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Abstract  

 

This thesis examines the Swedish Democrats relationship to an islamophobic worldview. The 

party developed from the racist party Bevara Sverige Svenskt (Keep Sweden Swedish) and is 

today the third largest party in Sweden, which gives them a powerful position in the society. It 

is therefore important to investigate their view on minorities, and in this case Muslims. In this 

thesis I examine the Swedish Democrat’s material during the election campaign the years of 

2006, 2010 and 2014 using Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse theory. This 

theory makes it possible to examine implicit and explicit relationships an islamophobic 

worldview and provides the tools to relate it to a greater context. The research questions of 

this thesis are how the Swedish Democrats fixate the meaning of the words Muslim, Swedish 

and culture, as well as how the election material differs between the years. The conclusions 

suggests that the Swedish Democrats produce a islamophobic worldview by picturing 

Muslims as a monolithic mass and articulate an antagonism between West and East, we and 

the Other. The islamophobic worldview produced by the Swedish Democrats is not only a 

Swedish phenomenon but also a part of a Western islamophobia industry, which is common 

to Radical Right-wing parties in Europe.               
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1. Inledning  

1.1. Problemställning 

Långt innan Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen 2010 diskuterades och debatterades 

det huruvida partiet hyser rasistiska och/eller islamofobiska åsikter. I valet 2014 blev 

Sverigedemokraterna det tredje största partiet i riksdagen med nära 13% av rösterna. Detta 

öppnar för en ny maktposition och det är därför viktigt att granska vad de tycker om utsatta 

minoriteter, i detta fall muslimer. Jag vill därför från ett nutidshistoriskt perspektiv undersöka 

Sverigedemokraternas föreställningsvärld med fokus på muslimer. Detta för att tydliggöra 

dess åsikter och således skapa en medvetenhet om partiets agenda.    

 

1.2. Syfte  

Det övergripande syftet är att genom en diskursanalytisk komparativ studie, producera ny 

kunskap om vilka egenskaper muslimer tillskrivs samt vilka egenskaper som utesluts, utifrån 

Sverigedemokraternas valkampanjmaterial 2006, 2010 och 2014. Jag kommer även undersöka 

huruvida diskursen ger uttryck för en islamofobisk föreställningsvärld.  

 

1.3. Frågeställningar 

För att uppnå mitt syfte väljer jag att utgå från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori och formulerar följande frågeställningar till SD-kuriren nummer 69, 87 och 114 

samt partiets valfilmer under undersökningsperioden:  

- Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet muslim i sitt valkampanjmaterial? 

- Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet svensk i sitt valkampanjmaterial? 

- Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet kultur i sitt valkampanjmaterial? 

- Går det att se skillnader i kampanjmaterialet från valrörelserna 2006, 2010 och 

2014? 

1.4. Teori och metod  

Statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori utgår ifrån att sociala fenomens 

mening och betydelse fixeras genom diskurser som kan förstås som tillfälliga fixeringar av en 

innebörd. Utifrån professorerna Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips innebär 
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detta att sociala fenomen allid är föränderliga och aldrig slutgiltigt fixerade, det finns därför 

alltid plats för nya tolkningar och definitioner
1
.      

 

Syftet med diskursteorin är att dekonstruera de strukturer i språket som anses naturliga och 

självkara. Genom att kartlägga hur dessa konstruktioner är uppbyggda kan vi se hur det skapar 

en skenbar entydighet i det sociala rummet.
2
  

 

För att förstå detta på ett djupare plan behöver vi förstå några centrala begrepp inom denna 

teori. Ett sådant är begreppet element. Element är varje tecken som inte är diskursivt 

artikulerat.
3
 När ett element blir diskursivt artikulerat kallas det för moment.

4
 Varje tecken får 

alltså sin betydelse genom sitt sätt att skilja sig mot andra tecken, med andra ord har de 

differentiella positioner. Enkelt förklarat har alla fenomen en betydelse, denna betydelse är 

obestämd då alla tecken får sin innebörd genom sin skillnad och relation till andra tecken. När 

element artikuleras etableras en relation mellan dessa och det blir till moment. En samling av 

moment utgör sedan en diskurs.
5
 Sett till ett större perspektiv skapar momenten och dess 

differentiella positioner en ekvivalenskedja vilket är hur momenten binds samman och vilka 

som binds samman.
6
 Det bör dock observeras att då språket är i ständig förändring är dessa 

moment aldrig slutgiltigt fixerade utan alltid kontingenta. Man har nått en så kallad 

kontingent fixering som uttrycks i en tillfällig tillslutning.
7
         

 

Jörgensen och Phillips påpekar att inom diskursen ordnas momenten efter en eller flera 

nodalpunkter, vilket är ett priviligerat tecken som skapar mening och innebörd åt de andra 

tecknen.
 8

 En nodalpunkt saknar betydelse innan den positionerats i relation till andra tecken 

(alltså innan den fixerats), då kallas det flytande signifikans. Detta är i sin tur ett element som 

i högre grad är öppna för olika betydelser. Det är dessa viktiga tecken som diskursen för en 

kamp om.
9
   

 

                                                             
1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 2000. Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 31. 
2 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, 2008. Göteborg: Glänta, ss. 
143-144. 
3 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, s. 144. 
4 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, ss. 147, 157-158, 165. 
5 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, ss. 143-145. 
6 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, ss. 187. 
7 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, s. 145. 
8 Winther Jørgensen och Phillips. Diskursanalys som teori och metod, s. 33. 
9 Jørgensen och Phillips. Diskursanalys som teori och metod, s. 35. 
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Denna kamp eller konflikt kallas inom diskutsteorin för antagonism. Detta uppstår när olika 

diskurser försöker fixera motstridiga betydelser i samma diskursterräng. Diskurser kan med 

andra ord verka parallellt med varandra.
10

 Denna antagonism kan upplösas genom 

hegemoniska interventioner, vilket sker genom att en fixering undertrycker andra möjliga 

betydelser och därigenom återupprättas en skenbar entydighet i diskursterrängen. 

Hegemoniska interventioner skapas tvärs över diskurser och har lyckats då det råder en enda 

diskus.
11

 Eftersom språket ständigt förändras pågår det även en ständig kamp i någon 

diskursterräng, vi når aldrig en slutlig fixering och tillslutning.  

 

Någonting som i hög grad utsätts för antagonistiska kollisioner och hegemoniska 

interventioner är subjektpositionen.
12

 Detta är den position som en individ försätts i utifrån en 

viss diskurs. Med andra ord är det en given identitet till vilket det knyts vissa förväntningar 

om hur individen ska bete sig och agera. Subjektet är därför ofta utsatt för flera motstridiga 

diskurser, vilket leder till en konflikt. Den enskilda individen har alltså flera identiteter 

beroende på diskursen. En subjektsposition som inte befinner sig i en konflikt är ett resultat av 

en hegemonisk process.
13

 Jörgensen och Phillips påpekar även att när en subjektsposition 

fixeras genom en ekvivalenskedja blir detta en mästersignifikans. Mästersignifikanten är 

individens nodalpunkt (exempelvis kvinna), genom att sedan knyta ihop dessa med 

ekvivalenskedjor kan vi utläsa vad som skapar denna mästersignifikant och därmed även vad 

som utesluts. (Vanliga, men kanske felaktiga kopplingar till kvinna kan exempelvis vara mjuk 

och omsorgsfull, men inte tuff och stark).
14

       

 

Till sist har vi termen gruppbildningar. Alla gruppbildningar döljer eller ignorerar de 

skillnader som finns inom gruppen (talar man om gruppen lärare ignorerar man att denna 

grupp innehåller olika könsidentiteter som annars skulle vara en möjlig gruppbildning) och 

utesluter alla som är utanför gruppen. En grupp existerar först när någon uttalar den, vilket 

kan vara någon inom gruppen men även någon utanför gruppen som talar om dem.
15

 

                                                             
10 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, ss. 180. 
11 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, s. 195. 
12 Laclau och Mouffe. Hegemonin och den socialistiska strategin, ss. 163, 171-177.  
13 Jørgensen och Phillips. Diskursanalys som teori och metod, ss. 48-49. 
14 Winther Jørgensen och Phillips. Diskursanalys som teori och metod, s. 50. 
15 Winther Jørgensen och Phillips. Diskursanalys som teori och metod, ss. 51-52. 
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1.5. Material 

Det primärmaterial jag använder mig av i denna undersökning är Sverigedemokraternas egen 

tidskrift SD-kuriren. De specifika utgåvor jag studerar är nummer 67,89 och 114 som gavs ut 

inför valen år 2006, 2010 och 2014. Utgåvan år 2006 av SD-kuriren heter Islamspecial. År 

2010 och 2014 heter den motsvarande utgåvan Valspecial. Jag studerar även de valfilmer som 

gavs ut under de tre valkampanjerna.   

 

Som stöd för mina resonemang väljer jag att tillvarata den tidigare forskningen som gjorts i 

Sverige gällande islamofobi och Sverigedemokraterna (se rubrik Tidigare forskning).  

 

1.6. Avgränsning 

Med hänsyn till uppsatsens begränsade omfång och tidsaspekt väljer jag att endast använda 

mig av SD-kurirens valspecialnummer, detta då SD-kuriren ges ut sex till tio gånger per år 

och materialet då skulle bli för stort.
16

 Mycket av materialet skulle då även bli irrelevant, men 

inför riksdagsvalen samlar Sverigedemokraterna sina viktigaste frågor och åsikter i dessa 

valspecialnummer. 

 

Jag har även valt att begränsa mig till valåren 2006, 2010 och 2014 på grund av att 

Sverigedemokraterna först år 2006 blev ett riksdagsparti samt Jimmie Åkessons tillträdande 

som partiledare år 2005.  

 

För att undersöka huruvida Sverigedemokraterna ger uttryck för en islamofobisk 

föreställningsvärld väljer jag att enbart studera artiklar som berör ord som muslim, kultur, 

svensk, invandring och islam, och exkluderat de som inte berör något av dessa ord.   

 

Vidare väljer jag att endast behandla Sverigedemokraternas officiella valmaterial och således 

inte SD-kvinnornas TV-reklam, SD-kvinnorna bildades dessutom 2010 och finns således inte 

under hela undersökningsperioden.   

                                                             
16 Sverigedemokraterna. SD-kuriren: nationalistisk tidsskrift nummer 87. 2006. Lund, s. 2.   
Sverigedemokraterna. SD-kuriren: nationalistisk tidsskrift nummer 114. 2010, s. 2.  
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1.7. Disposition  

Inledningsvis redogör jag för min teoretiska utgångspunkt och relaterar det till min metod för 

att skapa ett ramverk för min uppsats. Vidare kopplar jag min uppsats till ett nationellt och 

globalt forskningssammanhang inom områdena islamofobi och Sverigedemokraterna, detta 

för att visa på relevansen i undersökningen. Därefter följer några definitioner som är centrala 

för att förstå min undersökning och mina slutsatser. I min undersökning presenterar jag sedan 

Sverigedemokraternas valkampanjmaterial (SD-kuriren nummer 67, 89 och 114 samt 

valfilmer) från åren 2006, 2010 och 2014. För att sedan binda samman min uppsats avslutar 

jag med att svara på mina frågeställningar och därigenom bemöter mitt syfte med uppsatsen.      

 

1.8. Tillvägagångssätt 

Genom att noga studera den tidigare forskningen på området får jag en bild av 

Sverigedemokraterna och islamofobi. Detta hjälper mig i analysen av SD-kuriren såväl som 

valfilmerna då jag kommer erfordra kunskap om mitt material och på vilka grunder det är 

skrivet. Genom att applicera Laclau och Mouffes diskursteori på tidskriftens artiklar, en och 

en, var för sig, söker jag få ett mönster av begrepp som relaterar till varandra. Detta för att 

sedan göra en sammanställning av varje nummer utifrån vad varje artikel visat. Jag kan då se 

hur Sverigedemokraternas diskurs förändrats över tid, mellan varje utgåva. Detta resulterar i 

en diskursanalytisk undersökning med komparativa inslag. Detta för att uppfylla mitt syfte 

och svara på mina frågeställningar.  

 

1.9. Tidigare forskning 

Arbetet relaterar till tidigare forskning som gjorts på islamofobi inom det internationella 

fältet. Denna forskning befinner sig i sin linda men har växt. En av dessa forskare är 

författaren till studien Islamophobia,
17

 sociologen Chris Allen. I sin studie går han igenom 

islamofobibegreppets utveckling där begreppet omvärderats och omtolkats. Till sist 

presenterar Allen islamofobi som en ideologi som bygger på en essentiell rasism där muslimer 

diskrimineras på basis av deras tro.  

                                                             
17 Christopher Allen. Islamophobia, 2010. Ashgate Publishing Group, ss. 194-195.  
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The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslim
18

 är skriven av 

Nathan Lean, forskningsledare vid Centre for Muslim-Christian Understanding vid 

Georgetown University. Han granskar den islamofobiska propagandaindustri som tog fart 

efter 11 september; dess uppbyggnad, verksamhet, finansieringsvägar och metoder. Lean visar 

att islamofobibranschen i USA utvecklas till en industri som omsätter miljarder och drivs av 

välfinansierade nätverk av högerpopulistiska och antimuslimska aktörer. Tankesmedjor, 

bloggare, föredragshållare, tidskrifter, förlag, lobbygrupper, samfund och 

intresseorganisationer varnar för den muslimska faran och söker påverka amerikanska 

politiker, myndigheter och allmänhet genom att sprida antimuslimska föreställningar. 

 

Även Mahmood Mamdani, professor i antropologi, statsvetenskap och afrikanska studier vid 

Columbia University fokuserar på tiden efter 11 september i boken Good Muslim, Bad 

Muslim: America, The Cold War and the Roots of Terror.
19

 I boken tar han upp synen på 

muslimer som antingen onda eller goda, där de onda är de som är omoderna och fanatiska 

inför sin religion och de goda karaktäriseras som sekulariserade och västifierade. Mamdani 

visar även att det inte är det mångkulturella samhället som skapat islamofobin utan lägger 

istället vikt vid kolonialtiden och globaliseringen då västvärlden ville ta över den tredje 

världen. Islamofobin fick sitt genomslag på grund av terrorattackerna 9/11 och påverkar 

fortfarande det politiska klimatet och kulturen kring hur det talas om islam och muslimer.       

 

Det finns en del tidigare studier av Sverigedemokraterna som är av betydelse för denna 

uppsats. Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms Universitet är specialiserad på 

politisk sociologi och däribland radikala högerpopulistiska partier (RHP) i såväl Sverige som 

Europa. I studien Från skattemissnöje till etnisk nationalism från 2005
20

 framställer Rydgren 

Sverigedemokraterna som ett RHP-parti och förklarar även att detta inte är ett nytt fenomen. 

De senaste två decennierna har Europa mött denna typ av partier och sett deras uppgång och 

fall. Däribland Ny Demokrati som var det senaste RHP-partiet innan Sverigedemokraternas 

bildades. I Rydgrens studie Class Politics and the Radical Right från 2012
21

behandlar han 

                                                             
18 Nathan Lean. The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslim, 2012. London: Pluto. 
19 Mahmood Mamdani. Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and the Roots of Terror, 2004. New 
York: Three Leaves Publishing.  
20 Jens Rydgren. Från skattemissnöje till etnisk nationalism: högerpopulism och parlamentarisk högerextremism 
i Sverige, 2005. Lund: Studentlitteratur.   
21 Jens Rydgren. Class Politics and the Radical Right, 2013. London: Routledge.  
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ämnet igen men denna gång utifrån ett klassperspektiv och i en tid där RHP-partier fått än 

större framgångar. Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff förklarar bakgrunden till dessa 

framgångar i doktorsavhandlingen Att Dansa i Otakt med Väljarna
22

 genom att beskriva tre 

vågor som gett upphov till höger-populistiska partier under olika tider, där 

Sverigedemokraterna tillhör den framgångsrika tredje vågen. Den har framförallt blivit stark 

på grund av den skepticism mot det mångkulturella samhällets framväxt som lett till att 

många RHP-partier i västeuropeiska länder fått sitt genombrott ungefär samtidigt
23

. I likhet 

med Rydberg så menar statsvetaren Anders Hellström i sin studie Vi är de goda
24

 att 

Sverigedemokraterna fyller upp ett tomrum då de inte finns tillräckligt mycket med nischer på 

väljararenan som motsvarar väljarnas efterfrågan. Tillvägagångssättet för att fylla detta 

tomrum är således att utgå från de traditionella partiernas politik och retorik för att sedan 

radikalisera det.  

 

Sverigedemokraterna in på bara skinnet
25

 är skriven av Pontus Mattsson, journalist och 

politisk reporter för Sveriges Television. Sedan valet 2006 har Mattsson riktat mycket fokus 

mot Sverigedemokraterna och 2009 gav han ut denna bok som följer partiet från valet 2006 

till upptakten inför valet 2010. Emellanåt görs avstickare som berättar om väljarnas syn på 

partiet, hjärtefrågor samt porträtt av partiets toppolitiker (eller Skånegänget
26

 som de kallas) 

Jimmie Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson. Antologin utgör en 

bred grund för förståelsen varifrån Sverigedemokraterna har sina rötter samt hur de förvaltat 

sina tillgångar, arbetat fram sina valfrågor och hur de sedan presenteras för folket.    

 

Sverigedemokraternas svarta bok
27

 är en antologi av en grupp forskare och journalister som 

skrivit om Sverigedemokraterna utifrån deras respektive perspektiv. Detta resulterar i en 

gedigen syn på partiet, där allt ifrån jämställdhetsfrågor till klassamhället till relationen till 

övriga högerextrema partier och rörelser i Sverige och Europa berörs. Denna bok erbjuder 

även en grundlig diskussion gällande Sverigedemokraternas ideologi sett från ett historiskt 

perspektiv, vilket är av vikt i studiet av ett så speciellt parti då åsikterna kring var de bör 

                                                             
22 Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff. Att Dansa i Otakt med Väljarna, 2010. Dok.-avh. Linköpings Universitet 
och Malmö Högskola, 2010, ss. 41-43.     
23 Kiiskinen och Saveljeff. Att Dansa i Otakt med Väljarna, s. 67.  
24 Anders Hellström. Vi är de goda, 2010. Hägersten: Tankekraft.  
25 Pontus Mattsson, Sverigedemokraterna in på bara skinnet, Uppdaterad utg., 2010. Stockholm: Natur & 
kultur.   
26 Mattsson. Sverigedemokraterna in på bara skinnet, s. 36.  
27 Red. Madelene Axelsson och Kristian Borg. Sverigedemokraternas svarta bok, 1 uppl., 2014. Stockholm: 
Verbal.  
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placeras på den ideologiska paletten är många. Då denna samling är skriven 2014 behandlas 

en annan mandatperiod än den Mattsson studerade, vilket gör att dessa böcker kompletterar 

varandra bra då jag ingående kan följa partiet från många olika perspektiv samt under en 

längre tid.       

 

Mattias Gardell är professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet, vars forskning främst 

berör religion och politik, däribland politisk islam. I sin bok Islamofobi
28

 presenterar han 

under nio kapitel hur bilden av Sverige som ett homogent land konstruerats, de antimuslimska 

idétraditionernas långa historia och hur dagens islamofobiska diskurs växt fram efter det kalla 

krigets slut och artikulerats i olika fält. Med denna kunskap i ryggen diskuteras även 

Sverigedemokraternas syn på islam och det problematiska i att normalisera den islamofobiska 

teorin och praktik som utgår från ett essentialistiskt skillnadstänkande, vilket vi återkommer 

till nedan. 

 

Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi
29

 är skriven av Göran Larsson, religionsprofessor 

vid Göteborgs Universitet. Larssons forskningsintressen är främst riktade mot islamisk 

teologi, Koranen samt islam i Europa med allt vad det innebär i medier, migration och skolans 

undervisning inom ämnet. Som titeln återger är denna bok en samling av hans tankar kring 

islamofobin, då främst i Sverige. Med influenser från bland annat Gardells verk ställs frågor 

som; ”Vem skall räknas som muslim?”
30

 och ”Är islam en svensk religion?”.
31

 På den första 

frågan presenterar Larsson inget svar utan belyser istället att (ickemuslimska) svenskar 

uppfattar sekulariserade muslimer och praktiserande muslimer på samma sätt, vilket har lett 

till diskriminering och utsatthet på basis av att de är muslimer.
32

 I svaret på den andra frågan 

kommer Larsson fram till att majoriteten av (ickemuslimska) svenskar anser att islam inte går 

ihop med svenska värderingar, eftersom det anses att kriminalitet, våld och drogproblem som 

finns i invandrartäta områden är kopplat till islam. Larsson undersöker resultatet av 

Integrationsbarometer år 2004, där respondenterna grundade sina svar på stereotyper och 

mediabilder snarare än reell kunskap. Detta i motsats till muslimska ledare som anser att 

muslimer i Sverige är för lite muslimer, och hade de varit mer trogna till sin tradition hade de 

                                                             
28 Mattias Gardell. Islamofobi, 2 uppl., 2011. Stockholm: Leopard.  
29 Göran Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, 2006. Göteborg: Makadam.   
30 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, s. 8. 
31 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, s. 23.  
32 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, ss. 8-10. 
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insett att islam handlar om att arbeta hårt och göra rät för sig i samhället, sådant som svenskar 

anser går ihop med våra värderingar.
33

  

 

Hatet mot muslimer
34

 är skriven av Andreas Malm, författare och journalist. Bakgrunden till 

bokens tillkomst är tre artiklar som publicerades i Dagens Nyheter Kultur 2008 och som 

möttes med stormar av åsikter på de sociala medierna, gällande islamofobi och huruvida 

muslimer kan kritiseras eller inte.
35

 Malm påpekar att islamdebatten inte är ett svenskt 

fenomen utan europeiskt och att Sverige endast är ett hörn av denna scen.
36

 Boken är 

uppbyggd av en mängd citat från forskare och historiker (bland annat Edward Said, forskare 

till studien Orientalism)
37

 samt antimuslimska författare (som Bat Ye’Or, som skrivit Eurabia 

– The Euro-Arab Axis)
38

 för att rekonstruera det synsätt som präglat synen på muslimer i väst. 

Sammanfattningsvis försöker Malm genom denna bok förklara vad som ligger bakom 

fascismens största framgång i Sveriges historia, vilket enkelt kan sammanfattas med en 

syndabocksfetischism som sveper över västra Europa i jakt på förklaringen till ekonomiska 

och sociala problem i våra länder.  

 

I min uppsats tar jag avstamp i forskningen om den islamofobiska diskursen och tar riktning 

mot Sverigedemokraterna, Sveriges tredje största parti. De studier och böcker jag nämnt har 

tagit upp relationen mellan Sverigedemokraterna och islamofobi förr, dock inte genom att 

analysera valkampanjmaterial enligt Laclau och Mouffes diskursteori. Denna teori lämpar sig 

för denna undersökning då den erbjuder verktyg för att visa på den föreställningsvärld som 

Sverigedemokraterna uttrycker explicit och implicit.  

 

1.10. Definition 

För att förstå Sverigedemokraternas diskurs och därmed huruvida de kan tillskrivas en 

islamofobisk föreställningsvärd bör vi först förstå det centrala begreppet islamofobi. I min 

studie kommer jag utgå från Gardells definition av islamofobi som:  

  

                                                             
33 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, ss. 23-25.  
34 Andreas Malm. Hatet mot muslimer, 2 uppl., 2011. Stockholm: Atlas.   
35 Malm. Hatet mot muslimer, s. 9.  
36 Malm. Hatet mot muslimer, s. 15. 
37 Said, Edward. Orientalism. Vintage books, 1978. 
38 Bat Ye’Or. Eurabia: The Euro-Arab Axis, 2005. Fairleigh Dickinson University Press. 
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socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar 

och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är 

eller antas vara muslimer och associeras till islam
39

 

 

Enligt Gardell utgår islamofobi från ett essentialistiskt skillnadstänkande kring kultur och 

religion där muslimer särskiljs från den universella människan och tillskrivs ett konstant och 

oföränderligt vara, vilket vi möter i berättelser om hur muslimer är. Efter denna sortering kan 

dessa rasifierade kulturer, religioner och etniciteter därefter rangordnas utefter en skala mellan 

polerna värdefullt och värdelöst liv, längs vars axel social status, privilegier, rikedomar och 

möjligheter fördelas på ett differentierat vis i den stratifierade befolkningen. På detta sätt 

möjliggörs en sortering som leder till en rangordning där muslimer avskiljs från den svenska 

nationen och betraktas som sämre än den ickemuslimska ”oss” som tillgör nationen. Enligt 

islamofobisk diskurs präglas den muslimska identiteten präglar muslimen så till den grad att 

alla andra identiteter som kön, yrke och personlighet åsidosätts till förmån för islam, vilket 

möjliggör skildringar av hur muslimer är.
40

  

 

Enligt Gardell framställs återkommande islam i islamofobisk diskurs som ett personifierat 

väsen med bestämda egenskaper och en egen agens. Islam påstås få muslimer att göra saker, 

som att begå terrorhandlingar, slå sina fruar eller föra krig. Allt en muslim gör är därför 

kopplat till islam, som tycks bestämma hennes särskilda sätt att vara i världen. Viktigt i detta 

synsätt är också att en muslim förblir muslim, även om hen anser sig avsagt sin tro. Till detta 

hör även att islam som religion framställs som en tidlös enhet utan variation i sig. Extrema 

tolkningar av islam blir då representativa för islam. Alla, eller de flesta, muslimer dras över en 

kam.
41

 

 

1.11. Introduktion till fältet 
 

1.11.1. Bevara Sverige svenskt och Åkessons nya giv 

Sverigedemokraterna bildades inför valet 1988 ur den rasistiska organisationen Bevara 

Sverige svenskt som grundades av Leif Zeilon och Jerker Magnusson, resterna av 

                                                             
39 Gardell. Islamofobi, s. 17. 
40 Gardell. Islamofobi.  
41 Gardell. Islamofobi, ss. 18-19.  
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Sverigepartiet och av andra fascister och nazister.
42

 Det dåliga rykte som nationalsocialismen 

fått under 1950-talet fick fascismen och nazismen anpassa sig till, vilket bidrog till att talet 

om den nordiska rasen retoriskt vinklades till tal om att försvara svenskheten och på detta sätt 

få ny kraft. 
43

Det var först år 1986 som Bevara Sverige svenskt började satsa på en 

partibildning, vilket år 1988 resulterade i Sverigedemokraterna. Partiet mötte inga stora 

framgångar de första valen, dels på grund av de blandade känslorna för invandrarfrågan och 

dels för Ny Demokratis framgångar.
44

  

 

2005 tillträdde Jimmie Åkesson som partiledare, och med sig från Lunds universitet tog han 

de som blev Sverigedemokraternas ledning; Richard Jomshof, Björn Söder och Mattias 

Karlsson. Senare kom Sverigedemokraternas nya giv, vilken var nolltolerans mot rasism då 

det inte länge var socialt accepterat att fixera och rangordna människor efter ras, 

rasismforskare presenterade den nya typen av rasism som rasism utan ras. Detta möjliggör 

alltså en rasism på basis av kulturell bakgrund och tillhörighet, fienden blev multikulturalism 

med agg riktad mot muslimer och islam. Den nya strategin presenterades inför valet 2006 där 

valkampanjmaterialet visade upp en bild av Sverige i förändring där muslimer kommer hit 

som heliga krigare under den fundamentalistiska religionen islam (mer om det under rubriken 

Sverigedemokraternas valfilm 2006).
45

 Detta val fick Sverigedemokraterna 2,9% av rösterna 

och efter detta skulle det bara gå uppåt.  

 

1.11.2. Islamofobins historia och Eurabien  

Den första delen av islamofobins idéhistoriska tradition grundar sig i fyra skeenden; 1) 

medeltidens korståg där man sökte kristna samt befria det Heliga landet och Iberiska halvön 

från Guds fiender,
46

 2) turkskräcken då Osmanska riket var en stormakt, vilket skapade en 

bild av muslimer som avgudadyrkare och polyteister som dyrkar den falske profeten 

Muhammed. Det Osmanska riket hade (jämfört med delar av Europa) religionsfrihet,
47

 3) det 

påföljande turkföraktet när maktförhållandet ändrades och
48

 4) kolonialtiden då Europas 

stormakter koloniserade stora delar av den muslimska världen. Sverige hade dock inga 

                                                             
42 Red. Madelene Axelsson och Kristian Borg. Sverigedemokraternas svarta bok, ss. 16-17. 
43 Red. Madelene Axelsson och Kristian Borg. Sverigedemokraternas svarta bok, ss. 19-20. 
44 Red. Madelene Axelsson och Kristian Borg. Sverigedemokraternas svarta bok, s. 56. 
45 Mattias Gardell (i tryck). What’s love got to do with it?: Ultranationalism, islamophobia and hate crime in 
Sweden, 2015. Journal of Religion and Violence, s. 10. 
46 Gardell. Islamofobi, s. 45-46. 
47 Gardell. Islamofobi, ss. 45,58,61.  
48 Gardell. Islamofobi, s. 45. 
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kolonier i den muslimska världen så perspektivet på islam och muslimer var inte lika 

investerat, dock präglades denna syn av andra länder.
49

 De tankefigurer som förvaltades då 

spreds och ärvdes, vilket resulterade i att den påstådda kunskap vi besitter idag inte är 

grundad på fakta utan på en föreställningsvärld, präglad av denna tid.
50

     

 

Den andra delen av islamofobins framväxt är den nutida. Denna är präglad av politiska 

kontexter och normerande sanningsregimer. De viktigaste skeendena under modern historia 

var: ”rasism utan raser”, föreställningar kring religiösa och sekulära samhällen, oron för 

folkhemmets nedmontering, nationernas omförhandling och konstruktionen av Europa som en 

politisk gemenskap.  Rasism utan raser förflyttar rasismen från den biologiska rasen till fokus 

på kultur, religion och värde. Denna grundar sig i en doktrin om skillnader, tron på föreställda 

gemenskaper och metoder för att kontrollera befolkningar och människoflöden.
51

 

Föreställningen om det religiösa och det sekulära förmedlar en bild av att islam inte längre är 

ett hot mot kristenheten utan ett hot mot det sekulära samhället.
52

 Oron för folkhemmet och 

händelserna i Europa grundar sig i debatten om huruvida någon kan vara både muslim och 

europé, muslimer är fortfarande de olika och vi är de vanliga.
53

 Det är viktigt att påpeka är att 

under denna period pågår en islamofobisk kunskapsregim som konstruerat en bild av 

skillnaden på väst och öst, kristendom och islam, vi och dem. 
54

   

 

Under början av 2000-talet tog sig islamofobin och då specifikt skillnaden mellan väst och öst 

nya uttryck i form av en konspirationsteori centrerad kring föreställningen om Eurabien. 

Eurabien benämner ett i framtiden helt ”islamiserat Europa” enligt en antimuslimsk 

konspiration som lånat drag av den antisemitiska motsvarighet som anger att judarna försöker 

ta över världen och förslava hela världens befolkning. I Eurabia: The Euro-Arab Axis
55

, 

skriven under pseudonymen Bat Ye’Or av den brittiska författaren Giséle Littman, påstås att 

oljekrisen 1973 ledde fram till en etablering av Den Europeiska dialogen, bestående av 

arabiska och europeiska politiker som planerade ett förslavande av västvärlden under islam 

för att sedan lägga under sig resten av världen. Vid dessa möten sägs planen ha läckt ut varför 

Bat Ye’Or kunde avslöja de fem steg den hemliga sammansvärjningen planerat att följa: 1) 

                                                             
49 Gardell. Islamofobi, ss. 45, 68. 
50 Gardell. Islamofobi, s. 45. 
51 Gardell. Islamofobi, ss. 77-78. 
52 Gardell. Islamofobi, s. 84. 
53 Gardell. Islamofobi, ss. 90-91. 
54 Gardell. Islamofobi, s. 96. 
55 Bat Ye’Or. Eurabia: The Euro-Arab Axis. 
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försvaga motståndet genom att försköna den islamska historian, förespråka antisemitism och i 

samband med det även framställa araber och palestinier som offer under koloniseringen under 

européerna och israelerna samt svartmåla USA. 2) Framkalla en massinvandring av araber 

och muslimer som då förökar sig, kräver moskéer och egna skolor. Kulturkrockar ska inte 

mötas med assimilering, utan skuldbeläggande av Europas åverkan i historien. 3) Etablera 

infiltratörer bland Europas ledande politiska och intellektuella som ska vara underordnade de 

arabiska och muslimska ledarna. 4) Utnyttja EU som medel för att förgöra Israel och försvaga 

USA. 5) Ta över hela världen och förslava dem under islam.
56

  

 

2. Undersökning  

 

2.1. SD-kuriren 2006 – Islamspecial  

I tidningen fixeras muslim genomgående via termer som: självmordsbombare som spränger 

oskyldiga barn och kvinnor, extremister, förkastare av demokrati, yttrandefrihet och 

pressfrihet, inte på något sätt kompatibla med svenska lagar, en snabbt växande grupp som 

framkallar elände och framförallt som ansikte för massinvandrig. Ett citat som påvisar detta är 

hämtat ur artikeln ”SD-kuriren granskar och avslöjar islam i Sverige”:  

 

I takt med att muslimerna blir allt fler ökar kraven på det svenska samhället och många 

menar till och med att det svenska samhället ska omdanas för att passa dem. Man menar att 

det ska införas muslimska demokratfientliga sharia-lagar i Sverige, lagar som endast tar 

hänsyn till Koranen och som inte på något sätt erkänner Sveriges lagar. I 

Södermalmsmoskén i Stockholm hyllar man självmordsbombare, hetsar mot judar och 

uppmanar till heligt krig. 
57

  

 

Här menar SD-kuriren att de muslimer vi ser på gatan är dolda extremister och islamister.   

 

SD-kuriren publicerade även uttalanden som gjordes i samband med att 

Muhammedkarikatyrerna publicerades i Jyllandsposten den 30 september 2005.  

 

                                                             
56 Gardell. Islamofobi, ss. 204-205. 
57 Richard Jomshof. ”SD-kuriren granskar och avslöjar islam i Sverige”; SD-kuriren; nr. 87, 2006, s. 1.  
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Men vad är det egentligen vi, det vill säga den kristna, sekulariserade och demokratiska 

västvärlden, ska be om ursäkt för? […] Är det för att vi inte utkräver blodshämnd för de 

upprepade morden på vara kristna landsmän vilka begås av fanatiska muslimer? Eller är det 

möjligtvis för att vi inte sänder självmordsbombare att spränga oskyldiga kvinnor och barn 

sönder och samman varje gång vi känner oss ”kränkta”? 
58

  

 

SD-kuriren nummer 69, 2006 ger även uttryck för konspirationsteorier om att islam och 

nazismen står varandra nära ”Hand i hand har islam och nazismen vandrat alltsedan 1930-talet 

och inte ens döden tycks kunna skilja dem åt.” I detta inkluderas att muslimer är antisemitister  

 

… Hitlers Mein Kampf länge varit och fortfarande är en mycket populär och uppskattad bok 

i arabvärlden, då antisemitismen fortfarande är mycket utbredd där. Enligt uppgift den bok 

som säljs mest efter Koranen.
59

  

 

Ordet svensk uttrycks inte direkt utan är snarare motsatsen till islam och muslimer, svenskt är 

allt som inte islam och muslimer är. ”… det svenska samhället ska omdanas för att passa dem. 

” och ”Runt om i Sverige upprättas muslimska daghem och skolor”. 
60

Svensk är här synonymt 

med det svenska samhället som undertrycks av den muslimska frammarschen. Svenskhet är 

inte heller socialdemokraterna eftersom att ”Socialdemokraterna kryper för islam”.
61

  

 

Inte heller ordet kultur uttrycks rakt ut, utan är här samma sak som svensk, vilket då är 

undertryckt och måste anpassas till islam. Däremot finns ett starkt avståndstagande mot ett 

mångkulturellt samhälle, vilket tycks syfta på åtgärder som gynnar muslimers liv i Sverige, 

såsom uppbyggnad av moskéer och muslimska skolor. Detta mångkulturella samhälle stöttas 

så även av både socialdemokraterna och Diskrimineringsombudsmannen.  

 

Om DO får bestämma så kommer så småningom korset på den Svenska flaggan plockas bort 

eftersom den är mot dagens mångkulturella samhälle och politiskt inkorrekt.
62

  

 

                                                             
58 Richard Jomshof. ”Muhammed har avbildats tusentals gången genom historien”; SD-kuriren; nr. 87, 2006, s. 
2. 
59 Christer Laurell. ”Bestående vänskap: Islam och nazismen”; SD-kuriren; nr. 87, 2006, s. 6.  
60 Richard Jomshof. ”SD-kuriren granskar och avslöjar islam i Sverige”; SD-kuriren; nr. 87, s. 1.  
61Richard Jomshof. ”SD-kuriren granskar och avslöjar islam i Sverige”; SD-kuriren, s. 3.   
62 Margareta Sandstedt. ”Särbehandling av muslimer?”; SD-kuriren, nr. 87, 2006, s. 4.  
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Kultur och svensk uttrycks därför som någonting vi ska värna om och som annars mot vår 

vilja kommer försvinna i en blandning av andra kulturer som för med sig muslimer och deras 

onda religion islam.  

 

Utifrån Laclau och Mouffes diskursteori är den centrala gruppbildningen muslimer. Detta 

betyder då att de döljer eller ignorerar de olikheter som finns inom gruppen muslim, 

homogeniserar den och får den framstå som en monolitisk massa och inte en artikulation av 

flera individer, grupper och tendenser. Denna gruppbildning muslimer söker även utesluta alla 

andra från gruppen vilket bidrar till en segregation, som inte är bra för Sverige enligt 

Sverigedemokraterna. Utifrån Laclau och Mouffes teori existerar gruppbildningen eftersom 

Sverigedemokraterna artikulerat den.  

 

Gruppbildningen muslimer är även en nodalpunkt i denna diskurs. Sverigedemokraterna 

artikulerar en ekvivalenskedja bestående av moment som självmordsbombare, anti-

demokratisk, heligt krig, al-Qaida, islamisering av Sverige och antisemitism. Detta betyder 

således att muslimer är någonting som är motsatsen till Sverige och därför någonting som 

måste hindras från att få fotfäste.  

 

En annan nodalpunkt som återfinns är den ”muslimska världen”. Denna uttrycks först i 

kontexten av avbildandet av profeten Muhammed. Då fixerat med moment som enorma 

skillnader (med syfte till det demokratiska Danmark), islamsk censur och odemokratisk. 

Profeten Muhammed är enligt denna diskursteori en mästersignifikans, vilket kan beskrivas 

som en individs nodalpunkt. Den muslimska världen som nodalpunkt och profeten 

Muhammed binds här samman med en ekvivalenskedja som artikulerar Muhammed som 

ansiktet och grundare för muslimer och islam i den muslimska världen, vilken är oförenlig 

med oss i Norden.  

 

Vidare i SD-kuriren binds fler moment till denna diskurs. Dessa moment pekar mot att den 

muslimska världen är etablerad här i Sverige och övriga Norden. Södermalmsmoskén, 

Muslimska brödraskapet och socialdemokraterna, genomsyra hela samhället och påtvinga sin 

ideologi visar på en islamisering som inte bara existerar i den muslimska världen utan också 

tagit sig hit. Exempelvis skriver Richard Jomshof:  
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Trots detta fortsätter våra folkvalda med att utsätta Sverige för en massinvandring utan like. 

Antalet moskéer och muslimska skolor på svensk mark blir allt fler. Antalet muslimer i 

Sverige är idag 470 000. Hur många är de imorgon?
63

  

 

Som detta citat visar återkommer samma tecken om och om igen genom detta nummer vilket 

leder till att dessa exempel är en inzoomning på delar av en stor diskurs.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna för i detta nummer av SD-kuriren en rak retorik mot muslimer, islam 

och invandring. Att vara svenskt är motsatsen till vad det är att vara muslim, vi är de goda och 

de är de onda och kultur är någonting vi ska värna om så den inte blir en del av ett 

mångkulturellt samhälle.  

 

Den första nodalpunkten som fixeras är muslimer som är kopplade till moment som: 

självmordsbombare, anti-demokratisk, heligt krig, al-Qaida, islamisering av Sverige och 

antisemitism. Den andra nodalpunkten som fixeras är den muslimska världen som kopplas till 

moment som: islamsk censur och odemokratisk. Den muslimska världen binds sedan samman 

med mästersignifikansen Profeten Muhammed som är grundare för den muslimska världen, 

som etablerats hos oss genom moment som: Södermalmsmoskén, Muslimska brödraskapet 

och socialdemokraterna, genomsyra hela samhället och påtvinga sin ideologi. 

 

2.2. SD-kuriren 2010 – Valspecial  

I detta nummer av SD-kuriren förs en mer diskret röst mot muslimer och islam. Till skillnad 

från det föregående numret benämns detta nummer ”valspecial” och inte ”islamspecial”.  

På den sista sidan i detta nummer av SD-kuriren definieras ordet invandrare som delas upp i 

fyra olika kategorier utefter dess anpassningsförmåga till det svenska samhället.  

 

Det finns egentligen inga invandrare, utan endast individer med olika drömmar, behov och 

förmågor. Detta gäller dock endast i teorin, för i praktiken har inom vissa grupper 

individualiteten ersatts av blind lydnad mot religiösa världsliga ledare...
64

  

 

                                                             
63 Richard Jomshof. ”Islamiseringen av Sverige”; SD-kuriren; nr. 87, 2006, s. 4.  
64 Stellan Bojerud. ”Arvet efter Gustav Vasa”; SD-kuriren; nr. 87, 2010, s. 11. 
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Efter detta uttalande delas invandrare upp i de fyra kategorierna varav den första, den mest 

anpassningsbara beskrivs som medlemmar eller sympatisörer med Sverigedemokraterna. 

Grupp nummer två anses med hjälp av stödåtgärder kunna nå grupp ett. Grupp nummer tre 

anses kunna men saknar vilja att anpassa sig. ”Dessa skapar sig av en egen kraft en nisch som 

ledare för separatistgrupper och framträder som kravmaskiner för särintressen”. Grupp 

nummer fyra varken vill eller kan anpassa till det svenska samhället och blir därför 

bidragsberoende. Enligt SD-kurirens skribent kommer de kanske hit för att ”söka en fredlig 

tillvaro, men de för med sig sina gamla konflikter.”
65

  

 

Som det visar sig i resten av tidningen är muslimer ett ansikte för invandringen, ett tecken 

som tyder på det i just denna artikel är utsagan att ”Afrikas och Mellanösterns konflikter har 

importerats till Sverige…”.
66

 Som denna artikel då visar är muslimer inte individer utan en del 

av en massa som följer religiösa ledare eller åt det andra hållet, sympatiserar med 

Sverigedemokraterna. Vidare i artikeln beskrivs invandrare (läs muslimer) som oförmögna att 

kompromissa, konfliktsökande och värnar om hedern framför allt.   

 

Trots att fem år gått sedan Muhammedkarikatyrerna publicerades i Jyllandsposten handlar 

fortfarande ledaren om vår rätt till yttrande- och pressfrihet. SD-kuriren citerar Lars Vilks:  

 

Al-Qaida är en färgklick i en komposition. Irans president gör sig också bra som konst. 

Pakistanska flaggbärare och iranska presidenter gör sig bäst som konstverk. Hade det bara 

stannat här hade världen varit bättre.
67

  

 

Här fixeras ”muslimer” ännu en gång med extremister och terrororganisationer. Vidare 

beskrivs två islamska bröder som försökt elda upp Vilks hus och chefredaktören för SD-

kuriren förklarar att ”den ene fick svåra brännskador”. Här visar Sverigedemokraterna en bild 

av muslimer som inte bara är en grupp extremister och fundamentalister, de är även klumpiga 

och en fara för sina egna liv. Att muslimer är fundamentalister som använder moskéer som 

maktsymboler för islam och för att planera militära fälttåg är också ett vanligt inslag i detta 

nummer av SD-kuriren.   

 

                                                             
65Stellan Bojerud. ”Arvet efter Gustav Vasa”; SD-kuriren, s. 11.  
66 Stellan Bojerud. ”Arvet efter Gustav Vasa”; SD-kuriren, s. 11. 
67 Tommy Hansson. ”Yttrandefrihet måste alltid försvaras!”; SD-kuriren, nr. 87, 2010, s. 2. 
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I spalten ”Gabriellas funderingar” gör skribenten muslimer till ett ansikte för gruppvåldtäkter, 

hedersbrott, rån och misshandel.  

 

Att vara kvinna i Sverige 2010 innebär att behöva förhålla sig till saker man önskar att man 

aldrig behövt ha vetskap om. När jag var tonåring visste jag till exempel inte att det fanns ett 

begrepp som gruppvåldtäkt […] Hederskultur, hedersbrott och hedersmord är andra begrepp 

vi lärt känna de senaste åren […] Ett fenomen som känns nytt är det här med 10-12 

ungdomar som rånar och misshandlar en ensam person eller par ute på gatorna […] För att 

förebygga en del brottslighet vill Sverigedemokraterna att det ska finnas hårda kontroller på 

vilka människor vi släpper in i vårt land. 
68

 

 

Skribenten får läsaren att tro att sexualbrott och andra brott såsom rån och misshandel aldrig 

förekommit innan muslimerna kom till Sverige.  

 

I artikeln ”En tragedi och en konflikt” av Joachim von Ritter beskrivs tre hörsägner, varav den 

första handlar om att en muslimsk tandläkarstudent fuskar på ett prov och nekar till 

anklagelsen. En annan muslim krossar en fönsterruta till skolan och nekar även han då läraren 

konfronterar honom. En tredje muslim begår en våldshandling på en parkering mot ett äldre 

par, varav den ene avlider, även denna muslim nekar till brott. Joachim von Ritter skriver:  

 

Det är ohederligt att ljuga, fick jag lära mig av mina föräldrar. Och det är straffbart att ljuga i 

svensk domstol, fick jag lära mig i skolan. Men i länsrätten lär jag mig att vi i ärenden med 

”hederskulturer” kan räkna med ett organiserat uppbåd av falska vittnen och en domstol som 

inte ingriper.
69

   

 

Trots att de händelser som förmedlas genom dessa hörsägner skedde oberoende av varandra 

och att den med den krossade fönsterrutan var ett exempel som von Ritter hört vid en 

föreläsning om kulturella skillnader, homogeniseras männen i kraft av att de är muslimer. I 

denna artikel framställer Sverigedemokraterna muslimer som en homogen grupp som sätter 

sina intressen före de svenska lagarna för att skydda sin heder, även om det innebär att ljuga 

för att komma undan.      

 

                                                             
68 Gabriella. ”Gabriellas funderingar”; SD-kuriren; nr. 87, 2010, s. 4. 
69 Joachim von Ritter. ”En tragedi och en konflikt”; SD-kuriren; nr. 87, 2010, s. 4. 
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Det som Sverigedemokraterna i detta nummer benämner som svensk är framförallt det 

svenska folkhemmet. I denna definition ingår det svenska laglydiga folket, verklighetens folk 

som är trötta på otrygghet och kriminalitet, förortsupplopp, hedersvåld och gruppvåldtäkter. 

Svensk är du också om du vill skapa en bättre åldervård och sätter familjen i centrum. Det är 

även du som svensk som har möjlighet att rösta i valet den 19 september, ”Ditt land – ditt 

val!”.  

 

I samma artikel där de fyra kategorierna av invandrare beskrivs finner vi också svenskarnas 

arv efter Gustav Vasa och socialdemokratin. Här är svenskhet att leva innanför 

nationsgränserna och att lita till det goda samhället för att lösa alla problem. På grund av 

svenskars tilltro till systemet har de blivit passiva flockföljare vilket resulterat i:  

 

Den förvrängda svenska självbilden i förening med ”snällismen” har lett till att de politisk 

korrekta tror att det inte finns några gränser för hur mycket bördor samhället kan ta på sig. 
70

    

 

Svensken framstår i detta nummer som en sympatisk men kränkt människa som helst av allt 

vill ha ett lugnt samhälle (som det var förr) och kunna se fram emot ett tryggt åldrande. Det 

som då hindrar denna utopi är det som inte är svenskt. Svensken måste också vakna upp 

istället för att ”…tronar på minnen från fornstora dar…”
71

 där Sverige var ett föredöme för 

andra länder. Vakna upp för att se vad som hänt med vår välfärd och folkhemmet. Denna syn 

på vad som är svenskt och inte hör även i detta nummer samman med vad 

Sverigedemokraterna anser att kultur är, vilket gör det svårt att urskilja vad som är kultur och 

vad som är svenskt.  

 

Kultur är någonting vi ska värna om och vara stolta över, däremot är mångkultur någonting vi 

ska förakta och arbeta mot då det kännetecknas av ett samhälle med hårt klimat. Det 

mångkulturella är således motsatsen mot Sverigedemokraternas slogan ”trygghet och 

tradition”
72

   

 

I detta nummer av SD-kuriren fixerar Sverigedemokraterna tre stycken nodalpunkter, vilka 

också är deras fokusområden inför valet: invandringspolitik, kriminalpolitik och 

                                                             
70 Stellan Bojerud. ”Arvet efter Gustav Vasa”; SD-kuriren, s. 11.  
71 Stellan Bojerud. ”Arvet efter Gustav Vasa”; SD-kuriren, s. 11.  
72 Jimmie Åkesson. ”Jimmie Åkesson: Det är ditt land – ditt val!”; SD-kuriren, nr. 87, 2010, s. 3. 
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äldrepolitik.
73

 Förutom att dessa nodalpunkter kallas fokusområden benämns de också som 

trygghetsfrågor. Invandringspolitik artikuleras med tecken som massinvandring och 

assimileringspolitik. Nodalpunkterna kriminalpolitik och äldrepolitik artikuleras inte med 

andra ord än de givna. 

 

Dessa nodalpunkter binds ihop i diskursen med ekvivalenskedjor innehållande moment som 

hederskultur och hedersmord, kulturella motsättningar, mångkultur och splittring av det 

svenska samhället. Joachim von Ritter skriver: 

 

Vad jag däremot vill säga är att händelsen blottlägger motsättningar i vårt samhälle; dels 

politiska motsättningar mellan vanliga folk och diverse extrema rörelser, dels kulturella 

motsättningar mellan svenskar och invandrare – i synnerhet muslimska.
74

  

 

Uttalandet gjordes i samband med en misshandel av ett äldre par på en parkering i 

Landskrona. I denna mening binds nodalpunkterna samman och pekar ut muslimer som en 

kriminell grupp som ställs emot våra kära svenska äldre.  

 

Även i detta nummer av SD-kuriren återfinns en flytande signifikans som utgörs av en 

antagonism, i detta fall välfärden. Här vill Sverigedemokraterna använda sina fokusfrågor för 

att nå en hegemoni. Denna antagonism innebär att kriminalitet, massinvandring och en 

misslyckad äldreomsorg står i kamp mot välfärden. Genom att få bukt med dessa problem nås 

således en hegemonisk intervention. Välfärden artikuleras genom tecken som svenska 

folkhemmet, gemensamt välstånd och som en trygghet som existerade förr, men som nu allt 

mer börjar försvinna på grund av andra partiers ageranden inom Sverigedemokraternas 

fokusområden.  

 

På ena sidan står de nuvarande riksdagspartierna och deras allt hårdare mångkulturella 

samhälle. På den andra sidan står Sverigedemokraterna som står upp för trygghet och 

tradition, ett parti som står upp för det svenska folket och en återupprättad välfärd.
75

  

 

Och  

 

                                                             
73 Jimmie Åkesson. ”Jimmie Åkesson: Det är ditt land – ditt val!”; SD-kuriren, s. 3. 
74 Joachim von Ritter. ”En tragedi och en konflikt”; SD-kuriren, s. 4. 
75 Jimmie Åkesson. ”Jimmie Åkesson: Det är ditt land – ditt val!”; SD-kuriren, s. 3. 
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Finansieringen till dessa satsningar får Sverigedemokraterna i huvudsak genom att 

omfördela medlen från den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken till den 

svenska välfärden.
76

   

 

Som vi kan se finns en nära relation mellan välfärden och partiets fokusfrågor och då indirekt 

synen på muslimer.  

 

Sammanfattning 

Muslimer artikuleras i form av invandrare och Sverigedemokraterna delar upp dem i fyra 

kategorier utefter deras anpassningsförmåga till det svenska samhället. Muslimer ses som en 

stor monolitisk massa som begår terrorhandlingar, gruppvåldtäkter och ljuger i rätten. Svensk 

uttrycks genom arvet från Gustav Vasa och socialdemokratin, vilket bidragit till att svensken 

blivit passiv och litar till systemet, men är trött på kriminaliteten och förortsupplopp och vill 

ta hand om sitt land. Kultur är nära kopplat till vad det är att vara svensk då det symboliseras 

av det svenska folkhemmet och välfärd som vi ska förhindra bli beblandad med andra 

kulturer.  

 

Nodalpunkterna är Sverigedemokraternas fokusfrågor: invandringspolitik, kriminalpolitik, 

äldrepolitik och välfärd, dessa artikuleras i ekvivalenskedjan som trygghetsfrågor. 

Invandringspolitik artikuleras med tecken som massinvandring och assimileringspolitik, 

medan de andra fokusfrågorna inte artikuleras med andra ord än de givna. Andra moment som 

utgör denna diskurs är hederskultur, hedersbrott och hedersmord, kulturella motsättningar, 

mångkultur och splittring av det svenska samhället. I denna diskurs står välfärd i konflikt med 

massinvandring, kriminalitet och en misslyckad äldreomsorg. Genom att få bukt med dessa 

problem når Sverigedemokraterna en hegemonisk intervention där välfärden och det svenska 

folkhemmet återuppbyggs.  

 

2.3. SD-kuriren 2014 – Valspecial  

Valspecialnumret från det senaste valet, 2014 kopplar även det muslimer till invandring. 

Invandringen till Sverige kommer bland annat från Mellanöstern där kristna dödas i Irak och 

där IS och Hamas ständigt skördar offer. Gabriella Hedarv skriver i sin ledare:  

 

                                                             
76 Jimmie Åkesson. ”Jimmie Åkesson: Det är ditt land – ditt val!”; SD-kuriren, s. 3. 
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Krigshärdarna i Mellanöstern brinner och rasar, okontrollerat. Ingen kan väl ha missat 

slakten av kristna i Irak, begångna av Islamiska staten, IS? Eller övergreppen och det 

besinningslösa våldet i Syrien? Eller jakten på yezidier i Kurdistan, som fördrivs och mördas 

av islamister? Dessutom har vi Hamas, som gång på gång bryter mot vapenvilan med Israel, 

något som självklart leder till nya dödsoffer dag efter dag.
77

  

 

Trots att ordet muslim inte nämns är det inte svårt att läsa mellan raderna. Hedarv med 

Sverigedemokraterna i ryggen hävdar här att muslimer är terrorister som okontrollerat får 

härja fritt i Mellanöstern och avrättar oskyldiga människor varje dag på basis av att de inte har 

rätt tro. Invandring och därmed muslimer kostar pengar.  

 

Vidare presenteras ett reportage från Sverigedemokraterna i Linköping i samband med deras 

valrörelse. Där vill muslimer bygga landets största moské, vilket Sverigedemokraterna påstår 

kommer att bidra till otrygghet i samhället då mångkulturella (läs muslimska) områden bidrar 

till skottlossningar, mordbränder och mord.
78

  

 

SD-kuriren 2014 presenterar en studie angående könsbetingat våld med fokus på att utröna 

om det finns en koppling mellan våldtäktsbrott och något specifik utländsk bakgrund i 

Sverige. I SD-kuriren presenteras studier som säger att män som är utländska medborgare 

samt första och andra generationens invandrare är kraftigt överrepresenterade när det kommer 

till brottslighet i Sverige, modern forskning visar även att detta gäller våldtäktsbrott.  

 

De två forskningsrapporter som finns, som specificerar våldtäktsmännens härkomst, ger 

indicier till att personer från Mellanöstern och Afrika skulle vara väldigt grovt 

överrepresenterade vid våldtäktsbrottslighet.
79

 

 

Detta tros bero på det sociokulturella arvet som dessa män för med sig från Mellanöstern och 

Afrika där det råder en helt annan kvinnosyn än i Sverige.  

 

Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och 

hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till 

                                                             
77 Gabriella Hedarv. ”Hur vill vi använda 48 miljarder kronor?”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 3.  
78 Gabriella Hedarv. ”SD Linköping i hektisk valrörelse”; SD-kuriren, nr. 114, 2014, s. 8. 
79 Richard Jomshof. ”Den som blundar löser inga problem”; SD-kuriren, nr. 114, 2014, s. 16. 
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Sverige. […] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora… tjej, menar jag, säger Hamid och 

ler generat över sitt ordval. 
80

  

 

Texten fortsätter på samma sida med en beskrivning av en händelse i England där ett gäng 

muslimska män drogat och våldtagit brittiska kvinnor med orsaken att de är rasister och följer 

sin religion, en teori som stöttas av SD-kuriren och Richard Jomshof.  

 

I SD-kurirens sista segment ”Barockt” bemöter Sverigedemokraterna ett påstående av Jonas 

Sjöstedt (V):  

 

I det här landet så ska ingen judisk elev behöva stå ut med att höra att någon står framför 

dem i deras egen skola och förnekar förintelsen.
81

 

 

SD-kuriren ger svar på tal genom att lyfta fram ”den nya vågen av judehat” som utgörs av 

muslimer i Sverige. Här framstår muslimer som antisemiter om bringat en ny våg av 

antisemitism till Sverige.  

 

I detta nummer från 2014 uttalar sig SD-kuriren och dess skribenter snarare om vad svensk 

inte är, än vad det faktiskt är. Svenskhet är inte endast ditt medborgarskap, din respekt för en 

svenska lagen eller din kärlek till Sverige.
82

 Svensken är inte heller invandrare utan den som 

äger Sverige. Carina Herrstedt, ordförande för SD-kvinnor skriver i sin spalt:  

 

Nu gäller det att kraftsamla och visa resten av Sverige att vi prioriterar riktig välfärd framför 

massinvandring, att vi har en politik som gynnar alla på ett eller annat sätt. Vi skall få alla att 

förstå att vi är det självklara valet om inte Sverige inom kort skall gå under. Vi hade rätt 

redan förra valrörelsen när vi sa” politik handlar om prioriteringar” för vi prioriterar vårt 

land och de människor som bor här. 
83

 

 

Med detta vill Herrstedt och SD-kuriren säga att svensken är den som är förtyckt i sitt eget 

land då hen måste anpassa sig efter det rådande samhällsklimatet, vilket idag utmärks av en 

misslyckad invandringspolitik och därmed ett mångkulturellt samhälle, kriminalitet och höga 

kostnader men framförallt en sämre välfärd, som splittrar samhället.  

                                                             
80 Richard Jomshof. ”Den som blundar löser inga problem”; SD-kuriren, s. 17.  
81 ”Barockt”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 23. 
82 Aron Emilsson. ”Kulturvalet spelar roll – på riktigt!”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 22. 
83 Carina Herrstedt. ”Carina hälsar”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 10. 
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Vidare framställs den svenska tonårstjejen som promiskuös och saknar respekt från jämnåriga 

män med invandrarbakgrund.  

 

Det är alldeles för lätt att få en svensk hora[…] Många invandrarkillar är ju med svenska 

tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen 

kultur som inte varit med någon kille[…] Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. 

Man kan säga att de blir sönderknullade. 
84

   

 

Den svenska tonårstjejen artikuleras som ett ting som är värt mindre än en kvinna från någon 

annan kultur eftersom den kvinnan har mer värdighet och inte är lössläppt.  

 

Kultur är någonting som spelar stor roll för svenskarnas sammanhållning, solidaritet och 

identitet, utan kulturarv blir människan rotlös. Aron Emilsson hävdar att:  

 

[…] varken familjer, idrottslag eller nationer, särskilt inte solidariskt finansierade 

demokratier, kan fungera utan någon form av tankegemenskap, eller gemensam 

föreställningsvärld med rötter i gruppens förflutna.
85

 

 

SD-kuriren belyser problemet med att vi i Sverige tenderar att ta avstånd från vår kultur då vi 

inte vill riskera att hamna på fel sida i kulturdebatten. Emilsson tillägger: ”Historielöshet och 

förnekelse riskerar att skapa osäkerhet i framtiden.” Men för Sverigedemokraterna är kärleken 

och omsorgen till den svenska kulturen inte samma sak som hatet mot andra kulturer.    

 

Utifrån Laclau och Mouffes diskursteori är nodalpunkten i detta fall valrörelsen. Detta är ett 

priviligerat moment som ger mening och ordnar de andra momenten i diskursen. Detta 

uttrycks genom artiklar om hur det går på Sverigedemokraternas torgmötesturné
86

 och hur det 

går för Sverigedemokraternas lokala grenar. Denna valrörelse fixeras som hätsk, folklig, 

fokuserad och fylld av kärlek till partiet och partiledare i både Linköping och Landskrona:   

 

                                                             
84 Richard Jomshof. ”Den som blundar löser inga problem”; SD-kuriren, s. 17.  
85 Aron Emilsson. ”Kulturvalet spelar roll – på riktigt!”; SD-kuriren, s. 22.  
86 Gabriella Hedarv. ”Festligt, folkligt och förbaskat bra respons!”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, ss. 6-7.  
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SD-Linköping har fått sina nya lokala flygblad, och SD-kuriren har fått en intervju med 

föreningens ordförande Jonas Andersson, som var på språng mellan olika 

valrörelseaktiviteter. 
87

  

 

Längs polisens staket hade åhörarna både ”Heja-Jimmie”-skyltar och t-shirts som SD 

Landskrona delat ut med texten ”Landskrona ♥ Sverigedemokraterna”. T-shirten tog snabbt 

slut eftersom efterfrågan var större än utbudet. 
88

 

 

Vidare gör både SD-kvinnor och SDU reportage om deras bidrag till valrörelsen, ”SD-kvinnor 

på valturné” och ”SDU står starkare än någonsin inför valrörelsen”, indikerar även de på det 

enorma fokuset på framgång i valet.
89

 

 

De moment som är mest framstående i denna diskurs är partiets valfrågor: minskad 

invandring, kriminalitet samt minskad pensionärsskatt. Dessa uttrycks genomgående och 

presenteras sedan sammanfattat under rubriken ”Sverigedemokraternas valmanifest 2014” i 

punkter som: Trygghet och värdighet på ålderns höst, En invandringspolitik som befrämjar 

sammanhållning och välfärd och Ett tryggare Sverige. 
90

 Den första mästersignifikansen i 

denna diskurs är invandrarna, vilka även utgör en gruppbildning då Sverigedemokraterna 

homogeniserar dem och därmed gör dem till en grupp utan likheter med någon utanför 

gruppen eller olikheter inom gruppen. Till denna mästersignifikans och gruppbildning 

artikulerar Sverigedemokraterna en ekvivalenskedja av moment som: segregation, en enorm 

kostnad, mångkulturalism och våldtäktsmän. Detta är alltså varken förenligt med Sverige eller 

svensk kultur, enligt Sverigedemokraterna. Den andra mästersignifikansen är svensken. 

Denna aktör binds samman i diskursen till de andra tecknen genom den differentiella 

positioneringen från invandrare, vilket artikuleras bland annat i tidningens ledare då 

invandringen ställs mot den svenska välfärden och då implicit svensken. ”Om man redan nu 

får vänta i åtta timmar på akutmottagningarna, eller ett år på en operation, hur mycket blir det 

då när besparingarna tvingas fram?”. Man i detta fall betyder svensken, då det är invandringen 

som ställs mot välfärden, vilket då tvingar svensken att stå mot invandringen om hen vill ha 

en gedigen välfärd, enligt SD-kuriren.  

 

                                                             
87 Gabriella Hedarv. ”SD Linköping i hektisk valrörelse”; SD-kuriren, s. 8. 
88 Gabriella Hedarv. ”Torgmöte i Landskrona”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 9. 
89 Carina Herrstedt. SD-kuriren; nr. 114, 2014, ss. 10-11.  
90 Henrik Vinge. ”Sverigedemokraternas valmanifest 2014”; SD-kuriren; nr. 114, 2014, s. 12. 
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Sammanfattning 

Valspecialnumret av SD-kuriren från 2014 fixerar muslimer som invandrare från 

Mellanöstern och Afrika. Dessa muslimer är terrorister och vill nu få fotfäste i Sverige bland 

annat genom att bygga Sveriges största moské i Linköping. Männen som är invandrare, 

framförallt från Mellanöstern oh Afrika, tenderar också att i större utsträckning än andra män 

att begå våldtäkter mot värdlandets kvinnor, detta då de har en annan kvinnosyn på grund av 

dess religion och sociokulturella arv, men även för att de ser dem svenska tonårstjejen anses 

som promiskuös. Till sist utgör även muslimer den nya vågen av antisemitism i Sverige. 

Svensken å andra sidan är förtryckt i sitt eget land på grund av de sociala omställningar som 

de tvingas göra i och med den rådande massinvandringen och bär på en oro inför den sänkta 

välfärden, för att staten ska ha råd att fortsätta ta emot flyktingar. Kultur för 

Sverigedemokraterna beskrivs här som ett medel för sammanhållning och ett sätt för svensken 

att skapa identitet i den gemensamma historien, avsaknad av kultur kan leda till rotlöshet och i 

framtiden en osäkerhet för samhället. Dock tenderar vi svenskar att inte kännas vid vår kultur 

då vi är rädda för att hamna på fel sida i kulturdebatten, SD-kuriren bemöter detta med att 

förtydliga att Sverigedemokraternas kärlek till den egna kulturen inte innebär ett hat mot 

andra kulturer. 

 

Denna diskurs kretsar kring nodalpunkten ”valrörelsen” som uttrycks genomgående genom 

reportage från olika valdistrikt och Sverigedemokraternas ungdomsförbund och kvinnofalang. 

Denna valrörelse fixeras med positiva ordalag. De moment som är knutna till nodalpunkten 

och således bildar en ekvivalenskedja är partiets mest framstående valfrågor: minskad 

invandring, kriminalitet och minskad pensionärsskatt, vilka artikuleras genomgående genom 

hela tidningen för att sedan sammanfattas under rubriken Sverigedemokraternas valmanifest 

2014. De två mästersignifikanserna i denna diskurs utgörs av invandrarna (som även är en 

gruppbildning) och svensken, som får sin mening genom sin differentiella position till 

invandrarna. Invandrarna i sin tur uttrycks som oförenligt med Sverige då de kräver 

ekonomiska resurser som leder till en sämre välfärd och således en sämre tillvaro för 

svensken.       

 

2.4. Sverigedemokraternas valfilm 2006 nr. 1 
Sverigedemokraternas valfilm från 2006 är baserad på en nio minuter lång film, som 

producerades inför valkampanjens upptakt under Sverigedemokraternas riksmöte 2006, vilken 
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här analyseras då den färdiga valfilmen inte går att finna på internet och ersatts med en annan, 

kortare film (se rubrik Sverigedemokraternas valfilm 2006 nr. 2).  

  

Filmen är uppdelad i två delar varav den första visar hotet från islam. Med dramatisk muslik 

varvas bilder på islamister med automatvapen, kvinnor i burka med plakat som uppmanar till 

strid. Musiken trappas upp, västerländska reportrar meddelar att ”Svenska myndigheter har 

fullt upp i Malmö p.g.a. ökad muslimsk invandring.”. Muslimerna har kommit för att ta över 

Sverige och göra den svenska befolkningen till minoritet. Fler bilder av islamister visas där 

män tågar med banderoller och svärd, redo att kriga i islams namn. Bilder på kända politiker 

visas (däribland Göran Persson och Mona Sahlin) med tillhörande citat som pekar på en 

vänlighet mot islam och muslimer. ”Changing the face and the idea of what it means to be 

Swedish” ekar i takt med den dramatiska musiken, bilden blir svart. Den dramatiska musiken 

byts ut mot hjärtslag.  ”Vårt Sverige är i förändring… men det finns hopp… DU… är inte 

ensam!”. Den andra delen av valfilmen börjar. En remix av ABBAs Super Trouper börjar 

spelas till ljusa bilder av män som tågar med den svenska flaggan, glada bilder på 

Sverigedemokraternas medlemmar och röda stugor och en i övrigt idyllisk svensk natur. 

”Tillsammans mot riksdagen 2006! Välkommen till riksårsmöte 24-26 mars 2006”, filmen är 

slut.
91

   

 

Ordet ”muslim” artikuleras främst under den första halvan av filmen. Muslimer visas som en 

monolitisk massa som sätter islam främst. Islam framställs som en våldsam och fundamental 

ideologi som gör sina anhängare till terrorister där träningen början från födseln. Med det 

heliga svärdet höjt mot himlen ska denna massa ta över Sverige och göra vårt land till slavar 

under islam. Muslimer är således motsatsen till vad en svensk är, vilket då säger att muslimer 

inte är förenligt med svenskar och att islam inte är förenligt med Sverige.  

 

Ordet svensk står i denna film som den goda sidan och svensken vill värna om sitt land och 

dess unika naturtillgångar. Religion och krig är ingenting för oss utan vi ser hellre till 

midsommar och ABBA. Men alla svenskar är inte likadana, inte de politiker som välkomnar 

muslimer med öppen famn, dessa har svikit sitt folk och sitt land vilket resulterar i att de ses 

som allierade med den ”onda sidan”.   

                                                             
91 Svarten. Sverigedemokraternas valfilm 2006. Tillgänglig: 
http://www.dailymotion.com/video/x3r7mj_sverigedemokraternas-valfilm-2006_news., 2007. Hämtad: 2015-
05-12 

http://www.dailymotion.com/video/x3r7mj_sverigedemokraternas-valfilm-2006_news
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Ordet kultur uttrycks i denna film på tre olika sätt. Det första är den muslimska kulturen som 

utgörs av religionen och ideologin islam. Detta är således en extrem kultur som inte är 

förenlig med icke-muslimska länder och inte är föränderlig. Den andra kulturen i filmen är 

den svenska kulturen som inte blandas ihop med religion och ideologi utan snarare endast vill 

belysa vår frihet och vänlighet i form av bilder på en öppen natur och glada leenden. Den 

tredje sortens kultur är mångkultur. Detta är ett underliggande budskap i filmen och visar på 

att ett mångkulturellt samhälle är ett instabilt samhälle, kantat av kriminalitet och 

kulturkrockar. Ett mångkulturellt samhälle är det som kommer förstöra den svenska kulturen 

om muslimerna kommer hit och för med sig sin kultur.  

 

I denna diskurs finns två nodalpunkter: invandring och lösning. Nodalpunkten invandring 

artikuleras med moment som islam, muslimer, burka, fundamentalism, jihad, Hamas och 

mullor. Nodalpunkten lösning artikuleras med moment som Sverigedemokraterna, den 

svenska flaggan, glada människor och en frodig natur. Det som binder samman dessa till 

synes separata ekvivalenskedjor är din röst i valet 2006, eftersom att det är föraktet mot 

invandringen och implicit muslimer och islam som Sverigedemokraterna går till val på.       

 

2.4. Sverigedemokraternas valfilm 2006 nr. 2  
Den valfilm som ligger ute på Youtube under namnet Sverigedemokraternas valfilm 2006 är 

alltså inte den film som presenterades under föregående rubrik, utan denna. Dessa två 

valfilmer skiljer sig på den väsäntliga punkten att denna valfilm fokuserar på att presentera ett 

idylliskt Sverige, medan den föregående filmen även presenterar det hot (muslimerna) som 

kommer förstöra vårt land. Denna valfilm motsvarar snarare den andra delen av den 

föregående filmen.    

I Sverigedemokraternas första valfilm får vi se idylliska bilder på en svensk natur under 

högsommar. Bilder på röda stugor, porlande bäckar, grönskande dalar och solgula rapsfält 

försöker påminna oss om hur fin den svenska sommaren är. I bakgrunden spelas psalmen 

”den blomstertid nu kommer” till körsång. Den sista stillbilden som visas är en bild på den 
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svenska flaggan, därefter visas texten ”Sverige är värt att försvara. Låt Sverige förbli 

Sverige.” följt av partiets logotyp. 
92

 

Varken muslimer eller islam berörs inte i denna film. Däremot är filmens huvudsyfte att 

öronmärka det svenska och vår kultur. Svensk är du om du kan relatera till de idylliska 

bilderna som visas, om du känner längtan efter den svenska sommaren och om ”den 

blomstertid nu kommer” påminner dig om skolavslutning i kyrkan. Kultur i detta fall grundas 

på tre saker: psalmen och körsången, de idylliska naturbilderna som visar hur vackert vårt 

Sverige är, men framförallt den sista bilden, på den svenska flaggan. Detta är ett kulturarv 

som bör försvaras och bör behållas svenskt. I detta fall påvisar flaggan att det som inte är 

förenligt med Sverige inte ska vara här. ”Sverige är värt att försvara. Låt Sverige förbli 

Sverige.” indikerar på att någon eller något vill förändra vårt land, men i denna valfilm 

presenteras inte hotet.  

Nodalpunkten i denna valfilm från 2006 är Sverige, vilket artikuleras genom bilden på den 

svenska flaggan. Denna binds samman i en ekvivalenskedja med momenten svensk och 

kultur, som artikuleras genom bilderna på de röda stugorna och den blomstrande naturen samt 

”den blomstertid nu kommer”. Sverigedemokraterna vill genom denna valfilm artikulera vad 

som är unikt för Sverige och genom att lägga till texten ”Sverige är värt att försvara. Låt 

Sverige förbli Sverige.” indikera på att detta fantastiska vi nu sett på filmen kommer försvinna 

om du inte lägger din röst på Sverigedemokraterna.         

 

2.5. Sverigedemokraternas valfilm 2010 

Sverigedemokraternas valfilm från 2010 utspelar sig i ett mörkt rum. Under texten 

”Stadsbudget” rasar siffrorna och en röst säger ”all politik handlar om prioriteringar” medan 

en handläggare för pensioner och en handläggare för invandring räknar sedlar. Ett högt larm 

som kan liknas vid ett krigslarm ljuder, rösten säger ”nu har du ett val” och två 

bromsar/handtag visar sig med texterna ”pensioner” på den ena och ”invandring” på den 

andra. Den underliggande frågan är ”vad ska Sverige lägga sin stadsbudget på, pensioner eller 

invandring?” Kapplöpningen om resurserna börjar. En gammal dam med rollator, 

föreställande en pensionär kämpar sig fram genom det mörka rummet för hinna fram att dra i 

”invandringsbromsen”. Bakom henne kommer en mängd kvinnor i svarta burkor 

                                                             
92 Sverigedemokraterna 2010. Sverigedemokraternas valfilm 2006. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=fhKEGdAZGv0., 2010. Hämtad: 2015-05-10 

https://www.youtube.com/watch?v=fhKEGdAZGv0
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(föreställande muslimer) och med barnvagnar rusande för att hinna dra i ”pensionsbromsen” 

innan den gamla damen hinner före. ”Den 19 september kan du välja invandringsbroms före 

pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna”, i bakgrunden visas den gamla damen hand 

som sträcker sig mot invandringsbromsen medan ett antal händer sträcker sig mot 

pensionsbromsen. 
93

         

 

Ordet muslimer artikuleras här som en monolitisk massa kvinnor täckta i burka. Dessa 

kvinnor kommer ut ur skuggorna och är målmedvetna och vitala (till skillnad mot den gamla 

damen som är åldrad) och symboliserar invandringen till Sverige. Med sig har de också 

barnvagnar vilket indikerar på att de kommer bli fler i framtiden. Under en sekvens visas en 

av kvinnornas hand på barnvagnen, hon bär en vigselring. Hon är gift, troligtvis med en man. 

Med detta vill valfilmen visa att dessa muslimska kvinnor inte verkar ensamma utan tillhör en 

man, vilket anspelar på ett förtryck. 

 

Svensk symboliseras i denna valfilm av den gamla damen. Hon är blond och bär inga 

uppseendeväckande kläder, stödjer sig på en gnisslig rollator och kämpar sig framåt. Hon 

symboliserar ett svenskt folk som är hotat av det som kommer ut ur skuggorna, muslimerna 

och är svag i motsats till de muslimer som springer ifatt henne.  

 

Kultur uttrycks genom de motsättningar som sker mellan aktörerna under kapplöpningen. 

Detta är visuellt två motsatta kulturer, en där kvinnan måste vara täckt, verkar i grupp, tillhör 

en man och invandrar för att försämra Sveriges välfärd. Den andra kulturen är den svaga 

gamla damen som kämpar sig fram för att försöka få det som tillhör henne. I denna valfilm 

ges inget sken av att dessa aktörer skulle kunna vara kompatibla eller ens verka vid sidan av 

varandra.      

 

Utifrån Laclau och Mouffes diskursteori är nodalpunkten i detta fall det faktum att vi måste 

prioritera pension eller invandring då stadsbudgeten är begränsad. Detta uttrycks i de fallande 

siffrorna som visar stadsbudgeten och så de två handläggarna för respektive ändamål. Denna 

nodalpunkt vill även ge sken av en antagonism. Ska pengarna gå till pensioner eller 

invandring? Men i denna diskurs vinklas antagonismen av Sverigedemokraterna mot den 

                                                             
93 SDReklam2010. Sverigedemokraternas valfilm 2010. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc, 2010. Hämtad: 2015-05-10.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc
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gamla damen.  Valfilmen presenterar även två mästersignifikanser; muslimerna och den 

gamla damen och den hegemoniska interventionen utgörs då av invandringsbromsen. 

Muslimerna är även en gruppbildning, då Sverigedemokraterna speglar dem som en homogen 

grupp utan variation och inte kompatibla med de utanför gruppen.  

 

2.6. Sverigedemokraternas valfilm 2014 

Valfilmen börjar med att en man och en kvinna med utseenden som indikerar ”icke-etniska 

svenskar” går på en idyllisk grusgång omringad av grönska. Mannen berättar för kameran att 

rasism orsakat några av de värsta brotten i historian. Kvinnan tillägger ”och det får aldrig 

accepteras…”. Mannen igen: ”Att värna om vårt land, vår kultur, vår historia är inte rasism.” 

Kvinnan igen: ”Inte heller viljan om att stoppa hedersvåld, tiggeri och människohandel är 

rasism.” Mannen avslutar: ”Det är omtanke och medmänsklighet!” I nästa sekvens står 

partiledare Jimmie Åkesson mellan de båda på grusgången och säger: ”Låt inte debatten tystas 

av åsiktspoliser och fega makthavare.” Kvinnan igen: ”Stå upp mot rasism...” Mannen 

tillägger: ”… och våga stå upp för vårt Sverige!”. Sverigedemokraternas logotyp visas och 

Åkesson avslutar: ”Och det är på riktigt!”. Lugnt pianospel hörs i bakgrunden genom hela 

valfilmen, vilket avslöjar allvarsamheten i reklamen.
94

   

 

Orden muslimer eller islam berörs inte i denna valfilm. Däremot säger kvinnan i filmen att 

Sverigedemokraterna vill stoppa hedersvåld, vilket enligt partiet är implicit kopplat till islam. 

Aktörerna säger därför indirekt att de vill stoppa muslimer. Rasism är inte att värna om vårt 

land, vår kultur eller vår historia, hedersvåld är inte förenligt med detta, alltså inte muslimer 

heller. Svensk är således att vilja värna om Sverige, Sveriges kultur och historia och vill 

skydda den svenska tryggheten och traditionen (som är Sverigedemokraternas slogan). 

Valfilmen indikerar inte på ett speciellt utseende då varken mannen eller kvinnan ser ut att 

vara etniskt svenska, Sverigedemokraterna vill därigenom ge sken om att de själva inte är 

rasister. Kultur är i detta fall någonting vi ska värna om, någonting som inte är förenligt med 

rasism, hedersvåld, människohandel eller tiggeri.    

 

                                                             
94 Reveal1693. Sverigedemokraternas andra tv-valfilm 2014 – Låt er inte tystas. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uph8Mrc28dk., 2014. Hämtad: 2015-05-11.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Uph8Mrc28dk
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Nodalpunkten i denna valfilm är således rasism. Detta är det som diskursen kretsar kring och 

det uttrycks i vad rasism inte är; hedersvåld, människohandel och tiggeri samt att värna om 

sitt land, sin kultur och sin historia. Genom att kvinnan och mannen inte är etniskt svenska till 

utseendet vill Sverigedemokraterna visa på att de inte är rasister. Genom detta agerande söker 

Sverigedemokraterna även artikulera en differentiell position mot rasism. I denna diskurs är 

den allvarsamma bakgrundsmusiken och det seriösa röstläget hos de båda aktörerna moment 

som binds samman med nodalpunkten och således förstärker den. Mästersignifikanserna 

utgörs av aktörerna i valfilmen; mannen, kvinnan och partiledare Åkesson. Mannen och 

kvinnan representerar även dem Sverigedemokraterna och således utgör de en gruppbildning 

då alla är representanter för Sverigedemokraterna. Denna grupp belyser deras politiska åsikter 

och ignorerar eller bortser från dess olika etniska utseende. Enligt just denna valfilm med just 

denna beskrivning av rasism är inte mannen och kvinnan subjektspositioner eftersom deras 

etniska utseenden inte talar mot att de representerar Sverigedemokraterna, men om en annan 

definition av rasism skulle utgöra diskursen kanske det skulle se annorlunda ut.     

 

3. Slutsatser 

Frågeställningarna i denna uppsats har varit följande:  

 

1. Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet muslim i sitt valkampanjmaterial? 

2. Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet svensk i sitt valkampanjmaterial? 

3. Hur fixerar Sverigedemokraterna ordet kultur i sitt valkampanjmaterial? 

4. Går det att se skillnader i kampanjmaterialet från valrörelserna 2006, 2010 och 2014? 

 

Jag har kommit fram till följande slutsatser: 

  

1. Ordet muslim fixeras genomgående under valåren 2006, 2010 och 2014 i såväl 

valfilmer som islamspecial/valspecial som ett monolitiskt hot. Detta hot anses komma 

från Mellanöstern och Afrika med andra värderingar än oss, vilket beror på att de 

härstammar från en odemokratisk värld där terrorism, hedersmord, gruppvåldtäkt och 

antisemitism är vardag och de ledande politikerna låter det ske. Muslimer är synonymt 

med att vara invandrare i Sverige och trots vistelsetid, anpassning till det svenska 

samhället, livsåskådning eller personlighet är din identitet som muslim starkare än 
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någonting annat, vilket resulterar i en segregation som kräver kostsamma resursen för 

skattebetalarna (läs svensken). Från hemlandet för de även med sig konflikter och 

åsikter som inte är förenliga med Sverige, men som predikas i landets moskéer, 

däribland ett judehat som sedan 1940-talet legat muslimer nära till hands. Kort sagt är 

muslimer inte förenliga med den svenska kulturen, inte när de kommit hit, inte första 

generationens invandrare och inte heller andra generationens invandrare, födelseort 

spelar alltså ingen roll – de är och förblir muslimer.         

 

2. Ordet svensk fixeras som motsatsen till muslim. Den svenska mentaliteten är byggd på 

Gustav Vasas starka och trygga styre samt socialdemokratins skyddsnät, vilket har 

gjort att svensken har en god relation till systemet. Svensken som varit med och byggt 

upp Sverige är nu förtryckt i sitt eget land på grund av den sociala omställning som 

massinvandringen för med sig och som kostat skattepengar och kommer kosta ännu 

mer, vilket bland annat oroar den äldre befolkningen som vill ha en dräglig tillvaro på 

ålderns höst. Svensken är trots allt den som äger Sverige.     

 

3. Ordet kultur är fixerat och nära sammankopplat med vad det innebär att vara svensk. 

Precis som den svenska mentaliteten är även kulturen sprungen ur Gustav Vasa och de 

solidariska socialdemokraterna vilket har byggt upp ett svenskt folkhem och en stark 

välfärd. Detta är någonting vi ska värna om, så det inte beblandas med andra kulturer 

och blir en del av ett mångkulturellt samhälle som bidrar till oroligheter och otrygghet. 

Kultur i den form vi önskar är nödvändig för landets sammanhållning och för 

individens identitetsskapande och känsla av trygghet, och inte en känsla av rotlöshet. 

Tillsammans ska vi svenskar hjälpa varandra att bevara vårt kulturarv och vår historia, 

för den är unik och ingen får ta ifrån oss den. 

 

 

4. Undersökningen visade att valkampanjmaterialet från 2006, 2010 och 2014 skiljer sig 

sinsemellan men att dessa skillnader kan bindas ihop och skapa en utdragen strategi.   

 

Den första och mest uppseendeväckande skillnaden i SD-kuriren är det faktum att 

utgåvan från 2006 heter Islamspecial medan utgåvorna från 2010 och 2014 heter 

Valspecial. Till detta faktum hör även att utgåvan från 2006 söker skapa ett yttre hot 

(muslimer) för att vinna röster, utgåvan från 2010 söker skapa en bild av ett idylliskt 
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och unikt Sverige för att vinna röster. I utgåvan från 2014 belyser 

Sverigedemokraternas hårda arbete med deras fokusfrågor samt ställningstagande i 

andra sakfrågor. Man kan således beskriva dessa skillnader som en enda (över 3 

mandatperioder) utdragen strategi mot en hegemonisk fixering, där SD-kuriren belyser 

ett hot mot det egna landet och kommer sedan med lösningar på problemet. Denna 

strategi förekommer även i valfilmerna där valfilmerna från 2006 och 2010 visar det 

muslimska hotet medan valfilmen från 2014 visar både ett idylliskt Sverige och 

presenterar en lösning.   

 

Som tidigare nämnt är mitt syfte att undersöka huruvida Sverigedemokraterna ger uttryck för 

en islamofobisk föreställningsvärld. Utifrån Gardell (2011) definieras islamofobi som:  

 

socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar 

och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är 

eller antas vara muslimer och associeras till islam.
95

  

 

Detta stämmer väl överens med Sverigedemokraternas diskurs om muslimer och islam. I min 

undersökning har vi sett att de ofta kopplat samman negativa fördomar med islam, som de ger 

uttryck genom ord som exempelvis terrorism, hedersmord och odemokratisk. Även ordet 

muslim associeras starkt till element som inte är förenade med det svenska samhället, såsom 

judehatare och kriminalitet. Dessa fördomar sprids sedan i det svenska samhället vilket 

resulterar i en exkludering av muslimer då deras värderingar inte är förenliga med den 

svenska kulturen och våra demokratiska värderingar. För att dessa kulturer inte ska krocka vill 

Sverigedemokraterna ingripa genom att strypa invandringen från Mellanöstern och Afrika, 

vilket implicit kan kopplas till att de är muslimer. Detta uttrycks i valfilmen från 2010, vilken 

också framställer muslimer som en hotande och monolitisk massa utan variation, vilket tyder 

på en avhumanisering. Genom denna valfilm skapar Sverigedemokraterna en reaktiv identitet 

för att befästa en differentiell position mot den monolitiska massan muslimer. Detta är 

förenligt med Larssons resonemang om att den reaktiva identiteten är en effekt av 

globaliseringen och således ett sätt för Sverigedemokraterna att utmärka sig
96

. I och med 

aversionerna mot muslimer som en monolitisk massa söker även Sverigedemokraterna skapa 

en reaktiv identitet för muslimerna. Detta befästande av muslimer bortser från den nyansering 

                                                             
95 Gardell. Islamofobi, s. 17.  
96 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi, s. 26.  
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som Larsson
97

 och Gardell
98

 efterlyser då religion i sig inte besitter någon egen drivkraft eller 

förmåga att handla, utan består av praktiserande individen som agerar utefter den aktuella 

kontexten.  

 

Som Malm
99

 och Gardell
100

 nämner kan dessa islamofobiska föreställningar även kopplas till 

Eurabiendiskursen. I denna diskurs varken kan eller vill muslimerna integreras, vilket 

resulterar i att de skapar ghetton där islam får växa sig stark. Målet är att etablera ett kalifat i 

Europa och förslava dess befolkning. Om ingenting görs kommer detta ske på naturlig väg då 

européer tenderar att föda färre barn medan muslimerna ständigt blir fler och fler,
101

 vilket 

tecknas i valfilmen från 2010 där de muslimska kvinnorna i burka för med sig varsin 

barnvagn.  

 

Denna islamofobiska föreställning som Sverigedemokraterna ger uttryck för är en form av 

rasism
102

, i vilken Sverigedemokraterna har sina rötter
103

 och inte gjort upp med än idag.
104

 

Den artikulerar således en rasism klädd i en islamofobisk språkdräkt, vilken är orsaken till den 

hegemoniska strategi som förs i deras valkampanjmaterial åren 2006, 2010 och 2014. 

Sammanfattningsvis ger Sverigedemokraterna uttryck för en islamofobisk föreställningsvärld. 

 

4. Avslutande diskussion 
Utifrån Lean är den islamofobiska industrins huvudmål att skapa fruktan för muslimer och 

islam och påverka beslutsfattare och myndigheter att fatta beslut som minskar muslimernas 

möjligheter att leva i västvärlden, samtidigt som industrin skapar karriärvägar för de som 

starkt motsätter sig muslimsk närvaro i väst. Detta kan relateras till min undersökning där 

Sverigedemokraternas retorik tydligt ramas in i den islamofobiska industrins målsättningar 

och skapat vägar för SD-politiker att göra karriär. Mina resultat är också förenliga med Allens 

analys av islamofobi som en ideologi med rasistiska funktioner, då handlar det inte endast om 

en åsikt utan en önskan om att andra ska dela denna åsikt samt målet att fullända detta med 

                                                             
97 Larsson. Muslimerna kommer!: Tankar om islamofobi.  
98 Gardell. Islamofobi.  
99 Malm. Hatet mot muslimer.  
100 Gardell. Islamofobi. 
101 Malm. Hatet mot muslimer, ss. 21-22.  
102 Gardell. Islamofobi.  
103 Axelsson och Borg. Sverigedemokraternas svarta bok.  
104 Mattsson. Sverigedemokraterna in på bara skinnet.   
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hjälp av politiska medel. Allen understryker även att under en långtgående ideologisk och 

politisk process behöver orden ”muslim” och ”islam” inte nämnas eftersom de befästes i 

början av processen. Detta kan vi tydligt se i Sverigedemokraternas valspecialnummer av SD-

kuriren då deras retorik kännetecknas av en explicit antagonism gentemot muslimer och islam 

under 2006, där valspecialen hette islamspecial och valfilmen visade muslimer som en slav 

under den fundamentala religionen islam. I valkampanjmaterialet 2010 och 2014 trappas 

denna retorik ner och kritiken mot muslimer och islam blir mer implicit och de börjar istället 

betona saker som anses svenska och som står i motsats till deras bild av muslimer och islam, 

däribland det svenska folkhemmet, välfärden och en trygg äldreomsorg. Ännu en förändring 

som är värt att betona är valet att ta bort den första versionen av valfilmen från 2006 och 

ersätta den med den andra. Inkluderar vi den första valfilmen från 2006 följer även 

valfilmerna samma process mot ett implicit sätt att tala om muslimer och islam som SD-

kuriren. Väljer vi istället att se till den andra valfilmen från 2005 talar valfilmernas process 

emot denna process eftersom ingen islamofobisk fixering görs.    

 

Dock är Sverigedemokraternas syn på muslimer tvetydig. I det mesta av valkampanjmaterialet 

framställs muslimer som en monolitisk massa som verkar under den fundamentalistiska 

religionen islam, men i SD-kuriren från 2010 presenteras en kategorisering av invandrare. När 

det skrivs om ”invandrare” menar skribenterna för SD-kuriren implicit ”muslimer” då de 

exempelvis hänvisar till invandrare från Mellanöstern och Afrika, tar upp konflikterna kring 

Muhammedkarikatyrerna och presenterar hörsägner som handlar om muslimer som begår 

brott då de inte anpassa sig till det svenska samhället eller delar svenska värderingar. Kategori 

nummer ett har störst möjlighet att anpassa sig, nummer två kan anpassas med lite hjälp, 

nummer tre kan anpassa sig men saknar vilja och nummer fyra varken vill eller kan anpassa 

sig. Nummer ett och två kan anpassas medan de andra två inte kan, detta i enighet med 

Mamdani som även han beskriver en uppdelning mellan två typer av muslimer där den ena 

kategorin är god och den andra är ond. Viktigt att understryka är dock att de muslimer som 

assimileras och lämnar sin muslimska bakgrund aldrig blir helt som oss, de kan bli som oss, 

men aldrig en del av oss. Denna syn förutsätter en motsättning mellan öst och väst som 

Sverigedemokraterna artikulerar genom kulturkrockar, nackdelarna med ett mångkulturellt 

samhälle och en förmedlad känsla av vi och dem. Frågan är vad det är som säger att din tro 

identifierar dig bättre än exempelvis din socioekonomiska bakgrund?   
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I och med denna artikulation rider Sverigedemokraterna på den tredje vågen av populistiska 

partier, vilket även stämmer i enighet med Rydgren som framhåller att Sverigedemokraterna 

är ett radikalt höger populistiskt parti. Sverigedemokraterna har således fyllt ut ett tomrum på 

den politiska paletten genom att den islamofobiska industrin befäst en islamofobisk 

föreställningsvärld som blivit en del av deras ideologi. Den tidigare forskningen pekar även 

på att detta inte är ett svenskt fenomen utan Sverige är bara ett hörn av en större scen som 

utspelar sig i stora delar av Europa där den eurabiska diskursen är utbredd som en konsekvens 

av den tredje vågen.  

 

Med dessa reflektioner anser jag att denna uppsats producerat viktiga resultat, genom att visa 

att Sverigedemokraterna ger uttryck för en islamofobisk föreställningsvärld. Mycket 

forskning återstår inom området Sverigedemokraterna och islamofobi som är viktigt att 

undersöka för att förstå var svensk politik och det svenska samhället är på väg. En möjlig 

fortsättning på min undersökning vore att studera uttalanden av Sverigedemokraternas 

toppkandidater. En komparativ studie av Sverigedemokraterna och Ny Demokratis retorik 

kring invandrare och/eller muslimer skulle även vara av intresse. Även undersökningar av 

islamofobins framväxt i andra delar av världen än Europa och USA skulle vara intressanta för 

att få ett bredare perspektiv och större förståelse för vår politiska omvärld.  
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