konkurrera med en utgrupp 

utan att en faktisk konflikt existerar för att upprätthålla en positiv social identitet. 

Intergrupprelationer tenderar också att vara mer diskriminerande och konkurre-

rande än interpersonliga relationer (Tajfel, 1974, s. 67 f., 74; Turner, 2010, s. 23 

f., 34). 

   Det är lättare att skapa och upprätthålla fördomar gentemot en grupp än mot 

individer men denna propaganda mot utgruppen kommer lätt att spridas till de 

depersonaliserade medlemmarna av utgruppen. Den mest extrema formen av en 

sådan depersonalisering är dehumanisering. Dehumanisering är föreställningen 

om utgruppen som en enhet och inte som en samling individer, samt att denna 

utgör en annan art än ingruppen. I värsta fall kan detta leda till mycket brutala och 

inhumana behandlingar av utgruppsmedlemmar, vilka aldrig hade accepterats om 

de riktades mot vad som uppfattades vara mänskliga individer. Tajfel menar att 

dehumanisering är en viktig förutsättning för folkmord. En sådan retorik används 

för att utnämna utgruppen till syndabockar för, för ingruppen ofördelaktiga soci-

ala förändringar i Nazityskland. Där menar Tajfel, behandlingen av judar kunde 

upprätthållas genom att utgruppen, betraktades som en enhet istället för individer. 

(Tajfel, 1979, s. 137 ff.; Horwitz & Rabbie, 2010, s. 243, 270 f.).  

   För att belysa en av flera möjliga konsekvenser som de psykologiska processer 

från Tajfels teori som leder till en dikotomi mellan ”vi” och ”dem” kan leda till 

kommer jag nedan beskriva trappstegen till terrorism enligt Moghaddams modell.   

2.1.2. Trappsteg till terrorism 

Fathali M. Moghaddam (2004) beskriver vilka förutsättningar som skapar potenti-

ella terroristgrupper. Viktigt att poängtera är att det som beskrivs är förutsättning-

ar som skapar potentiella terroristgrupper och att det inte betyder att detta per 

automatik leder till terrorism, men att sannolikheten ökar (s. 103). Moghaddams 

(2013) definition av terrorism, som jag kommer att använda är: 

Terrorism refers to politically motivated violence, perpetrated by individuals, groups or 
state-sponsored agents, intended to bring about feelings of terror and helplessness in a pop-
ulation in order to influence decision making and to change behavior. (s. 632) 

 

Terrorister till skillnad från andra brottslingar menar att de har rättvisan, men inte 

nödvändigtvis lagen, på sin sida. Från deras perspektiv som bygger på en gemen-
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samt konstruerad och upprätthållande av en världsbild är deras handlingar mora-

liskt rättfärdigade. StT (Staircase to Terrorism) är en psykologisk process, där 

fokus på hur individen subjektivt uppfattar trappstegen och våningarna, samt vilka 

vägar som är möjliga för individen eller gruppen. Ju högre upp i StT, ju större är 

uppfattningen av ett externt hot och desto färre uppfattas handlingsalternativen 

vara (Moghaddam, 2004, s. 103 f.; Moghaddam, Warren & Love, s. 638). 

Den första förutsättningen, eller markplanet i StT är att det finns en ingrupp 

varpå det uppstår en upplevelse av att den kollektiva identiteten är hotad på plan 

ett, vilket leder till frustration hos fundamentalisterna på plan två. Ett annat 

”nyckelsteg” är att gruppen inte uppfattas som avskild från övriga grupper i posi-

tiv mening. På den här nivån är fortfarande inte fiendebilden utvecklad. En upple-

velse av orättvisor i socio-politiska system i kombination med att en tydlig fiende 

identifieras leder till förskjutning mot en uppfattning att ändamålen helgar medlen 

vid strider med utgrupper. På plan tre sker en brytning med mainstream moralitet, 

varvid medlemmarna inte längre är fria att lämna gruppen, och betoningen på 

grupptillhörigheten är mycket stark. Vidare uppåt saknas moralisk tvetydlighet, på 

plan fyra tänker gruppen istället i dualistiska termer mellan ”vi” och ”dem”, 

”himmelen” och ”helvetet” samt ”god” mot ”ond”, i en binarisk moralitet. Detta 

leder till dehumanisering av utgrupper. För att nå plan fem, våld, måste de häm-

mande mekanismerna åsidosättas och våld uppfattas som det enda alternativet 

(Moghaddam, Warren & Love, s. 638). 

I relation till detta behövs även isolering som bidrar till upprätthållandet av en 

etnocentrism, i termer av ”vi har rätt, de har fel”, dessa ståndpunkter testas aldrig 

mot andras åsikter på grund av isoleringen. Vidare har det funktionen att öka 

gruppens överrensstämmelse och sammanhållning. Världsbilden bygger på en 

dualistisk kategorisering mellan ”vi” mot ”dem” och ”god” mot ”ond”, detta möj-

liggörs genom stereotyper som antyder att den egna gruppen och utgrupper är mer 

homogen än den egentligen är (within-group minimization) medan skillnaden 

mellan grupperna överdrivs (between-group exaggeration). Människorna i grup-

perna betraktas som delar av ett kollektiv, där kollektivet avgör deras karaktärs-

drag. Vidare krävs en stark uppfattning att den rådande samhällsordningen är ille-

gitim och orättvis. Ofta menas att makthavarna inte upprätthåller de ”rätta” värde-

ringarna och/- eller att samhället tjänar majoritetsamhället på minoritetsgruppers 

bekostnad. Alternativt att rådande samhället är legitimt men att de som försöker 

uppnå förändring saknar legitimitet, varvid de är förrädare gentemot ledaren, nat-

ionen eller den sanna religionen. Förändringen (eller bevarandet) är enligt retori-

ken ett ändamål som helgar alla medel. Att ledarna är korrupta innebär att lagarna 

är det också, och därför måste brytas för att kunna förändras. Ofta strävas tillbaka 

till någon form av ”guldålder” då rättvisa antas ha existerat, alternativt mot ett 

framtida idealsamhälle, målet är alltså att förbättra världen. Många gånger genom-

förs terrorhandlingar för att destabilisera samhället, genom att visa på makthavar-

nas sårbarhet samt ingruppens styrka. Därmed ökas ingruppens självförtroende 

och/-eller levnadsstandarden för gruppen förbättras. Slutligen, upplevs svårigheter 

att lämna gruppen. Denna press kan komma från det omgivande samhället och 

leda till ökad isolering, alternativt inifrån gruppen för att upprätthålla grupplojali-

teten och därmed undvika att någon väljer att lämna gruppen (Moghaddam, 2004, 

s. 107-116).  
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2.1.3. Teoriernas relation  

Många sammanflätningar mellan teorierna kan utläsas. Båda teorierna bygger på 

den subjektiva uppfattningen av kategorisering, ingruppens ställning, hotbild, 

möjligheter, vilka kan men inte måste överrensstämma med verkligheten. Flera av 

de förutsättningar som Moghaddam lyfter återfinns under Tajfels kategori social 

kategorisering. Exempelvis den binariska moraliteten som återfinns på plan fyra i 

StT, enligt vilken dikotomisering mellan ”vi” och ”dem” samt prototypisering av 

ingruppen som ”god” och stereotypisering utgruppen som ”ond” sammanfaller 

med SIDs sociala kategorisering. Överdrivandet av skillnader mellan grupper 

samt liknelser inom grupper återfinns således i båda teorierna och på så sätt skap-

as en tydligt åtskild ingrupp gentemot utgrupper. Enligt StT krävs även en upp-

fattning om att det rådande samhället är illegitimt och behöver en radikal föränd-

ring (ifall ingruppen är i minoritet). Alternativt en uppfattning att det rådande 

samhället är hotat av illegitima grupper som vill förändra samhället (om ingrup-

pen utgör och/eller stödjer majoritetssamhället). Detta kan placeras i Tajfels kate-

gori social jämförelse enligt vilken grupptillhörigheten först får betydelse då den 

jämförs med andra grupper och i dessa fall leder till en negativ social identitet. 

Utifrån detta skulle även terroristhandlingen placeras under den psykologiska di-

stinktionen, enligt vilken ingruppen kämpar för att förbättra den egna gruppens 

position i förhållande till andra grupper. Även dehumaniseringen återfinns i båda 

teorierna, i SID som en konsekvens av de psykologiska processerna medan i StT 

som en förutsättning för att terrorism skall bli aktuell. 

Många av trappstegen överensstämmer alltså med SID, därför vill jag under-

söka vilka av dessa potentiella förutsättningar som återfinns i JV respektive SD. 

Slutligen vill jag påpeka att poängen med detta inte är att påstå att JV eller SD 

skulle vara terroristgrupper, men att peka på vilka potentiella förutsättningar som 

finns inom respektive grupp som motsvarar de psykologiska processer i StT. 



 18 

Kapitel 3 Metod 

3.1. Presentation av metodiska avväganden 

Denna studie genomförs inom ramen för den religionspsykologiska disciplinen, en 

gränsvetenskap mellan psykologin och religionsvetenskapen. Således kommer jag 

utgå från psykologins metoder, teorier och typer av material vid studium av reli-

giösa företeelser i form av motivation, tankemönster, upplevelser och beteenden 

(Hood, Hill & Spilka, 2009, s. 3; Geels & Wikström, 2012, s. 30 f.). Jag kommer 

att utgå från två teorier som jag hämtat från socialpsykologin. I första hand SID 

som är den primära teorin i studien och som här används för att studera religion-

ens roll vid skapandet och upprätthållandet av sociala kategoriseringar mellan ”vi” 

och ”dem”. Den andra teorin som jag kommer att använda är StT, som i den här 

studien är sekundär och används för att besvara fråga fyra i frågeställningen som 

behandlar potentiella risker av kategoriseringen. Det är viktigt att ha i åtanke skil-

jelinjen mellan studiet av religion och studiet av religiöst motiverat beteende och 

religiös upplevelse. Att religionspsykologin studerar psykologiska processer 

bakom religiösa företeelser innebär inte att ta ställning till religionens giltighet 

eller sanningsanspråk. Detta faller utanför religionspsykologins arbetsområde, 

istället bör försökas att i mesta möjliga mån vara objektiv i studierna. Objektivitet 

är i praktiken omöjligt, då det inte går att stänga av sin egen förförståelse, men 

objektiviteten måste eftersträvas, inte minst genom att vara medveten om sin egen 

utgångspunkt och förförståelse (Hood, Hill & Spilka, 2009, s. 3 ff.; Geels & Wik-

stöm, 2012, s. 26). 

   Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om det trilaterala sanningsbegreppet, 

enligt vilken sanningen har tre sidor: representativ, pragmatisk och signifikant. 

Representativiteten handlar om korrespondens, överenstämmelse med en faktisk 

verklighet som forskaren försöker upptäcka, detta blir dock omöjligt vid studier av 

mer komplexa företeelser vilka kräver komplexa teorier. Då talas istället om att en 

teori är mer eller mindre sann, eller användbar i olika sammanhang, den pragma-

tiska dimensionen av sanningsbegreppet fokuserar på hur sanningen kan använ-

das. Det signifikanta sanningsbegreppet används för att svara på frågan ”vad be-

tyder det?” En teori fokuserar mer på vissa aspekter av sanningsbegreppet, men 

bör inte helt utesluta någon av aspekterna. Utesluts signifikansdimensionen upp-

nås heller ingen förståelse, utesluts den representativa dimensionen riskeras istäl-

let forskaren att fastna i tyckande, fokuseras för mycket på den pragmatiska di-

mensionen sker detta på bekostnad av korrespondens och betydelse (s. 47 ff.). I 

den här studien kommer fokus ligga på vad som påstås och antas vara sant inom 

en JV respektive SD-diskurs om ”vi” och ”dem”. Inklusive vad dessa sanningar 

faktiskt betyder utifrån vad som kan utläsas ur mitt material. 
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3.1.1. Material  

För att besvara min frågeställning kommer jag att genomföra en analys av respek-

tive grupps officiella hemsidor. JV studeras genom http://www.jw.org/sv och SD 

genom http://sverigedemokraterna.se/. Samtliga hänvisningar till jw.org är häm-

tade 2013-11-30, och samtliga hänvisningar till sverigedemokraterna.se är häm-

tade 2013-11-29. Att jag uteslutande valt att använda primärkällor från gruppernas 

officiella publikationer på deras hemsidor har tre orsaker. För det första för att få 

en relativ balans mellan grupperna i materialet. För det andra för att uppnå en viss 

generaliserbarhet inom respektive grupp, då detta är vad medlemmarna förväntas 

stå för. För det tredje att undvika att mitt resultat fokuserar på de mest extrema 

uttrycken inom respektive grupp och därmed kan bortförklaras genom att dessa 

endast representeras av en minoritet i grupperna. Detta har att göra med validitets-

kriterier som representativitet och generaliserbarhet, vilka kommer att presenteras 

senare i kapitlet. Istället uppstår dock problem med att gruppernas officiella publi-

ceringar tenderar att vara mycket genomtänkta och välformulerade, varvid en del 

av det som kan uppfattas kontroversiellt inom respektive grupp tonats ner. Jag 

menar dock att så länge detta finns i beaktande under analys och diskussion skall 

det inte utgöra ett problem för studien. 

   På SDs hemsida samlade jag material från rubrikerna: ”Våra principer”, ”Våra 

viktigaste frågor”, ”Vår politik – en översikt” samt ”Vi är hela Sveriges parti”. 

Vad gäller Jehovas Vittnes hemsida är denna spretigare och svårare att lokalisera 

intressant material, därför gjorde jag ett första urval redan på hemsidan där jag 

utgick jag dels från rubriken ”Vanliga frågor”, ”Vilka gör Jehovas vilja i vår tid?” 

samt ”Goda nyheter från Bibeln” varifrån jag samlade de som på något sätt ank-

nyter till min frågeställning. Att precisera omfånget av materialet i antal sidor är 

problematiskt då typsnitt och storlek samt mängd text per sida varierar. Efter ett 

första urval på hemsidorna skrev jag ut det centrala materialet, vilket omfattar 

omkring femtio A4-sidor per grupp.  

   Ursprungligen hade jag även planerat att studera gruppernas respektive officiella 

tidningar, det vill säga JVs Vakna! och Vakttornet samt SDs SD-kuriren. Det vi-

sade sig dock att SD-kuriren endast är tillgänglig på internet i senaste upplagan 

och därför gjorde jag ett försök att beställa tryckta upplagor från de senaste två 

åren via Kungliga Biblioteket. Tidningarna var dock på bokbinderi och skulle inte 

bli tillgängliga förrän i januari 2014. För att upprätthålla den relativa balansen 

mellan materialet för respektive grupp valde jag därför att avstå från JVs tidningar 

också efter övervägande att det redan insamlade materialet skulle vara tillräckligt 

för att besvara min frågeställning. 

3.1.2. Deduktiv ansats  

Den här studien är deduktiv, det innebär att jag i studien tar Henri Tajfels sociala 

identitetsteori, vilken jag kompletterar med Moghaddams Trappa mot terrorism, 

som utgångspunkt vid min studie. Den deduktiva ansatsen innebär att jag kommer 

undersöka vad de här teorierna kan säga om mitt material, snarare än vad materi-

alet kan ge upphov till för teori. (Svensson, 2011, s. 192). Detta skall inte förstås 

som att jag försöker trycka in mitt material i färdiga föreställningar kring materi-

alet. Tvärt om är jag öppen för att teorin kanske inte är applicerbar i sin helhet, 

men även detta kan utgöra ett meningsfullt resultat. Genom att använda teorier 

som tidigare forskare inom ämnet har kunnat utläsa blir det inte nödvändigt att 

börja om från början med varje ny studie. Svensson (2011) beskriver detta som att 
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teorin inom samhällskunskapen hjälper oss att ”se något som något”, genom att 

belägga ett visst perspektiv, samt genom att ge en förenkling och renodling av 

världen. Detta innebär att ingen teori kan förklara allt utan är begränsad till att 

fokusera på vissa aspekter av den företeelsen som studeras (s. 183 f.). 

3.1.3. Diskurspsykologi 

I denna studie kommer jag utgå från diskurspsykologi som metod, en diskursana-

lytisk tradition utformad inom socialpsykologin (Winther & Phillips, 2000, s. 97). 

Här kommer jag inledningsvis beskriva diskursanalys i generella termer för att 

sedan lyfta det som utskiljer just diskurspsykologin. En diskurs är ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther & Phillips, 

2000, s. 7). Diskursanalysen är socialkonstruktivistisk i betydelsen att den har en 

kritisk inställning till föreställningen om ”självklar” kunskap och objektiv san-

ning. En individs världsbild är inte en direkt avspegling av världen, utan en pro-

dukt av individens sätt att kategorisera världen. Kunskap om, såväl som syn på 

världen är knutna till ett visst historiskt och kulturellt sammanhang där sociala 

interaktioner är vitala för hur vi uppfattar världen. Denna kunskap, eller sätt att 

betrakta världen kommer påverka hur vi handlar i sociala situationer. Diskursana-

lysens uppgift blir således att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet 

(ibid. s. 7; Boréus, s. 150 f.; Bolander & Frejes, 2009, s. 81). 

   Diskursanalys kan användas både som teori och metod, i den här studien an-

vänds den som metod. Det finns flera olika traditioner av diskursanalys med olika 

filosofiska, teoretiska och metodologiska skillnader (Winther & Phillips, 2000, s. 

10). Diskurspsykologi som kommer att användas i den här studien utgår från Pot-

ter och Wetherells version, som den framställs av Winther och Phillips (2000). 

Enligt denna tradition är definitionen av diskurs något öppnare än andra former av 

diskursanalys, diskurs är således enligt diskurspsykologin ”alla typer av verbala 

interaktioner och skriftliga texter samt betydelser, samtal, berättelser, förklaringar, 

redogörelser och anekdoter” (ibid, s. 114) Ibland använder de begreppet tolk-

ningsrepertoarer, för att undvika föreställningen att diskurser är abstrakta storhet-

er som synonym för sin diskursförståelse. Tolkningsrepertoarer sammanfattas som 

”diskurser används som flexibla resurser i social interaktion och härvid fungerar 

som sociala praktiker” (ibid. s. 115). Syftet är att analysera de praktiker inom 

vilka tolkningsrepertoarerna betraktas som sanna, och inte att avgöra om tolk-

ningsrepertoaren faktiskt är en sann beskrivning av världen eller inte. Fokus läggs 

även på att studera vilka argument som lyfts fram i diskursen för att belägga dis-

kursens ”sanning” samt vad detta får för konsekvenser i social handling genom 

hur diskursen återger de mänskliga konstruktioner av världen för att bemöta alter-

nativa versioner. Diskurspsykologins empiriska fokusering ligger på specifika fall 

av språkbruk i en konkret social interaktion för att studera hur människor strate-

giskt använder diskurser i aktivt språkbruk för att framställa sig själva på ett för-

delaktigt sätt i sociala interaktioner samt vilka konsekvenser detta leder till. Dis-

kurspsykologiska studier utgår oftast från ”naturligt förekommande” material, det 

vill säga exempelvis vetenskapliga texter, medietexter, transkriptioner av vardags-

samtal och inte material som forskaren ”skapar”, exempelvis genom intervjuer 

(ibid. s. 13 f., 116 f.). 

   Jag menar att den diskurspsykologiska inriktningen av diskursanalys är mest 

lämpad för min studie dels för att synen på identitet, gruppskapande och världs-

bilder överensstämmer SIDs då fokus inte läggs på vad som är sant men vad som 
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uppfattas, framställs och behandlas som sanning. Dels därför att materialet är 

passande för just diskurspsykologisk analys eftersom det är ”naturligt” förekom-

mande material genom respektive grupps officiella publiceringar och ingenting 

som jag ”skapat” i syfte att besvara min frågeställning. Diskurspsykologianalysen 

kommer att operationaliseras genom en rad analysfrågor som presenteras i ar-

betsmodellen nedan. 

3.1.4. Validitetskriterier 

För att säkerställa en god validitet, det vill säga hög giltighet i en studie måste 

vissa kriterier för genomförandet uppfyllas. I syfte att undvika systematiska fel i 

studiens begreppsmässiga och teoretiska relevans. Validiteten avgörs av huruvida 

metoden i studien mäter just det vi avser den att mäta för att kunna besvara fråge-

ställningen. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen: 2010, s. 104) I denna studie hand-

lar det för det första om materialet som används, dels att materialet är väl utvalt 

för att besvara frågeställningen, dels att de analysfrågor som ställs till materialet 

både kan besvaras av detta samt fyller en funktion för besvarandet av frågeställ-

ningen. För det andra krävs att de teoretiska modeller som används återges och 

används på ett korrekt sätt. Validiteten kan mätas genom att jämföra olika studier 

som mäter samma sak men med olika instrument (Ibid.). Trost påstår dock att be-

greppet validitet hör hemma i kvantitativa studier som laboratorieexperiment, om-

fattande enkät- eller intervjustudier, medan det vid kvalitativa studier istället bör 

talas om trovärdighet (Trost: 2012, s. 63). Detta överensstämmer med Svensson 

och Ahrne vilka beskriver trovärdighet som speciellt viktig vid kvalitativ forsk-

ning. Trovärdigheten i en kvalitativ studie uppnås genom transparens, triangule-

ring och återkoppling. Transparensen innebär att tydligt redogöra för forsknings-

processen för att läsaren skall kunna ta ställning till samtliga metodval och där-

med uppskatta trovärdigheten. Triangulering betyder att vid en studie av ett feno-

men kombinera olika metoder, material och teoretiska perspektiv för att nå ett mer 

objektivt giltigt resultat som visar på fenomenets olika aspekter och komplexitet. 

Slutligen återkoppling bör göras till det forskningsfält som forskaren befinner sig 

genom att låta de människor som studeras få uttala sig om studien. Det senaste 

kommer inte bli aktuellt i denna studie då det som studeras är officiella publice-

ringar och inte individer. Bedömer läsaren att texten har hög trovärdighet har 

forskaren lyckas med dessa tre kriterier. Ytterligare en viktig aspekt för studiens 

trovärdighet är generaliserbarheten, eller överförbarheten, det vill säga huruvida 

studien kan säga något om en större population eller andra miljöer än de som legat 

till grund för studien (Ahrne & Svensson, 2011, s. 26 ff.), det vill säga i vilka 

sammanhang, och för vilka individer eller grupper är forskningsresultatet använd-

bart. För att en statistisk generaliserbarhet skall vara möjlig krävs att det studien 

analyserar är representativt för hela populationen eller samtliga situationer forska-

ren avser att generalisera resultaten till. En sådan statistisk generaliserbarhet är 

väldigt svår att uppnå i kvalitativa studier, däremot en analytisk generalisering 

eller situerad generalisering är möjlig. Arbetar forskaren enligt den första uppfatt-

tas studiens resultat som arbetshypoteser, vilka tar hänsyn till lokala betingelser 

och försiktigt spekulerar kring trolig tillämpbarhet i liknande situationer. Även 

den situerade generaliseringen är uppmärksam på specifika situationers betydelse 

i resultatet men det som menas med generalisering i det här fallet är snarare hur 

någon i senare studier kan känna igen resultatet och därigenom bli uppmärksam 

för mönster som annars inte identifieras (Thornberg & Fejes, 2009, s. 228 ff.). 
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Denna studie är kvalitativ vilket medför att jag inte gör några anspråk att resultatet 

kan ligga till grund för generaliseringar utöver de studerade grupperna. I studien 

utgör SD representanter för gruppen politiskt parti men det innebär inte att resulta-

ten kan generaliseras till andra politiska grupper utan vidare studier. Hänsyn 

måste tas till bland annat att SD är ett nationalistiskt parti. Samma gäller för JV 

som i denna studie representerar en religiös minoritetgrupp. Däremot syftar valet 

av officiella publiceringar till en relativ generaliserbarhet inom respektive grupp. 

Detta är dock inte oproblematiskt då det inom grupperna finns variationer på indi-

vidnivå. Resultatet kan dock komma att utgöra en hjälp i framtida forskning ge-

nom den situerade generaliserbarheten, då liknande företeelser kan identifieras i 

andra, liknande sammanhang hos andra liknande grupper. 

3.2. Arbetsmodell 

Jag har skisserat en modell över min tolkning av Tajfels teori samt hur jag plane-

rar att använda den vid studier av mitt material, vilket kräver några mindre modi-

fieringar av teorin som beskrivs nedan. Rutorna är inte lika enkla att skilja som 

nedan modell ger sken av, punkterna går i praktiken in i varandra men väldigt 

generellt kan sägas att social kategorisering är en förutsättning för social identifi-

kation vilket i sin tur leder till social jämförelse, eftersom identifikationen med en 

grupp först blir meningsfull när den jämförs med en annan. Psykologisk distinkt-

ion bygger på föreställningen att en grupp alltid kommer sträva efter att behålla 

eller förbättra sin egen grupps ställning i intergruppjämförelser och därmed an-

vända en rad strategier. De dubbelriktade pilarna symboliserar att dessa psykolo-

giska processer inte är enkelriktade. Ytterst kan sägas att det är social kategorise-

ring som ligger till grund för psykologisk distinktion (via social identifikation och 

social jämförelse) men den psykologiska distinktionen kommer i sin tur att på-

verka den sociala kategoriseringen, den sociala identifikationen och den sociala 

jämförelsen genom att strategierna förändrar förutsättningarna i de andra fälten. 

Väljer ingruppen ett nytt sätt att jämföra sig med utrupper, leder detta till en ny 

och mer positiv självuppfattning genom den sociala identiteten. Om en individ 

använder strategin att byta ingrupp leder detta till en ny social kategorisering, en 

ny social självbild samt en ny social jämförelse. Vidare ligger den sociala identi-

fikationen till grund för de sociala jämförelserna, men det är beroende på om in-

gruppen framställs positivt eller negativt i jämförelsen med utgrupperna som den 

sociala identiteten får betydelse. Jag menar att ingruppsfavorism, utgruppsdiskri-

minering och dehumanisering, dels kan förstås som i SID: exempel på konse-

kvenser de psykologiska processerna för dikotomin mellan ”vi” och ”dem” kan 

leda till. Dels, kan det även betraktas som strategier för att upprätthålla den posi-

tiva distinktionen till utgrupper. Genom att säkerställa att den relativa statusen i 

intergruppjämförelse ökar, vilket får en positiv inverkan på den sociala identifi-

kationen. Från StT vill jag även hämta isolering och införa denna som strategi i 

min arbetsmodell. Då jag menar, i enlighet med Moghaddam, att isolering fyller 

en funktion för att upprätthålla etnocentrismen, övertygelsen att ingruppen har 

rätt och är god medan utgruppen har fel, och ofta menas vara ond. Genom att dels 

öka gruppens sammanhållning samt dels inte hotas av andras åsikter. Slutligen 

har jag till modellen fört begreppet normalisering vilket syftar till att en ingrupp 

kan ha som strategi att förklara sitt handlande som normalt, som alla andra gör 
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eller naturligt och som alla borde göra. Detta är inspirerat av diskursanalys som 

metod vilken uppmärksammar just denna form av uttryck i diskurser. 

   Modellen nedan kommer att operationaliseras genom en rad diskurspsykolo-

giska analysfrågor som bygger på de teman som hämtas från SID och i modellen 

utgör de fyra rutorna i mitten; social kategorisering, social identifikation, social 

jämförelse och psykologisk distinktion. Till varje tema hör en rad underkategorier 

så som modellen visar genom de yttre rutorna, vilka är hämtade från SID, StT och 

diskurspsykologin. I resultatet kommer jag presentera de koder jag finner i 

materialet som kan bekräfta eller motsäga underkategorierna i min modell.  

 
3.2.1. Modell 

 

3.2.2. Analysfrågor 

Social kategorisering  

 Vilka kategorier av människor kan utläsas i diskursen? 

- Vilka utgör vi-et respektive dem-et? 

- Finns det olika grader inom kategorierna? 

 Hur avgörs vem som tillhör vilken kategori? 

 Hur framställs personerna inom respektive kategori?  

- Hur beskrivs dem?  

- Vilka egenskaper tillskrivs dem? 

- Vilka slags handlingar de antas utföra? 

Social identifikation  

 Hur kan social identifikation förstås i förhållande till respektive grupp? 

 Hur är synen på assimilering? 

Social jämförelse  

 Vad kan utläsas om ingruppens förhållande till utgrupperna i diskursen? 

- Utgör gruppen en dominant eller underprivilegierad ställning i förhål-

lande till andra grupper? 

- Positiv eller negativ påverkan på gruppbilden? 

Psykologisk distinktion 
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 Vilka kategorier kan utläsas för att förbättra gruppens ställning i jämförelse 

med andra grupper? 

- Hur framställs byte av ingrupp? 

- Vilka jämför sig gruppen med?  

- Vad jämför gruppen? 

- Antyds det något om en social tävling mellan grupper?  
 Vilka policyer eller praktiker argumenteras det för i diskursen? Föreslås eller 

framställs som normala och/eller rättfärdigade?  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för vad jag funnit i mitt material som kan an-

vändas för att besvara min frågeställning. Materialet har reducerats till att endast 

omfatta det som är användbart för att besvara frågeställningen och sorterats efter 

de kategorier som jag skapat i min arbetsmodell i syfte att skapa en överskådlighet 

och transparens. I samma syfte kommer resultatet för respektive grupp samman-

fattas genom en presentation av de koder jag kunnat utläsa och koppla till mina 

kategorier och teman, vilka kommer att användas i analysen.  

4.1.1. Jehovas vittnen 

4.1.1.1. Social kategorisering  

När gruppen refererar till sig själva görs det ofta med beteckningen ”Guds folk” 

(”Goda nyheter”, 2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”). Gruppen undviker för 

det mesta direkta uttalanden om ”de andra” på sin hemsida, men det är inte helt 

frånvarande. Ofta är uttalandena om de andra implicita i betydelsen att ingruppen 

genom att beskriva hur den egna gruppen är unik indirekt säger något om de som 

inte hör till den egna gruppen. Den egna gruppen framställs återkommande myck-

et och noga, inte minst under rubriken ”vilka utför Jehovas vilja idag”. Samfundet 

beskrivs vara ”Jesu sanna efterföljare är ingen del av den här onda världen” 

(”Goda nyheter”, 2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”) och de kan därför kän-

nas igen på att de inte engagerar sig i politik eller samhällskonflikter samt att de 

undviker den onda världens attityder och skadliga vanor (”Goda nyheter”, 2012 

”vad är sann religion”) .”Jorden är given i den ondskefulles hand” och syftar till 

att Adam och Eva bröt mot Guds lag och vägrade följa honom(”Goda nyheter”, 

2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”, (”Goda nyheter”, 2012 ”Varför Gud tillå-

ter ondskan och lidandet”), det vill säga den ondskefulle är den som bryter mot 

Guds lag. 

   En viktig dimension av gruppens självbild som framgår av materialet är att de 

utgör de sanna kristna samt att kristendomen är den enda sanna religionen. Det 

påstås också att det finns väldigt många falska kristna trossamfund som gör an-

språk om att vara kristna men som inte är det. JVs publiceringar lyfter fem känne-

tecken på hur sann religion känns igen: 1) De sanna kristna respekterar Bibeln 

som Guds ord och de lever som de lär. 2) Jesu sanna efterföljare ärar Guds namn, 

Jehova och de 3) predikar om Guds rike. 4) De är ingen del av den här onda värl-

den och engagerar sig inte i politik eller samhällskonflikter samt undviker den 

onda världens attityder och skadliga vanor samt 5) De sanna kristna visar enastå-

ende kärlek till varandra (”Goda nyheter”, 2012 ”vad är sann religion”). Jesus ges 
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den absoluta auktoriteten att avgöra vilka som tillhör de sanna kristna och vilka 

som inte gör det (”Vanliga frågor”, u.å. ”Vilka blir frälsta”). 

   I texterna framkommer följande kring inställning till andra religioner: ”Guds ord 

lär dem respektera alla etniska grupper. Falsk religion har ofta gett sitt fulla stöd 

åt nationernas krig, men sanna kristna vägrar att göra det” (”Goda nyheter”, 2012 

”vad är sann religion”). Vad gäller andra religioner står det också att ”Guds ord 

kallar all falsk religion ´det stora Babylon´” och att ”Gud kommer snart att snabbt 

göra slut på religioner som bedrar och förtrycker människor” (”Goda nyheter”, 

2012 ”Vad kommer hända med religionerna”). De skriver också att det finns reli-

giösa grupper som är inblandade i terrorism, krig, folkmord och övergrepp mot 

barn. Det framgår också att det finns uppriktiga människor i ”falska religioner” 

och att Jehova kommer ”förena dem nu genom att lära dem sanningen” (ibid). 

Däremot dem som motstår Gud skall tillintetgöras av Guds änglar på Jesus påbud 

(”Goda nyheter”, 2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”). 

4.1.1.2. Social identifikation 

Övergripande för hela materialet är att alla är välkomna om de är villiga att följa 

Jesu budskap och Jehovas vilja och lämna den onda världen ” (”Goda nyheter”, 

2012 ”Vad kommer hända med religionerna”), det förkommer ingen uppdelning 

mellan etniciteter eller nationer. Istället beskriver JV sig själva som ”en internat-

ionell familj av andliga bröder och systrar utan etniska och politiska barriärer” ” 

(”Vilka gör”, 2012 ”Vilka är Jehovas vittnen”). Vidare beskriver de sig själva som 

vanliga människor, som har fattat ett personligt beslut att studera Bibeln och tjäna 

Jehova genom att följa Bibelns värderingar. Bibelns värderingars funktion besk-

rivs genom att de får medlemmarna att må bra samt hjälper dem att: 

…utveckla en respekt för andra och att vara ärliga och omtänksamma. De formar oss också 
till sunda och produktiva samhällsmedborgare, och de hjälper familjer att hålla ihop och ha 
en hög moral (…) Även om vi som individer bara är vanliga människor, är vår organisation 
unik (”Vilka gör”, 2012 ”Vilka är Jehovas vittnen”).   

 

Församlingen lär människor att bli bättre: ”I Jehovas vittnens Rikets salar får 

människor lära sig hur de kan bli bättre äkta män och hustrur och bättre föräldrar” 

(”Goda nyheter”, 2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”). I texterna uppmuntras 

också till avståndstagande mot politik, genom att visa att de föredrar Guds styre 

över människornas styre. Centralt i materialet är medlemmarnas strävan att upp-

fylla Guds vilja, och därigenom vara en god Jehovas vittne. Det fokuseras även på 

hur medlemmarna ska göra Guds vilja och hur ett bra Jehovas vittne är, och läsa-

ren både förväntas vilja och uppmuntras genomgående att försöka efterlikna detta 

beteende (”Goda nyheter”, 2012 ”vad är Guds avsikt med jorden”; ”hur kan du få 

en lycklig familj”; ”nytta av Bibelns principer”). 

   Organisationen beskrivs som en familj och kärleksfulla lyckliga människor, en-

ligt följande:  

Jehovas vittnen är organiserade för att predika de goda nyheterna och göra lärjungar. Precis 
som apostlarna predikar de från hus till hus. [Apostlagärningarna 20:20] De erbjuder sig 
också att studera Bibeln med sanningsälskande människor. Men Jehovas vittnen är inte bara 
en organisation. De är som en familj med en kärleksful far. De är bröder och systrar som 
bryr sig om varandra. [2 Thessalonikerna 1:3] Eftersom Jehovas vittnen är organiserade för 
att göra Guds vilja och hjälpa andra, är de det lyckligaste folket på jorden (”Goda nyheter”, 
2012 ”Jehovas vittnens organisation”). 
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4.1.1.3. Social jämförelse 

Gruppen menar sig tillhöra den enda sanna religionen och jämför sig – de som tror 

på den sanna religionen med de andra – de som inte tror på den sanna religionen. 

De menar att alla som tar sin religion på allvar borde mena att den egna religionen 

är den enda sanna. ”De som tar sin religion på allvar borde tro att Gud och Jesus 

godkänner det trossamfund de tillhör. Varför skulle de annars engagera sig i det?” 

(”Vanliga frågor”, u.å. ”Sann religion”) 

Stämningen i materialet är att gruppen står i försvarsställning och bland annat 

känner att det är viktigt att ta avstånd ifrån anklagelser om att vara en sekt och att 

utesluta medlemmar som inte lever upp till samfundets krav. De är ingen sekt me-

nar de (”Vanliga frågor”, u.å. ”Är Jehovas vittnen en sekt”; ”inte en sekt”) och de 

utesluter inte någon, tvärt om försöker de få de som lämnat samfundet att hitta 

tillbaka till Gud och den rätta vägen skriver dem: 

Vi utesluter inte automatiskt någon som begår en allvarlig synd. Men om en döpt Jehovas 
vittne gör det till en vana att bryta mot Bibelns moralnormer och inte ångrar sig, då kom-
mer han eller hon att bli utesluten, och en sådan person undviker vi. Bibeln säger tydligt: 
’Avlägsna den onde mannen ur er krets’” (”Vanliga frågor”, u.å. ”Undviker vi sådana som 
tidigare varit Jehovas vittnen”) 

 

Men de uteslutna är välkomna till mötena skriver de också, för att få råd och hjälp 

av de äldste i församlingen för att förhoppningsvis bli Jehovas vittnen igen: 

Uteslutna personer som överger det felaktiga uppförandet och visar en uppriktig önskan att 
leva efter Bibelns moralnormer är alltid välkomna att bli medlemmar i församlingen igen 
(”Vanliga frågor”, u.å. ”Undviker vi sådana som tidigare varit Jehovas vittnen”) 

4.1.1.4. Psykologisk distinktion 

Det framkommer ett behov av att vara stark: 

Satan använder sin makt till att främja omoralisk, destruktiva livsstilar. När vi tar avstånd 
från sådant kanske vänner och släktingar hånar eller motstår oss. [1 Petrus 4:3, 4] Vi måste 
alltså göra ett val. Väljer vi att vara tillsammans med dem som älskar Gud? (”Goda nyhet-
er”, 2012 ”Varför Gud tillåter ondskan och lidandet”) 

 

I ett annat sammanhang ”Vi uppmuntrar dig att välja vänner som gör Guds vilja. 

Sådana vänner kan du hitta bland Jehovas vittnen. Låt inte något hindra dig från 

att komma tillsammans med oss” (”Vilka gör”, 2012 ”Umgås med delar vår tro”). 

Ytterligare ett exempel är: 

Något som gör att det inte är så lätt att få ett nära förhållande till Gud är att många omkring 
oss inte tror på Gud. De tycker att det är naivt att tro på Guds löfte om fred på jorden. [2 
Timoteus 3:1, 4;2 Petrus 3:3, 13] Därför behöver vi träffa medtroende för att få och ge 
uppmuntran” (”Goda nyheter”, 2012 ”Få nära förhållande till Gud”). 

 

Samtliga citat vittnar om en strävan att upprätthålla distinktionen mellan ”oss” 

och ”dem” samt vikten vid att umgås med de inom samfundet så väl som faran 

med att umgås med de utanför. Målet är hela tiden att uppfylla Guds vilja till ex-

empel genom: ”Vi behandlar människor på samma sätt som Gud gör” som också 

uttrycks i materialet (”Goda nyheter”, 2012 ”Nytta av Bibelns principer”). Vidare 

framgår att: ”Bara de människor som väljer Guds styre kommer att få bo på jor-

den” (”Goda nyheter”, 2012 ”Varför Gud tillåter ondskan och lidandet”). 
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4.1.1.5. Sammanfattning  

De koder jag hämtat från materialet för att besvara frågeställningen kring JVs dis-

kurs är under Social kategorisering följande för att beskriva den egna gruppen 

(vi): Guds folk, Jesu sanna efterföljare, de sanna kristna. Vidare har jag hämtat 

koder kring hur medlemmarna förväntas agera: de respekterar bibeln, lever som 

de lär, ärar Guds namn, predikar om Guds rike, är inte en del av den onda värl-

den, engagerar sig inte i politik, undviker skadliga vanor, samt visar kärlek till 

varandra. Koderna kan samlas under begreppet prototypisering i modellen. För att 

beskriva de som inte tillhör den egna gruppen (dem) görs det som den ondskefulle, 

falska kristna, anhängare av falska religioner, finns uppriktiga människor och 

onda, de senare förväntas handla på ett sätt som bryter mot Guds lag. Till exempel 

genom att stödja krig, eller terrorism. Dessa koder kan samlas under kategorin 

stereotypisering av den andra gruppen men kan inte fullt påstås bekräfta denna. 

Hur det avgörs vem som tillhör den egna gruppen inom diskursen kan utläsas av 

koden Jehova avgör vem som tillhör gruppen, detta kan placeras under temat 

social kategorisering men inte direkt under någon underrubrik. I koppling till detta 

kan vi under social identifikation utläsa koder kring hur människor kan bli mer 

som prototypen människor lär sig att bli bättre föräldrar, män, hustrur, sam-

hällsmedborgare. Detta kan inte strikt avskiljas från prototypisering då det kan 

argumenteras för att detta skall läsas som en underförstådd beskrivning av den 

egna gruppen. Jag har dock valt att placera detta under underkategorin assimile-

ring eftersom det snarare uttrycks som något att sträva efter än en beskrivning av 

den egna gruppen. Centralt i materialet är också koden att göra Guds vilja, som 

kan förstås på samma sätt, dels som en prototypisering av den egna gruppen när 

det används som beskrivning av gruppen. Dels kan koden förstås som en assimile-

ring till gruppen, när det framställs i termer av hur Guds vilja efterlevs, exempel-

vis genom, avståndstagande till politik. Även koden alla är välkomna att ingå i 

gruppen är viktig förutsatt att man väljer att följa Guds vilja då medlemmarna 

menar sig vara vanliga människor men som deltagare i en unik organisation. På 

organisationsnivå beskrivs gruppen som unik och en lycklig kärleksfull familj. 

Dock kan även en kod som motsäger detta utläsas i diskursen; avlägsna den onde 

mannen från din krets.  

   Den sociala jämförelsen kan utläsas i diskursen genom religionstillhörighet, där 

de som i den sociala kategoriseringen gör skillnad mellan de sanna kristna, falska 

kristna, och andra falska religioner där de senare två utgör delar av den onda 

världen. Detta försvaras genom alla som tar sin religion på allvar. Vidare kan 

inte försvarsställning utläsas som direkt kod för relationen mellan grupper men 

förstås av de upprepade koderna att gruppen inte är en sekt, inte utesluter med-

lemmar. Att koden alla som tar sin religion på allvar lyfts i diskursen kan även 

förstås som strategin normalisering som är en underrubrik till psykologisk di-

stinktion. En annan strategi som används kan utläsas i diskursen genom koderna 

välj vänner som gör Guds vilja, och ge och få uppmuntran av medtroende är iso-

lering som återfinns under psykologisk distinktion i modellen.  
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4.1.2. Sverigedemokraterna  

4.1.2.1. Social kategorisering 

Det kan utläsas två typer av ”vi” och många typer av ”dem” i materialet. ”Vi” är 

ibland sverigedemokraterna och ibland ”svenskarna”. När jag använder ordet 

svenskarna i samband med SD gör jag det utifrån deras definition som lyder: 

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam iden-
titet, gemensamt språk och kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår 
uppfattning bli genom att antingen födas in den eller genom att senare i livet aktivt välja att 
uppgå i den (”vår politik”, u.å. ”nationen”). 

Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nat-
ionen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nations-
tillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för 
människor med bakgrund i andra nationer (”vår politik”, u.å. ”nationalism”). 

 

Nordbor och Västvärlden inkluderas om vart annat i vi-et och dem-et. Den ”öv-

riga världen” och invandrare från övriga världen utgör dock genomgående ett 

”dem”. Vilka som ingår i de olika kategoriseringarna av ”vi” och ”dem” avgörs 

alltså utifrån SDs definition av vilka som är svenskar eller ”närliggande kulturer” 

(”vår politik”, u.å. ”Omvärlden”; ”kultur”). Argumentet underbyggs av ”Varje 

människa är unik, men vi präglas också av vår omgivning och av vårt historiska, 

kulturella och sociala arv, vilket gör att vi också blir mer eller mindre lika 

varandra” (”vår politik”, u.å. ”människan”). Partiet belägger kategoriseringen 

mellan ”vi” och ”dem” med att det finns skillnader i den mänskliga essensen hos 

individer i olika grupper: 

Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket in-
nehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och 
samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en 
nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning 
som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta 
människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde indivi-
den (”vår politik”, u.å. ”Människan”). 

4.1.2.2. Social identifikation  

Enligt partiprogrammet kan en individ dock bli svensk om denne assimilerar sig 

tillräckligt väl:  

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som ta-
lar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kul-
turen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska 
nationen än med någon annan nation (”vår politik”, u.å. ”nationen”). 

 

På samma sätt som svenskar som dissimilerar sig kan upphöra att vara svenskar 

och kommer då utgöra ett ”dem” (”vår politik”, u.å. ”nationen”). Detta innebär att 

assimileringen till den sociala identiteten ”svenskar” är tydligt eftersträvansvärt. 

”Ju mer invandrarens ursprungliga identitet skiljer sig ifrån den svenska nationens 

och ju större gruppen invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen”. 

(ibid). Assimilering blir viktigt eftersom partiet menar att homogenitet är efter-

strävansvärt i en nation (”vår politik”, u.å. ”Mångkultur”) och nödvändigt för att 

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

 

Med kultur avser Sverigedemokraterna:  

Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss 
grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder 
och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar 
och normer för lagar och moraliska system (min kursivering, ”vår politik”, u.å. ”Kultur”). 

 

Således utgör religionen en aspekt av den kultur som SD eftersträvar och vill ska 

vara homogen. Partiet beskriver sig själva som ”Sverigedemokraterna är ett icke-

konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demo-

kratiska samhället” (”vår politik”, u.å. ”religionen”). Trots detta står också att 

staten inte kan eller bör vara religiöst neutral, utan kristet: 

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i 
över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kulturen och identite-
ten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den 
svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. (”vår politik”, u.å. ”religion-
en”). 

4.1.2.3. Social jämförelse  

Jämförelsen sker framför allt mellan kostsamma invandrare och lönsamma 

”svenskar” och menar att resurserna i samhället borde fördelas annorlunda. Ex-

empelvis: 

Istället för att som de andra partierna lägga pengar på att personer som vistas i Sverige utan 
tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök vill vi satsa pengarna på att korta 
köerna, att möjliggöra fler sjukhusbäddar och att öka kvaliteten över hela landet (”vår poli-
tik”, u.å. ”Sverigedemokraterna och världen”).   

    

Samt där invandrarna återkommande kopplas till vad som är negativt i samhället, 

t.ex. sjunkande kunskap hos elever i skolan: 

Skolan är politikens stora sorgebarn. Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner sig i 
en allvarlig kris. Trots att elevbetygen stiger på grund av betygsinflationen sjunker elever-
nas kunskaper. En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfrestningar som i kom-
bination med den fria etableringsrätten av friskolor skapat en splittrad skola där kvaliteten 
varierar kraftigt från skola till skola. Skolan har kommit att bli ett skrämmande exempel på 
vad ett splittringssamhälle kan ställa till med (”vår politik”, u.å. ”Sverigedemokraterna och 
skolan”).   

Vi kan i nuläget se att den invandrade delen av befolkningen i genomsnitt har en tio procen-
tenheter lägre arbetsfrekvens än den inhemska. Det innebär en stor kostnad och belastning 
för samhället. Det är resurser som vi hellre skulle lägga på en trygg och värdig ålderdom, 
krafttag mot brottsligheten, trygghet för landets kvinnor, hjälp till flyktingar i närområdet 
och en rättvis arbetsmarknad (”vår politik”, u.å. ”Våra viktigaste frågor 2, Invandring”).   

 

En annan central jämförelse är hur gruppen väljer att framställa den ”egna” relig-

ionen jämfört med ”de andras” religion samt respektive relation till samhället. När 

den egna religionen beskrivs görs det enligt:  
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Påverkan har dock också varit ömsesidig. Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i 
vårt land [har] gjort att den svenska kristendomens historia innehåller vissa särdrag i jäm-
förelse med andra kristna länder. Många kristna högtider och traditioner är fortfarande en 
självklar del av vår nationella kultur och utgör viktiga inslag även i många icke troendes 
liv. Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå 
vårt lands historia, kultur och samtid. Bevarandet av detta kulturarv är således en angelä-
genhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende (”vår politik”, u.å. ”religionen”). 

 

När ”de andras” religion och koppling mellan andra religioner och andra delar av 

världen diskuteras görs det enligt följande: 

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverige-
demokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt 
samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det 
svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen 
från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begrän-
sad. (”vår politik”, u.å. ”religionen”). 

 

Några andra religiösa grupper än kristna och muslimer benämns inte i materialet.  

   Den sociala jämförelsen görs också mellan grupper på en annan nivå där SD 

jämför Sverige och svensk politik med andra länder. Där kritiseras Sveriges poli-

tik för att släppa in för mycket invandrare och misslyckad integreringspolitik vil-

ket hotar homogeniteten: 

De senaste decennierna har Sverige tagit emot allt för många människor på allt för kort tid. 
I många fall mångdubbelt fler än våra grannländer och invandringen till Sverige fortsätter 
att ligga på rekordhöga nivåer. Denna ansvarslösa politik har gjort att det ständigt skapats 
växande utanförskapsområden runt om i landet. Områden som när de byggdes betraktades 
som fina medelklasskvarter har förvandlats till segregerade områden där arbetslösheten och 
brottsligheten är hög. (”vår politik”, u.å. ”Våra viktigaste frågor 2, Invandring”).   

4.1.2.4. Psykologisk distinktion  

SD bygger sin politik på föreställningen 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” (min kursi-

vering, ”vår politik”, u.å. ”Människan”). För att upprätthålla den homogenitet som 

de eftersträvar vill de dels kraftigt minska invandringen, såväl asyl-invandring, 

anhöriginvandring som arbetskraftinvandring (framförallt till låglöneyrken). 

Framför allt från länder där kultur och värdegrund kraftigt avviker från den 

svenska. Höja kraven för svenskt medborgarskap, med krav på minst tio år bosatt 

i landet, ”klanderfri vandel” och flytande i svenska språket. Dels försvåra för 

människor av härkomst annan än svensk att upprätthålla sina traditioner genom att 

ställa högre krav på assimilering. Samtidigt vill SD avskaffa instegsjobben (”vår 

politik”, u.å. ”Sverigedemokraterna och flyktingpolitik”; ”invandring”; ”medbor-

garskap”; ”nationen”; ”Sverigedemokraterna och jobben”), samt avskaffa de stat-

liga och kommunala stöd för invandrare. Detta i syfte att bevara och stärka sina 

ursprungliga kulturer för att istället erbjudas grundläggande utbildning i svenska, 

svensk historia, svensk kultur, svenska lagar och svenskt samhällsliv. ”Målsätt-

ningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ur-

sprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nation-

en” (”vår politik”, u.å. ”Mångkultur”). Nationalism ger folket gemensamma nor-

mer och värderingar och därför ”ser Sverigedemokraterna nationalismen som det 

enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten 

och samhällets inre solidaritet” (min kursivering, ”vår politik”, u.å. ”national-

ism”). Vilket preciseras i följande citat: 
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Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande 
kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, ge-
mensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för 
att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska 
med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som håller upp sy-
stemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap (”vår poli-
tik”, u.å. ”Kultur”). 

 

Det behövs också ett starkt försvar vilket SD beskriver ”det militära försvaret som 

den yttersta garanten för bevarandet av vår demokrati, vår frihet, vårt nationella 

självbestämmande och vår kulturella särart” (min kursivering, ”vår politik”, u.å. 

”Försvaret”), samt:   

Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget 
försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet 
för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar (”vår politik”, u.å. ”Sverige-
demokraterna och försvaret”). 

 

4.1.2.5. Sammanfattning 

De koder som jag har hämtat från materialet för att belysa SD-diskursen är för det 

första vid den sociala kategoriseringen de olika typerna av ”vi” respektive ”dem”. 

Vi utgör Sverigedemokraterna, ”svenskarna”, ”nordbor”, ”européer”, men det 

är framförallt genom gruppen ”svenskar” som SD skapar ett tydligt ”dem” som 

utgör ”icke-svenskarna”, ”invandrarna” och framförallt ”muslimerna”. Katego-

riseringen legitimeras inom diskursen genom koden essens, att människor har 

olika essenser gör den här kategoriseringen naturlig. ”Svenskarna” förväntas en-

ligt SD vara lojala Sverige, ha gemensam identitet, kultur och språk. Det finns två 

sätt att bli del av den svenska gemenskapen, som identifieras med koderna födas 

in i eller aktivt välja att uppgå i. Båda förutsätter enligt diskursen att vissa krite-

rier uppfylls genom koden assimilering, eftersom en individ för att betraktas som 

svensk inom diskursen måste bete sig som en svensk. Således kan även koden alla 

är välkomna utläsas, förutsatt tillräcklig assimilering, men det framkommer också 

koderna: vissa har svårare att anpassa sig och islam svårast att samexistera med 

svensk kultur, främmande för svensk kultur. Detta hör ihop med den sociala jäm-

förelsen då SD jämför likheter och skillnader med den prototypiska ”svensken” 

enligt gruppens egna definition. Sålunda används religion som åtskillnad mellan 

grupper inom diskursen, dels genom att svensken bör vara kristen, dels kristen-

domen har anpassat sig till Sverige, medan andra religioner inte kan anpassa sig. 

Vidare sammankopplas invandrarna i diskursen med en rad negativa saker som 

kan sammanfattas med kategorin ställer grupper mot varandra och inkluderar 

koderna segregation, arbetslöshet, brottslighet, dålig skola och sjukvård. Dessu-

tom görs jämförelsen genom kostnader mellan den lönsamme svensken och kost-

samma invandraren som lever på svenskens resurser och föreställningen att 

”svenskarnas” privilegierade plats i Sverige är hotad. Detta vill SD förändra en-

ligt en rad strategier som kan placeras under psykologisk distinktion enligt koder-

na minskad invandring, samt försvårande för upprätthållande av traditioner 

andra än svenska i Sverige vilket skall leda till koden ökad homogenitet i landet, 

genom koderna mindre religiösa, kulturella, språkliga skillnader i landet. Koden 

assimilering som behandlats ovan som en del av den sociala identiteten kan även 

kopplas till kategorin psykologisk distinktion då det förutom att avgöra vems som 

tillhör vilken grupp, även används som strategi inom diskursen för att förstärka 

skillnader mellan grupper genom att alla som är med i den egna gruppen måste 
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assimileras. En tydlig kod för detta är målet är att invandrare skall ta seden dit de 

kommer, och överge sin ursprungliga kultur och identitet vilket bygger på före-

ställningen att homogenitet är eftersträvansvärt. Då koderna homogenitet och 

nationalism förväntas enligt diskursen leda till stark solidaritet inom samhället. 

Koden stark solidaritet inom samhället faller under kategorin ingruppsfavorism 

som i sin tur hör till temat psykologisk distinktion.        

4.2. Analys 

Viktigt att ha i åtanke är att de diskurser som studeras är genomtänkta välformule-

rade officiella publiceringar, vilket innebär att de inte är så kontroversiella som 

partiet respektive samfundet har uppfattats i andra sammanhang. Samtidigt inne-

bär det att de kan ges en viss auktoritet/generaliserbarhet då det är detta som parti-

ets väljare respektive samfundets medlemmar delar och värdesätter. Detta bör vara 

särskilt riktigt för SD då deras principprogram är vad en individ som röstar på 

partiet väntas tagit ställning till och hålla med om. Det är ändock viktigt att 

komma ihåg att det finns skillnader inom respektive grupp i så väl mer radikal 

som mer liberal inriktning.  

Analysen presenteras genom samma kategorier som i resultatet, inledningsvis 

JV och SD var och för sig, sedan en jämförande analys samt slutligen en komplet-

terande rubrik som behandlar StT.   

4.2.1. Jehovas vittnen  

4.2.1.1. Social kategorisering  

Inom JV-diskursen görs den sociala kategoriseringen mellan ingruppen JV och 

utgruppen som utgörs av dem som inte tillhör samfundet. De är ytterst försiktiga 

med att uttala sig om utgruppen, många gånger undviks det helt och hållet och när 

det uttrycks görs det i vaga termer. Detta är ett intressant resultat i sig, då det kan 

ifrågasätta vad detta beror på. En möjlig förklaring kan hämtas utifrån stämningen 

att gruppen befinner sig i försvarsställning som tonen på hemsidan ger sken av då 

de återkommande känner behov av att förneka fördomar riktade gentemot ingrup-

pen som att de skulle vara en sekt som utesluter före detta medlemmar. När de i 

diskursen uttrycker sig om utgruppen görs det enligt koden delar av den onda 

världen. Observera att när JV talar om den onda världen görs detta inte genom 

uttalanden om människorna i den, mer än att de valt att leva i den istället för att 

följa Guds vilja. Detta känns igen från SID genom depersonalisering och speglar 

lätt över på de depersonaliserade individerna inom utgruppen. De menar att värl-

den styrs av djävulen, varvid vi kan utläsa en negativ inställning till världen utan-

för samfundet även om denna inte utrycks i direkta termer.  

   Prototypisering av ingruppens medlemmar sker prototypiskt med koderna Guds 

folk, de sanna kristna och vilka strävar efter att leva i enighet med Guds vilja. 

Medan stereotypisering av utgruppen inte är utmärkande, snarare beskrivs utgrup-

pen som heterogen. Det finns variationer inom utgruppen skriver de. De har 

ibland kopplats till terrorism, utnyttjande av barn eller krig, men de menar även 

att det finns uppriktiga människor som bekänner sig till de falska religionerna. All 

annan religion är dock falsk religion, och de goda människorna i andra samfund 

kommer att räddas eftersom de kommer att bli ett JV i framtiden. Diskursen är 

alltså väldigt tydlig på att den egna religionen är den enda sanna, vilket normali-
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seras genom att påstå att alla som har en genuin religiös övertygelse bör tro på det 

här sättet. Det är Gud som avgör vilka som tillhör ingruppen respektive utgruppen 

och det finns en öppning för uppriktiga människor i utgruppen att bli JV i framti-

den, antingen i detta liv eller senare i Guds rike.   

4.2.1.2. Social identifikation 

En viktig dimension av den sociala identifikationen är att ingruppen utgör Guds 

folk, vilket förväntas ge gruppen en positiv social identitet, dels genom en upp-

fattning att detta är människans främsta mål, dels för att detta betyder att en själv i 

kategori av ingruppen kommer få leva i Guds paradis på jorden när den dagen är 

här. Ingruppen beskrivs även som en lycklig kärleksfull familj med bröder och 

systrar som tar hand om varandra varvid grupptillhörigheten kan förstås som 

mycket stark och därigenom även den sociala identifikationen med gruppen.   

Till dimensionen av social identifikation hör tanken om assimilering, vilket är 

centralt i gruppens publiceringar. Att assimilera sig med ingruppen är något som 

medlemmarna genom diskursen både uppmuntras och förväntas vilja och därför 

ligger mycket fokus i texterna på hur en individ gör Guds vilja. Detta lär med-

lemmarna sig i samfundet och genom att läsa Bibeln. Assimilering uppmuntras 

även till utgruppen genom att de väljer att ingå i samfundet och därmed bli en del 

av ingruppen och Guds folk.  

4.2.1.3. Social jämförelse 

Som sagt kan inte utläsas någon direkt beskrivning av utgruppen men genom att 

studera hur ingruppen beskrivs som unik kan vi även utläsa hur utgruppen är. In-

gruppen är unik i sina värderingar och sina handlingar vilka syftar till att göra 

Guds vilja. Ingruppen är Guds folk, de sanna kristna och gör Guds vilja, och jäm-

förs med falska kristna och medlemmar av andra falska religioner som lever i den 

onda världen som styrs av Satan. 

Jämförelsen i diskursen görs inte utifrån status utan endast utifrån värderingar 

och relation till Gud. Vidare finns ett löfte om att vittnenas tid kommer sen i Guds 

rike vilket bygger upp en förhoppning för framtiden som inte är beroende av den 

”världsliga, onda världen”. Således tycks den ge en positiv inverkan på den soci-

ala identiteten och därför blir också gruppens ställning som minoritet inte besvä-

rande, mer än att medlemmarna hoppas att fler ska ingå i samfundet för att även 

dessa ska få leva i Guds rike. Således kan jämförelsen påstås stärka ingruppens 

prototyp som de sanna kristna.   

4.2.1.4. Psykologisk distinktion 

För att upprätthålla en positiv distinktion i den sociala jämförelsen vilken avgör 

den sociala identifikationen används inom diskursen en rad strategier: social krea-

tivitet, val av jämförelsegrupp och ingruppsfavorism. Ingruppsfavorism, kan utlä-

sas genom att medlemmarna uppmuntras att helst umgås inom samfundet, vilket 

jag givit koden välj vänner som gör Guds vilja, vilket förklaras med att umgänge 

med andra kan försvåra att göra Guds vilja. På så sätt stärks sammanhållningen 

inom gruppen och värderingarna behöver inte försvaras mot någon annan. Detta 

kan även förstås som en självvald isolering. Direkt utgruppsdiskriminering är inte 

alls lika utmärkande, det finns ingen direkt diskriminering uttryckt i diskursen av 

vad som framgår i materialet så till vida att målsättningen är att värva dem att 

följa Guds vilja. Däremot finns föreställningen om att de som inte följer Guds 

vilja inte kommer få leva i Guds rike, men det är Guds uppgift att avgöra, inte 

samfundets. Dock framkommer en kod inom diskursen som motsäger detta näm-
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ligen avlägsna den onde mannen från din krets. Eftersom den onde, beskrivs i 

termer av den som ägnar sig åt politik och är del av den onda världen ter sig detta 

motsägelsefullt.  

Social kreativitet används genom att vid jämförandet mellan grupper, välja dels 

vilka dimensioner som jämför, ej klass, etnicitet, nationalitet utan Guds folk och 

de andra. Dels efter vilka som gör Guds vilja bäst. Vilket enligt samfundet är dem 

själva. Detta förklaras som självklart genom att alla som är övertygade i sin tro 

menar sig utgöra den enda sanna religionen, detta är en strategi som är hämtad 

från diskurspsykologi och inte från SID men som jag hävdar platsar här. Strategin 

individuell rörlighet är inte aktuell enligt dokumentet då lojaliteten till Gud och 

förtroendet för ett evigt liv är stark. Det finns heller ingen antydan om en tävling 

mellan grupper i diskursen, eftersom JV menar att det är livet i Guds rike som 

räknas och till detta är gruppen specifikt lovade.  

4.2.2. Sverigedemokraterna 

4.2.2.1. Social kategorisering  

I diskursen framgår att ingruppen utgörs av å ena sidan Sverigedemokraterna och 

då utgör övriga politiska partier utgrupper, men mer intressant för att besvara frå-

geställningen är ingruppen som ”svenskar” och utgruppen som ”icke-svenskar” 

och det är därmed också vid denna ingrupp analysen kommer fokusera.  

Hur kategoriseringen skapas i diskursen är motsägelsefullt. Å ena sidan menar 

SD att de utgår från kultur, språk och lojalitet. Å andra sidan påstår de även att 

människor skiljer sig åt dels på grund av miljöns formande funktion. Dels grund 

av det biologiska arvet; en nedärvd essens hos varje människa, varav en del är 

unikt för vissa grupper. Viktigt att poängtera är att det är SDs egen definition av 

”svenskar” som avgör vilka som tillhör ingruppen respektive utgruppen.  

När diskursen behandlar utgruppen görs det nästan uteslutande i negativa ter-

mer. Utgruppen, ”icke-svenskarna” beskrivs först och främst som ett problem 

vilka hotar den svenska nationens gemenskap och främmande för ”svenska värde-

ringar” och kan således förstås som stereotypisering av ”de andra”.  

SD-diskursens definition av vilka som räknas till ”svenskar” är en lojalitet till 

Sverige vilket förutsätter en svensk kultur (inklusive bland annat konst, musik, 

klädsel, lekar) och det svenska språket samt ett beteendemönster och delade seder, 

högtider, institutioner, religion, ritualer, samt värderingar och normer för lagar 

och moraliska system. Hur en svensk bör klä sig eller leka framkommer inte av 

materialet men det framgår tydligt i diskursen att ett ”svenskt” sätt är bättre än 

något annat. Däremot hur en svensk bör tro framkommer och blir en viktig kate-

goriseringspunkt inom diskursen, trots att partiet påstår sig vara icke-

konfessionellt. Framförallt för att utpeka vilka ”de andra” är blir religionen viktig. 

Den absolut värsta nivån av utgrupper som framkommer i diskursen, utifrån vad 

som kan utläsas i materialet, är den muslimska gruppen, då islam uppfattas vara 

mest utmärkande farlig för det svenska samhällsbygget. Vilket stärks av koderna 

svenska nationen är och bör vara kristen och islam svårast att samexistera med 

svensk kultur. Explicit står det inte mycket om förväntade handlingar men att för 

många av utgruppen i Sverige kommer leda till en rad negativa konsekvenser som 

kan sammanfattas med koderna; segregation, dålig sjukvård, dålig skola, ökad 

brottslighet och arbetslöshet. Värderingarna i dessa koder bygger på min tolkning 

av resultatet, för citat som styrker dessa se rubrik 4.1.2.3 Social jämförelse.   
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4.2.2.2. Social identifikation 

SDs diskurs förutsätter en social identitet och talar till svenskars sociala identitet 

som just svenskar och försöker trigga en ingruppsfavorism genom att stärka den 

identiteten och framställa den eftersträvningsvärd men hotad. Vad som är svensk 

identitet enligt diskursen känns igen genom koderna av lojalitet till Sverige, ge-

mensamt språk i form av svenska, samt gemensam kultur: vad kultur är beskrivs 

men inte vad som är unikt svensk kultur bara att denna är annorlunda en ”de and-

ras” kultur. Det allra viktigaste tycks vara att ”vi” och ”dem” inte är likadana och 

att ”vi” är antingen bättre eller åtminstone bättre förtjänta av att vara och be-

stämma i Sverige. Det finns en tydlig positiv inställning till assimilering på in-

gruppens premisser, det betyder att en assimilering mellan in-och utgrupper är 

önskvärd genom att utgruppen assimilerar sig att likna ingruppen. Detta styrks av 

koden ta seden dit man kommer och överge sin ursprungliga kultur och identitet.  

Religionen utgör en aspekt av ”svenskarnas” sociala identitet inom diskursen. 

Den svenska staten är och bör vara kristen menar de, och utgruppen även om de 

är kristna så är de inte det på samma sätt som oss. 

Den sociala identiteten framställs som väldigt positiv men hotad och behöver 

försvaras.   

4.2.2.3. Social jämförelse  

SD utgör som parti en minoritet, men som ”svenskar” majoritet i samhället. Enligt 

SD är homogenitet eftersträvansvärt och därmed utgör det som de betraktar icke-

svenskt inom den svenska kontexten negativt. Social jämförelse är central i SDs 

diskurs och kan utläsas utifrån ingruppen ”svenskar” genom koden ställer grupper 

mot varandra och påstår att ”de”, icke-svenskarna får alla pengar på ”svenskar-

nas” bekostnad, medan pensionärerna inte får någon mat och sjukvården förfaller. 

Varpå slutsatsen i argumentationen blir att ingruppen måste beskydda sina intres-

sen från utgruppen. Vidare kopplas ”icke-svenskarna” inom diskursen till det 

mesta som är dåligt i samhället, genom koderna segregation, dålig sjukvård, dålig 

skola, ökad brottslighet och arbetslöshet.  

   Religion är som nämnt en aspekt av ”svenskarnas” sociala identifikation inom 

diskursen och särskilt viktig blir denna vid den sociala jämförelsen. Dels förväntas 

”svenskarna” vara kristna, inte nödvändigtvis religiöst men kulturellt. Religionen 

används också i jämförande syfte då det talas om vilken plats religionen får i sam-

hället. I SD-diskursen påstås att den svenska kristendomen har anpassat sig till 

den svenska kontexten medan andra religioner inte menas kunna göra detsamma. 

Den tydligaste utgruppen däremot utgörs av muslimer som invandrat till Sverige 

då SD påstår att islam är den religion som har svårast att samexistera harmoniskt 

med den svenska kulturen. Resultatet av jämförelsen blir således som konstaterats 

en positiv men hotad social identitet.  

4.2.2.4. Psykologisk distinktion 

Behovet av att värna om ingruppens intressen är alltså central i SDs diskurs. En-

ligt partiet är som nämnt nationalism och homogenitet idealet för en stark nation 

och därför måste annorlunda element, inklusive människor, helst uteslutas eller 

assimileras. Detta försöker grupper uppnå genom den psykologiska distinktions-

strategin social tävling, enligt vilken de försöker uppnå förändrade relationer mel-

lan grupper i samhället. Partiet söker göra detta på politisk väg genom att efter-

sträva en typ av isolering, där ”svenskar” förblir ”svenskar” genom att inte utsät-

tas för influenser utifrån.  
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Även social kreativitet framkommer i diskursen och används genom att välja vilka 

gruppen vill jämföra sig med, och på så sätt framställa den egna gruppen som fan-

tastisk och förtjänta av vissa privilegier genom sin tillhörighet i ingruppen 

”svenskar”. Den utgruppsdiskriminerande diskursen försvaras med att alla länder 

gör och bör agera på samma sätt för att värna om det egna folkets intressen. Detta 

faller under kategorin normalisering, då de försvarar sitt agerande gentemot ”de 

andra” med att alla andra gör, eller bör göra likadant, och att agerandet således är 

naturligt eller normalt.   

4.2.3. Jämförande analys 

En intressant gemensam kod som återfinns i båda diskurserna är alla är välkomna, 

men att detta inte är förutsättningslöst utan kräver assimilering. Det vill säga att 

medlemmarna strävar efter att efterlikna prototypen av gruppmedlemmen. Det 

handlar inom JV-diskursen om att göra Jehovas vilja och inom SD-diskursen om 

att ta seden dit man kommer. Att assimilering betraktas som eftersträvansvärt både 

för ingruppens och utgruppens medlemmar, kan förstås som att ingruppen är 

bättre än utgruppen även om det inte uttrycks i sådana termer i diskurserna. Ge-

mensamt för båda grupperna, men mest utmärkande för JV är att det främst är 

ingruppen som beskrivs och att utgruppen kan beskrivas genom hur ingruppen 

inte är.  

   Inom båda diskurserna utgör ingruppen en positiv social identitet men båda me-

nar också att denna är hotad. Enligt SD-diskursen är ingruppen ”svenskar” i majo-

ritet, men hotad av utgruppen ”icke-svenskar” om de tillåts komma till Sverige 

och då utgöra utgruppen ”invandrare” och förstöra den påstådda svenska homoge-

niteten. För JV som är en minoritetsgrupp utgör ingruppen också en positiv social 

identitet men hotas av att medlemmarna genom att umgås med utgruppen kan få 

svårigheter att leva upp till gruppens prototyp. Således hotas inte ingruppen enligt 

diskursen som grupp på samma sätt som i SD, snarare hotas individernas plats i 

ingruppen och därmed den positiva sociala identiteten.  

   Gruppernas sociala jämförelse görs med respektive utgrupp efter olika kriterier, 

JV efter vad som menas vara Guds vilja, och ingruppen som unik i att uppfylla 

denna. SD efter att ”svenskarna” är bättre på att vara ”svenskar” samt att ”svensk-

heten” bör upprätthållas i Sverige, varvid de som är mest lojala till Sverige och 

vilka som är bäst på att värna om ”svenskarnas” intressen mäts. Vidare bygger 

jämförelsen inom båda diskurserna på en förståelse att utgruppen är helt väsens-

skilda från ingruppen, på ett negativt sätt ändock med reservation för att utgrup-

pens medlemmar kan assimilera sig och ingå i ingruppen. En högst väsentlig 

skillnad mellan diskurserna är vilka konsekvenser kategoriseringen får, inom JV-

diskursen är det bara den egna ingruppens medlemmar som kommer att få leva i 

Guds rike men det är Guds sak att avgöra vilka som tillhör ingruppen. I SDs dis-

kurs däremot avgörs vilka som ingår i ingruppen av vilka som lever upp till grup-

pens egen definition av ”svenskhet”. De vill också att huruvida en person ingår i 

den ena eller andra gruppen ska får konkreta konsekvenser genom kategorin in-

gruppsfavorism. 

   De strategier som används inom respektive diskurs för att upprätthålla en positiv 

psykologisk distinktion skiljer sig mellan grupperna, vilket kan förklaras med 

gruppernas olika mål. SD vill bevara ”svenskarnas” dominerade ställning i sam-

hället vilken gruppen uppfattar vara hotad och jämför sin relativa makt och status 

i samhället i förhållande till utgrupper av andra etniciteter. JV jämför gruppers 



 38 

relation till Gud och vill värna om att individerna i ingruppen lever upp till proto-

typen, vilket upplevs hotat genom umgänge med utgruppen. Resultatet blir dock 

detsamma; nämligen isolering. Hos JV genom umgänge inom ingruppen för att 

förhindra påverkan som gör att en individ förlorar sin plats i ingruppen. För SD 

för att skydda homogeniteten i Sverige från främmande uttryck för att denna ska 

förbli ”svensk” och inte bli utkonkurrerad av för många från utgruppen som bor 

inom ingruppens territorium 

   Gemensamt för båda diskurserna är också normalisering, det vill säga att grup-

perna vill framställa kategoriseringen mellan de aktuella in-och utgrupperna samt 

ingruppens agerande som naturliga och självklara. Hos SD görs detta genom ko-

den essens och att det är självklart att varje nation bör sträva efter att sätta ingrup-

pens intressen i första hand. JV menar att alla som tar sin religion på allvar också 

anser att deras religion är den enda sanna, således när de talar om alla andra relig-

ioner som falska är detta helt normalt.  

4.2.4. Trappsteg till terrorism 

I följande avsnitt ska jag göra en analys som syftar till att besvara fråga fyra i frå-

geställningen. Jag ska exemplifiera terrorism som en möjlig risk vid kategorise-

ring mellan in- och utgrupper med hjälp av StT.  

4.2.4.1. Jehovas Vittnen 

Ingruppen, JV uppfattar sig vara hotad, men de är individernas plats i ingruppen 

som uppfattas hotad snarare än ingruppen som sådan. Vidare har diskursen en 

dualistisk kategorisering av omvärlden som delar in densamma i ”vi” mot ”dem”, 

”god” mot ”ond” samt ”Gud” mot ”djävulen”. Gruppens medlemmar upplever sig 

inte ha alternativet att lämna samfundet på grund av gruppens starka gemenskap 

som upprätthålls genom en annan av förutsättningarna för terrorism, nämligen 

isolering, för JV är denna isolering självvald. De uppfyller också kriteriet att anse 

att den rådande samhällsordningen är illegitim samt har föreställningen att alla 

falska religioner ska förgöras. Vad som inte överensstämmer med StT är framför-

allt att det saknas en uppfattning att det är den egna gruppen eller dess medlem-

mars ansvar att återställa denna ordning. Tvärt om är det enligt JV-diskursen Guds 

sak att göra och därför kan inte heller terroristattacker uppfattas som någonting 

eftersträvansvärt. Eftersom detta inte är ett alternativ för gruppen uppfattas inte 

heller våld som den enda vägen att uppnå detta. Gruppen uppfattar sin distinktion 

till andra grupper i positiva termer och har därför inget behov att försöka förändra 

förhållandet mellan grupperna. Men vad händer om människorna med tolknings-

företräde kommer fram till att Gud vill att människorna ska försöka uppnå föränd-

ring? Gruppen konstaterar att vi behandlar människor av andra religioner som 

Gud gör.  

4.2.4.2. Sverigedemokraterna  

SD-diskursen framställer ingruppen som hotad, även om den egna gruppens iden-

titet ses som positivt avskild till andra, uppfattar medlemmarna att det finns en 

risk att det inte kommer att förbli så. SD-diskursen uppfattar även att det finns en 

orättvisa mellan grupper i samhället där den egna gruppen är utsatt och en tydlig 

fiende finns utpekad. Likaså en önskan att förändra samhället samt uppfattningen 

att det är upp till den egna gruppen att göra så. Vidare finns uppfattningen inom 

diskursen att gruppen har rättvisan men inte lagen på sin sida, men att lagen måste 

förändras för att bättre gynna ingruppen. Däremot kan inte utläsas någon tanke om 
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att målet skulle rättfärdiga alla medel och således utgör inte våld den enda utvä-

gen. Men vad skulle hända om den politika vägen inte längre uppfattades som ett 

alternativ? 

Att lämna gruppen ses inte som något alternativ inom någon av diskurserna då 

ingruppen är något individerna vill värna om eftersom den bidrar till en positiv 

social identifikation. Isolering återfinns i diskursen men inte som den används 

som potentiell utlösande faktor utan mer som ett mål. SD vill snarare använda 

isolering för att kunna säkerställa homogeniteten.  

Företeelsen att dualistiskt dela upp världen mellan ”vi” och ”dem” återfinns i 

diskursen, där ”vi-et” är det som framställs som idealet. Samtidigt framställs med-

lemmarna inom ingruppen väldigt lika varandra, medan skillnaden mellan ingrup-

pen och utgruppens medlemmar är mycket stark. Människorna uppfattas som ett 

kollektiv enligt vilket grupptillhörigheten avgör handlingarna, ingruppen förvän-

tas ha goda och sunda värderingar och vanor till skillnad från utgruppen.  

4.2.4.3. Jämförande analys 

Sammanfattningsvis kan konstateras att båda grupperna uppfyller några av förut-

sättningarna som potentiellt kan leda till terrorism men ingen av grupperna upp-

fyller samtliga kriterier. Även om alla kriterier uppfyllts hade detta inte nödvän-

digtvis lett till terrorism, men sannolikheten ökar. Resultatet visar dock att vissa 

förutsättningar kan återfinnas i såväl religiösa samfund som nationalistiska partier.  

Vad jag menar vara den största anledningen till att JV inte ägnar sig åt 

terrorism är uppfattningen att det är Guds uppgift att förgöra alla falska religioner 

och åstadkomma samhällsförändring. Den största anledningen att SD inte sysslar 

med terrorism menar jag vara att de inte uppfattar våld som enda utväg, tvärt om 

försöker de förändra samhället på politisk väg. Min poäng är inte att någon av 

dessa grupper är terrorister, eller i dagsläget ens nära. Utan att vad som är avgö-

rande för att terrorism inte skall ses som ett alternativ hänger på en skör tråd och 

därför är kategoriseringen mellan ”vi” och ”dem” alltid en potentiell riskfaktor.  

I sammanhanget bör även uppmärksammas att även om de psykologiska pro-

cesserna liknar varandra mellan grupperna behöver inte det betyda att båda är lika 

benägna att ta till terrorism eller andra typer av våld. Olika syn på individens roll i 

den samhälleliga förändringen är avgörande. SD arbetar aktivt för att uppnå en 

samhällelig förändring som tjänar ingruppens intressen. JV menar däremot att det 

inte är individens uppgift att skapa denna förändring. Således kan SD förväntas 

vara mer benägna att handla mot sitt mål. Vidare bygger viljan att utgrupperna 

assimileras till ingruppen på olika grunder. JV vill att alla ska ingå i ingruppen för 

sitt eget bästa men att när någon ur utgruppen inte väljer att göra så är det upp till 

Gud att hantera och inte den egna gruppen. SD vill att de som befinner sig i Sve-

rige ska ingå i ingruppen för att tjäna ingruppens intressen och när utgruppen väl-

jer att inte göra det upplever SD detta problematiskt och vill politiskt hindra män-

niskor från denna valmöjlighet.  

4.3. Slutsatser 

Den övergripande frågeställningen för denna studie var: Hur kan Jehovas vittnen 

respektive Sverigedemokraternas inställning till utgrupper förstås utifrån Henri 

Tajfels teori om social identitet? Vilket har operationaliseras genom fyra under-

frågor vilkas slutsatser återges nedan. 
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Vilka utgör ingruppen respektive utgruppen i en Jehovas vittnen respektive 

Sverigedemokraterna diskurs? Vad påstås om ingruppen respektive utgrup-

pen explicit och/eller implicit i materialen? 

Ingruppen i JV-diskursen utgörs av JV och utgruppen av de som inte tillhör sam-

fundet. Även om de är mycket försiktiga med att uttala sig om ”de andra” sker 

detta implicit i diskursen genom en beskrivning av vad som gör det egna samfun-

det unikt. De bekänner sig till den sanna religionen, de respekterar Bibeln, ärar 

Guds namn – Jehova och predikar Gus rike, de är ingen del av den onda världen 

och lever som de lär. Således är ”de andra” i diskursen de som inte uppfyller dessa 

kriterier. De gånger de i diskursen uttalar sig om de andra görs detta genom att de 

är en del av den onda världen eller människor som bekänner sig till falska relig-

ioner. Varvid falska religioner står det har lett till terrorism, utnyttjande av barn, 

krig och så vidare, vilket ingruppen kraftigt frånsäger sig och därmed blir det i 

diskursen något som ”de andra” gör. Med reservation för att inte alla ”de andra” 

gör det. Tvärt om finns det en öppenhet för att det finns människor inom de falska 

religionerna som är uppriktiga, men dessa kommer bli vittnen i framtiden menar 

JV. Det påstås också i diskursen att satan styr världen, men att ingruppen genom 

att inte delta i politiken visar att de föredrar Guds styre.  

I SD-diskursen finns inte samma självklara uppdelning mellan ett ”vi” och ett 

”dem”, istället återfinns flera former av ”vi”, de mest utmärkande är ”svenskar” 

och sverigedemokraterna. Där sverigedemokraterna kan ses som en subidentitet 

till ”svensk” hos vissa individer eftersom deras målsättning är att skydda ”svens-

karna” från framför allt ”ansvarslös integrations- och invandringspolitik”. Det kan 

utläsas olika nivåer inom utgruppen i diskursen, där nordiska och europeiska län-

der ligger närmare ingruppen och har således dels lättare att assimilera sig till in-

gruppen samt dels uppfattas inte dessas annorlundahet som lika problematisk. Den 

mest utmärkande utgruppen är enligt diskursen invandrare från muslimska länder. 

Utgrupper framställs främst i negativa sammanhang inom diskursen, som kost-

samma, segregerade och i samband med kriminalitet, hög arbetslöshet och orätt-

vist fördelade resurser.      

 

Genom vilken argumentation görs uppdelningen mellan ”vi och dem” i re-

spektive diskurs? Kan de psykologiska processerna social kategorisering, 

social identifikation, social jämförelse och psykologisk distinktion utläsas? 

Först och främst skall konstateras att utifrån båda gruppernas texter är alla väl-

komna. Förutsatt att de assimilerar sig tillräckligt väl, inom JVs diskurs genom att 

bekänna sig till den enda ”sanna religionen” och sträva efter att göra Guds vilja. 

För att enligt SD-diskursen ingå i ingruppen ”svenskar” görs det genom att leva 

upp till gruppens definition av vad svensk är, tycker och gör tillräckligt väl. Vilka 

möjligheter en individ får att göra detta kan dock ifrågasättas då SD strävar efter 

att minska invandringen kraftigt. I JVs diskurs ges Gud den absoluta auktoriteten 

att avgöra vilka som tillhör ingruppen respektive utgruppen, i SDs diskurs avgörs 

detta av ingruppen själva.  

Social kategorisering är grundstenen i uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” det 

vill säga in-och utgrupp och kan således utläsas varhelst ett ”vi” och ett ”dem” 

återfinns. Den sociala kategoriseringen syftar till att begripliggöra världen och 

hitta sin egen plats i densamma. När JV-diskursen skiljer på ”vi – sanna kristna” 

från ”dem – delar av den onda världen” eller när SD-diskursen skiljer mellan ”vi – 

svenskar” och ”dem – icke-svenskar” är detta således en social kategorisering. I 

JVs diskurs förklaras uppdelningen som naturlig genom deras religiösa överty-
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gelse. De tror sig funnit den enda vägen vilket innebär att ingen annan religion 

kan vara sann. I SDs diskurs förklaras dikotomiseringen med att ett land måste 

vara homogent för att kunna hålla samman och medborgarna vara solidariska mot 

varandra inom landet. De menar att nationen är en naturlig identifikation och ge-

menskapspunkt för alla grupper och svenskarna bör värna om det som är unikt för 

sin nation. Båda gruppernas diskurser förklarar alltså uppdelningen som självklar 

och naturlig. En kategorisering i sig torde inte vara problematiskt men då de olika 

kategorierna värdesätts och behandlas olika blir en sådan kategorisering proble-

matisk. Genom att individen identifierar sig med ingruppen skapas en social iden-

titet som ”sanna kristna” eller ”svenskar”, huruvida detta får en positiv inverkan 

på individens självbild avgörs genom social jämförelse. Eftersom den sociala 

identiteten av att tillhöra en grupp först får betydelse då denna ställs i relation till 

och jämförs med utgrupper. JV-diskursen jämför ingruppen med andra samfund 

medan SD-diskursens primära sociala jämförelse sker mellan ingruppen ”svens-

kar” och utgruppen ”icke-svenskar”. För att upprätthålla en positiv självbild krävs 

en positiv social identitet, för att den sociala identiteten ska uppfattas som positiv 

krävs att den sociala jämförelsen mellan grupper ger en positiv framställning av 

den egna gruppen. Det vill säga det behövs en positiv psykologisk distinktion till 

andra grupper. Om den sociala jämförelsen däremot leder till negativ social identi-

tet, alternativt om det finns en uppfattning att den positiva sociala identiteten är 

hotad. Kommer individerna i gruppen genom olika strategier kämpa för att skapa 

eller upprätthålla den positiva psykologiska distinktionen. JV använder sig av en 

strategi som kallas social kreativitet. Enligt denna strategi kan gruppen förändra 

utgången av den sociala jämförelsen genom att välja vem gruppen jämför sig med 

samt på vilka punkter. JV väljer att inte jämföra sig utifrån ”världsliga” kriterier 

som makt och status i samhället och jämför sig istället efter relation till Gud. Ge-

nom huruvida en individ tillhör den sanna religionen eller inte, vilket menar JV, 

att endast de egna medlemmarna gör och därmed upprättas en positiv social iden-

titet.  

SD riktar sig i diskursen till svenskars sociala identitet som just svenskar, och 

dokumenten syftar till att trigga en ingruppsfavorism av ”svenskar” och en ut-

gruppsdiskriminering av ”icke-svenskar”. Detta görs genom att ställa grupper mot 

varandra genom argument som att invandring kostar för mycket av ”svenskarnas” 

resurser och måste minskas för att vi skall kunna ta hand om de ”svenska” pens-

ionärerna, de sjuka ”svenskarna” och så vidare i första hand.  

En annan strategi som ibland antas av individer i minoritetsgrupper i underläge 

är byte av ingrupp. Detta ter sig inte aktuellt i någon av grupperna utifrån texterna. 

I båda gruppernas diskurser är identifikationen för stark till ingruppen. I SDs dis-

kurs kompletteras detta med föreställningen att ”svenskarnas” position i samhället 

är hotad. Hos JV tillkommer dimensionen av förtroende för en bättre framtid samt 

tilltron till att de har Gud på sin sida.  

 

Vilka likheter och/eller skillnader kan identifieras mellan Jehovas vittnen 

och Sverigedemokraternas in- och utgrupps-skapande och upprätthållande? 

Likheter mellan diskurserna återfinns i att alla är välkomna eftersom kategorise-

ringen bygger på värderingar och handlingar, inte på yttre attribut. Båda tar av-

stånd från uppdelning efter etnicitet eller ursprung så länge någon valt att ingå i 

respektive ingrupp. SD talar dock om en essens hos människan som skiljer sig 

mellan grupper och gör det svårare för vissa grupper att anamma det svenska och 
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ingå i gruppen ”svenskar”. Vilket säger emot det egna påståendet om att ingrup-

pen är öppen och icke-rasistisk. 

En viktig skillnad är hur grupperna väljer att legitimera uppdelningen i diskur-

sen, JV genom Gud, SD genom tillhörighet i nationen. Gemensamt för båda grup-

perna är att de argumenterar för att uppdelningen är självklar, naturlig och nöd-

vändig. JV låter dock Gud avgöra vilka som hör till gruppen och vilka som inte 

gör det. Medan SD avgör detta genom sin definition av hur ”svenskar” är. SD 

strävar efter samhällelig förändring politiskt medan JV förlitar sig på en framtida 

förändring genom Gud. Gemensamt är att den samhälleliga förändringen ska 

gynna ingruppen.  

Således kan konstateras att de psykologiska processer som skapar och upprätt-

håller den sociala identiteten av att ingå i en grupp liknar varandra mellan ett reli-

giöst minoritetsamfund – JV och ett nationalistiskt politiskt parti – SD. Skillna-

derna ligger i på vilka premisser kategoriseringen sker, efter nationstillhörighet 

eller religionstillhörighet, samt hur de legitimeras. Strategierna för att upprätthålla 

en positiv psykologisk distinktion till utgrupper ser dock olika ut i de båda grup-

perna. JV fokuserar på social kreativitet och definierar jämförelsepunkterna till 

egen fördel samt hämtar stöd för sin distinktion hos Gud. SD använder i viss mån 

social kreativitet, genom att gruppen väljer på vilka premisser de jämför sig på. 

Ibland för att peka på att det egna handlandet är uppenbart och självklart, ibland 

för att peka på skillnader mellan grupper, till exempel på basis av religion och 

dess roll i samhället. Fokus ligger dock på social tävling, genom att politiskt för-

ändra gruppernas positioner genom att politiskt införa ingruppsfavoritism i sam-

hällsbygget. I båda diskurserna kan isolering utläsas som strategi, hos SD som ett 

sätt att upprätthålla homogeniteten inom landet genom att kraftigt begränsa influ-

enser utifrån. Hos JV genom att uppmuntra medlemmarna att umgås inom grup-

pen för att inte möta influenser som försvårar för individen att leva enligt Guds 

vilja.   

 

Vilka potentiella risker kan en sådan uppdelning mellan ”vi” och ”dem” ge 

upphov till? 

SID menar att denna sociala kategorisering, identitet och jämförelse är en förut-

sättning för att kunna ogilla, hata, diskriminera eller till och med döda en utgrupp. 

Dessa psykologisa processer leder till psykologisk distinktion som handlar om att 

försöka skapa eller upprätthålla en positiv självbild som den sociala identiteten 

bidrar till. För att uppnå en positiv social identitet kommer således gruppmed-

lemmarna genom en rad strategier sträva efter att förbättra sin position, status eller 

makt i jämförelse med andra grupper. Detta kan ske genom att byta ingrupp, ge-

nom social kreativitet som att byta de premisser ingruppen jämför sig med ut-

gruppen, alternativt byta utgrupp att jämföra sig med. Vidare kan psykologiska 

distinktionsstrategier ta betydligt mer förödande former genom ingruppsfavorism 

och utgruppsdiskriminering, ofta med det primära syftet att öka skillnaderna mel-

lan grupperna. För att rättfärdiga utgruppsdiskriminering används ofta dehumani-

sering av utgruppen.  

   I den här studien har en avgränsning gjorts till en potentiell risk, nämligen 

terrorism. Syftet med detta är inte att anklaga någon av de studerade grupperna för 

att vara terroristgrupper. Utan att belysa den potentiella faran med en sådan diko-

tomisering genom att jämföra SID med StT samt se vad som kan utläsas i relation 

till JV-diskurs respektive SD-diskurs i förhållande till detta. Båda visade över-

rensstämmelser med några, men inte alla av punkterna i terroristtrappan. De över-
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lappade på punkterna: en tydlig dikotomisering mellan ”vi” och ”dem”, där in-

gruppen upplevs vara hotad samt är av åsikten att samhället måste förändras. Hos 

SD var även överdrivande av likheter inom grupper och skillnader mellan grupper 

utläsbara. Det finns även förutsättningar de inte uppfyller. Hos JV menar jag att 

den främsta anledningen till att terroristhandlingar inte är aktuella är för att den 

samhälleliga förändringen som behövs är Guds sak att skapa. Hos SD är den 

främsta anledningen att våld inte uppfattas som enda väg till samhällelig föränd-

ring, istället försöker de uppnå densamma genom politik.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Jag menar att SID väl belyser hur kategoriseringen mellan in – och utgrupper upp-

står och upprätthålls i en grupp oavsett om uppdelningen är religiöst grundad eller 

nationalistisk. Jag har här argumenterat för att ytterligare strategier kan tilläggas 

under psykologisk distinktion för förbättrandet eller upprätthållandet av en positiv 

distinktion gentemot utgrupper. Ingruppsfavorism och utgruppsdiskriminering, 

inklusive dehumanisering som i SID förstås som olyckliga resultat av social kate-

gorisering, identifikation, jämförelse och psykologisk distinktion. Menar jag även 

kan förstås som strategier för att upprätthålla eller förbättra ingruppens positiva 

psykologiska distinktion. Vidare menar jag att även terrorism kan utgöra en stra-

tegi för att förbättra eller bevara den sociala identiteten genom att säkerställa en 

positiv psykologisk distinktion till andra grupper. Då detta görs för att uppnå 

samhällelig förändring till ingruppens fördel.   

StT som också beskriver psykologiska processer, menar jag på många sätt 

överensstämmer med och överlappar SID. Jag påstår även att StT kan komplettera 

SID dels för att visa hur riskfyllda ”vi”- och ”dem”-kategoriseringar kan bli. Dels 

genom att bidra med en kompletterande strategi för att uppnå en positiv psykolo-

gisk distinktion, nämligen isolering. Isoleringen bidrar till en stark etnocentrism 

eftersom kontakt med andra åsikter eller alternativa världsbilder minimeras. Vi-

dare fungerar isoleringen för att förstärka sammanhållningen inom ingruppen. Det 

empiriska materialet i den här studien bekräftade att isolering var en viktig faktor 

för JV och SD. I grupper med auktoritär ledare skulle enligt StT även dennes makt 

stärkas i och med isoleringen.  

Att använda teorin StT på JV och SD kan uppfattas som långsökt. Samtidigt 

synliggör det faran med kategoriseringen ”vi” och ”dem” på ett sätt som jag tyck-

er är givande för att besvara fråga fyra i frågeställningen. Genom att visa på hur 

dessa grupper som ibland uppfattas harmlösa uppfyller flera av förutsättningarna 

för att bli en potentiell terroristgrupp. Det finns som jag pekat på även förutsätt-

ningar som motsäger detta, men vilka jag menar hänger på en skör tråd. Dock 

menar jag att detta hade kunnat belysas tydligare i mer fundamentalistiska och 

våldsbenägna grupper som är mer lämpade för tillämpning av StT. 

5.2. Metodisk reflektion 

Styrkan med diskursanalys som metod är att denna möjliggör studier av olika 

företeelser och inställningar genom språk. Därmed kan diskursen kring social 

kategorisering studeras hos JV respektive SD utifrån deras officiella publicering-

ar. En diskursanalys synliggör också vad som uttrycks implicit, genom att studera 

vad som faktiskt sägs kan det även utläsas vad som framställs som självkart och 
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naturligt respektive omöjligt eller onaturligt. När något framställs som bra inne-

bär det att något annat faller under värderingen sämre. Vilket innebär att något 

annat falsifieras, således kunde vi utläsa hur JV betraktade ”de andra” utan att de 

direkt uttryckte sig om dem. Diskurspsykologin fokuserar på hur argumentation 

förs i en text samt vilka effekter detta får för förståelsen av verkligheten och upp-

fattningen av sanning.  

   Studien är kvalitativ, och har utförts genom en djupanalys av två gruppers offi-

ciella publiceringar vilket möjliggör för en viss representativitet inom grupperna. 

Eftersom detta kan påstås vara vad Jehovas vittnen bekänner sig till respektive 

Sverigedemokrater röstar på. Det är viktigt att minnas att det alltid finns variat-

ioner inom en grupp. Således är en kvantitativ studie bättre anpassad om syftet är 

att uppnå generaliserbarhet, dock hade en sådan varit mycket svår att utföra på 

psykologiska processer.  

   De psykologiska processerna vid skapandet och upprätthållandet av kategorier-

na ”vi” och ”dem” hade kunnat undersökas genom intervjuer men detta hade re-

sulterat i andra validitetskriterier att förhålla sig till. För det första måste intervju-

frågorna vara ställda på ett sätt att de motsvarar vad studien ämnar besvara. Vi-

dare krävs att forskaren finner personer som passar urvalet och är villiga att delta 

i en intervju och vara beredd att svara uppriktigt på frågorna. Det hade även upp-

stått etiska dilemman kring vad som är acceptabelt att fråga och inte.  

   Studien hade även kunnat utföras induktivt, vilket syftar till att studera ett 

material förutsättningslöst, utan ansats i en specifik teori. Den deduktiva studien 

innebär dock inte att helt oreflekterat anamma den teori studien utgår ifrån, utan 

att testa teorin i empirin. Detta för att se hur en företeelse kan förstås ur ett speci-

fikt perspektiv. Med en deduktiv studie finns dock alltid risken att något osynlig-

görs i jakten på att finna det som teorin avser studera.  

5.3. Empirisk reflektion 

I fallet kring JV överenstämde inte resultatet i min studie med Nylunds resultat. 

Detta tror jag kan förklaras med att hon studerar före detta medlemmar som läm-

nat samfundet genom intervjuer, medan jag studerat officiella publiceringar 

skrivna för att representera de troende. Således har såväl studien som det stude-

rade olika syften och mål. Nylunds informanter försöker inte längre upprätthålla 

en positiv social identitet i form av grupptillhörighet i JV eftersom de inte längre 

tillhör ingruppen. Samfundets egna publiceringar syftar däremot till att skapa en 

stark och positiv social identitet inom gruppen, men gör inte detta på bekostad av 

utgruppen i den utsträckning Nylunds informanter rapporterar. Just denna aspekt 

av behandling mot utgruppen och framför allt före detta vittnen skulle eventuellt 

kunna förklaras antingen med att medlemmarna inte lever upp till sina egna nor-

mer och värderingar eller att det finns en stor variation inom gruppen som inte 

representeras i dokumenten.  

   Girgoropoulou och Chryssochoou studie i Grekland visade att majoritetsam-

hället skulle få en positivare inställning till religiösa minoriteter om de anammade 

majoritetsamhällets religion. Vilket överrenstämer med SDs preferens av assimi-

lering samt inställningen att vissa religiösa grupper, främst muslimska ej är fören-

liga med svenska värderingar. Genom assimilering skulle individen inte hota fö-

reställningen av den homogena gemenskap som SD önskar upprätthålla.    
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Hoverd, Arkinson och Sibleys resultat som visar att en mindre religiös grupp ten-

derar att ha starkare sammanhållning, kan inte jämföras med resultatet i den här 

studien då de studerar olika saker. Artikeln är ändå intressant i sammanhanget då 

det kan ge en förklaring till att den sociala identifikationen med ingruppen är hög 

hos JV eftersom gruppen utgör en minoritet. Detta skulle kunna tolkas som att 

gruppens strategi isolering har fungerat för att upprätthålla en stark sammanhåll-

ning inom gruppen samt hålla utomstående influenser undantryckta. Om vi förut-

sätter att samma resonemang kan överföras till SD borde det innebära att svenskar 

som utgör majoritet i samhället känner en mindre identifikation med sin grupp 

”svenskar”, detta visade sig inte vara fallet. Eventuellt skulle detta kunna förklara 

att inte fler svenskar väljer att rösta på SD.  

   Både Koval m.fl och Leyens m.fl’s studie visade att ingrupper tenderar att be-

trakta sina egna fel och brister som mer mänskliga än utgruppens eftersom in-

gruppen betraktas som prototypen av människa medan utgruppen betraktas som 

någon form av sämre kopia. Detta kan varken bekräftas eller falsifieras genom 

denna studie.  

   Sambandet mellan stödet för SD och områden med mycket kriminalitet, hög 

arbetslöshet och låg genomsnittsinkomst och utbildning som Rydgren och Ruth 

kunde fastställa i sin studie skulle eventuellt kunna förklaras utifrån denna studie. 

SD framställer en bild av att invandraren hotar svenskarna på just dessa punkter, 

de tar arbeten, de utnyttjar Sveriges välfärdssystem och de är kriminella. Eke-

mans resultat av SDs partiprogram överrenstämer väl med mitt, vilket tyder på 

god validitet då studierna utgår från samma material men har utförs med något 

olika metoder. Hirovens resultat är svårare att uttala sig om eftersom hon inte har 

studerat gruppens officiella publiceringar. Utan hur andra publiceringar på andra 

hemsidor hjälper till att normalisera den rasistiska diskursen och få SDs fram-

ställning av ”de andra” att framstå som förhållandevis rumsren.  

5.4. Avslutande reflektioner 

I en vidare studie vore det mycket intressant att studera flera grupper inom re-

spektive kategori: politiskt parti respektive religiöst samfund. Det skulle också 

vara intressant att göra en kompletterande studie av mindre genomtänkta formule-

ringar än officiella publiceringar inom respektive grupp. 

   Det vore fortsatt intressant att lägga fokus på reproduktionen av in- och ut-

grupps-dikotomin till barn inom respektive grupp. I materialet från JV finns en 

del som skulle kunna studeras i detta syfte men vilket inte tagits upp i resultatet 

då det inte direkt belyser denna studies syfte. Vad gäller SD skulle inte materialet 

som används i den här studien fungera för att besvara en sådan frågeställning utan 

behöva utgå från ett annat material.  

   Något jag reflekterat över mycket kring arbetet av uppsatsen är faran vid upp-

delningen mellan ”vi” och ”dem”. Resonemang kring vi och dem-skapandes 

funktion som väg till terrorism har behandlats i uppsatsen. En viktig aspekt enligt 

denna teori är en känsla av att en samhällelig förändring är nödvändig, att det är 

ingruppens medlemmars uppgifter att åstadkomma förändring samt att det är 

omöjlig med anda medel än våld. Båda de studerade grupperna anser att samhäl-

lelig förändring är nödvändig. I JVs diskurs menas att det är Guds uppgift och 

inte samfundets medlemmar att åstadkomma och således utesluts terrorism. I SDs 

diskurs menas visserligen att det är den egna gruppens uppgift att åstadkomma 
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förändring men att våld inte utgör den enda vägen och således är inte terrorism 

aktuell heller här. Men vad händer om premisserna ändras? I JVs dokument finns 

stöd även för våld och historien har visat att religioner som påstår sig bygga på 

fred omtolkas till direkta motsatsen. Om SD inte längre ser samhällelig föränd-

ring som möjlig att åstadkomma genom politiskt arbete, vad händer då? Min upp-

fattning är att vad som hindrar en grupp med vars medlemmar upplever en stark 

social identifikation med ingruppen, i kombination med ett ogillande mot utgrup-

pen att ta till utgruppsdiskriminering som strategi är mycket vag. Framför allt i 

fallet SD vars främsta syfte är att förändra samhället till ett samhälle som diskri-

minerar dem som inte ingår i ingruppen, ”svenskarna”. Då blir kategoriseringen 

mellan in- och utgrupp avgörande för vilka fri- och rättigheter en människa till-

skrivs.   
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Sammanfattning 

Den här studiens syfte har varit att undersöka hur kategoriseringen mellan ”vi” 

och ”dem” görs i en religiös minoritet, Jehovas vittnen, och ett nationalistiskt poli-

tiskt parti, Sverigedemokraterna. Studien har genomförts genom en diskurspsyko-

logisk analys av respektive grupps officiella publiceringar på deras hemsidor. Ge-

nom en deduktiv studie med utgångspunkt i Henri Tajfels sociala identitetsteori 

har jag försökt utläsa de psykologiska processerna: social kategorisering, social 

identitet, social jämförelse och psykologisk distinktion.  

Studien innehöll också en av de potentiella faror som en kategorisering mellan 

”vi” och ”dem” kan ge upphov till, nämligen terrorism. Detta gjordes dels genom 

att jämföra Social identitetsteori med trappan till terrorism för att se vad som 

sammanfaller och vad som skiljer dem åt. Dels genom att titta på Jehovas Vittnen 

och Sverigedemokraternas texter och se vilka förutsättningar för potentiella terro-

ristgrupper som kan utläsas, respektive vilka som inte finns.  

Resultatet av studien visar att de psykologiska processerna vid dikotomisering-

en mellan ”vi” och ”dem” i stora drag överensstämmer mellan Jehovas vittnen och 

Sverigedemokraterna. Bland annat menar båda grupperna att alla är välkomna till 

ingruppen förutsatt att de assimilerar sig tillräckligt väl. Den största skillnaden 

ligger i den psykologiska distinktionen, det vill säga i vilka strategier som använ-

des för att upprätthålla en positiv social identitet i jämförelse med andra grupper. 

Jehovas vittnen använder framförallt social kreativitet, som går ut på att ingruppen 

väljer vilken utgrupp de jämför sig med samt på vilka dimensioner jämförelsen 

görs. Sverigedemokraterna använder också social kreativitet men deras främsta 

strategi är social tävling, genom politiken.  

Vad gäller terrorism visar båda grupperna några, men inte alla förutsättningar 

för potentiella terroristgrupper. Till exempel den tydliga uppdelningen mellan ”vi” 

och ”dem” och att ingruppen uppfattas vara hotad, samt att samhället är i behov 

av samhällelig förändring. De största anledningarna till att grupperna inte tar till 

terrorism är i fallet Jehovas vittnen att de menar att det är Guds uppgift att skapa 

den samhälleliga förändringen. Sverigedemokraterna som menar att det är upp till 

den egna ingruppens medlemmar att skapa den samhälleliga förändringen, använ-

der inte heller terrorism. Vilket torde bero på att de inte uppfattar våld som den 

enda vägen till samhällelig förändring och istället försöker uppnå sådan genom 

politiskt arbete.   
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