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Abstrakt 
  

This essay use Ernesto Laclau and Chantal Mouffes view on dicourse theory analyses 

speeches from the Swedish democrats to see how the partie define the swedishness and 

how the contribute to antagonism during the process. The essay uses chain of 

equivalences to see how they construct the identity and also uses antagonism to create 

an understanding for the overtaking in discourse, which is often used by the Swedish 

democrats to define the identity their way. The theoretical and methodological 

framework helps the study to clarify what is included and excluded in swedishness. The 

result in the study is that the Swedish democrats find it crucial to sustain independence, 

be brave, have Swedish norm, culture and values, and also to create a trustworthy nation 

where everyone can feel safe. The study also show that the Swedish democrats subjects 

safety, immigrant and independence for antagonism. 
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1 Inledning 
 

 

Världen har de senaste tre decennierna genomgått en omfattande förändring via 

globaliseringen och denationaliseringen, detta framförallt i Europa. Det är dock långt 

ifrån alla som upplever att detta är den riktning de vill ta. Detta resulterar i nya 

etableringar av politiska partier och ny politisk representation (Kriesi, 2008: 1-4). 

Många upplever även att de har förlorat på globaliseringen och vill förstärka 

nationalstaten. Sverigedemokraterna är det parti i Sverige som lyckats fånga upp många 

av de missnöjda medborgarna. När sverigedemokraternas väljare ska svara på 

påståendet “många säger att det är goda tider men själv har jag inte vunnit mycket på 

utvecklingen” så instämmer hela 48 procent däremot anser enbart 18 procent av 

alliansens väljare känner igen sig. Samtidigt anser enbart 28 procent att Sverige ska vara 

öppet för andra kulturer och enbart 9 procent av SD:s väljare tror att Sverige kan 

utvecklas genom att lära från andra kulturer. (Markus Uvell, 2010: 86-87). Genom att 

fånga upp dessa väljare har sverigedemokraterna lyckats etablera sig som Sveriges 

tredje största parti. Sverigedemokraterna är ett parti som vill bevara det svenska. I 

boken farväl till folkhemmet skriver Heinö om hur Sverige blivit ett av de mest 

multikulturella länderna i Europa, samtidigt lever många svenskar kvar i en glorifierad 

bild av det homogena folkhemmet. I boken svensk, svenskare följer Qvarford och 

Hamrud valåret 2010 för att se hur sverigedemokraterna och dess väljare konstruerar sin 

världsbild. Denna världsbild målar upp ett land i förfall och där svenskheten är hotad av 

multikulturalismen som kommit som följd av globaliseringen. ( Qvaford & Hamrud, 

2010)Då sverigedemokraterna även målar upp en annorlunda bild av svenska samhället 

och identitet skapas även betydelsekrig kring de begrepp som de definierar som 

annorlunda. Ett exempel på detta är hur Åkesson målar upp muslimer i en artikel i 

aftonbladet den 19 oktober 2009. Men hur är svenskheten hotad? Den juridiska 

beteckningen för att vara svensk är att personen innehar ett svenskt medborgarskap och 

detta är i sig inte under hot då svenskar inte kan bli fråntagna sig medborgarskap. I 

sverigedemokraternas retorik kan en dock snabbt utläsa att ha svenskt medborgarskap 

inte innebär att personen är svensk. Men vem är egentligen svensk i en tid där 

människor rör sig allt mer mellan nationella gränser och där gränserna inom EU har 

suddats ut. Vem inkluderas i svenskheten och vem exkluderas?  
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1.1 syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur sverigedemokraterna konstruerar 

svenskhet i offentliga tal, detta för att belysa vem de anser vara svensk och hur detta 

manifesteras. Syftet är därmed inte att se hur svenskheten konstrueras holistiskt inom 

Sverige.  

 

Då sverigedemokraterna vuxit markant under 2000-talet har partiet således blivit en 

viktig aktör inom svensk politik. Talen som denna studie analyserar är genomförda av 

Jimmie Åkesson därför kommer uppsatsen sedermera även granska dokument från 

sverigedemokraternas hemsida för att belägga att Åkesson verkligen uttrycker partiets 

åsikter och inte sina egna. Studien använder sig av en diskursanalytisk ansats med 

ekvivalenskedjor, där tal och texter från sverigedemokraterna dekonstrueras för att 

utläsa vad de knyter till svenskhets-begreppet.  Uppsatsen kommer således att fokusera 

kring vad som är inkluderat och exkluderat inom svensk identitet. Vid exkludering och 

inkludering råder det en kamp om begreppens innebörd även känt inom diskursen som 

antagonism, vilket studien därmed kommer fokusera till. Denna studie kommer därmed 

även hjälpa oss förstå hur deras väljare upplever svenskheten. Uppsatsen vägleds av två 

frågor. 

 

1. Vad inkluderas, respektive exkluderas i sverigedemokraternas svenskhets-begrepp? 

 

2. Vilka begrepp utsätter sverigedemokraterna för antagonism?  

 

1.2 disposition 

 

Studien inleder med att ta upp liknande studier i tidigare forskning och belyser även 

delvis problematiken som finns kring forskning på området, detta för att sen avsluta 

med hur denna studie bidrar till forskningsområdet. Studien övergår sedan till att ge en 

kortare bakgrund till några av diskursens begrepp, detta för att ge läsaren en bättre 

förståelse av de begreppen som kommer användas i studien. Avsnittet fortsätter sedan 

med att ge en förståelse kring diskursanalysen inom statsvetenskapen för att sedan 

beskriva min tillämpning och operationalisering. Efter detta följer analysen där 

avsnitten är uppdelade efter ingående teman som finns i sverigedemokraternas diskurs. 
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Vid avslutad analys presenteras sedan resultatet och en slutsats dras sedermera.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Att bedriva forskning av den svenska identiteten har förekommit sedan början av 1900-

talet. (Berggren & Trägårdh, 2006: kap 1) Efter andra världskriget var det dock ytterst 

få i Sverige som vågade röra vid forskning av identitet och i synnerhet nationell 

identitet. Sakta men säkert har forskningen kommit tillbaka men till en början 

fokuserade den uteslutande till invandrargruppers identitet, först på 1980 talet började vi 

se forskning om den svenska identiteten igen. Det är dock ytterst få som ger sig på att 

studera detta områden än idag, detta då det fortfarande är ett laddat område. En av de 

mer framstående inom detta område är Karl Olov Arnstberg. Arnstberg poängterar just i 

boken svenskhet den kulturförnekande kulturen den rädsla forskare känner för 

kopplingen av ras, identitet och kultur. I boken belyser författaren hur olika människor i 

det svenska samhället lyckas etablera en nationell identitet genom att studera det 

osvenska i samhället så framhäver han det svenska. I studien poängterar Arnstberg 

svenskarnas vikt av att försvara sedvänja för att urskilja de oförstående av sedvänjan 

från identiteten (Arnstberg, 1989: 384-386). Jonas Fyrkman, Billy Ehns och Orvar 

Löfgrens försvenskning av Sverige är även de ett av de mer framstående verk när det 

kommer till svensk identitet. I boken lyfter författarna fram hur svenskarna identifierar 

sig i det vardagliga livet. Detta gör de via att studera olika beteenden, allt från 

människors rörelsemönster till hur den svenska identiteten utspelar sig i medier, detta 

för att påvisa den kulturella mångfald som växt fram som ett resultat av invandringen 

till Sverige. (Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1993). Under 2000-talet har 

två av de mer framstående studierna varit Katarina Mattsons Diskrimineringens andra 

ansikte, svenskhet och det vita västerländska och Michael Azars körkort för svenskhet, 

båda har utstått hård kritik från bland annat Andreas Johansson Heinö. Katarinas studie 

identifierar fem krav som en ska uppfylla vilket är medborgare, blodsband, kultur och 

språk, utseende och bosatt i Sverige. Denna studie fick omfattande kritik då den nästan 

uteslutande bygger på påståenden. Azars studie kritiseras i sin tur för att fastna i 

självrefererat (Johansson Heinö, 2009: 35-36).  I boken gillar vi olika diskuterar Heinö 

kring vad det innebär att vara svensk i det multikulturella Sverige. Författaren för ett 

avslutande resonemang kring att svenska politiker behöver föra en politisk dialog där 

Sverige går från härstamningsprincipen till territorialprincip. Enligt Heinö skulle detta 
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resultera i att svenskhet kan uppnås på två sätt, ett att vara född i Sverige, två att ha varit 

bosatt i Sverige i den utsträckning där du förstår samhället och kan göra dig förstådd på 

språket (Johansson Heinö, 2012: 202-203). Heinö har även forskat kring hur Sverige 

gått från det homogena folkhemmet till ett multikulturellt Sverige. Denna studie är 

intressant för denna uppsats då den går in i många av de delarna som är viktiga för 

Sverigedemokraterna i skapandet av svenskhet. Dels förs en diskussion kring 

assimilation kontra integration i samhället i fråga om invandring. Forskningen för en 

diskussion kring vikten av frihet, jämlikhet och sammanhållning för svensken, vilket är 

återkommande teman i denna uppsats (Johansson Heinö, 2015: 161-162). Kopplingen 

mellan sverigedemokraterna och folkhemmet är tydligt och flertalet böcker, en av dessa 

är folkhemspopulismen en berättelse om sverigedemokraternas väljare. Bokens titel 

syftar till att partiet fått så pass brett stöd att de ej kan kategoriseras som högerpopulister 

utan snarare center populister. Studien genomför även ett flertal frågeundersökningar 

med sverigedemokrater för att se vad de betecknar som svenska värderingar. Slutsatsen 

som kan dras från dessa frågeundersökningar är att sverigedemokraternas väljare ser sig 

som förlorare av globaliseringen men även ser vikten av att värna om den svenska 

kulturen och normer (Uvell, 2010: 83-88). 

 

Då folkhemmet är en viktig grundsten i sverigedemokraternas diskurs så är det på sin 

plats att ge en kortare bakgrund till begreppet i detta avsnitt. Folkhemmet är ett begrepp 

som först nyttjades av högern. Begreppet härstammar från Rudolf Kjellen och börjades 

användas 1910, det togs dock över av socialdemokraterna och syftar till perioden 1930-

1970. Med folkhemmet menas en trygghet och säkerhet för svenska 

medborgare.(Dahlqvist, 2002: 446) I modern mening beskrivs folkhemmet fortfarande 

efter per Albin Hanssons kända folkhemstal i riksdagen 1928 

 

“Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke 

till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser 

icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras 

bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder 

likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.” 

 (Hansson, tal vid remissdebatten i riksdagens andra kammare, 1928) 
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En av de mer framstående studierna kopplat till sverigedemokraterna och deras retorik 

gjordes av Simon Oja i avhandlingen sverigedemokraternas budskap 2005-2010. 

Studien fokuserar till att fastslå huruvida sverigedemokraterna för sig mellan 

medlemmar och i officiella sammanhang. Studien fastslår att det 2010 inte görs någon 

markant skillnad medans det fanns en betydande skillnad 2005. Oja poängterar även 

under forskningen att partiet är ett enfrågeparti med ett svar på samtliga frågor, men 

även att de är konsekventa vilket medför att ett tydligt budskap till väljarna ska 

förmedlas (Oja, 2015). 

 

                2.1 mitt bidrag till forskningen  
 

2002 skrev Laclau boken On populist reason, vilket behandlar människor som ett 

kollektiv och hur människor konstruerar identitet. Det finns dock väldigt begränsat med 

forskning inom hur diskursen konstruerar identiteter via politiken, det har dock ökat de 

senaste åren (Howarth & Stavrakakis, 2000:1). Det har inte hittats några tidigare studier 

som granskar hur sverigedemokraterna konstruerar svenskheten utifrån diskurs. 

Tidigare studier i Sverige har ofta fokuserat till den svenska identitetens utveckling i 

relation till invandringen och multikulturalismen. Denna studie väljer att istället 

fokusera på hur ett parti där ett stort fokus kretsar kring att bevara den nationella 

identiteten och staten, etablerar svenskhet. Studien fokuserar även till att studera 

majoritsbefolkningens identitet istället för minoritetsgrupper, vilket har gjorts tidigare. 

Denna studies fokus är således att minska kunskapsgapet angående hur 

sverigedemokraterna artikulerar svenskheten, och genom att göra detta framhäver vilka 

de anser är svenskar och vad som krävs för att vara del av Sverige.  

 

         3. Teoretiskt och metodologiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer ett redogörande för min teori och metodologiska 

tillvägagångssätt att lyftas och motiveras. Kapitlet inleds med att ge en kort bakgrund 

till diskursens begrepp. Dessa begrepp kopplar sedermera ihop diskursteori med 

statsvetenskapen, ett fokus kommer även ligga till de antagande diskursteori grundas på, 

och vad som kan utläsas diskursivt från statsvetenskapliga fenomen. Kapitlet kommer 

sedan att behandla de vitala begreppen inom diskursanalysen och hur de kommer 

användas.  
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            3.1 Bakgrund till diskursteorins begrepp 

 

Då diskursteorin innehåller flertalet begrepp som endast används inom diskurs och även 

ord som har annan innebörd vid andra sammanhang och således kan ses som 

missvisande, kommer detta avsnitt ge en kort bakgrund av innebörden i de begrepp som 

kommer att användas inom denna studie. Vissa av begreppen från diskursteorin som 

inte används inom analysen kommer även lyftas för att klargöra varför de inte är 

relevanta i studien.  Diskurs ses som att alla objekt är objekt inom diskursen, dess 

mening är således sammanlänkad till alla socialt konstruerade system av regler och 

signifikanta skillnader (Howarth & Stavrakakis, 2000: 3). Diskursen kan kategoriseras 

utefter tre olika användningsområden, den första är innehåll den andra uppkomst och 

stabilitet och den tredje instabiliteten. Enskilt kan de inte förklara diskursen men 

tillsammans beskriver de diskursens natur. 

 

Begrepp som beskriver diskursens innehåll 

 

Diskursen ses som ett nät av tecken där alla tecken ses som knutar i detta nät som 

omgärdar diskursen. Dessa tecken får således betydelse genom att distanseras från 

varandra på ett strukturerat sätt. Diskursen ses som ett sätt där fixering av tecken får en 

betydelse inom detta som utgör diskursen. Ett tecken är en sammansvetsning av alla 

uttryck som ger innehåll, detta utgör en term och ett tankeinnehåll.( Bergström & 

Boreus, 2012:365). Tecken får innebörd genom deras differens till andra tecken. Tecken 

får även ny betydelse genom att omnämnas i olika sammanhang och kopplas till olika 

områden, på så sätt bestäms tecknets innebörd genom att strukturera dessa utefter andra 

tecken. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16,32) Element är ett tecken som det råder 

en diskursiv kamp kring. Element poängterar den mångtydighet som råder inom 

diskursen och då diskursen konstant är utsatt för kamp resulterar detta i att de förblir 

mångtydiga. När ett element inte längre utsätts för kamp så övergår det till moment, 

moment ingår dock i diskursens stabilitet och behandlas vidare under det avsnittet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33,36). Flytande signifikanter är det sista 

begreppet som beskriver uppkomsten av diskurs och kommer att användas i denna 

studie. De flytande signifikanter syftar till de tecken som är särskilt öppna för olika 
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betydelser. Därmed har flytande signifikanter samma innebörd som element, det som 

skiljer dessa två begrepp åt är den grad av kamp de utsett för. Definitionen av vem som 

är Invandrare är i denna studies analys en flytande signifikanter, detta då betydelsen av 

invandrare särskiljer sig i större utsträckning mellan partierna men även innefattar en 

större spridning av definition. Denna studie kommer enbart använda sig av flyttande 

signifikanser och bortse från element. Detta motiveras då studien delvis fokuserar till de 

begrepp som utsett för kamp i stor utsträckning av Sverigedemokraterna.  (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:47) 

 

Begrepp som beskriver diskursen uppkomst och stabilitet 

 

Moment är tecken det inte råder kamp om, detta medför att moment upprätthåller 

diskursens stabilitet. De tecken som betecknas som element eller flytande signifikanter 

försöker inom diskursen omkonstrueras till moment dock är aldrig denna process 

avslutad och ett begrepps mening kan aldrig bli fixerad. Denna studie kommer dock inte 

innefatta någon kartläggning av moment i diskursen, detta då diskursanalys syfte är att 

analysera de processer som det råder en kamp om. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

32-33). Nodalpunkt, artikulation, hegemoni och artikulation innefattas även de under 

diskursens uppkomst och stabilitet men kommer att beskrivas under operationalisering 

och forskningsverktyg.   

 

Begrepp som beskriver diskursens upplösning och instabilitet 

 

Då diskursen ständigt hamnar i en konflikt är det även av vikt att belysa antagonism. 

Antagonism är det begrepp som beskriver konflikter inom diskursen då olika identiteter 

hindrar varandra. En antagonism kan endast upplösas genom hegemonisk intervention, 

vid ett sådant skeende konstrueras återigen en tydlighet. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 54-55) 

 
3.2 Diskursanalys inom statsvetenskapen 

 

Diskursanalysen inom statsvetenskapen möjliggör analyserandet av hur betydelser 

produceras genom att belysa frågor som hur skulle ett objekt kunna identifieras? hur kan 

dess syfte förstås? och vad är egentligen problematiskt inom politiken och varför? Detta 
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möjliggör att vi genom analysen kan fråga oss hur svenskhet definieras och varför är det 

vitalt inom deras diskurs. För att definiera politiska identiteter diskuteras antagonismer 

och barriären mellan de på insidan och utsidan. Detta separerar och delar således upp 

identiteterna, detta belyser vikten vid utövande av makt inom diskursen då det sker en 

form av exkludering. ( Howarth, 2000:3) 

 

Studien kommer att utgå från Laclau och Mouffes användande av diskursanalys. Detta 

val har fallit naturligt då de ingår i den tredje generationens diskurs vilket lämpar sig 

bäst till följande undersökning. Fairclough som tillhör andra generationens diskurs utgår 

ifrån sociala strukturer och mänsklig medverkan.  Mouffe och Laclau anser att 

gruppbildning uppstår genom reduceringar av möjligheter, detta tillåter studien att 

analysera SD utefter vad de exkluderar i identiteten och därmed vad de inkluderar. Valet 

av metod och teori har även grundat sig i att det bygger på att identitetmöjligheter 

konstrueras genom det relevanta och irrelevanta. Detta sker via etablering av 

ekvivalenskedjor. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 54-55) Då deras form av 

diskurs även grundar sig i maktkamp och betydelseförändring så lämpar sig deras 

metodologiska ramverk, detta då sverigedemokraternas bild av svenskhet i många 

avseende avviker från övriga riksdagspartiers definition. Detta bidrar till att partiet 

öppnar upp för omkonstruering av begreppets definition via maktkamp, således bidrar 

diskursens antagonism som ett ypperligt verktyg i analysen. Valet av Mouffe och 

Laclau har skett då de inte begränsar diskursen till lingvistiska fenomen utan även 

påvisar vikten av sociala tillämpningar och relation. Valet av diskurs har även skett då 

det belyser att objekt och ord har en varierande innebörd utefter hur kollektiv identitet är 

kopplade till objektet, vilket är vitalt inom studien då det möjliggör att politiska och 

sociala strukturer får olika innebörder för olika kollektiva identiteter. Då studien även 

kommer använda sig av nodalpunkter och ekvivalenskedjor så är Laclau och Mouffe att 

föredra.  Deras syn på vikten av den politiska kontureringen av artikulering som således 

skapar antagonismer och påvisar utövande av makt kommer hjälpa studiens förståelse 

för konstitueringsprocessen. Användandet av Fairclougs diskurs är vanlig inom 

diskursanalysen dock kommer det inte lämpas sig till denna studie, detta då den anser 

att handlingar är upprepningar av existerande system vilket försvårar skapandet av 

nodalpunkter till en fixerad mening.  (Howarth, 2000: 101-103)Laclau och Mouffe går 

även längre än hermeneutiska betoningar och sociala innebörder, detta genom att se 

sociala strukturer som ofullständiga grupperingar av betydelsefulla system. (Howarth, 
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2000: 4)  

För Laclau och Mouffe existerar varje samhällssegment som ett politiskt segment och 

baseras utifrån detta på olika former utav uteslutningar. De hävdar även att likgiltighet 

skapar varierande innebörder vilket de tydligt bryter ner för att uppnå kunskap om vad 

som tidigare existerade inom betydelsen av olika agerande och innebörder av ord. Detta 

leder till inkludering och exkludering av vad som är centralt för maktaspekten. Via 

denna centrering bildas ett större nät av signifikanser vilket stabiliserar diskursen som 

helhet och skapar en tanke-hegemoni. Det är en antagonistisk process som syftar till att 

dominera diskursen och på så sätt hegemonin, vilket resulterar i att man får sätta 

agendan, detta bestäms sedermera av nodalpunkter. Därmed kan hegemoniska strukturer 

inom samhället brytas ner och analyseras. (Laclau & Mouffe, 2014: 105-110) 

 

Det existerar inget utstakat tillvägagångssätt när man genomför en diskursanalys, vilket 

medför att det är upp till författaren att forma diskursanalysen utefter 

forskningsproblemet. Studien utgår ifrån svenskhet som ett diskursivt ramverk. Detta då 

studien till stor del syftar till att undersöka vad sverigedemokraterna ser som inkluderat 

och exkluderat inom svensk identitet. För att se hur tecknen förändras i betydelse 

kommer artikulation vara en vital del av analysen. Artikulationen kommer i analysen 

möjliggöra påvisandet av hur olika tecken sammanfogas till en diskurs men även hur 

tecknens identitet förändras genom artikulation. Artikulation ger flytande signifikanser 

en betydelse och de kan således fastställas som nodalpunkter. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:35).   Detta är av stor vikt i analysen då fastställandet av nodalpunkter är 

vitalt men även då det är genom artikulation som sverigedemokraterna möjliggör att 

tecknens identitet kan ändras och således kan partiet ändra innebörden av svenskhet 

genom inkludering och exkludering. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 33). Fördelen 

med diskursanalysen är att den möjliggör ifrågasättandet av personens syfte men likväl 

vad som är problematiskt politiskt och varför. Diskursanalysen förser även utföraren 

med möjligheter att syna konstruktioner av antagonism mellan politiker och väljare 

vilket passar denna studie. Diskursanalysen kretsar även kring förståelsen kring 

utförandet av makt lingvistiskt på ett sätt som är vitalt för studien och saknas inom 

andra forskningsdesigner i den utsträckningen. (Howarth & Stavrakakis, 2000: 4) 
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3.3 Tillvägagångssätt och tillämpning 
 

Denna studie kommer försöka påvisa den kollektiva svenskheten utifrån 

sverigedemokraterna världsbild. Studien möjliggör att se vad som är inkluderat och 

exkluderat i den antagonistiska relationer sverigedemokraterna har till begreppet. Detta 

för att undersöka hur sverigedemokraterna konstruerar diskursen kring svenskhet. Detta 

val motiveras då designen möjliggör ett förtydligande av tankestrukturer hos partiet. 

(Esaiasson m.fl. 2012: 211 ). Analysen kommer använda sig av diskursen för att påvisa 

hur partiet i fråga kan genom artikulation skapa och överföra en identitet till väljarna, 

detta utifrån offentliga tal.( Bergström & Boreus, 2012: 356-357) Sverigedemokraterna 

kan således genom offentliga tal skapa en bild av svenskheten. Detta då 

sverigedemokraterna styr diskursen utefter egen vilja medför möjligheten till utövande 

av makt enligt faircloughs synsätt en möjlighet att gå från antagonistisk kamp till att bli 

en hegemoni inom diskursen. Genom talen står sverigedemokraterna för stunden 

oemotsagda och kan måla upp en bild av andra partier som således ifrågasätter huruvida 

de kämpar för den svenskheten, detta öppnar upp för en maktkamp om begrepp inom 

olika diskursiva områden. För att bli en hegemoni inom diskursen behöver 

sverigedemokraterna underminera förtroendet för andra partier och detta kommer 

således leda till en maktkamp om begreppen lingvistiskt. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:73–74). För att något ska kunna inkluderas i identitet måste även något exkluderas 

och det är detta som är av intresse i studien. När olika områden inkluderas och 

exkluderas öppnar det även upp till en maktkamp om huruvida sverigedemokraterna 

beskriver och hur andra beskriver det diskursiva fältet.  Exempelvis om 

sverigedemokraterna anser att vara blåögd ingår i den svenska identiteten så exkluderar 

det andra ögonfärger från den svenska identiteten och således utestängs brunögda 

individer från att vara svenskar.  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:52) 

 

 
3.3.1 Avgränsningar och material 

 

Urvalet av sverigedemokraterna har skett naturligt då partiet lägger stort fokus kring 

svenskheten, och även då partiet grundar sin politik på invandringsfrågor så är det av 

intresse att se vem de betraktar som svensk. Sverigedemokraterna är även det parti som 

har växt i störst utsträckning de senaste två valen, vilket ökar betydelsen av att förstå 
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deras världsbild. Totalt kommer sex tal av Jimmie Åkesson att användas. Användandet 

av offentliga tal har fallit naturligt då laddade ord ofta används i större utsträckning. Att 

endast använda sig av Jimmie Åkessons tal har även det varit naturligt då han är en 

tydlig frontfigur för sverigedemokraterna och har varit frontfiguren för partiet under 

deras uppgång. Dock kan inte Jimmie Åkessons offentliga tal endast stå för hela partiets 

ståndpunkt kring den svenska identiteten och sverigevän, därför kommer även 

partiprogrammet även kallar principprogrammet från partiets hemsida att inkluderas i 

materialet för att försäkra sig om att det inte endast är Jimmie Åkessons egna åsikter 

utan hela partiets. Denna studie kommer endast att fokusera på 2011 fram till oktober 

2016. Detta val motiveras genom att Sverigedemokraternas principprogram skrevs 2011 

och deras politik är därmed kopplat till detta år. Att inte granska dokument efter 

september 2016 är tillföljd av att studien inte ska ta in ny information under uppsatsens 

gång. 

 

3.4 Operationalisering och forskningsverktyg 
 

Nodalpunkter, artikulation och ekvivalenskedjor 

 

Laclau och Mouffe anser att varje diskurs försöker dominera ett diskursivt område för 

att på så vis centrera sig, när detta lyckas skapas nodalpunkter. (Laclau & Mouffe, 

2014:109). Nodalpunkten är ett priviligierat tecken och står således i centrum, de andra 

byggs kring denna centrering och får på så sätt sin betydelse. ( Winther Jørgensen & 

Phillip, 2000:33) Detta medför att varje tecken identifieras och ställs i relation till andra 

tecken, på så sätt bildas ett fisknät som utesluter eventuella betydelser av begreppet. 

Syftet med detta är att reducera betydelsen av begreppet och således skapa det 

konstitutiva yttre.(Laclau & Mouffe, 2014:109) 

 

Studien ser svensk både som ett diskursivt ramverk och en nodalpunkt vilket bidrar till 

att fixera identiteten som svensk inom sverigedemokraterna. Nodalpunkten svenskhet 

konstruerar en betydelse till tecknen som omger diskursen. Ett exempel på detta är att 

hur värderingar som att vara modig konstruerar en betydelse inom det diskursiva fältet 

till svenskhet. Inom studien förändras tecknens relation till varandra, detta görs genom 

artikulation. Ett exempel på detta är hur Åkesson artikulerar självständighet till 

svenskarnas tidigare generationer. Genom att artikulera dessa två tecken tillsammans så 
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skapas en relation där deras identitet förändras. Individer får sin identitet i 

gruppbildning genom att vissa identitetsmöjligheter ses som relevanta medans andra 

bortses från. Detta sker genom att etablera ekvivalenskedjor, i denna uppsats ses således 

inkludering och exkludering till svenskhet via ekvivalenskedjor som sammanhängande. 

I studien etableras en ekvivalenskedja då samhällstryggheten försvaras genom tron på 

den svenska rättsuppfattningen och från de sociala koder de anser enbart svenskar har, 

vilket resulterar i att det knyts till nodalpunkten. Då signifikanter i sig saknar betydelse 

inom diskursen så är deras förhållande till varandra vitalt. Signifikanter kopplas ihop till 

varandra genom att placeras i ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna bildar identiteter, 

därigenom ordnas och sammanlänkas de till kedjor som påvisar huruvida begreppet 

identifieras. Ekvivalenskedjor kommer därmed utgå till partierna inom urvalet för att 

sammanlänka och knyta ihop deras definition av begreppet. ( Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:55–57) 

Med detta tillvägagångssätt kan studien utläsa betydelsen av svenskhet inom 

sverigedemokraternas retorik. Detta kommer både att belysa vem som är inkluderad och 

exkluderad men även vad som inkluderas och exkluderas i diskursen. Exempelvis 

kommer analysen att fokusera kring vikten att vara självständig för sverigedemokraterna 

för att kunna vidhålla en svensk identitet detta inkluderar svensken som fria människor 

och exkluderar att en utomnationell makt kan styra svenskars vardag. 

 

Diskursteorin utgår ifrån att ingen diskurs kan vara fast, den utmanas alltid av andra 

diskurser som identifierar världen på alternativa sätt, vilket medför olika riktlinjer vid 

socialt handlande och kan leda till konflikt mellan identifieringar, antagonism är således 

diskursteorins begrepp för konflikt. När diskurserna hamnar i konflikt blir de 

antagonistiska som på så vis hindrar varandra.  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:54) 

Diskurser kan dock samexistera och behöver inte nödvändigtvis resultera i 

antagonistiska förhållanden. Exempelvis kan en person vara både svensk och kristen. 

(Bergström & Boreus, 2012:369) För att en antagonism ska upplösas så måste kampen 

om begreppet försvinna, detta görs genom kraft ifrån en hegemonisk intervention. En 

antagonism kan således endast upplösas när hegemonisk intervention har lyckats och 

diskursen åter dominerar det fältet där en kamp tidigare existerat. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:55)                                      

                                   4. Analys  
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I detta avsnitt kommer det valda materialet att analyseras för att finna svar på 

frågeställningarna. Rubrikerna i denna analys är baserade på ingående teman jag sett i 

sverigedemokraternas diskurs.  
 
                             4.1  Självständighet 
 
Värdet av att vara självständig och att leva fritt genomsyrar Sverigedemokraternas 

retorik. En bild målas upp där EU ses som en federalistisk makt som tagit vår frihet från 

folket och därför strider mot folkviljan. överstatligheten målas upp som en motståndare 

som måste bekämpas vilket Åkesson poängterar i nedanstående citat. (Åkesson, 

Sölvesborg, 2016) 

 

“Det som möjligen förvånar mig är att det trots allt har tagit relativt lång tid. Men 

sådan har svensken varit genom historien. Visst har vi haft våra fejder, vi har sett flera 

folkliga uppror mot den maktfullkomliga överheten och mot utländskt fogdevälde. Men 

det har – precis som nu – tagit sin tid. Sådan är svensken. NU är snöbollen i rullning, 

Sverigevänner. Nu har proppen släppt i flaskhalsen. Svensken reser sig. Nu räcker det! 

Nu har vi fått nog!” 

 ( Åkesson, Sölvesborg 2015) 

 

Uttalandet belyser kampen för den svenska självständigheten där svensken historiskt 

fått kämpa mot överheten och orättvisor.  Denna hårda retorik där man hänvisar till 

historiska uppresningar mot överheten anspelar även på revolutionära strängar. Det 

understryks även att svensken ska gå i täten mot övermakten för att ta tillbaka sitt land. 

Åkesson skapar en artikulation mellan självständighet och de tidigare generationer som 

har stridit för att förverkliga denna. Samtidigt artikuleras detta i en diskurs av hur 

svensken ska vara, detta resulterar i en process där det är av vikt att stå upp för 

självständighet och ta till kamp mot dem som hotar självständigheten. 

 

”Respekten för vad tidigare generationers svenskar har gett oss, ger oss en stark och 

genuin vilja att försvara vårt land”(Åkesson, Långholmen, 2015).   

 

I de två ovanstående citaten poängteras de tidigare generationerna och den historiska 

kampen mot övermakten. Genom denna artikulation sammanfogas dessa två tecken i 

diskursen av svenskhet. Genom att framhäva att sådan är svensken och poängtera vår 
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historiska vilja av att försvara vårt land så bildas en ekvivalenskedja. Detta då tecken 

knyts ihop och därmed hjälper till att etablera den kollektiva identiteten av frihet, 

tidigare generationers handlingar och kampen mot övermakten till nodalpunkten 

svenskhet. Sverigedemokraterna hävdar i dessa citat att svensken är modig och reser sig 

vid detta ska svenskes likna sig, detta urskiljer därmed svensken från feghet och 

förtryck. 

 

Detta påvisar även vikten att värna om den frihet våra förfäder gett oss och belyser en 

vördnad. Svensken ses således som frihetsälskare och kan därmed inte vara del av detta 

förtryck. I retoriken görs en tydlig avgränsning där svenskar är ett eget folkslag och ska 

bestämma själva, ingen ska komma hit och säga åt oss vad vi ska göra eller tycka. 

Samtidigt belyses ”Vi är vänner av Sverige, Vi är Europavänner” (Åkesson, 

Almedalen, 2016) vilket påvisar en stark skiljelinje av identitet, vi är både svenskar och 

européer men främst svenskar. I detta skede dras en ekvivalenskedja mellan att vara 

svensk och Européer, vi är båda men främst svenskar. På detta sätt artikulerar de en 

ekvivalenskedja där svenskheten får innehåll av europé, genom att identifiera svensken 

med en europé så inkluderas det i den svenska identiteten, och därmed blir ett tecken dit 

diskursen kring den svenska identiteten kan knytas. Dock är det av stor vikt att 

framhäva att vi är svenskar primärt och att detta inte medför en uteslutning av att vara 

europé. Att vara europé exkluderas därmed inte i sverigedemokraternas diskurs, dock 

bör inkluderingen ses som en strukturerad primär där den nationella identiteten 

överordnas den europeiska. (Åkesson, Sölvesborg, 2015) För sverigedemokraterna 

anses det vara vitalt att få behålla den nationella valutan för att upprätthålla 

självständigheten, däremot så erkänner de att Sverige är beroende av handeln för att 

upprätthålla ekonomin. Denna handel ska dock vara mellanstatlig och därmed så hotas 

inte länders självständighet. Genom att artikulera självbestämmandet av landets 

ekonomi med ett självständigt land så sammanfogas de med svenskheten att kvarhålla 

den svenska kronan och exkluderar möjligheten av euro för att kunna upprätthålla  

 

Sverigedemokraterna drar även en skiljelinje när det kommer till mångfalden mellan 

olika nationer och inom nationer. Sverigedemokraterna poängterar att det råder en 

mångfald inom EU som är vackert och ska bevaras, dock anser de att EU ser detta som 

ett hot och att mångfalden ska förgöras. ´vi har mångfald så ska de fortsätta, De ser 

detta som ett hinder.´´ (Åkesson, Almedalen, 2016).  Ovanstående två citat belyser 
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vikten för sverigedemokraterna att EU:s länder ska få kvarhålla sina nationella 

identiteter för att säkerhetsställa sig om att bevara mångfalden. Sverigedemokraterna 

hävdar att EU vill göra om EU medborgare till européer och bortse från sin nationella 

identitet. Detta ser partiet som ett hot mot den svenska identiteten och ska därmed 

förkastas. i avsnittet stå upp för de svaga kommer det även lyftas fram hur 

sverigedemokraterna anser att mångfalden inte ska vara en del inom Sverige. 

Detta ser Sverigedemokraterna som ett direkt hot mot den svenska identiteten och måste 

således motarbetas. Detta visar återigen vikten av självständighet för svensken och 

förstärker att Sverige omöjligt kan förbli en del av EU och upprätthålla vår identitet. EU 

målas återigen upp som en kraft som måste bekämpas, detta med starka ord som ´´ det 

är en mäktig motståndare´´ och ´´Lyfter behovet av en nationell resning - en europeisk 

resning - mot federalismen´´.  ( Åkesson, Sölvesborg, 2016) 

Denna kritiska bild kopplat till hur svensken alltid rest sig mot övermakten historiskt 

och att svensken således ännu en gång ska resa sig skapar en inkludering kring vi som 

strider för rättigheten att vara självständig, detta i en antagonistisk relation till de som 

förstört vår rättighet till självständighet. Detta bidrar till en ekvivalenskedja där de som 

tar strid för självständigheten och försvarar den inkluderas inom svenskheten, att stå upp 

för denna frihet medför att nodalpunkten svensk identitet får innehåll.  När 

Sverigedemokraterna belyser  

 

”respekten för vad tidigare generationers svenskar har gett oss, ger oss en stark och 

genuin vilja att försvara vårt land” (Åkesson, Långholmen 2015) 

 

så blir artikuleringen arvet från tidigare generationer ett tecken där Sverigedemokraterna 

återigen kan skapa vi mot dem när det innefattar svenskarna mot EU. Det påvisar 

återigen vördnaden av vad tidigare generation har bidragit till Sverige och att tillvarata 

det arvet blir en vital del inom svenskheten.  Sverigedemokraterna går även åt de partier 

som stöttar Sveriges medlemskap i EU 

 

“De pratar konsekvent om EU som ett ”samarbete”, när EU – såsom varande en 

politisk union – faktiskt är så mycket mer än bara samarbete. 

Det är ett ohederligt sätt att argumentera. Jag tror inte att jag någonsin stött på någon 

som inte vill ha ”samarbete” i Europa. Varför skulle man vara motståndare till det? 

Frågan är inte OM vi ska ha ett europeiskt samarbete. Frågan är HUR vi ska 
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samarbeta.”  

(Åkesson, Almedalen, 2016) 

Med “de” hänvisar Jimmie Åkesson till Socialdemokraterna och belyser att man är för 

europeiskt samarbete dock ska svensken inte behöva ge upp sin frihet och 

självständighet för ett samarbete. I talet påvisar Åkesson även att i EU sitter politiker 

som Sverige varken kan tillsätta eller avsätta detta omöjliggör samarbetet med EU då 

det går emot vår svenska frihet och vi kan således inte heller ses som självständiga. 

Sverigedemokraterna belyser även att Sverige varken är fritt eller självbestämmande, 

detta genom att påpeka att de hoppas att Sverige i framtiden ska bli fritt och 

självbestämmande. Partiet belyser även att de dagligen arbetar i riksdagen för att 

motverka den maktförskjutning som medför att Eu får allt större inflytande över 

svenskarna. (Principprogrammet, 2013:10–11) Genom att gång på gång poängtera att 

självständighet är omöjligt när man är en del av EU medan bland annat 

Socialdemokraterna och Liberalerna hänvisar till att det går att uppnå så skapas ett 

antagonistiskt betydelsekrig. Detta då sverigedemokraterna målar upp en alternativ bild 

av EU än exempelvis Socialdemokraterna och Liberalerna, genom denna bild så bidrar 

Sverigedemokraterna till att det råder antagonism kring innebörden av självständighet. 

På så sätt försöker sverigedemokraterna omstrukturera innebörden av självständigheten 

för att bli en hegemoni inom diskursen, där EU är en faktor som hindrar 

självständigheten. Partiet belyser även en stark oro kring ett EU som växande institution 

där makthavarna porträtteras som makthungriga ”En resning mot eurokraterna och 

deras Europafientliga makthunger.”  (Åkesson, Sölvesborg, 2016). Detta bidrar till 

försöket att upprätta en hegemonisk diskurs där EU och överstatlighet är något negativt 

och är vitalt att bekämpa.  Genom denna diskursiva konstruktion så uteslutes ett EU-

medlemskap då det inte är förenligt med sverigedemokraternas bild av svenskheten. 

 

 

självständighet och frihet är i denna diskurs därmed öppna för olika betydelser och 

definieras därtill som flytande signifikanter, det råder en antagonistisk kamp som bidrar 

till detta genom att Sverigedemokraternas bild av självständighet och frihet motsätter 

övriga riksdagspartiers, detta främst då sverigedemokraterna inte betecknar Sverige som 

varken fritt eller självständigt.  En ekvivalenskedja dras mellan den svenska identiteten 

och självständighet samt frihet, dessa begrepp konstituerar identiteten av hurdan en 
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Svensk ska vara och inte vara. Detta belyses genom att flertalet gånger poängtera 

svensken som frihetsälskande och historiskt kämpat för självständighet, den svenska 

identiteten fylls således med historisk innebörd av huruvida en svensk vill och ska leva. 

För Sverigedemokraterna är det omöjligt att upprätthålla självständighet samtidigt som 

landet kan ställas till svars och påverkas juridiskt av andra länder. Självständigheten 

kopplas starkt till den svenska identiteten men är inte oemotsagd i betydelsen av 

självständighet då flera riksdagspartier anser att självständighet kan uppnås även med 

EU. Åkesson påvisar även att överstatlighet bygger på ett federalistiskt samhälle och vår 

identitet måste således offras, vilket är något han motsätter sig. En bild där den svenska 

identiteten överges för att uppnå en enhet där vi alla är integrerade som en klump i 

avsaknad av Nationell identitet. Samtidigt påpekas att Björklund och Löfven är för detta 

och således även emot mångfalden, demokratin och Sverige som självständig stat.  

 

”Det vill säga: Mer likriktning. Mer centralstyrning. Mer överstatlighet. Mer 

federalism. Mindre mångfald. Mindre Sverige. Mindre demokrati.” 

(Åkesson, Almedalen, 2016) 

 

Detta skapar en tydlig maktkamp mellan partierna då svensken ska vara självständig och 

fri och enligt sverigedemokraterna således måste lämna EU. Dessa begrepp är av stor 

vikt för ett lands identitet och Sverigedemokraterna kan därmed ifrågasätta om övriga 

partier verkligen värnar om Sverige som land och om svenskheten. Detta medför att 

sverigedemokraterna lyckas etablera en antagonism mellan de partier som är emot EU 

och de partier som är för EU, på så sätt lyckas partiet även underminera övriga partier 

och skapar en distansering mellan sverigedemokraterna och dem. Att gå ur EU för att 

inte gå miste om den svenska identiteten är för SD vitalt och de vill även att samtliga 

EU medlemsländer ska lämna för att vi ska kunna upprätthålla mångfald inom Europa 

och få behålla våra nationella identiteter.  

 
 

4.2 Stå upp för de svaga 
 

4.2.1Vikten av att stå upp för de svaga 
 

Sverigedemokraterna beskriver partiet ideologiskt som följande “Vi är 

socialkonservativa” (Åkesson, Sölvesborg 2015) Samtidigt beskriver partiet sig som 
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nationalister när det kommer till identitet och samhällets solidaritet. 

(Sverigedemokraterna, partiprogram: 2017) 

 

Partiet förmedlar även hur viktigt det är för svenskarna att stå upp för de svaga 

“Sverigevänner står upp för välfärden”(Åkesson, Sölvesborg, 2016). Enligt 

sverigedemokraterna är landet större än individen, kollektivet är större än individen 

svenskarna ska ställa upp för varandra ingen ska behöva vara otrygg i detta land. Detta 

anspelar på idén om folkhemmet och samhällets vikt för att skapa trygghet. Ett samhälle 

som inte värnar om de svaga är i partiets mening “ett samhälle som sviker”(Åkesson, 

Almedalen, 2016) Detta belyser vikten för partiet att etablera ett tryggt samhälle där 

även de svaga ska känna sig trygga. Detta bildar en ekvivalenskedja där tryggheten 

som folkhemmet anspelar på ger ett innehåll och inkluderar den i svenskheten. Detta då 

SD pratar om folkhemmet i modern mening så är det i betydelsen någon som måste 

återupprättas då samhället i nuläget är trasigt och förfallet. Detta belyser vikten av 

folkhemsandan som Sverigedemokraterna anser är förlorad, detta samtidigt som man 

belyser vikten av traditioner (Åkesson, Almedalen, 2016).  Dessa ord kan i sig ses som 

tomma dock påvisar det hur sverigedemokraterna vill forma samhället och huruvida 

svenskarna ska leva i detta samhälle. Åkesson talar om folkhems-åren som en svunnen 

tid som många längtar tillbaka till “Inte konstigt att många längtansfulla blickar tillbaka 

mot sammanhållningen, tryggheten och framtidstron under folkhems-åren” (Åkesson, 

Långholmen, 2015) 

Detta anspelar på en svunnen tid som har förlorats då övriga partier har svikit de svaga 

och övergett välfärden och därmed folkhemmet “Dagens socialdemokrater är inte 

förvaltare av per Albin Hanssons folkhemsvision” (Åkesson, Långholmen, 2015) 

Genom att artikulera folkhemmet med Per Albin Hansson eran inom diskursen så får 

folkhemmet en tidsepok tilldelad sig. I det här fallet en epok som är förknippad med 

mycket större etnisk homogenitet än senare epoker. Folkhemsidealet blir därmed 

implicit kopplat till en etnisk markör. 

 

Att sverigedemokraterna anser att svensken ska stå upp mot övermakten har belysts i 

föregående kapitel, det handlar dock även om att stå upp för de som drabbas av 

övermaktens förtryck. Det handlar då inte endast om överstatliga makter utan även de 

som blivit förtryckta och således svagare på grund av nationell övermakt. Som svensk 

ska man stå upp för de svaga detta är en långtgående tradition och ska värnas om likt en 
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tradition. Sverigedemokraterna ska ta kamp för de svaga som blivit lidande” detta 

belyser Åkesson i sommartalet i Sölvesborg 2015“ De som är utsatta söker förändring 

först! SD är ett parti för de utsatta.” (Åkesson, Sölvesborg, 2015) Denna kamp där 

sverigedemokraterna poängterar att deras parti är de enda som bryr sig om de svaga för 

att således försöka dominera diskursen och bli en hegemoni kommer behandlas under 

nästa punkt. 

 

4.2.2 Sveket mot de svaga 
 

Sverigedemokraterna poängterar hur de senaste regeringarna har misslyckats med den 

svenska välfärden och att svenskarna fått det sämre, och har på så sätt inte hjälpt de 

svaga och svikt svenskarna. ( Åkesson, Sölvesborg, 2016) 

 

Sverigedemokraterna målar upp en bild där inte endast folkhemmet har fallit utan där 

hela Sverige har fallerat och brustit när det kommer till att skydda sina svenska 

medborgare. För att komma till rätta med detta poängteras att sverigedemokraterna är 

partiet som står för lag och ordning. Detta begrepp är tydligt förknippat med Nixon och 

hans hårda tillvägagångssätt mot kriminaliteten men främst hans krig mot marijuana. 

Sverigedemokraterna använder begreppet lag och ordning som medel för att återinföra 

tryggheten i det svenska samhället, denna trygghet som är grunden i folkhemmet. På 

liknande sätt som Nixon använde begreppet lag och ordning för att framställa sig som 

politikern som skulle få bukt med marijuanaanvändning använder sverigedemokraterna 

det för att framhäva sig som partiet som ska ta befolkningen tillbaka till den upplevda 

tryggheten under folkhems-åren.(Åkesson, Almedalen, 2016) (Kuzmarov, 2008:344–

370) 

 

Ifrågasättandet av lag och ordning kopplat till hur sjuklövern väljer att belysa 

situationen skapar en antagonism om huruvida Sverige är tryggt eller ej. SD anklagar 

partier för att förminska problematiken kring tryggheten i samhället, Åkesson belyser 

detta i följande uttalande ” hävdade att sommarens epidemi av brinnande bilar handlar 

om ”busstreck och försäkringsbedrägeri”. ( Åkesson, Sölvesborg, 2016) Partiet som 

Åkesson kritiserar för detta uttalande är Liberalerna, dock utdelar han även kritik mot 

centerpartiet ”Centerledaren, Annie Lööf, föreslår att stenkastare och bilbrännare ska 

få jobba hos polisen.” (Åkesson, Sölvesborg, 2016) 
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. 

Sverigedemokraterna målar upp en bild där Sverige inte längre är tryggt, detta samtidigt 

som partiet anklagar andra riksdagspartier för att bagatellisera den minskande 

tryggheten. Detta poängterar vikten för SD att etablera sig som hegemoni när det 

kommer till att bli det parti som står för trygghet.  Detta är vitalt för partiet då trygghet 

för den svenska medborgaren är av stor vikt och kopplat till folkhemmet såväl som 

välfärden. 

 

Genom ekvivalenskedjor som dras mellan lag och ordning, trygghet och folkhemmet så 

bildas ett innehåll där det måste råda just detta för att samhället ska vara tryggt, där 

tryggheten är vital för att återgå till folkhemmet. Detta medför således att tryggheten 

blir inkluderat i svenskheten genom den ekvivalenskedja som etableras ursprungligen 

från folkhemmet till svensken. Genom att artikulera partiet till de som står för lag och 

ordning försöker SD även etablera sig som försvararna av svenskheten, detta då den är 

tydligt förknippad med tryggheten I denna antagonistiska kamp så blir även trygghet en 

flytande signifikans då olika partier ger begreppet trygghet olika innebörder, detta då 

vissa partier anser att Sverige är just tryggt medans SD motsätter sig detta. 

Sverigedemokraterna målar upp ett land i förfall medan andra partier viftar bort det som 

isolerade händelser som inte minskat tryggheten. Sverigedemokraterna påvisar på så sätt 

att Sverige inte är tryggt medans andra partier anser att så är fallet. (Åkesson, 

Sölvesborg, 2016) 

 

Sveket handlar dock inte endast om den bristande tryggheten, det handlar om en i SDS’ 

mening total kollaps av välfärden vilken poängteras i nedanstående citat. 

 

“varför har vi personalbrist inom i stort sett hela välfärden?… varför har vi överfulla 

barngrupper och proppfulla klassrum i förskola och skola?… varför har vi ett 

rättsväsende som inte klarar av att upprätthålla ordning och trygghet?… varför har vi 

sådan bostadsbrist i stora delar av landet? 

… varför har vi sådana kvalitetsbrister i kollektivtrafiken?… varför har vi människor 

som ligger i sjukhusens korridorer? Regeringen säger att det går bra. Vi säger att 

Sverige kan betydligt bättre! 

Sverige ska prestera betydligt bättre! “  

(Åkesson, Almedalen, 2016) 
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Detta belyser några av alla de områden där nationella makten har svikit och således 

ifrågasätter styrande partier kamp för de svaga, när detta belyses skapas bland annat en 

antagonism mot Socialdemokraterna hegemoniska diskursanspråk. Detta då 

socialdemokraterna historiskt försökt etablera sig som Sveriges arbetarparti, detta 

ifrågasätter Sverigedemokraterna och hävdar samtidig att det egna partiet är de som står 

upp för arbetarna och de svaga. Detta medför att en diskursiv kamp tar form mellan 

socialdemokraterna och sverigedemokraterna om vilket parti som står på de svagas sida. 

Denna kamp har stor innebörd för sverigedemokraterna då det hör till den svenska 

identiteten att hjälpas åt och stå upp för det de svaga genom 

välfärdssamhället.  (Åkesson, Sölvesborg, 2015) Denna maktkamp kopplas även till 

kampen om att vara Sveriges folkhemsparti, vilket är ett begrepp som historisk 

genomgått en omfattande maktkamp. 

Genom att etablera vänsterns idéer om jämlikhet med högerns idéer om nationell 

gemenskap. Så lyckades socialdemokraterna omkonstruera begreppet folkhem till det 

egna partiets identitet och deras tro på den “svensk välfärdsstat” med lika stor betoning 

på svensk som välfärdsstat. Vilket påvisar att folkhemmet under en längre period har 

utsatts för diskursiv kamp och övertagande. Sverigedemokraterna öppnar åter för kamp 

om detta begrepp som belyses i följande citat “ vi befäster vår roll som Sveriges 

folkhemsparti. ” (Åkesson, Göteborg, 2011) På så sätt sker en maktkamp inom 

diskursen mellan socialdemokraterna och SD om vilket parti som är folkhemspartiet, 

denna kamp är av stor vikt för att även utge sig för att vara det parti som står på både 

arbetarnas och de svagas sida, ovanstående citat påvisar även sverigedemokraternas 

försök till att bli en hegemoni som folkhemsparti.   

 

Att stå upp för de svaga handlar för SD inte om individerna utan om medborgarna som 

ett svenskt kollektiv. Detta i ett samhälle där familjen ska värnas om och där 

svenskheten kräver rätten till ett drägligt liv, samtidigt påvisas etablissemanget just 

bidra till dessa klassfrågor 

“Det får anses anmärkningsvärt att Socialdemokraterna – ett parti som påstår sig stå 

på de svagas sida – är beredda att göra bilen till en klassfråga. “ (Åkesson, 

Sölvesborg, 2015) 

Kampen om att stå på de svagas sida och ta kampen för de mindre privilegierade inom 

samhället är grundläggande för sverigedemokraterna när det kommer till att uppfylla 

svenskheten.  Det påvisar även att ledande partiet i Sverige omöjligt kan stå upp för de 



  
 

22 

svaga i samhället och således heller inte värnar om det traditionella folkhemmet och de 

svaga som Sverigedemokraterna så tydligt uppvisar är en del i den svenska identiteten. 

Samtidigt målas en bild av etablissemanget upp som en grupp som är distanserade från 

resten av samhället “Etablissemanget sitter på Södermalm o ser inte verkliga problem” 

(Åkesson, Sölvesborg 2015) För att bli en hegemoni och framhäva att SD är de enda 

som bryr sig om väljarna sker just distanseringen från etablissemanget, samtidigt som 

partiet poängterar i samtliga tal det hat och nedvärderande ton som sjuklövern har utsatt 

dem för.   

“Så som man har spottat på oss. SÅ som man har hånat oss, skrattat åt oss. SÅ som 

man har förtalat oss, smutskastat oss.” (Åkesson, Sölvesborg, 2015) 

Med denna hårda retorik skapas ett tydligt vi-mot-dem samhälle, det blir enkelt att måla 

upp en bild där väljarna blivit exkluderade av sjuklövern men blivit inkluderade av 

sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna målar upp en tydlig bild där de svaga i 

samhället söker förändring först och därmed anslutit sig till partiet, detta förstärker 

återigen kampen om att stå upp för de svaga där de svaga blivit utkastade i kylan men 

blivit omhändertagna och lyssnade på av sverigedemokraterna. Åkesson förstärker på så 

sätt bilden av att vara partiet för de svaga och det poängteras att man står på så sätt upp 

för svensken, som så tydligt identifierar svenska identiteten via sverigedemokraternas 

retorik. (Åkesson, Sölvesborg, 2015) 

Genomgående i denna retorik belyses gång på gång vikten för en svensk att stå upp för 

de svaga, partiet lyckas även på ett skickligt sätt påvisa att endast de står upp för de 

svaga, genom att sedermera förtydliga det hat de fått motstå försvåras det för väljarna 

att gå tillbaka till övriga partier.  (Åkesson, Almedalen, 2015) 

 

Åkesson anspelar i flera tal på att svensken historiskt alltid har rest sig mot övermakten, 

detta kopplat till vikten för en svensk att leva fritt. Retoriken anspelar även på att stå 

upp mot övermakten och att ta till kamp mot denna, detta spelar återigen på 

revolutionära strängar. Samtidigt belyser partiet vikten för en svensk att vara modig och 

påpekar upprepade gånger vikten av att vara stolt. De menar att svensken historiskt varit 

ett stolt folk som stått upp för sina värderingar, likaså ska svensken stolt stå upp för sina 

värderingar och inte låta sig tryckas ner av kränkande kommentarer från övriga 

riksdagspartier. Detta medför ett ifrågasättande av huruvida övriga partier tillåter 

människor att stå upp för sina värderingar som beskrivs som en vital del i den svenska 

historien av sverigedemokraterna, detta ifrågasätter även hur demokratiska övriga 
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riksdagspartier är. Detta för att etablera partiet som en hegemoni och framställe de som 

det enda partiet som står på de svagas sida. Sverigedemokraterna tar även ett starkt 

avstånd från övriga riksdagspartier i retoriken vilket följande citat belyser. 

“Man frågar oss om vi nu är en del av etablissemanget? Är vi det? Nej, det är vi inte. Vi 

är inte del av deras etablissemang.” (Åkesson, Sölvesborg, 2015). 

Med etablissemanget syftar här Jimmie Åkesson till sjuklövern. Genom att göra denna 

tydliga avgränsning mellan sitt eget parti och etablissemanget förstärks vi mot dem 

bilden. När sverigedemokraterna ständigt påminner väljarna om det hatet de fått motstå 

från övriga riksdagspartier och sedan poängterar kampen mot etablissemanget försvåras 

det inte endast för väljarna att rösta på andra partier i framtiden, man poängterar även att 

sverigedemokraterna är de enda som egentligen bryr sig om att stå upp för de svaga. Det 

påvisar även att för sverigedemokraterna vikten av att stå upp mot de styrande, precis 

som det gör mot EU. Genom att även inom retoriken kring vikten av att stå upp för de 

svaga belysa vikten av modig och stolt så etableras en ekvivalenskedja och inkludering 

till nodalpunkten. Detta då partiet vid upprepade tillfällen poängterar vikten av att vara 

modig och stolt för att stå upp mot övermakten, oavsett om övermakten är EU eller det 

politiska etablissemanget, detta resulterar i att svensken måste vara modig och historiskt 

har varit modig för att upprätthålla samt förskaffa sig friheten, det är via denna koppling 

som ekvivalenskedjan bildas. Genom att även distansera sig upprepade gånger från 

etablissemanget så försöker sverigedemokraterna etablera sig som hegemoni. För 

sverigedemokraterna är det viktigt att samhörigheten är baserad på nationstillhörigheten 

och den trygghet som ska ges till den svenska befolkningen. (Sverigedemokraterna, 

partiprogram, välfärd, 2017)) 

 

 

 

 

4.3 Kultur Normer och värderingar 
 

4.3.1   Vikten av kultur, normer och värderingar 
 

Sverigedemokraterna är kända för att vara ett invandrarkritiskt parti och för en hård 

retorik mot invandrare, detta aktualiserar frågan om vem som egentligen är invandrare 
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och kan en person vara invandrare och svensk? Sverigedemokraterna är ytterst skickliga 

i att kritisera andra etniska grupper inom samhället än den klassiska svensken utan att 

uttalat säga att det är invandrare de syftar till. Ett bra exempel på detta är Åkessons 

sommartal 2016 där han först poängterar att invandringen i Sverige har ökat drastiskt de 

senaste åren, för att sedan beskylla våldtäktsvågen på festivaler på en ökande grupp män 

inom samhället. På detta sätt säger Åkesson inte att det är invandrarna som är förövarna 

ordagrant, dock blir kopplingen väldigt enkel för åhörare att höra.  För att tydliggöra 

vilken grupp i samhället Åkesson anser är skyldig till dessa brott och vilka som bär 

ansvaret för tillåtandet av dessa brott artikuleras på följande sätt 

 

“Sviker alla potentiella offer. Sviker samhället – sviker genom att å ena vilseleda och å 

den dra sidan hindra nödvändiga reformer från att komma tillrätta med problemet. 

Stefan Löfven är helt enkelt en svikare! Sverigevänner, Jag vill återkomma till själva 

kärnan i det här. Återkomma till detta med kultur, att kultur har betydelse, att normer 

och värderingar spelar roll.”  

( Åkesson, Sölvesborg, 2016) 

 

I detta uttalande förstärker Åkesson bilden av att de som utför dessa brott har 

annorlunda kultur, normer och värderingar än den typiska svensken. Detta belyser att 

svenska kulturer, normer och värderingar är positiva samtidigt som övriga är negativa. 

Kultur har enligt Sverigedemokraterna betydelse och tillsammans med normer och 

värderingar anses de styra en människas beteende. Det ses därmed som vitalt att ha just 

svensk kultur, normer och värderingar för att kunna uppfylla svensk identitet. 

(Sverigedemokraterna, partiprogram, kultur, 2017) 

 

Alternativa kulturer kopplas gång på gång ihop med negativa trender inom samhället 

som exempelvis hög kriminalitet och religiös extremism. Även detta är en form av 

politisk retorik som användes av Nixon och nu anammats av sverigedemokraterna. 

Nixon associerade den stärkta afroamerikanska gemenskapen och vänster grupperingen 

som motsatte sig Vietnamkriget med marijuana och heroin för att på så sätt 

kriminalisera grupperna och underminera de inom samhället. Sverigedemokraterna 

retorik kring invandrare liknar Nixons. (Kuzmarov, 2008:344–370) Genom att koppla 

invandrare till negativt laddade ord samtidigt som det påpekas att de inte uppfyller 

svenskheten så länge de innehar annorlunda kultur och normer målas ett vi mot dem 

http://partiprogram.se/sverigedemokraterna#sverigedemokraterna-och-kulturen
http://partiprogram.se/sverigedemokraterna#sverigedemokraterna-och-kulturen
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samhälle upp, en tydlig inkludering och exkludering av vem som är svensk. (Åkesson, 

Sölvesborg, 2016). De som inte står upp och på så sätt förnekar den svenska kulturen 

målas upp som individer som även sviker svenskheten och sitt historiska arv. Enligt 

sverigedemokraterna har svenskar sociala koder och en specifik rättsuppfattning, genom 

att förneka även detta och inte implementera dessa värderingar hos invandrare så sviker 

vi även dem. På detta vis etableras en ekvivalenskedja då samhällstryggheten försvaras 

genom tron på den svenska rättsuppfattningen och från de sociala koder de anser enbart 

svenskar har, vilket resulterar i att det inkluderas i svenskheten. Detta belyser återigen 

att svenska värderingar ses som överlägsna gentemot utländska, och genom att inte 

implementera dessa värderingar hos invandrarna gör vi dem en björntjänst och de kan 

heller inte uppnå en svensk identitet. För att även bryta det splittrade samhället som 

invandringen har fört med sig så anser SD att den svenska kulturen och de svenska 

värderingarna som en nyckelfaktor behövs förstärkas. I talen definierar Åkesson aldrig 

invandrare som svenskar han påpekar dock att alla oavsett hudfärg kan bidra till 

samhället, detta ska dock ses som en inbjudan till inkludering i samhället men inte till 

svensk identitet, för att uppnå det måste även kulturer, normer och värderingar vara 

svenska. (Åkesson, Almedalen, 2016) 

Integrationen ses av sverigedemokraterna som ett omöjligt samhällsprojekt där både 

svenskar och utlandsfödda ska integreras till ett och båda parter kommer således att 

förlora sin identitet. Sverigedemokraterna tar avstånd för detta och anser att integration i 

sig är omöjligt och att vi svenskar inte ska integreras med utlandsfödda utan det är 

endast de som skall integreras med oss, vi kommer annars förlora vår svenska identitet. 

De hävdar att vi svenskar inte ska eller vill integreras vi ska leva i det Sverige som 

generationer före oss har byggt upp. (Åkesson, Sölvesborg, 2015) 

 

“Förståelse för att människor bär med sig sin kultur – sina värderingar – även när de 

lämnar den kulturens ursprungliga område. Förståelse för att människor rent fysisk kan 

befinna sig här i Sverige… kanske till och med vara födda här… men mentalt – 

kulturellt – befinna sig i en helt annan del av världen Och, förståelse för att det får 

betydande konsekvenser för ett land som vårt, med stor tillströmning av människor från 

främmande kulturer.” 

 (Åkesson, Sölvesborg, 2016) 
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I detta uttalande poängteras problemet kring invandring kopplat till kultur, då det 

tidigare belysts att invandrare måste anamma svensk kultur för att ingå i den nationella 

svenska identiteten så blir detta ett ställningstagande där dessa individer exkluderas ur 

den svenska identiteten. Det som även utmärker detta uttalande är att individer som fötts 

i Sverige fortfarande kan kulturellt befinna sig i en annan del av världen. Detta 

poängterar således att endast för att du är född i Sverige så innefattar detta inte att du är 

svensk. Du kan tillhöra andra eller till och med tredje generationens invandrare, detta är 

således av mindre betydelse än din kultur. En individ kan således endast ses som svensk 

enligt Åkesson när denne har anammat den svenska kulturen och tagit avstånd från 

tidigare kulturer. Svensk identitet kan inte innefatta två kulturer det finns endast en 

kultur som ska värderas och det är den svenska. (Åkesson, Sölvesborg, 2016) 

Vikten av att värna om det svenska våra förfäder har byggt åt oss genomsyrar 

Sverigedemokraternas retorik där kultur, normer och värderingar står i centrum för hur 

en person ska bete sig för att upplevas som svensk.  Normer, kultur och värderingar ger 

således svenskheten innehåll. Dessa fundamentala grunder kopplas därmed ihop med 

svensk identitet genom en ekvivalenskedja.  Sjuklövern saknar dock den bild av 

invandrare som sverigedemokraterna målar upp, detta medför att invandrare inom denna 

diskurs blir en flytande signifikans och ses som ett element istället för moment. Bilden 

av vem som är invandrare och huruvida de påverkar samhället negativt medför således 

en antagonism mellan de två stridande för att försöka etablera sig som en hegemoni i 

denna diskurs. (Åkesson, Almedalen, 2016) 

 

4.3.2 Hotet mot svensk kultur, normer och värderingar 
 

SD belyser flertalet gånger vikten av att värna om traditioner och det arv som tidigare 

generationer har gett Sverige, i detta arv inkluderas kristendomen och vikten att värna 

om denna. 

 

“Sverige är inte längre ert hem, så bemöda er inte med att komma tillbaks till detta 

land, som har byggts på demokrati och på en tusenårig kristen grund.” 

 (Åkesson, Almedalen, 2015) 
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Genom att artikulera ett historiskt kristet arv med Sverige sammanfogas dessa tecken 

inom diskursen där det sker en inkludering av kristen kultur till den svenska identiteten. 

Genom att inkludera kristendomen i svenskheten så etableras även en ekvivalenskedja. 

I citatet sker även en exkludering av en grupp som ej är välkomna till Sverige och 

därmed ej innefattas i den svenska identiteten, denna grupp är de som krigat med IS. 

SD poängterar att IS är ett hot mot västvärlden och att kriget mot de kristna i Irak och 

Syrien har blivit ett krig mot hela västvärlden. När SD talar om IS handlingar så 

nyanseras det endast som ett hot mot väst och det poängteras endast mördandet av 

kristna och inte andra religiösa grupper, detta trots att andra grupper lidit i större 

utsträckning. Detta förtydligar kristnas inkludering i svensk identitet och att övriga 

religiösa grupper inte är av samma vikt för partiet.  (Åkesson, Almedalen, 2015), Dock 

exkluderar partiet först individerna som svenskar när de väl rest för att kriga med IS, 

detta belyses av följande två citat. 

 

“Svenska medborgare – människor som är uppväxta i vårt land – som reser till 

mellersta östern för att delta i mördandet av oskyldiga människor.”  

(Åkesson, Sölvesborg 2015) 

 

“de är inte våra landsmän! De kommer aldrig mer att vara våra landsmän.”  

(Åkesson, Almedalen, 2015) 

 

I det första citatet erkänns att dessa individer är svenska medborgaren, det är dock 

endast en juridisk beteckning och kan inte motsägas. Om du har ett svenskt pass är du 

per automatik svensk medborgare det innefattar dock inte nödvändigtvis att individen 

uppfyller svenskheten. I det andra citatet poängteras att de aldrig mer kommer att vara 

landsmän, detta innefattar dock att de någon gång har varit landsmän. Genom att gå med 

i IS har dessa individer påvisat att de ej har svensk kultur, normer eller värderingar och 

de exkluderas således från den svenska identiteten. Genom denna exkludering från 

svensk identitet artikulerar SD en förändring av tecknet IS krigare på ett sätt där deras 

identitet förändras inom diskursen. 

 

Dock är inte IS det enda hotet som målas upp som ett hot mot den svenska identiteten. 

Som tidigare poängterats utgår SD från att det är en individs beteende som bestämmer 

huruvida en person är svensk eller ej 
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“Svenskheten sitter inte i skinnet - den sitter i dina värderingar och beteende”(Åkesson, 

Göteborg, 2011). Religion påverkar en individs beteende enligt SD och således ses 

religiösa grupper som ett hot mot den svenska identiteten. De religiösa grupperna anses 

vilja förändra det svenska samhället och därtill våran identitet, vilket ses som ett hot 

mot identiteten. Invandring målas upp som någonting negativt flertalet gånger kopplat 

till kriminalitet och extremism. (Åkesson, Almedalen, 2015) Samtidigt poängterar SD 

hur övriga riksdagspartier vill ha ett integrerat samhälle vilket SD motsätter sig då det 

skulle innebära att befolkningen skulle förlora sin identitet, samtidigt som det skulle 

resultera i minskad trygghet i samhället. Sverigedemokraterna poängterar att fler 

invandrare kommer att anlända och de poängterar att de kommer hit med allt vad det 

innebär. Sverigedemokraterna anser att detta innebär våldtäkter, skjutningar bränder och 

en otrygghet för blåljuspersonal. Genom en fortsatt invandring och försök till 

integration anser SD att övriga riksdagspartierna skapar en otrygghet i samhället och 

hotar även den svenska identiteten.  En antagonism utspelas där SD försöker befästa 

invandring som negativt för att således få stöd till minskad invandring i Sverige. Detta 

är en bild som inte speglar övriga riksdagspartiers diskurs kring invandring således blir 

invandring en flytande signifikans då denna maktkamp öppnar upp för olika betydelser 

av invandring. SD försöker även att bli en hegemoni inom debatten genom att hävda att 

det är endast de som står för en human flyktingpolitik. (Åkesson, Sölvesborg, 2015) 

Övriga riksdagspartier ses således som ett hot mot den svenska identiteten. För att 

kunna inkluderas i den svenska identiteten så måste individen anamma dessa 

grundläggande principer, en person kan således inte upprätthålla muslimska värderingar 

och fortfarande vara svensk, en kan inte heller utföra kriminella handlingar då detta går 

emot den trygghet generationerna innan byggt upp enligt sverigedemokraterna.   

(Sverigedemokraterna, partiprogram, kultur, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

29 

5. Resultat och slutsats 
 

5.1 Resultat  
 
 

Vad inkluderas respektive exkluderas i sverigedemokraternas svenskhetsbegrepp? 

 

För sverigedemokraterna är det av stor vikt att ett land lyckas upprätthålla sin 

suveränitet för att befolkningen ska kunna upprätthålla sin identitet. Att landets 

befolkning ska ha ett självbestämmande för att de inom landet utmärker sig av en 

specifik identitet och har särskilda levnadssätt som ska värnas om. De anser att det finns 

ett stort omfång av olika nationella identiteter och att dessa inte ska blandas då detta 

skulle ta bort det mångkulturella i de olika länderna. Olika länder har även valt att 

anamma olika identiteter efter deras egen trevnad och detta anser sverigedemokraterna 

ska respekteras. Vikten av att stå upp för ett självständigt Sverige kopplat till våran 

vördnad av identitet förstärker partiet genom att poängtera de historiska uppoffringar 

tidigare generationer har gjort för att vi ska få nyttja denna frihet, på så sätt inkluderas 

även en glorifierande respekt för vårt historiska arv och förfäder, därmed inkluderas det 

historiska arvet och det våra förfäder byggt upp till svenskheten. Men inom 

självständigheten kopplat till nodalpunkten så är det fundamentalt att just få leva fritt 

och självständigt, därmed är EU-medlemskapet omöjligt för att upprätthålla 

svenskheten. Vikten av att vara självständig anser dock inte sverigedemokraterna 

utesluter vår europeiska identitet utav vi är båda men främst svenskar. Dock är inte 

enbart kampen gentemot EU viktig utan även mot det politiska etablissemanget. 

Sverigedemokraterna skapar en inkludering och därmed ekvivalenskedja mellan att stå 

upp mot övermakten och att vara modig, detta återigen med ett historiskt inslag och 

påminnelser av de tidigare generationerna. 

 

Sverigedemokraterna försöker även etablera sig som förkämpen för de svaga inom 

samhället och även där poängteras vikten av att svenskar ska stå upp för de svaga. 

Genom denna ekvivalenskedja påvisar sverigedemokraterna den förlorade tiden av 

folkhemmet och vikten av att åter finna den tryggheten som då rådde. 

Sverigedemokraterna belyser vid flertalet tillfällen betydelsen av att vara trygg vilket 

medför att när de kopplar det till ett nuvarande otryggt samhälle så anspelar de på något 

som gått förlorat ur den svenska identiteten. Genom att beskylla flertalet andra 
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riksdagspartier för att bidra till otryggen så framhäver de sig som en räddning på 

problematiken. Partiet framhäver en trygghet kring att befolkningen ska enas kring 

gemensam kultur, normer och värderingar. Partiet gör det vid flertalet tillfällen tydligt 

att enbart de som uppfyller detta på ett korrekt sätt kan kallas för svenskar. Att inneha 

samma kultur, normer och värderingar som är normativt för den svenska befolkningen 

blir därför avgörande för huruvida en person fullföljer svenskheten. Detta medför även 

att de som saknar denna grund inte kan framhäva sig som svensk oavsett om den är född 

och uppvuxen i Sverige. 

 

Vilka begrepp utsätter sverigedemokraterna för antagonism? 

 

Sverigedemokraterna utsätter flertalet begrepp för betydelsekrig så kallat antagonism 

inom diskursen. Vad som betecknas som trygg och vilket parti som står på de svagas 

sida är det tydligaste exemplet på hur sverigedemokraterna försöker ta över ett 

diskursivt område från ett specifikt parti i detta fall socialdemokraterna. Att de försöker 

ändra innebörden av trygghet för att påvisa att de står på de svagas sida är tydligt genom 

analysen. Detta då partiet gång på gång påpekar betydelsen av trygghet i samband med 

att påvisa hur andra partier misslyckats uppfylla detta så påbörjas ett betydelsekrig där 

partiet försöker ta över det diskursiva fältet. 

 

Ett annat tydligt sätt där sverigedemokraterna påtrycker en antagonism och försöker 

omstrukturera innebörden är kring självständigheten. Detta då partiet belyser en bild av 

begreppet som inte majoriteten av de övriga riksdagspartierna gör. Genom att vid 

flertalet tillfällen poängtera den omöjliga relationen mellan självständighet och 

överstatlighet så uppstår antagonismen då det råder en kamp mellan två läger om hur 

begreppet ska definieras och huruvida svenskheten kan bestå trots överstatlighet. Detta 

liknar även det antagonistiska sätt som sverigedemokraterna gör invandrare till, detta 

oavsett om personen är första andra eller tredje generationens invandrare. Detta trots att 

partiet erkänner personer med svenskt pass som svenska medborgare så klargör de att 

det inte innebär att de är svenskar. Genom att även i detta fall skilja uppfattning av 

betydelsen från de övriga riksdagspartiernas tolkning av invandrare men även ständigt 

belysa invandrare som någonting främmande och negativt så etableras antagonismen. 
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5.2 Slutsats 
 

För att kunna betraktas som svensk anser sverigedemokraterna att individer ska vara 

modiga och stå upp för vad som är rätt, detta både när de betraktar att hjälpa de svaga i 

samhället som när det gäller att ta kamp mot övermakten. Partiet anser att det är viktigt 

att värna om den svenska historien och den frihet våra förfäder har stridit för, visar man 

inte denna respekt så är man således inte svensk. Denna trygghet och frihet som 

skapades anser sverigedemokraterna hade sin peak under per Albin Hanssons 

folkhemsår och det är därmed något som landet åter bör sträva efter att återgå till 

huruvida det även är det homogena landet som rådde under folkhemmet som vi ska 

tillbaka till går dock inte att slå fast. När svensken förlorar sin trygghet så anser partiet 

att de även mister tilltron och därmed även sin gruppbildande identitet, detta gäller i 

synnerhet självständigheten som är en fundamental grund för partiet för att vi ska kunna 

kalla som svenskar. I den mening håller därför den svenska befolkningen på att tappa en 

del av sin identitet tillföljd av ökande otrygghet i samhället och att ej längre vara 

medborgare i ett land som de anser kan vara självständigt. Något som framställs som ett 

hot mot säkerheten är den ökande invandringen, detta görs på ett mycket skickligt sätt 

där partiet sällan uttalat påstår att det är invandrarnas fel med ökad otrygghet. Partiet 

lyckas dock förmedla denna bild genom att först prata om ökad invandring och andra 

kulturer för att sedan övergå till att diskutera oroligheter och måla upp av ett samhälle i 

förfall. För åhörarna är det då enkelt att dra en parallell mellan problem i sjukvården, 

ökad arbetslöshet och ökande brottslighet utan att sverigedemokraterna uttalat anklagar 

invandrare för problemen. Genom att även nämna andra kulturer som ett problem och 

uttalat säga att en person fysiskt kan vara i Sverige men via sin kultur befinner sig på 

andra sidan jordklotet så exkluderas personer med annorlunda kultur, normer och 

värderingar. När sverigedemokraterna även pratar om vikten av goda kristna 

värderingar och hur de byggt detta land så gör man andra kulturer och religioner så 

exkluderas dessa och försöker även anklaga dessa för problematiken, detta genom att 

beskylla dem för det som anses vara brister i samhället. På detta sätt skiljer partiet ut 

och exkluderar stora grupper från svenskheten och samtidigt klargör att de aldrig kan 

vara svenskar innan de har anammat vårt levnadssätt. På detta sätt kan det tydliggöras 

att sverigedemokraterna exempelvis inte anser att muslimer är svenska oavsett om de är 

födda i detta land eller ej och på så sätt exkludera dessa från den svenska identiteten. 

Partiet har fått hård kritik för att gå emot det mångfalden Sverige och kallats 
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främlingsfientliga men även fascister av politiska motståndare. SD lyckas dock 

framhäva sig på ett skickligt sätt som försvararna av det mångfalden. De anser att de 

försvarar multikulturalismen genom att vilja hålla varje lands medborgare innanför 

deras egna gränser, de ser utbytet mellan nationella identiteter som ett hot som kommer 

förgöra ländernas kultur och identitet. Partiet vänder även detta skickligt och poängterar 

att det är EU och de övriga riksdagspartierna som är mot multikulturalismen då de vill 

beblanda allas nationella identiteter och därmed rasera de.  

 

 

Att partiet även har funnit inspiration från Nixon i sin retorik är tydlig, dels då de 

försöker etablera sig som partiet som står för lag och ordning, men även genom att 

kriminalisera en grupp inom samhället utan att uttalat ange de som ansvariga. Precis 

som Nixon kriminaliserade afro-amerikaner och grupperingar som var emot 

Vietnamkriget genom att associera dessa till kriminella aktiviteter. På ett liknande sätt 

associerar sverigedemokraterna invandrare med negativa aspekter inom samhället 

genom att koppla främmande kulturer normer och värderingar med problematik i 

samhället. När traditionella svenska värderingar som de kristna även lyfts så skapas en 

distansering från den normativa svensken som kan känna sig trygg i att de inte leder till 

problematiken. Även uttrycket vi vänder oss nu till den tysta majoriteten är hämtat från 

Nixons TV-tal den 3-november 1969.   

 

Genom att ständigt underminera de andra partierna och anklaga även de för samtliga 

samhällshaveri så försöker sverigedemokraterna etablera deras världsbild som hegemoni 

och skapar på så sätt antagonism. När partiet även använder nedlåtande citat om partiet 

och dess väljare så skapar de en tydlig skiljelinje från det politiska etablissemanget. 

Detta etablissemang som partiet anser måste bekämpa och som svensken ska stå upp 

mot för att hedra sin självständighet och återgå till de folkhem som de längtar tillbaka 

till. På detta vis dras inte enbart en tydlig skiljelinje mellan sverigedemokraterna och 

övriga riksdagspartier utan de kan även ifrågasätta de och deras väljare för att inte stå 

upp för svensken och på så vis ifrågasätta deras svenskhet. Även inom de områden 

sverigedemokraterna ofta utsätts för mest kritik vilket är invandringsfrågan så försöker 

de etablera sig inom diskursen som förkämpen för just det mångfalden och en human 

flyktingpolitik. Den ständiga maktkampen och undermineringen av andra partier kan te 

sig ske normalt då sverigedemokraterna har genomgått en stor reformation de senaste 
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decenniet och behöver slå sig in i de diskursiva fälten för att kunna etablera sin 

världsbild inom dessa, därför blir den antagonistiska kampen en vital del av 

sverigedemokraternas politik för att ständigt kunna attrahera nya väljargrupper.    
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