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Abstract 
The aim of this essay was to determine 1. How Muslims were described in the Sweden 

Democrats official magazine and 2. What the purpose with their descriptions could be. The 

material, the SD-Courier was chosen due to it being an official magazine that was easily 

accessible. A hermeneutic method was used where each article selected was read several times 

to create a greater understanding for the material and the phenomenon within. Several articles, 

nine out of 485, mentioned Islam and Muslims. The description of Muslims and Islam was 

exclusively negative in that most authors and articles tried to describe Muslims and Islam as a 

threat. The threat ranged between a local threat, threatening Sweden as a whole and finally 

threatening the entire Western civilization. The reasons for the descriptions can be several. By 

creating stereotypes of Muslims as evil the Sweden Democrats create a stereotype of themselves 

as the “good guys”. By doing so they also create an opportunity for recruiting new members to 

the party. Another reason is the assignment of blame. Muslims become the scapegoat for 

problems in society which may lack obvious solutions. 

Keywords: Sweden Democrats, Muslim, Islam, Scapegoat, Stereotype 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, Muslimer, Islam, Syndabock, Stereotyp  



 

 

 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

2 Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 1 

3 Material och Metod ................................................................................................................. 2 

3.1 Material ............................................................................................................................. 2 

3.2 Metod ................................................................................................................................ 3 

3.3 Metoddiskussion ............................................................................................................... 4 

4 Tidigare forskning ................................................................................................................... 6 

5 Bakgrund ................................................................................................................................. 7 

5.1 Sverigedemokraterna och Svensk nationalism ................................................................. 7 

5.2 Religion och Sverigedemokrater ...................................................................................... 9 

6 Teori ...................................................................................................................................... 10 

7 Resultat .................................................................................................................................. 12 

7.1 Artikelsammanfattningar ................................................................................................ 12 

7.2 Beskrivande ord om muslimer och islam ....................................................................... 15 

7.2.1 Muslimer enligt Sverigedemokraterna ..................................................................... 15 

7.2.2. Det muslimska hotet ............................................................................................... 16 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 19 

8.1 Islam som ett hot ............................................................................................................. 19 

8.2 Framställningens syfte .................................................................................................... 21 

8.3 Slutsats ............................................................................................................................ 22 

9 Källförteckning ...................................................................................................................... 25 

9.1 Tryckta källor ................................................................................................................. 25 

9.2 Internetkällor .................................................................................................................. 26 

 

  



 

1 

 

1 Inledning 

En elev sade en gång, rakt i luften, under en lektion i religion att han ville bli 

Sverigedemokrat och jag lyckades inte förklara för eleven varför det inte var en bra idé. 

Förvisso hade jag välgrundade argument, men att förklara för en tolvåring om exakt varför 

den Sverigedemokratiska partilinjen har starka negativa aspekter är inte det enklaste. Däremot 

är det viktigt att kunna göra det eftersom en del av lärarrollen är att förmedla demokratiska 

värderingar och fostra elever till demokratiska medborgare.  

Kanske kommer Sverigedemokraterna bara vara en parentes i Sveriges politiska historia eller 

så kommer de att bli ett permanent inslag på den politiska kartan. Det är ändå av intresse att 

förstå de mekanismer som driver dem. För att även om Sverigedemokraterna upphör att 

existera kommer den ideologi och de åsikter som de står för att leva vidare. Ser vi till 

historien kan vi observera att främlingsfientligheten inte dog ut bara för att det högerpolitiska 

Ny Demokrati slutade vara relevant.  

Genom att studera det relativt outforskade materialet i SD-Kuriren vill jag skapa en förståelse 

som kan hjälpa att skapa goda argument till varför muslimer utpekas och hur de utpekas. Den 

kunskapen och de argument som förhoppningsvis kommer från den kan sedan användas för 

att förverkliga skolans värdegrund, i vilken det bland annat står: ”Alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 

2011:5). 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka hur islam och muslimer framställs i det analyserade 

materialet samt vad syftet med denna framställning kan vara. 

Under uppsatsens förarbete konstaterades det att religion omnämndes i materialet, samt att 

den religion som gavs mest utrymme var islam.  

 

1. Hur framställs islam och muslimer i SD-Kuriren? 

2. Vad kan syftet med denna framställning vara? 
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3 Material och Metod 

3.1 Material 

Materialet som har valts till den här uppsatsen om Sverigedemokraternas relation till islam är 

Sverigedemokraternas officiella partitidning SD-Kuriren.  SD-Kuriren har existerat ända 

sedan Sverigedemokraterna grundades 1988. Numera är det en tidning som kan läsas på 

internet men när den föddes 1988 under namnet Sverige-Kuriren fick man prenumerera på 

den (Stenkvist 2012:5). Nätupplagan har haft en delvis problematisk historia då den bland 

annat har stängts ner på både den svenska säkerhetspolisens och Utrikesdepartementets 

inrådan. Det publicerade material som ska ha lett fram till nedstängningen av tidningen ska av 

dåvarande utrikesminister betraktats som hänsynslös och kränkande av andras religioner. 

Materialet som publicerats ska ha varit någon sorts nidbild av den muslimska profeten 

Muhammed (SvD 2007). 

 

När arbetet påbörjades var det meningen att uppsatsen skulle baseras på kompletta årgångar 

vilka togs från SD-Kurirens arkiv på kurirens hemsida. Vid arbetets återupptagande 2014 

hade SD-Kurirens hemsida omdesignats och arkivdelen var borttagen. För att få tag i det 

material som krävdes för uppsatsen kontaktades SD-Kuriren och de ombads skicka det 

begärda materialet, vilket de gjorde, dock inte kompletta årgångar. De kompletta årgångarna 

skickades inte heller efter en upprepad förfrågan. Anledningen till detta angavs inte. På grund 

av detta baseras inte längre uppsatsen på kompletta årgångar. 

 

Artiklarna i SD-Kuriren är skrivna av medlemmar inom Sverigedemokraterna och det är deras 

tankar som uppsatsen ämnar analysera. Vidare ger SD-Kuriren en möjlighet att analysera den 

syn och de åsikter som ligger mer i linje med partiets officiella syn på religion än vad den 

enskilda partimedlemmen kan tänkas ha. Ytterligare ett kriterium till varför SD-Kuriren 

valdes som material var materialets tillgänglighet.  

 

Totalt har 26 nummer av SD-Kuriren lästs, nummer 90-116. Nummer 90-97 publicerades 

2011, nummer 98-102 publicerades 2012, 103-108 publicerades 2013, 109-115 publicerades 

2014 och slutligen publicerades nummer 116 2015. I dessa nummer har jag läst totalt 485 
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texter av olika slag och de relevanta artiklarna är spridda över ett flertal nummer. Jag har i 

mitt urval valt att inte gå långt bak i tiden då jag var intresserad av att analysera 

Sverigedemokraterna som de är idag. Jag valde också att inte använda mig av SD-Kurirens 

temanummer av islam, då det gavs ut 2006 vilket är för långt bak i tiden.  

 

De enda texter som jag inte har läst är insändare då jag var intresserad av att veta vad det som 

SD-Kuriren stod för och förmedlade. Eftersom en tidning inte nödvändigtvis måste dela den 

åsikt som framförs på sin insändarsida har jag valt att bortse från insändare. Jag ville också 

läsa texter skrivna av personer som officiellt representerade Sverigedemokraterna. Utan att 

veta vem som skrivit insändaren kunde jag inte betrakta insändarsidan som officiell 

representant för Sverigedemokraterna. Utöver det har urvalsprincipen varit relativt simpel. 

Har islam eller något som kan associeras med islam (exempelvis moskéer eller islamism) 

omnämnts så har texten analyserats.  

 

Av dessa totalt 485 texter ingår nio i den här uppsatsen. Använda artiklar motsvarar 2.1% av 

den totala lästa mängden artiklar, vilket är ett relativt lågt antal. SD-Kuriren ämnar dock inte 

att enbart diskutera islam eller religion utan är en röst för partiet där alla, för 

Sverigedemokraterna, relevanta ämnen diskuteras. 

3.2 Metod 

Bo Davidson och Runa Patel, föreläsare vid Linköpings universitets fakultet för 

beteendevetenskap, hävdar att hermeneutiken idag ämnar tolka och förstå mänskligheten och 

varför människan gör som den gör. Hermeneutiken ska också fungera som en motvikt till 

positivismen. Denna motvikt tar sig bland annat i uttryck genom att hermeneutikern arbetat 

med kvalitativ data och försöker sätta sig in i denna genom att vara öppen och engagerad. 

Positivisten däremot försöker förhålla sig helt objektiv i sin forskarroll och arbetar i högre 

utsträckning med kvantitativ data (Davidson & Patel 2003:29). 

 

Forskaren ska närma sig sitt objekt på ett subjektivt vis baserat på sin förförståelse. Detta är 

enligt Davidson och Patel inte ett problem för forskaren utan en tillgång i dennes arbete. 

Vidare arbetar hermeneutikern med att analysera helheten. Detta görs genom att pendla 

mellan delarna och helheten vilket ska ge en fullständig förståelse för vad som undersöks. 
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Forskaren ska, för att uppnå detta, även kunna använda sin empati för att kunna använda sin 

förförståelse som ett verktyg (Davidson & Patel 2003:30).  

 

Den hermeneutiska cirkeln är enligt Klausen en tolkningsteori som formulerades under 1500-

talet. Klausen skriver att det inte går att tolka en text genom att bara läsa texten från första till 

sista sidan och sedan komma till en slutsats. Istället krävs det av tolkaren att man förstår 

delarna utifrån helheten. Efter att tolkaren har läst texten ett tag förändras dennes förförståelse 

för materialet, utifrån det kan man sedan börja förstå helheten utifrån delarna. ”Tolkning 

uppstår när man kretsar fram och tillbaka mellan läsningen av enskilda textpassager och ens 

förståelse av texten som helhet” (Klausen 2008:180).   

 

Samtliga nummer inom den tidsram som angetts i 3.1 har lästs för att hitta de texter som sågs 

lämpliga för att besvara forskningsfrågorna. Efter det har de utvalda artiklarna lästs ett flertal 

gånger så att ingenting skulle missas samt för att applicera den hermeneutiska cirkeln. Den 

metod som Davidson & Patel samt Klausen presenterar i sina respektive verk framställs i 

huvudsak som en tolkningsmetod för att skapa en bild av ett större textverk, ex en novell. Jag 

har i min studie applicerat metoden på kortare texter men kretsat mellan dessa olika artiklar 

för att skapa mig en bild av helheten och genom det besvara frågeställningen. Med hjälp av 

bakgrunds- och teorikapitlen har jag skapat mig en förförståelse där i huvudsak teorikapitlet 

har använts för att tolka och analysera materialet. Vidare har jag försökt hitta gemensamma 

teman i de artiklar som lästs. Det är de teman som har analyserats för att genom dem skapa 

mig en bild av den stora helheten. Exempelvis, vad har Jimmie Åkessons artikel om 

islamistiska attityder hos ungdomar gemensamt med Gunilla Gomérs artikel om varför hon 

bytte parti? Genom att analysera dessa texter har jag försökt skapa mig en bild av 

Sverigedemokraternas idévärld. 

3.3 Metoddiskussion  

En av de ursprungliga anledningarna till att SD-Kuriren användes som material var dess 

lättillgänglighet eftersom den var tillgänglig på internet. Med SD-Kurirens hemsidas nya 

design var inte detta längre fallet. Materialet blev således mer svårtillgängligt men det var 

fortfarande möjligt att få tag i. Det var inte heller längre möjligt att få tag i vissa fulla 

årgångar direkt från SD-Kuriren eftersom de kompletta årgångarna inte skickades av SD-



 

5 

 

Kurirens logistikansvarige. Delvis kunde problemen med tillgången till material lösas då 

övriga nummer kunde läsas på en privatpersons blogg där ett flertal av SD-Kurirens nummer 

fanns sparade i PDF-format. Ett annat sätt att samla in information vore att genomföra 

intervjuer. Intervjuer är i min mening och erfarenhet väldigt värdefulla men som intervjuare 

hamnar man i en beroendeposition till den som intervjuas. Jag vet av erfarenhet att få tag i 

villiga objekt att intervjua är väldigt svårt. Det händer också att planerade intervjuer ställs in 

och plötsligt saknas tillräckligt material. Utöver detta sökte jag mer officiella uttalanden och 

jag såg det som problematiskt att få tag i personer som kunde officiellt representera 

Sverigedemokraterna på samma sätt som partiets officiella magasin.  

 

Hermeneutiken som metod är inte helt problemfri och det kan förekomma vissa problem. Den 

subjektiva syn till sitt forskningsämne och förmågan till empati som Davidson och Patel 

förespråkar kan bli problematisk. Förförståelsen eller subjektiviteten kan komma emellan 

forskaren och dess objekt. Om uttolkaren har en vinklad syn på sitt ämne finns det en risk att 

denna syn kan komma i vägen för en objektiv tolkning (Davidson & Patel 2003:30). Detta 

undviks dock genom att tolkaren behåller en viss del av sin neutralitet och inte baserar sina 

slutsatser och diskussioner på spekulationer. Detta kan undvikas genom att tolkaren 

eftersträvar neutralitet samt citerar rikligt ifrån det använda materialet i resultat och 

diskussionsdelen. Utöver detta är det även viktigt att författaren refererar till sin valda 

teoretiska ram för att på så sätt undvika spekulation. Har författaren brustit i sin neutralitet 

kan författaren själv se det i efterhand vid eventuella granskningar av exempelvis 

diskussionen utifrån det material som har använts. Utöver att personligen granska 

diskussionen i efterhand kan även andra läsare ge feedback gällande neutraliteten vid 

exempelvis granskningar av uppsatsen. Citaten medför också att läsaren kan se vad jag 

baserar min diskussion på och läsaren kan således skapa sig en egen bild om min neutralitet 

till mitt material.  

 

Det finns en risk att när materialet som är valt till uppsatsen tolkas övertolkas det. 

Religionssociologen Steve Bruce nämner i sin bok Politics and Religion att risken med 

övertolkning är att en händelse tillskrivs som en del i ett mönster när den i själva verkat bara 

är slumpmässig. (Bruce 2003:8). För att undvika detta har jag använt mig av så mycket 

material som har varit möjligt i ett försök att identifiera de teman i materialet vilka sedan 

analyserats. 
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Vidare har metoden har varit väldigt användbar bland annat när det kom till att skapa 

frågeställningarna. Den ursprungliga frågeställningen, Vad är sverigedemokraternas relation 

till religion, var ospecifik. Men efter djupdykande i materialet och växelläsning med teorin 

kondenserades frågeställningen ner till något som var enklare att förklara. Relation till 

religion blev efter en analys av materialet, ”relation till islam”. Genom att arbeta mig igenom 

materialet och den teoretiska litteraturen kom jag slutligen fram till den frågeställning som 

besvarats i uppsatsen.  

 

4 Tidigare forskning 

Cora Alexa Døving i Anti-Semitism and Islamophobia (2010) undersöker om det finns 

likheter i hur stereotyper av minoritetsgrupper skapas.  Døving konstaterar att det finns 

likheter i hur judar beskrevs innan andra världskriget och hur muslimer beskrivs idag. 

Mattias Gardell, analyserar i sin bok Islamofobi (2011) islamofobins idétradition och tankar. 

Gardell redogör för islamofobins allmänna användning och hur den mer specifikt relaterar till 

sverigedemokraternas politik (Gardell 2011). 

Elisabeth Gerle, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet i etik och mänskliga 

rättigheter, studerar i sin bok Farlig Förenkling bland annat hur Sverigedemokraterna 

använder sig av religion för att utesluta en religiös och kulturell mångfald. Gerle har i 

huvudsak studerat motioner och Sverigedemokraternas principprogram. Gerle konstaterar att 

Sverigedemokraterna ser muslimer som det största hotet mot Sverige och att muslimer tvingar 

nationen till en negativ förändring (Gerle 2010).  

Peter Gottschalk och Gabriel Greenberg i Islamophobia (2008) undersöker rädslan inför 

muslimer och islams kultur som många amerikaner har genom att analysera politiska 

skämtteckningar. Författarna konstaterar att islam demoniseras och är missförstådd 

(Gottschalk & Greenberg 2008).  

Sami Lipponen, doktor i religionsvetenskap, studerar i sin avhandling Nationens Sista 

Försvarare hur Sverigedemokraterna som nationalistiskt parti förhåller sig till religion. Detta 

görs bland annat genom att Lipponen intervjuar medlemmar inom partiet och analyserar 
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partiets styrdokument. Lipponen konstaterar att Sverigedemokraterna vill återbygga den 

svenska nationalstaten och folkhemmet och i den processen är religionen ett viktigt redskap 

(Lipponen 2004). 

Mattias Malm har i Hatet mot muslimer ämnat redogöra för europeisk islamofobi. Malm 

analyserar Sverigedemokraterna, Eurabiendoktrinen och presenterar ett flertal produkter av 

islamofobin såsom Muhammadkarikatyrer (Malm 2009). 

 

Jonas Otterbeck och Pieter Belevander har i Islamofobi – en studie av begreppet ungdomars 

attityder och unga muslimers utsatthet (2006) studerat själva termen islamofobi, samt genom 

en enkätstudie studerat ungdomars attityder till muslimer. Otterbeck och Belevander 

konstaterar att muslimer är utsatta pga. av sin religion(Otterbeck & Belevander 2006). 

5 Bakgrund  

5.1 Sverigedemokraterna och Svensk nationalism 

Enligt Sverigedemokraterna själva är partiet ett “Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög 

grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället”. Partiet grundades 1988 och har 

kontinuerligt växt under 1990- och 2000-talet. Jimmie Åkesson tog 2005 över som partiledare 

och 2006 byttes den gamla partisymbolen ut mot blåsippan (Sverigedemokraterna.se 2015). 

Deras intåg i riksdagen med 5,7 procentenheter skedde under valåret 2010 

(www.valmyndigheten.se 2010).   

 

Som ovan nämnt bytte Sverigedemokraterna ut sin gamla partisymbol mot den nya blåsippan. 

Den symbol som avskaffades var den så kallade flamman och facklan. Journalisten och 

författaren Håkan Gestrin skriver i Högerextrema rörelser och deras symboler att flamman 

och facklan som symbol användes av fascistiska partier efter andra världskriget och har 

kommit att stå för stark tro, eldsjäl eller att brinna för något (Gestrin 2007:129-130). Gestrin 

menar att Sverigedemokraterna har arbetat med att fjärma sig från högerextrema rörelser och 

därför valde Sverigedemokraterna att gå ifrån den tidigare symbolen och övergå till en mer 

traditionell blomma (Gestrin 2007:154). Enligt Sverigedemokraterna själva byttes 
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partisymbolen efter en medlemsomröstning, men de anger inte någon närmre anledning till 

bytet av symbol (Sverigedemokraterna.se 2014). 

 

Journalisten Johannes Jakobsson har i sin bok Rasism i slips: Sverigedemokrater och nazister 

idag försökt måla upp en bild som tar mer hänsyn till Sverigedemokraternas bakgrund inom 

högerextremismen. Sverigedemokraterna, enligt Jakobsson, har sina rötter i partiet “Bevara 

Sverige Svenskt” vilket grundades av högerextremister under 1970-talet och vilka ville sköta 

den nazistiska politiken på ett snyggt sätt. Detta till skillnad från de andra nazistiska grupper 

som vid tiden väckte uppmärksamhet från media på grund av våldshandlingar (Jakobsson 

2010:77). Bevara Sverige Svenskt enade de högerextrema grupperingarna under en gemensam 

flagg, de började också kalla sig Sverigepartiet (Jakobsson 2010:78). En del av partiets 

medlemmar ska också under sin tid i Bevara Sverige Svenskt ha börjat gå ifrån den nazistiska 

ideologin och ägna sig mer åt att minska invandringen (Jakobsson 2010:79).  

 

I Stockholm 1988 träffades sju män i en lägenhet för att grunda ett nytt parti vilket sedermera 

kom att kallas Sverigedemokraterna (Jakobsson 2010:78; Sverigedemokraterna.se 2014). 

Namnet valdes för att man ville tvinga folk att säga demokraterna när de talade om partiet, 

även om partiet var medvetet om att det inte sågs som demokratiskt (Jakobsson 2010:79). 

Sverigedemokraternas första partistyrelse valdes in 1989 och in valdes personer som tidigare 

deltagit i nazistorganisationer. Bland annat före detta medlemmar ur Nordiska Rikspartiet och 

en före detta frivillig från Hitlers SS. Sverigedemokraterna ska vid tiden ha utfört 

våldshandlingar under sina demonstrationer (Jakobsson 2010:82).  

 

Det kan tolkas som om partiet 1994 började städa upp i de egna leden och arbeta på sin image 

utåt. Jakobsson skriver att 1994 röstades Sverigedemokraternas partiledare (f.d. medlem i 

Nordiska Rikspartiet och dömd för misshandel (Jakobsson 2010:82) bort från sin plats under 

ett årsmöte (Jakobsson 2010:83). Den nya ordföraren, Mikael Jansson, arbetade med att 

snygga upp partiet, genom att sluta använda bomberjackor och kängor för att byta dem mot 

kostymer och finskor (Jakobsson 2010:84). Ett uniformsförbud infördes 1996 för partiets 

medlemmar; ville man vara uniformerad fick man vara det hemma, inte på partiets möten 

(Jakobsson 2010:85). 
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Partiet splittrades 2001 och ur den splittringen uppkom Nationaldemokraterna (Jakobsson 

2010:87). Detta medförde att en del av de mest radikala individerna gick ur 

Sverigedemokraterna. Nationaldemokraterna tyckte att Sverigedemokraterna var för 

invandrarvänliga och Nationaldemokraterna började locka till sig nazister. Splittringen 

medförde att Sverigedemokraterna förlorade drivande personligheter då dessa individer gick 

över till det nya partiet (Jakobsson 2010:88). 

 

Enligt Jakobsson menar Sverigedemokraterna att invandringen kostar för mycket och att de 

flesta svenskar anser att invandringen har misslyckats (Jakobsson 2010:65). 

Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti som menar att all invandring är dålig och Sverige 

skulle bli bättre om invandringen minskade (Jakobsson 2010:66).  

 

Jakobsson används här väldigt flitigt för att beskriva Sverigedemokraternas historia och 

uppkomst och det medför en viss problematik. I sin bok förmedlar Jakobsson en bild vilken 

utmålar Sverigedemokraterna som rasister. I det avseendet kan Jakobssons bok betraktas som 

vinklad. Sverigedemokraternas egen syn på sig själva är även vinklad den med och de 

diskuterar eller problematiserar aldrig sin egen uppkomst. Fokus ligger på de politiska 

framgångar som Sverigedemokraterna har haft under sin tid som ett parti.  Vad sanningen om 

Sverigedemokraterna som parti är, om det nu finns en sådan, ligger måhända mellan båda 

dessa motpoler. Måhända är det inte de rasister som Jakobsson skriver om, men å andra sidan 

är de kanske inte det parti som Sverigedemokraterna själva utger sig för att vara.  

5.2 Religion och Sverigedemokrater 

Lipponen påstår att de slagord som nationalister utnyttjar ofta bygger på en folkgemenskap 

och familjekänsla som sträcker sig över hela nationen (Lipponen 2004:29). Som en del av den 

gemenskap eller familjekänsla som nationalisterna anser finnas ingår lutherdomen. Lipponen 

har observerat att lutherdomen ofta betraktas som en del av de nationella kulturerna som 

finns, inte bara i Sverige, utan i hela Norden. Den lutherska tron ska dessutom omfatta hela 

befolkningen (Lipponen 2004:47). Lipponen omnämner dock inte hur detta påverkar de 

nationalistiska gruppernas syn på individer som inte bekänner sig till någon religion över 

huvud taget.  

 



 

10 

 

Den lutherska konfessionen har enligt Lipponen flera funktioner i Sverigedemokraternas 

värld. Den lutherska kyrkan har enligt Lipponen en funktion inom den nationalistiska 

ideologin som en kulturbärare och upprätthållare av moral. Sverige som en kristen nation ses 

också som självklart och är den del av kulturen (Lipponen 2004:72). Kyrkan kan således 

betraktas som en vägledare när det kommer till moraliska frågor (Lipponen 2004:90).  

 

Den folkgemenskap eller familjekänsla som Sverigedemokraterna använder retoriskt vill de 

dessutom återskapa. Lipponen skriver att partiet vill återskapa den stat som kan betraktas som 

ett förlorat samhällstillstånd, de vill återskapa den homogena nationalstat som de menar 

tidigare fanns (Lipponen 2004:66-67). Tecken på denna strävan efter en homogen stat kan ses 

i följande citat: “Enligt Sverigedemokraterna bör dock en klar majoritet av medborgarna i en 

fungerande nationalstat tillhöra samma konfession” (Lipponen 2004: 91). 

 

Enligt Lipponen finns det tankar inom Sverigedemokraterna att det finns en skillnad mellan 

olika sorters invandrare. En inomnordisk person som är lutheran förväntas kunna anpassa sig 

bättre till det svenska samhället än en individ som inte har samma bakgrund. Det är alltså inte 

bara etniciteten och den geografiska härkomsten som är viktig. Även religionstillhörigheten är 

i högsta grad relevant för hur en invandrare betraktats (Lipponen 2004:54).   

6 Teori 

Islam ses idag som ett negativt inflytande och hot i vissa kretsar. Att se islam som ett hot är 

inte något nytt. Bruce skriver att ”religion kan behandlas som […] ett hot mot den nationella 

suveräniteten” (Bruce 2003:176). Däremot så betraktas, enligt Gardell, inte längre islam som 

ett hot mot kristendomen. Gardell skriver att inom den moderna islamofobin betraktas islam 

snarare som ett hot mot det sekulariserade svenska samhället (Gardell 2011:84), om det är en 

åsikt som delas av SD anger inte Gardell. Gerle menar att Sverigedemokraterna är medvetna 

om att muslimer inte är en fullständigt homogen grupp, däremot ses alla grupper som ett hot. 

Muslimer som är på väg till Sverige, d.v.s. potentiella immigranter, och även muslimer som 

inte är födda ännu ses som ett hot vilket tvingar Sverige till förändring (Gerle 2010:51). Gerle 

resonerar att Sverigedemokraterna kan tänkas använda religionen i ett kulturbevarande syfte 

för att locka fler väljare och för att resa murar mot ”den andre”, dvs. de som inte är kulturellt 

kristna (Gerle 2010: 11-12).  
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Den religiösa härkomsten går också att koppla samman med Sverigedemokraternas tankar om 

kyrkan som institution för moralisk handledning. Lipponen skriver att de Sverigedemokrater 

som har intervjuats för hans avhandling menar att den lutherska konfessionen står i kontrast 

till andra religioner, exempelvis islam, i moraliska frågor (Lipponen 2004:123). Den 

uppfattningen hos nationalisterna skulle kunna bidra till ett behov hos dem att skapa en 

starkare åtskillnad mellan de olika religiösa grupperingarna. Lipponens studie har också visat 

att de Sverigedemokrater som intervjuades såg invandrare som ett hot mot den nationella 

gemenskapen (Lipponen 2004:136). Vidare ses islam som ett speciellt stort hot mot den 

svenska kulturen. Detta hot beror delvis på att det finns en gammal polemik mellan 

kristendom och islam. Vidare ser Sverigedemokraterna islam som ett hot mot den svenska 

statsreligionen då islam kan konkurrera ut denna och ersätta den (Lipponen 2004:142). 

 

”By stereotyping others, one also stereotypes oneself, and the traits one ascribes to one’s own 

collective mentality are always viewed in a positive light when compared to that of others” 

(Døving 2010:52). Vad stereotyperna består av kan vara varierande. Gottschalk och 

Greenberg skriver att de egenskaper som beskrivs kan vara fysiska, beteendemässiga och även 

moraliska. De negativa egenskaperna som tillskrivs en annan grupp ska fungera som motsats 

till den egna gruppens egenskaper (Gottschalk & Greenberg 2008:64, 75). Grupper kan 

definiera på vilken sida de står, det goda eller onda, genom att skapa stereotyper via 

användning av binära motsatser (Lincoln 2006:20, 34).  

 

Cora Alexa Døving, professor i teologi, skriver att ”the assignment of blame”, tilldelandet av 

skuld, är viktigt för att skapa en gruppidentitet (Døving 2010:52). När tilldelandet sker 

klandras en grupp av en annan, ofta dominerande grupp, för de problem som förekommer i 

samhället exempelvis arbetslöshet och kriminalitet. Allting var helt enkelt gott innan de andra 

kom och inkräktade. En annan mekanism är skapandet av identitetsmarkörer vilka används för 

att stereotypisera den andra gruppen (Døving 2010:53, Gerle 2010:149).  

 

En annan och mer vanlig term för samma fenomen är syndabocken. I mångt och mycket är det 

vad islam och muslimer har blivit. När ett samhälle plågas av interna problem som det inte 

kan hantera självt skapas syndabocken. Problemen kan vara av en sådan karaktär att de kräver 

stora resurser och självinsikt för att lösas. I det läget är det enklare och bekvämare att skylla 
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på någon annan. Syndabocken är någon annorlunda till vilken de sociala problemen förskjuts. 

Syndabocken måste också av gruppen som presenterar den betraktas som roten till det onda i 

samhället. Tror gruppen inte på detta fungerar inte syndabocken som den ska. Gruppen får 

inte heller se sig själva som en av orsakerna till de problem vilka syndabocken klandras för 

(Malm 2009:620–624).  

7 Resultat 

I resultatdelen kommer de artiklar vilka har funnits i SD-Kuriren som skriver om islam och 

muslimer. Samtliga artiklar i SD-Kuriren lästes igenom oavsett vilket innehåll som 

indikerades av brödtext och rubrik. 7.1 innehåller sammanfattningar av samtliga använda 

artiklar. 7.2 innehåller resultatsammanställningen vilken ämnar besvara frågeställningarna: 1. 

Hur framställs islam och muslimer i SD-Kuriren? 2. Vad kan syftet med denna framställning 

vara?   

7.1 Artikelsammanfattningar 

Åkesson, Jimmie (2011). ”Dags [sic] studera islamistiska attityder bland ungdomar” SD-

Kuriren Nr. 90 

I efterdyningarna av självmordsdådet i Stockholm den 11 december 2010 skriver Jimmie 

Åkesson ett debattinlägg i SD-Kuriren gällande det islamistiska hotet mot Sverige. Åkesson 

menar att den Svenska terrorbekämpningen ligger långt efter den internationella och kräver 

åtgärder för att bli bättre. Enligt Åkesson pågår det arbete med att förbättra de svenska 

terrorlagarna men detta arbete är inte tillräckligt så den Sverigedemokratiske partiledaren 

föreslår en del egna åtgärder som ska göra det mer säkert att bo i Sverige. De förslag om att 

den svenska regeringen ska i samarbete med muslimska organisationer motverka islamism ses 

av Åkesson som otillräckliga då ”det vore aningslöst att helt lämna över ansvaret till dessa 

organisationer som i många fall inte tycks ta arbetet mot islamister och våldsbejakande 

extremister på allvar” (Åkesson 2011:3).  

Hansson, Tommy (2011). ”Den smygande islamiseringen och dess betydelse” SD-

Kuriren Nr. 90 

Hansson recenserar boken Smygande Islamism och tar i sin recension ställning till några av de 

teman som författaren Alf Ronnby har lyft fram. Hansson ser boken som nyttig läsning då den 
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ställer sig som en motpol till den konstant politiskt korrekta diskursen. Boken ska också vara 

nyttig läsning för den som har svårt att se de negativa delarna med mångkulturalismen. 

Hansson skriver också att invandrare bör anpassa sig till den nya miljö som de befinner sig i, 

ett faktum som Hansson menar att ”etablissemangseliten” inte har uppfattat (Hansson 

2011:6). 

Hansson, Tommy (2011). ”Sprida wahhabismen genom moskébyggen” SD-Kuriren Nr. 

93 

Artikelns huvudtema är att Saudiarabien sprider den wahhibistiska läran genom att finansiera 

moskébyggen i andra länder. Hansson diskuterar Saudiarabiens religiositet och konstaterar att 

wahhibismen är en strikt fundamentalistisk inriktning vars skapare ville utrota slapphet och 

kompromisser inom islam. Hansson oroar sig över att svenska moskébyggen finansierade av 

Saudiarabien är ett försök att köpa inflytande bland muslimer i Sverige (Hansson 2011:8) 

Dagerlind, Mats (2012). “Malaysiernas protester mot ‘kristianiseringen’ ger perspektiv” 

SD-Kuriren Nr. 99 

Det centrala temat i Dagerlinds artikel är att monokultur är något som är bra men pluralism är 

något som måste bekämpas. Dagerlind går sedan vidare i sin artikel och talar på ett okritiskt 

sätt om hur ett förbund har haft utbildningar för att minska det kristna inflytandet i det 

malaysiska samhället. Utöver detta belyser även Dagerlind några av islams egenskaper 

(Dagerlind 2012:5).   

Malmberg, Bertil (2012). “Demokrati ingen naturlig följd av ‘den arabiska våren’” SD-

Kuriren Nr. 99 

I Malmbergs artikel handlar det om att den arabiska våren inte kommer att medföra demokrati 

eftersom det är oförenligt med islam. Vidare menar Malmberg att de politiska komponenter 

som är integrerade inom islam konstant förstärks under fredagsbönen (Malmberg 2012:8).  

Enligt Malmberg ska en total avsaknad av demokratisk tradition inom islam förekomma vilket 

medför att en demokrati kan vara svårare att uppnå. Malmberg argumenterar att denna 

avsaknad av tradition och islams dogmer medför att den tidigare diktaturens fall per automatik 

ersätts med ett totalitärt islamistiskt styre. Malmberg menar också att sharia är oförenligt med 

demokrati då den inte tillåter grundläggande demokratiska rättigheter (Malmberg 2012:8). 
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Hansson, Tommy (2012). “Geert Wilders beska sanningar om islam får inte tystas.” SD-

Kuriren Nr. 102 

Hansson talar i artikeln om ett besök som den nederländska politikern Geert Wilders har gjort 

hos föreningen Tryckfrihetsällskapet. Wilders beskrivs av Hansson som en av västvärldens 

viktigaste sanningssägare och lovordar Tryckfrihetssällskapet eftersom de lyckades få dit 

Wilders. Artikeln går sedan vidare med att kritisera vänstern och hur den störde föreläsningen 

samt försvarade islam som religion och ideologi. Hansson diskuterar vidare förhållandet 

mellan ”vänstern” och muslimer (Hansson 2012:2).  

Stenkvist, Robert (2012). “Varför är frågan om böneutrop viktig?” SD-Kuriren Nr. 102 

Stenkvist artikel handlar om varför böneutrop inte borde tillåtas vid en moské i Fittja. 

Stenkvist konstaterar att moskén som står omgiven av industrier i Fittja, vilket inte kommer 

störa befolkningen i högre grad, bör förbjudas att få utföra böneutrop (Stenkvist 2012:10).  

Stenkvist huvudsakliga argument är att ett tillåtande av denna sedvana vore en del av de små 

stegens tyranni och att nästa steg vore högre och mer frekventa utrop vilket skulle sluta i att 

utrop förekom i alla kommuner i Sverige. Ett tillåtande av böneutrop i Fittja vore ett första 

steg till detta, ett steg som det svenska folket, enligt Stenkvist, inte fick vara med och besluta 

om. Vidare menar han även att då det finns en chans att moskén i Fittja blir ett prejudicerande 

fall finns det ytterligare anledning att debattera frågan (Stenkvist 2012:10).  

Jacobson, Michael (2013). ”Religion som förmedlare av yttre kulturimpulser” SD-

Kuriren Nr. 106 

I sin text skriver Jacobson om gruppidentiteter och talar om att religion och nationell 

tillhörighet tillhör de största identiteterna. Jacobson talar också om att religionen som 

kulturförmedlare är än idag viktig. Genom att sprida religionen sprider vi också den 

medföljande kulturen. Det samma gäller spridandet av islam vilket Jacobson ser negativt på 

(Jacobson 2013:19). 

Gomér, Gunilla (2014). ”Nu ser jag med tillförsikt på framtiden” SD-Kuriren Nr. 115 

Gomérs artikel handlar om varför den före detta Kristdemokraten bytte parti till 

Sverigedemokraterna. Gomér anser bland annat att som värdekonservativ kristen så är det 
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Sverigedemokraterna som slåss för sådana frågor. Det är även viktigt att partiet stöttar staten 

Israel. Sverigedemokraterna är dessutom väl lämpade att ta itu med invandrarpolitikens 

systemfel (Gomér 2014:24).  

7.2 Beskrivande ord om muslimer och islam  

Trots flertalet artiklar med andra huvudämnen än islam visar Sverigedemokraterna att islam är 

ett ämne vilket partiet ser som en viktig fråga i partipolitiken. 

7.2.1 Muslimer enligt Sverigedemokraterna 

Politisk islam är ett sådant värdesystem som med sin totalitära teokrati är närbesläktad med bland 

annat kommunism och militärdiktatur och på ett grundläggande sätt är inkompatibelt med 

demokrati. Inom den islamistiska ideologin finns ingen tolerans och inget utrymme för politisk 

pluralism. Här finns ingen plats för andra livsåskådningar, ingen förståelse för jämställdhet mellan 

män och kvinnor, ingen acceptans för homosexuella. För allt sådant finns för islamister bara ett 

svar - brutal repression och bestraffning, inte sällan med döden.  

                                                                                                                             (Dagerlind 2012:5).  

Detta skriver Dagerlind i en debattartikel om behovet av att hålla öst och väst åtskilda. I hans 

mening är islam direkt antidemokratiskt, patriarkalt och homofientligt. Den av SD-Kurirens 

skribenter odemokratiska delen av Islam talar även Malmberg om och skriver i sin artikel om 

den arabiska våren att många missförstår förhållandet mellan islam och politik ”… den 

kulturella kontexten är så starkt färgad av islam och dess dogmer att utgången snarare blir att 

diktaturen ersätts av islamistisk totalitarism, som fallet var i Iran” (Malmberg 2012:8).  

Jacobson skriver i sin text om religion som kulturförmedlare och den för honom oroande 

spridningen av islam och islams association med Saudiarabien och Iran. Jacobson menar att 

dessa länder ”…präglas av hederskulturer där teokrati är överordnat demokrati…” (Jacobson 

2013:19). Dessa kulturer står i direkt motsats till den västerländska. Jacobson tillskriver den 

västerländska kulturen ideal som demokratiska och marknadsekonomiska rättsstater 

(Jacobson 2013:19).   

Hansson skriver att, invandringen leder till terrorhot, sammanförandet av olika kulturer är 

problematiskt samt att muslimer är aggressivt antisemitiska. 

Den muslimska massinvandringen leder emellertid även, bortsett från terrorhotet, till en lång rad 

andra problem såsom ghettoisering, där exemplet Rosengård i Malmö är ett ovanligt tydligt 

exempel på hur illa det kan gå när människor från andra kulturer - som ofta saknar utbildning och 
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inte sällan är analfabeter - föses ihop på en begränsad yta. Ansamlingen av muslimer i Malmö har 

även lett till en aggressiv antisemitism som tvingat talrika judar att söka sig andra bostadsorter. 

                                                                                                                              (Hansson 2011:6) 

Ett påstående som Hansson åter igen argumenterar för då han skriver att våldet mot 

judar inte kommer ifrån svenska malmöiter utan från ”… extrema och våldsbejakande 

element i stadens växande muslimska befolkning” (Hansson 2013:2).  

Jimmie Åkesson i sin artikel talar om muslimer och islam i samband med 

efterdyningarna från självmordsbombningen i Stockholm den 11 december 2010. 

Åkesson skriver att terrordådet i Stockholm inte är en isolerad händelse men tillägger att 

”vi i Sverigedemokraterna inte betraktar muslimer som kollektivt medskyldiga till 

terrorismen” (Åkesson 2011:3). Slutligen lyfter Åkesson upp en studie som påvisat att 

vart fjärde ung muslim har islamistiska sympatier (Åkesson 2011:3). 

7.2.2. Det muslimska hotet 

Hansson skriver i sin artikel, vilken recenserar Alf Ronnbys Smygande Islamism om två stora 

problem. Det första problemet är att det inte går att skilja den politiska och religiösa 

dimensionen av islam. ”Islam är en heltäckande ideologi där det inte är möjligt att göra en 

bodelning mellan religion och politik, något som går stick i stäv med den västerländska 

demokratiska traditionen” (Hansson 2011:6).  

Det andra problemet som Hansson beskriver är: ”För närvarande har den våldsbenägna 

jihadismen ett stort och destruktivt inflytande över världens troende muslimer” (Hansson 

2011:6). Ett uttalande som indirekt stöttas av Gomér fyra år senare då hon skriver att 

Sverigedemokraterna är ett parti som aktivt fungerar som en motkraft till islamiseringen av 

Sverige (Gomér 2015:24). Att Sverige är hotat av islam är någonting som Hansson, ett år 

senare, återkommer till i sin ledare om Geert Wilders då Hansson skriver ”Geert Wilders 

viktigaste budskap i Malmö var att hela västvärlden hotas av den intoleranta företeelse som är 

islam” (Hansson 2012:2). Att hot och våld förekommer är även någonting som Åkesson lyfter 

upp i sin artikel. Han skriver att individer som reser utomlands för att träna sig till terrorister 

är på sikt ett väldigt allvarligt potentiellt hot mot Sverige. Ett tema som Åkesson lyft året 

innan i sin debattartikel om islamistiska attityder. Åkesson skriver:  

Erfarenhet visar enligt SÄPO att de som återvänder efter samröre med terrorister i utlandet 

fortsätter att verka i den islamistiska miljön. SÄPOs bild är att dessa personer på grund av sin 
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erfarenhet, kontaktnät och förhöjda status får en extra betydelsefull roll för extremister i Sverige. 

     (Åkesson 2011:3) 

Ett uttalande som följs upp med att Åkesson ifrågasätter Sveriges muslimska organisationers 

förmåga till att motarbeta islamismen och beklagar över att dess ledare inte granskas. 

Slutligen refererar Åkesson till en dansk undersökning vilken påvisat att var fjärde ung 

muslim har islamistiska sympatier (Åkesson 2011:3). 

Utöver att i sin artikel understryka om behovet av att undersöka islamismen i Sverige anger 

Åkesson exempel om vad islamiseringen kan medföra. Exemplet som Åkesson anger är 

gällande donationer från utländska regimer.  

Vi kan till exempel konstatera att muslimska organisationer de senaste åren tagit emot 

mångmiljonbelopp från islamistiska stater för att bygga moskéer i Sverige. Det är inte orimligt att 

tänka sig att detta försatt de muslimska organisationerna i en beroendeställning gentemot mycket 

extrema islamistiska regimer som praktiserar islamisk sharialagstiftning. 

     (Åkesson 2011:3) 

Ett konkret exempel på donationer som leder till moskébyggen tas upp av Hansson i sin 

artikel om spridandet av wahhabismen. Det är enligt Hansson inte av godhet som saudierna 

donerar pengar till muslimska organisationer för moskébyggen. Hansson refererar till en text 

skriven av Johanna Sjövall och Karwan Tahir som är medarbetare på P1. Referaten som 

Hansson använder sig av handlar i huvudsak om hur saudiska intressen försöker köpa sig 

inflytande i Sverige. Vidare skriver Sjövall och Tahir att gåvorna inte är utan motprestation 

och exemplifierar med moskén i Sarajevo där gåvogivarna bestämde allt gällande 

byggnationen (Sjövall & Tahir 2005 i Hansson 2011:3). Hansson skriver som kommentar på 

artikeln av Sjövall och Tahir: ”Politiker från de etablerade partierna bryr sig inte om att 

utländska intressen missbrukar religionsfriheten för utkolportering av extremläror som är rakt 

motsatta de svenska intressena” (Hansson 2011:8). Exakt vad dessa svenska intressen är anger 

Hansson inte. Däremot har Hansson lyft upp teman som att Sverige är demokratiskt och 

svenskar har rätten att tillhöra vilken religion de vill i kontrast till Saudiarabiens status som 

teokrati med sharialagar (Hansson 2011:3).  

Stenkvist skriver i sin artikel gällande böneutrop i Fittja om dess implikationer för det 

offentliga rummet. Det offentliga rummet har under en lång tid sekulariserats och det var 

inget som skedde under en natt. Den svenska sekulariseringen är en konsekvens av en lång 

rad politiska beslut. Införandet av en ny tradition är dock inte lika demokratisk enligt 
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Stenkvist. ”Processen där en främmande religion gör insteg i vårt offentliga rum är inte 

samma process som när vårt samhälle alltmer sekulariserades” (Stenkvist 2012:10). Vi vill 

behålla det sekulariserade offentliga rummet skriver Stenkvist och inte ens den svenska 

morgonbönen skulle gå att återinföra. ”Att teologisera vårt samhälle och offentliga rum med 

en främmande religion är i detta perspektiv ännu vansinnigare och torde sakna folkligt stöd i 

ännu större omfattning” (Stenkvist 2012:10). Stenkvist skriver detta och tillägger att det även 

kan användas som ett argument mot den kyrkliga klockringningen. Klockringningen är dock 

enligt Stenkvist undantagen eftersom det har en stark historisk hävd (Stenkvist 2012:10). 

Att det sekulariserade Sverige är under attack uttrycker även Dagerlind oro för samtidigt som 

hand lyfter upp problemen som Malaysia står inför. 

Medan vi i vår del av världen ser vår judeo-kristna värdegrund, upplysningstradition och sekulära 

demokrati alltmer hotad av tilltagande islamisering och arabisering med sharia, islamistisk teokrati 

och kvinnoförtryckande hederskultur, upplever man de omvända problemen i Malaysia. 

     (Dagerlind 2012:5) 

Stenkvist hyllar de initiativ som ämnar motarbeta pluralismen i Malaysia och lyfter fram 

hur viktigt det är att utbilda lärarna i kampen mot det mångkulturella samhället. ”En 

avgörande skillnad jämfört med Sverige är att de malaysier som är medvetna om de 

utifrån kommande hoten mot den egna kulturen och värdegrunden […] kan göra något 

åt saken…” (Dagerlind 2012:5). Gällande det svenska arbetet om mångfald skriver 

Dagerlind att de blinda som styr ”hjälper till att underminera den egna kulturen och 

bana väg för de utifrån kommande eroderande krafterna” (Dagerlind 2012:5). Dagerlind 

skriver även att vi kan fördöma hur vissa regeringar väljer att styra sina länder men i 

slutänden har de rätten att styra sina länder såsom de vill. Dagerlind avslutar med att 

skriva: ”Vad vi däremot kan och bör göra är att slå vakt om vårt eget sätt att leva, vår 

kultur, vår värdegrund och vårt politiska system genom att erinra oss Kiplings ord och, 

precis som malaysierna, låta öst vara öst och väst vara väst och se till att de två aldrig 

mötas” (Dagerlind 2012:5).    
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8. Diskussion 

Uppsatsens syfte var att besvara de två frågeställningarna: 1. Hur framställs islam och 

muslimer i SD-Kuriren? 2. Vad kan syftet med denna framställning vara? Frågeställning 

nummer ett diskuteras under rubrik 8.1. Frågeställning nummer två diskuteras under rubrik 

8.2. 

8.1 Islam som ett hot  

Bruce, Lipponen och Gerle menade att religion kan ses som ett hot. Bruce skrev generellt om 

att religion kan ses som ett hot mot den nationella suveräniteten (Bruce 2003:176). Lipponen 

skrev att islam hotade den svenska kulturen och nationella gemenskapen (Lipponen 2033:136, 

142) och Gerle skrev om hur det påstådda hotet från islam hotade Sverige och det svenska 

livet i allmänhet (Gerle 2010:51). Författarna i SD-Kuriren har över ett flertal år och 

regeringsbyten arbetat för att utmåla islam som ett hot. Exempel på skribenter som har arbetat 

med detta är partiledare Jimmie Åkesson som skriver att islamister som tränas utomlands kan 

influera extremister i Sverige (2011:3) och även Hansson skriver att Geert Wilders viktigaste 

budskap var att västvärlden är hotad av islam (Hansson 2012:2) och att förespråkare för 

extremläror köper inflytande via moskébyggen (Hansson 2011:8). Även Dagerlind stämmer in 

i kören 2012 då en artikel om Malaysia publiceras vilken inleds med orden att västvärlden är 

hotad av teokrati, sharia och islamisering (Dagerlind 2012:5).  

Lipponen skriver att islam ses som ett hot mot svensk gemenskap och kultur hos dem som 

Lipponen intervjuat (Lipponen 2004:136, 142). Hotet mot gemenskapen och kulturen lyfts av 

flera skribenter, bland andra Hansson, Stenkvist och Dagerlind.  

Islam är ett hot mot den västerländska demokratiska traditionen (Hansson 2011:6). Det lyfts 

också av flera skribenter hur islam är ett hot mot det svenska sekulariserade offentliga 

rummet, vilket är en del av den svenska kulturen. Hansson talar om hur det är omöjligt att 

skilja på politik och religion i islam vilket går tvärt emot den svenska traditionen (Hansson 

2011:6). Stenkvist slår ett slag för det sekulariserade rummet i sin artikel om böneutropen i 

Fittja (Stenkvist 2012:10). Utöver Hansson och Stenkvist skriver även Dagerlind om hotet 

mot det sekulariserade Sverige då han uttryckligen skriver att den sekulariserade svenska 

demokratin är ansatt av islamiseringen (Dagerlind 2012:5). Ett konkret exempel på hur ansatt 
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det sekulariserade Sverige är bistår Stenkvist med. Att införa böneutrop i ett område där det 

inte kommer störa någon är nära på odemokratiskt. Det som är intressant att lägga märke till 

är hur Stenkvist explicit säger att det är det sekulariserade rummet som hotas, inte kyrkan. För 

att göra det ännu värre är det dessutom en främmande religion som försöker teologisera 

rummet (Stenkvist 2012:10). Här ser vi det som Gardell skrev om, att den moderna 

islamofobin inte längre ser islam som ett hot mot kristendomen utan snarare som ett hot mot 

den sekulariserade offentligheten (Gardell 2011:84). 

Vad resultatet visar på är att en stor del av allt som skrivs om islam fokuserar på de negativa 

aspekterna av islam. Åkesson själv skriver att muslimer inte ses som kollektivt skyldiga till 

extremism och terror (Åkesson 2011:3) men någon nyansering är det inte att tala om i något 

av materialet. Gerle skriver att Sverigedemokraterna är medvetna om att muslimer inte är en 

homogen grupp men att alla likväl kunde betraktas som ett hot (Gerle 2010:51). Det är också 

ett alvarligt hot som SD-Kurirens diverse skribenter målar upp. Dagerlind (2012:5) målar en 

bild av muslimen som den raka motsatsen till den svenska demokratin och välfärden.  

Gardell skriver att hotets fokus har skiftat från religionen till samhället i allmänhet (2011:84) 

vilket reflekteras i ett flertal texter. Malmberg skriver att den muslimska kulturen är så färgad 

av islam att den enda utgången är en diktatur (Malmberg 2012:5). Dagerlind talar om islam 

och diktaturer i samma mening och menar att islam är ”inkompatibel med demokrati” 

(Dagerlind 2012:5). Med det i åtanke är det inte svårt att sätta sig in i Sverigedemokraternas 

idévärld där det förefaller som om islam är ett hot mot den svenska kulturen. Om 

Sverigedemokraterna behandlar islam som ett hot mot den nationella suveräniteten tål att 

diskuteras vidare. Att muslimer i allmänhet ses som ett hot mot den svenska kulturen som 

Gardell (2011:84) och Lipponen (2004:142) skriver, verkar utifrån resultatet som en rimlig 

observation. Gardell skriver att islam hotar det sekulariserade svenska samhället (Gardell 

2011:84). Lipponen menar att inte bara hotas den svenska moralen utan även den svenska 

statsreligionen riskerar utkonkurreras (Lipponen 2044:136, 142). Det finns ytterligare 

tendenser i det analyserade materialet som ligger i linje med det som Lipponen skriver 

gällande islam som kontrast till kristendomen i frågor gällande moral. Jacobson skriver om 

hur religion är en kulturförmedlare och teokratiska hederskulturen som är Saudiarabien och 

Irans står i direkt motsats till den västerländska (Jacobson 2013:19). Talet om 

massinvandringar som förs av Hansson (2011:6) stämmer in med Gerles tal om potentiella 

immigranter, dvs de är inte ett hot än men de kan bli (Gerle 2010:51). 
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8.2 Framställningens syfte 

SD-Kurirens skribenter förefaller aktivt jobba med att utmåla islam och muslimer som ett hot. 

Den stora frågan är varför. 

Døving skriver om hur stereotyper av andra skapar en stereotyp av den egna gruppen (Døving 

2010:52). Genom att konstant peka ut muslimers negativa egenskaper såsom antidemokratiska 

(Malmberg 2012:8), kvinnoförtryckande hederskultur (Dagerlind 2012:5) samt teokratiska 

(Hansson 2011:3) kan SD-Kurirens skribenter skapa en bild av svensken som den exakt 

motsatta. Svensken och Sverigedemokraten blir den demokratiska jämställdhetsälskande 

kämpen för en separation mellan stat och kyrka. Tillskrivs negativa egenskaper muslimer och 

den muslimska moralen ser vi också att kyrkan och den moral som medföljer (en moral som 

Sverigedemokraterna håller högt enligt Lipponen 2004:123) skapar en del av den svenska 

kulturen, förvandlas islam och moskéer till en motsats som måste bekämpas.  

Skapandet av islam som en motsas till det svenska förekommer i materialet och uttrycks 

delvis rakt ut. Hansson skriver bland annat om de saudiska extremlärorna som ligger i direkt 

motsats till de svenska intressena (Hansson 2011:8). Hansson bidrar ytterligare till ämnet när 

han hävdar att islam är den ideologi som står i direkt motsats till den västerländska 

demokratiska (Hansson 2011:6). Vad Hansson gör här att han skapar en motsats till det 

svenska. Om muslimen är antitesen till det demokratiska väst blir muslimen det diktatoriska 

öst. Genom att skapa starka motpoler visar Hansson, enligt Lincolns teori (2006:20, 34), 

vilken sida det goda och onda han står på. Samtidigt reser han murar mot den andre i syfte att 

locka till sig fler väljare (Gerle 2010:11-12). Det bör också i sammanhanget nämnas att det 

inte enbart är Hansson som gör detta. Gomér talar om vikten av att agera som motpol till 

islamiseringen (Gomér 2015:24) och genom det skapas återigen en mur och en motpol. 

Sverigedemokraterna blir återigen de som håller linjen mot det onda vilket också kan fungera 

väl i rekryteringssyfte. 

Genom att påvisa hur hotande islam är kan SD-Kurirens skribenter bidra till en mobilisering 

av krafter mot hotet, vilket är något som Dagerlind propagerar för då han skriver ”Vad vi 

däremot kan göra är att slå vakt om vårt eget sätt att leva, vår kultur, vår värdegrund…” 

(Dagerlind 2012:5). Genom sin text skapar dessutom Dagerlind en bild av vad som är det 

goda och onda i sammanhanget. Vad som dock är väldigt intressant är att även om Dagerlind i 

sin text talar om hur dåligt det är med islam slår han ändå ett slag för Malaysias rätt att 
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faktiskt få vara muslimer (Dagerlind 2012:5). Dagerlind slår här ett tydligt slag för 

kulturbevarandet. Allt var gott innan den andra kom och inkräktade skriver Døving (2010:53) 

och det skulle vara en möjlig förklaring till varför Dagerlind (2012:5) och Hansson (2011:6) 

skriver om problemen som medförs vid beblandningen av olika kulturer. Exemplet som 

Dagerlind visar att oavsett var du befinner dig var det alltid bra innan ”den andre” kom och 

förstörde. Det får även Dagerlind att se konsekvent ut i sitt resonemang om han slåss för 

samtliga människors rättigheter till att slippa inkräktande. Hade han exempelvis argumenterat 

för att exportera kristendomen i Malaysia hade det blivit svårare att föra argument om att 

islam inte får exporteras till Sverige. Att Dagerlind lyfter upp just Malaysia som exempel på 

en nation med kulturer på kollisionskurs kan (utöver det av Dagerlind hyllade motståndet) 

vara den gamla polemiken mellan islam och kristendom som Lipponen beskriver (Lipponen 

2004:12).  

Døving och Malm skriver i stort sett om samma sak men använder två olika begrepp. Døving 

använder sig av “the assignment of blame” medan Malm använder sig av syndabocken. I 

Hansson mikrokosmiska Malmö beskylls, vid ett flertal gånger, delar av den växande 

muslimska befolkningen för judarnas uttåg från Malmö (Hansson 2013:2 & 2011:6). 

Muslimerna beskylls också för ett ökat terrorhot och en växande ghettoisering (Hansson 

2011:6), att det kan finnas andra orsaker till problemen förefaller sig inte ingå i Hansson 

idévärld och det är intressant att se att enbart muslimerna beskylls för problemet. Det hade 

varit ett ypperligt tillfälle att angripa integrationspolitiken. Dagerlind beskyller även han 

muslimerna för problem i dagens samhälle. Muslimerna ska enligt Dagerlind vara en kraft 

som eroderar den egna svenska kulturen (Dagerlind 2012:5). Att den svenska kulturen (vad 

den är definieras aldrig) urholkas är alltså muslimernas fel. Lipponen observerade att de 

Sverigedemokraterna som låg till grund för hans studie ansåg att invandrare hotade den 

svenska gemenskapen och moralen (Lipponen 2004:123, 124. 136).  

En del av syndabocksteorin om Malm beskriver är att gruppen som skapat den måste se 

syndabocken som roten till det onda på riktigt. Samt att syndabocken inte ska se sig själv som 

roten till allt det onda (Malm 2009:620-624). Huruvida skribenterna i SD-Kuriren verkligen 

tror att islam är roten till allt ont är svårt att avgöra. Det intressanta i sammanhanget är att de 

försöker framställa islam som sådan. Framställningen påverkar andra människors handlande.   

8.3 Slutsats 



 

23 

 

Uppsatsen syfta var att besvara de två frågeställningar som presenterades i kapitel två. Nedan 

följer en kort sammanfattning av diskussionen. 

1. Hur framställs islam och muslimer i SD-Kuriren?  

Islam framställs starkt negativ och uteslutande som ett hot. Hotet varierar från att hota enbart 

Sverige (Stenkvist 2012:10) till att hota hela den västerländska civilisationen (Hansson 

2012:2). Muslimer och islam beskrivs också som odemokratiska och rent av oförenliga med 

demokrati och demokratiska värderingar (Malmberg 2012:8). 

2. Vad kan syftet med denna framställning vara? 

Ett syfte kan vara att skapa stereotyper av vem den andre är och genom det skapa en bild av 

den egna gruppen (Døving 2010:52). Med andra ord, när exempelvis Malmberg skriver om 

hur kvinnoförtryckande och antidemokratiska muslimer är (Malmberg 2012:8) definieras 

svensken som en kämpe för ett jämställt och demokratiskt väst. Islam och muslimer blir den 

negativa motsatsen till vad det innebär att vara svensk. Genom att ytterligare betona vilket hot 

den andra är och på vilken sida det goda Sverigedemokraterna står på kan SD- Kurirens 

skribenter skapa en motrörelse mot det onda. De blir nationens sista försvarare (Lincoln 

2006:20, 34) (Gerle 2010:11-12). 

Ett annat syfte kan vara att framställa muslimer som syndabocken till allt som inte mår bra i 

det svenska samhället. Muslimer beskylls bland annat för judarnas uttåg från Malmö 

(Hansson 2013:2 & 2011:6) samt en eroderande kraft av den svenska moralen, gemenskapen 

och kulturen (Dagerlind 2012:5). Huruvida SD-Kurirens skribenter ser islam som roten till 

många av Sveriges problem eller om det är cyniskt röstfiske behöver mer forskning för att 

avgöras. 

För att komma till en definitiv slutsats av vad som driver SD-Kurirens skribenter krävs vidare 

forskning. 

Jämfört med tidigare forskning gällande Sverigedemokraterna och religion skiljer sig den här 

uppsatsen mot de tidigare gällande val av material. Lipponen använde sig av intervjuer, Gerle 

fokuserade på motioner skrivna av Sverigedemokrater, Otterbeck gjorde en enkätstudie. Den 

här uppsatsen har uteslutande material från SD-Kuriren. Det är av intresse att samtliga källor 

undersöks för att finna roten till ett fenomen och inte förrän varje källa är undersökt kan vi 
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komma med en slutsats. Den här uppsatsen bidrar till kunskapsbanken genom att undersöka 

en källa som inte har fått mycket uppmärksamhet i tidigare studier. 

För vidare forskning föreslår jag att forskaren undersöker sambandet mellan 

Sverigedemokraterna och den kontrajihadiska rörelsen, bland annat om och hur Bat Ye’ors 

teorier om Eurabien anammats av partiet. Det hade också varit av intresse att genomföra en 

studie som undersöker hur Sverigedemokraternas retorik kring religion har förändrats sedan 

tillkomsten 1988. Sverigedemokraterna har under en tid arbetat för att bli ”rumsrena” och det 

vore av intresse att se hur det återspeglas i SD-Kuriren.  
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