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Sammanfattning 
 

Sverigedemokraterna har idag en framträdande roll inom svensk politik och samhällsdebatt. 

De ser nationalismen som en av grundstenarna i sin politik och vill värna om Sverige och det 

svenska. Sverigedemokraterna har idag en riksdagsposition, ett faktum som i samband med 

partiets nationalistiska ideologi fick mig att vilja nå en ökad förståelse för deras syn på 

nationalism. Studien utgår från frågeställningarna hur uppfattar politiskt aktiva 

Sverigedemokrater den nationalistiska ideologin och dess betydelse för deras 

parttillhörighet? samt vilka faktorer har påverkat intervjupersonernas val av 

partitillhörighet? 

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur politiskt aktiva Sverigedemokrater uppfattar den 

nationalistiska ideologin samt vilken betydelse dessa ideologiska grundtankar har haft för 

deras val av partisympati. Studien syftar till att nå en ökad förståelse kring vilken betydelse 

Sverigedemokraterna sätter i den nationella gemenskapen samt hur de anser att denna 

gemenskap utmärker sig. Studien intresserar sig även vilken betydelse nationalismen har haft 

för dessa politiskt aktiva Sverigedemokraters val av partitillhörighet. 

 

Studiens frågeställningar har jag undersökt genom fem kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med politiskt aktiva Sverigedemokrater. Därefter har jag, med hjälp av den 

hermeneutiska metodansatsen, analyserat resultatet av intervjuerna i relation till teorier kring 

nationalism, nationen, rasism samt tidigare forskning på området.  

 

Nyckelord: förståelse, gemenskap, hermeneutik, nation, nationalism, tolkning, 

Sverigedemokrater 
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1. Inledning 
Det är val 2010 och Sveriges befolkning har precis fått reda på att Sverigedemokraterna har 

fått så pass många röster att de har tagit sig över riksdagsgränsen. På tv:n visas hur 

Sverigedemokraterna firar med alkohol, sång och hejarop samtidigt som deras politiska 

motståndare reagerar med tårar och ilska. Själv sitter jag som paralyserad vid tv:n. Hur gick 

det här till, hur kan ett politiskt parti med de åsikter som Sverigedemokraterna står för ha nått 

denna framgång?  

 

Sedan denna dag har jag följt den allmänna debatten kring Sverigedemokraterna. En debatt 

som bland annat har handlat om hur vi bäst bör hantera Sverigedemokraternas politik och 

huruvida vi gör SD en tjänst då vi på olika sätt försöker att tysta dem och hålla dem utanför 

debatter istället för att på ett sakligt sätt ta debatten med dem. Frågan är om en stigmatisering 

av Sverigedemokraterna inte öppnar upp för en möjlighet för dem att anta ett slags martyrskap 

som i längden gynnar partiet och deras politiska ställning. Hur bör vi på bästa sätt agera för att 

inte låta denna politik bli en accepterad del av den politiska debatten och hur kan vi undgå att 

låta politiken färgas av de främlingsfientliga strömningarna? Nationalismen är ofta en central 

ideologisk ståndpunkt hos de högerextrema partierna och rörelserna och Sverigedemokraterna 

är inget undantag. Jag intresserar mig i denna studie för hur politiskt aktiva inom 

Sverigedemokraterna själva uppfattar denna ideologi.  

 

Nationalism kan i värsta fall symbolisera ett ”vi och dem” tänkande på yttersta nivå. Överallt i 

Europa idag syns tendenser till att tänka och tala i termer av ”vi och dem”, inte minst på 

politisk nivå (Lodenius & Wingborg 2010). Att generalisera och även gruppera människor 

utifrån olika aspekter kan till en viss nivå kanske ses som något mänskligt, men 

konsekvenserna då det sker på detta sätt och på denna nivå kan bli långtgående. Här i Sverige 

är dessa tendenser tydliga, inte minst med tanke på Sverigedemokraternas ställning i den 

svenska politiken. Sverigedemokraterna bekänner sig öppet till den nationalistiska ideologin, 

även om de idag har kompletterat nationalismen med den bredare beteckningen 

socialkonservatism. Sverigedemokraterna kallar sig för ett Sverigevänligt parti och på deras 

hemsida står att läsa att de ser ”nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet 

med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet”. Vidare står även 

att läsa att de finner det av yttersta vikt att slå vakt om den ”välfungerande och djupt rotade 

gemenskap” som de menar att den nationella gemenskapen är (Sverigedemokraternas 

principprogram 2012-05-13). 

 

Trots att Sverigedemokraterna bytt huvudbeteckning är nationalismen en central del i deras 

politik och socialkonservatismen hänger, enligt Sverigedemokraterna, nära samman med 

nationalismen. Det faktum att nationalismen är en så central aspekt av Sverigedemokraternas 

politik och tycks ligga som en grund för många utav deras argument och ståndpunkter, anser 

jag vara ett intressant skäl till att intressera sig för deras syn på nationalism och dess betydelse 

för dem. Sverigedemokraterna och deras politik är i dagens läge en del av Sveriges politik och 

allmänna samhällsdebatt, vilket påverkar oss på individnivå i vår vardag. Detta anser jag gör 

ämnet socialpsykologiskt intressant.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur politiskt aktiva Sverigedemokrater ser på 

nationalism samt få en förståelse för den nationalistiska ideologins betydelse för deras val av 

partitillhörighet. Studien syftar till att nå en ökad förståelse kring vilken betydelse 

Sverigedemokraterna sätter i den nationella gemenskapen samt hur de anser att denna 

gemenskap utmärker sig samt vilka faktorer som har påverkat deras beslut att bli politiskt 
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aktiva inom just Sverigedemokraterna. Detta kommer jag att ta reda på med hjälp av den 

hermeneutiska metodansatsen och kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem politiskt 

aktiva Sverigedemokrater. Studiens frågeställningar är följande: 

 

 Hur uppfattar politiskt aktiva Sverigedemokrater den nationalistiska ideologin och 

dess betydelse för deras parttillhörighet? 

  

 Vilka faktorer har påverkat intervjupersonernas val av partitillhörighet? 

 

1.2 Disposition 
Denna studie har inletts med en introduktionsdel innehållandes inledning, studiens syfte och 

frågeställningar. Härefter presenteras bakgrunden till studien i form av en redogörelse för 

Sverigedemokraterna som parti. Sedan presenteras tidigare forskning på området vilket har 

delats upp i fem teman kopplade till studiens syfte: nationalism, Sverigedemokraterna och 

rasism, Sverigedemokraternas framgång, Sverigedemokraternas sympatisörer samt 

främlingsfientlighet. Detta följs av en sammanfattning av den tidigare forskningen.  

 

Därefter presenteras teoridelen vilken i denna studie består av Anderson och Gellners olika 

definitioner av nationalism samt Balibars syn på kopplingen mellan nationalism och rasism. 

Sedan presenteras metoddelen där den valda metodansatsen presenteras följt av en 

redogörelse för min förförståelse, urval, utformning och tillvägagångssätt vid intervjuerna 

samt de etiska riktlinjer som jag har förhållit mig till. Slutligen redogörs för studiens 

analysförfarande. 

 

Härefter presenteras resultatet vilket inleds med en kort redogörelse för de intervjupersoner 

som resultatet vilar på. Sedan presenteras själva resultatet genom citat från intervjuerna vilka 

delats in i sex teman: Varför just Sverigedemokraterna? Nationalism, Ett Sverigevänligt parti, 

Gemenskap, Kulturell homogenitet samt Vad är svenskhet? Resultatet avslutas med en 

sammanfattning innan diskussionsdelen tar vid. I diskussionsdelen diskuteras resultatet i 

relation till syfte och frågeställning, teori, tidigare forskning samt metod. Slutligen presenteras 

de viktigaste slutsatserna som dragits av studien samt förslag till vidare forskning. 

 

1.3 Bakgrund 
Jag kommer här att kort redogöra för Sverigedemokraterna som parti och deras bakgrund. 

Därefter kommer jag även att visa på en granskning av Sverigedemokraterna och deras politik 

för att påvisa hur den allmänna debatten kring partiet ser ut idag, något som jag vill påvisa 

genom hänvisning till en bok skriven av två journalister. Journalister som är opinionsbildande 

och påverkar den allmänna synen på partiet och deras politik. Jag kommer även att ge en kort 

definition av begreppet nation. Detta därför att det kan vara av intresse för läsaren att få en 

mer kontextuell bakgrund till studien. 

 

1.3.1 Sverigedemokraternas bakgrund 
Sverigedemokraterna startades 1988 och har sedan 2005 Jimmie Åkesson som partiledare. 

Vid valet 2006 var partiet det i särklass största partiet utanför riksdagen och det mediala 

påslaget blev efter detta val stort. Sverigedemokraterna började synas alltmer i media. Partiet 

har sedan 90-talet varit representerade på kommunal nivå och är även representerade i 

Svenska Kyrkans högst beslutande organ. I valet 2010 tog de sig över riksdagsgränsen med 

5,7 procents stöd och de erhöll därmed 20 mandat i riksdagen, utöver detta vann partiet nu 70 

mandat i 15 landsting och 612 mandat i 246 kommuner (Sverigedemokraternas partihistorik 

2013-05-17).  
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Sverigedemokraterna kallar sig för ett Sverigevänligt parti som säger sig vilja eftersträva en 

”hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället”. I partiets partistadgar från 

2011 kan man ta del av partiets syfte: 
 

Sverigedemokraternas syfte är att värna det svenska folkets och den svenska nationens bestånd. 

Med partipolitiskt engagemang ska partiet genom sina föreningar och aktiva verka i folkrörelsens 

form för ett större inflytande för dem som sympatiserar med detta syfte 

 

Sverigedemokraterna menar alltså att partiets syfte, anledningen till deras existens, är att 

värna det ”svenska folket och den svenska nationens bestånd”. Enligt nationalencyklopedin 

betyder värna att skydda något mot eventuellt hot (Nationalencyklopedin 2013-05-31). Det 

svenska folket och den svenska nationens bestånd anser Sverigedemokraterna bäst skyddas 

genom ett ökat inflytande för dem som ”sympatiserar med detta syfte”. På partiets hemsida 

går det även att ta del av partiets ideologi (Sverigedemokraternas ideologi 2013-05-07). Även 

där framträder nationalism, homogenitet och gemenskap som tydliga grundstenar i partiets 

politik:  

 
Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och 

samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och 

visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. Ett samhälle byggt på samhörighet är en 

förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande 

arbetsmarknad. Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna 

bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det 

växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och 

sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på 

jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel  

  

Sverigedemokraterna anser sig vara ett Sverigevänligt parti som har som mål att skapa ett 

samhälle karaktäriserat av en hög grad av gemenskap och samhörighet, en typ av samhälle 

som de menar att vi inte lever i idag. De menar att kulturell homogenitet är avgörande för att 

välfungerande samhälle. De framställer dagens samhälle som splittrat, vilket de med sin 

politik vill råda bot på.  

 

Partiet ändrade 2011 huvudbeteckning från den tidigare nationalismen till att kalla sig för ett 

socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. I principprogrammet står det att läsa 

att Sverigedemokraterna anser att nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget för att 

bevara den gemensamma identiteten och samhällets solidaritet samt att en av 

socialkonservatismens viktigaste uppgifter är att bevara välfungerande och djupt rotade 

gemenskaper såsom de anser att nationen, likt familjen, är.  

 

Under rubriken Vad är typiskt svenskt? gör Sverigedemokraterna ett försök att definiera 

svensk kultur och varför de anser det viktigt att bevara detta svenska. De menar att begreppet 

kultur inbegriper en mängd olika saker såsom sådant vi producerar, sådant vi utövar, yttre 

fenomen såsom klädsel och mat, traditioner, ceremonier men även egenskaper såsom att vi 

svenskar är tysta, reserverade, försiktiga och gästvänliga. Värderingar anses vara en av de 

viktigaste kulturella markörerna (Sverigedemokraterna: vad är svensk kultur? 2013-05-23). 

Följande ges som exempel på vad som är typiskt svenskt: 

 
Typiskt svenskt kan väl vara köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen, att ha med sig 

matlåda till jobbet, att betala tillbaka 5 kr till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att 

lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka snaps och äta sill 

på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Esaias 
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Tegnér, Vasaloppet, 14 juli på Solliden, folkdans, folkmusik, bonader på väggarna, Carl Larsson, 

trasmattor, ljus inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig 

på  

De exemplifierar i ovanstående stycke alltså sådant som de anser vara typiskt svenskt. Vidare 

skriver de att de tror att Sverige och svenskarna blir rotlösa och identitetslösa om vi inte har 

ett tydligt definierat kulturarv. De skriver även att de värderingar som råder i Sverige är 

”sympatiska” och de anser dem därför vara viktiga att bevara samt att en del andra 

värderingar som kommer in i Sverige, i och med att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle, 

riskerar att splittra landet (Sverigedemokraternas principprogram 2012-05-27).  

1.3.2 Sverigedemokraterna i den mediala debatten 
Det finns i dagsläget ett flertal mediala aktörer och opinionsbildare som riktat sitt intresse 

mot Sverigedemokraterna. Särskilt intresse har journalister riktat mot partiet. Exempel på 

sådana är Lisa Bjurwald, Jan Guillou, Anna-Lena Lodenius, Annika Hamrud och Nicklas 

Orrenius. Deras röster och uttalanden är opinionsbildande därför att de syns på olika sätt 

inom media och därför påverkar den allmänna synen på Sverigedemokraterna och deras 

politik. Därför är det intressant att visa på den allmänna synen på Sverigedemokraterna och 

deras politik, för att i enlighet med hermeneutiken få en mer kontextbunden förankring för 

studien och ge ytterligare en del till den helhet som studien är. 

Lodenius & Wingborg (2010) tillhör de journalister som har granskat Sverigedemokraternas 

och deras politik. Denna granskning har de sammanfattat i en bok vid namn Slaget om 

svenskheten: ta debatten med Sverigedemokraterna. Denna bok finner jag sammanfatta lite av 

hur debatten kring Sverigedemokraternas och deras politik ofta ser ut i media och vilka 

aspekter som lyfts fram. Detta är en medial debatt som jag tror att vi alla mer eller mindre tar 

del av och som påverkar vår förförståelse. Det kan därför vara intressant att visa vad dessa 

opinionsbildande röster säger. Materialet till denna granskning har författarna insamlat genom 

intervjuer med Sverigedemokrater i såväl toppskikten av deras parti som lägre nivåer inom 

partiet. De har även granskat debattartiklar, principprogram, uttalanden i media, bloggar och 

på en rad andra medier där företrädare för partiet på olika sätt har uttalat sig om deras politik 

(2010:5ff). Författarna menar att Sverigedemokraterna ingår i en grupp med liknande partier 

runtom i Europa som alla etiketteras som främlingsfientliga, nationalistiska, högerpopulistiska 

och högerextrema. Dessa menar författarna alla har gemensamt att de när en föreställning om 

biologiskt avgränsbara nationella identiteter, tilltron till en stark och auktoritär stat, tydliga 

kategoriseringar av människor samt exkludering av dem som inte anses tillhöra folket. 

 

Lodenius & Wingborg (2010) menar vidare att människor kan delas upp på många olika sätt, 

men att då man anser en sådan kategorisering vara suverän andra, såsom i SD:s fall 

kategoriseringen mellan svenskar och icke-svenskar, menar de att detta handlar om ett 

ideologiskt projekt. Vidare menar de att det har skett en förskjutning från rasgrundad 

främlingsfientlighet till främlingsfientlighet grundad på kultur, något som gjort att 

rasismbegreppet måste vidgas och anpassas till dagens samhälle och därmed börja innesluta 

främlingsfientlighet på kulturella grunder. Denna främlingsfientlighet menar de framförallt 

motiveras av välfärdschauvinism, tankar om att endast ett lands ”ursprungliga” invånare har 

rätt till välfärd och att välfärden undermineras av de kostnader som invandringen för med sig 

(2010:10ff).  

 

Lodenius & Wingborg (2010) menar vidare att det har skett tydliga försök från 

Sverigedemokraternas sida att söka rentvå partiet från tidigare nazistiska och rasistiska 

kopplingar genom att på olika sätt skapa en mindre extrem bild av deras politik. Detta för att 
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försöka göra partiet mer socialt accepterat och därmed nå en bredare väljargrupp. Trots detta 

menar författarna att Sverigedemokraterna är och förblir ett enfrågeparti vilket de styrker 

genom att visa hur Sverigedemokraterna kopplar de flesta frågor, även de som egentligen inte 

har med invandringspolitiken att göra, till konsekvenser av invandringen. I övriga frågor där 

Sverigedemokraterna inte gör dessa kopplingar till invandringspolitiken menar författarna att 

de ofta är populistiska och ombytliga (2010:12). Författarna menar vidare att 

Sverigedemokraterna har försökt, och till viss del lyckats, förändra bilden av partiet även på 

andra sätt. Dels genom att undvika att tala om deras tidigare nazistiska kopplingar men även 

genom att utesluta stora mängder aktiva som inte uttrycker sig på det sätt som partistyrelsen 

anser lämpligt. Författarna menar även att partiet genom den så kallade ”fantastiska fyran” 

(bestående av lundastudenterna: partiledaren Jimmie Åkesson, partisekreteraren Björn Söder, 

pressekreteraren Mattias Karlsson och SD-kurirens chefredaktör Richard Jomshof) skapat en 

mer akademisk framtoning av sin politik.  

 

I takt med att den rasgrundade främlingsfientligheten har ändrat skepnad till den kulturella, 

har partiet även haft ett interesse i att definiera svenskheten och det svenska på olika sätt. 

Lodenius & Wingborg (2010) menar att SD har identifierat och konstruerat svenskheten 

genom en förvriden bild av det föregångna Sverige för att skilja svenskarna och det som är 

svenskt från omvärlden och det icke-svenska (2010:13ff). Författarna menar även att 

Sverigedemokraterna ständigt när en bild av partiet som utstötta, att de odlar en slags 

martyrbild av sig själva som ”de som säger det som ingen annan vågar säga” (2010:20). 

1.3.3 Begreppet nation 
För att kunna tala om vad nationalism innebär, är det väsentligt att även definiera vad 

begreppet nation innebär. Detta för att i enlighet med hermeneutiken ge nationalismen en mer 

kontextbunden redogörelse. Enligt nationalencyklopedins definition är begreppet nations 

grundläggande betydelse relaterat till ordet folk, det innebär människor som knyts samman 

av en gemensam identitet. Basen för denna identitet kan variera men bygger alltid på 

subjektiva föreställningar om vad det är som karaktäriserar denna identitet och dessa 

föreställningar tenderar att etableras och få betydelse inom politiken. Under 1800-talet växte 

det fram två definitioner av nationsbegreppet, enligt definitionen som härstammar i den 

statsnationella uppfattningen består en nation av medlemmarna inom en stat oberoende av 

bakgrund och härkomst. Enligt den andra kulturnationella uppfattningen hävdar man istället 

att en nation kännetecknas av en gemensam härkomst och en speciell kultur. 

Nationstillhörigheten uppfattas i den senare definitionen som central för medlemmarna och 

man förutsätter att tryggandet av nationens fortlevnad förutsätter kontroll över en egen stat, 

nationalstaten. Den kulturnationella uppfattningens förespråkare vill försöka stärka 

gruppidentifikationen inom nationen (Nationalencyklopedin 2013-05-14). 

2. Tidigare forskning  
Under detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning på det område som jag har 

valt att studera och som på olika sätt är kopplade till studiens syfte och frågeställning. Detta 

för att påvisa på vilket sätt min studie är ett bidrag till den redan existerande forskningen på 

området. Den tidigare forskningen delades upp i teman efter att jag gått den forskning som jag 

fann relevant och som ville ha med i min studie, efter att ha läst igenom dessa artiklar delade 

jag upp dem i teman utifrån de olika områden som de sade något om. Den tidigare 

forskningen har alltså delats in i teman kopplade till studiens syfte, dessa teman är följande: 

Nationalism och invandringspolitik, Sverigedemokraternas framgång, Sverigedemokraternas 

sympatisörer, främlingsfientlighet och Sverigedemokraterna och rasism. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av den forskning som tagits upp i detta avsnitt. 
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Den tidigare forskningen har hittats genom databaserna Google Schoolar och Sociological 

Absracts och jag har använt mig av sökorden: nationalism och Sverigedemokraterna.  

 

2.1 Nationalism och invandringspolitik  
I en artikel vid namn Den ofrånkomliga nationalismen som utgetts för tidskriften Sociologisk 

forskning, skriver forskaren Elizabeth Özdalga (2011) som är verksam vid Svenska 

forskningsinstitutet i Istanbul om hur den nationella gemenskapen är under ständig utveckling 

och hela tiden förändras och återskapas. Hon menar att stommen i denna nationella 

gemenskap utgörs av språket och bärs upp av abstrakta påverkansfaktorer såsom erfarenheter 

och minnen av viktiga händelser och aktörer, normer och värden (2011:51ff). Özdalga menar 

att även skönlitteraturen har en påverkan på hur den nationella gemenskapen skapas och hon 

använder skönlitteraturen som referens för att påvisa det komplexa och diffusa i den 

nationella identitetsskapandeprocessen. Hon menar att skönlitterära verk, även sådana som 

inte är uttalat nationalistiska, bidrar till att skapa grunden för den nationella identiteten genom 

att de skapar en uppsättning gemensamma begrepp och erfarenheter i språket. Hon vill genom 

hänvisningar till denna abstrakta påverkansprocess mellan skönlitteratur och nationell 

gemenskap visa på hur komplicerad och uttunnad den nationella gemenskapen egentligen är. 

Detta genom att påvisa hur så abstrakta påverkansprocesser såsom skönlitteratur kan ha en 

påverkan på den nationella identiteten och gemenskapen. Özdalga menar att den nationella 

identiteten kan liknas vid en slags ”kulturell korg” där alla möjliga olika värden kan finnas 

och ges olika betydelse av olika individer och därmed till stor del är något subjektivt 

(2011:52). 

 

Om nu den nationella identiteten är en sådant abstrakt och subjektivt fenomen, är det 

intressant att studera hur integrationspolitiken ser ut och hur vi ser på integration i Sverige 

idag. I tidskriften Framtider skriver Berge (2012) om forskning kring integration. Hon 

diskuterar här själva begreppet integration och hur synen på integrering egentligen ser ut i 

dagens Sverige. Berge menar att vi i Sverige i teorin vill ha integration, men menar att 

integrationspolitiken i praktiken idag snarare tenderar att handla om assimilation. Hon menar 

att integrationspolitiken idag i det närmaste är obefintlig, då den snarare är inriktad på 

assimilation än på integrering på lika grunder. Integration betyder att sammanföra två skilda 

enheter, något som bygger på en ömsesidig påverkansprocess (2012:32f). Men som 

integrationspolitiken ser ut idag handlar det snarare om att invandrare, minoriteten, måste 

anpassas till majoriteten istället för att vara en ömsesidig påverkansprocess. Något som 

bygger på en assimilationstanke menar hon. Detta anser hon vara grunden till den 

misslyckade integrationspolitiken i Sverige - att den i egentlig mening inte existerar. Detta då 

fokus ständigt hålls på hur de som invandrar skall göra för att bli till en del av den nationella 

majoriteten, istället för att även beröra vad majoriteten kan göra för att inkludera minoreteten. 

Detta när en uppfattning om att svårigheterna med integrationspolitiken ligger hos ”dom” som 

inte vill eller inte kan gå in i ”vårt” samhälle. Hon menar att vi för att skapa en fungerande 

integrationspolitik måste börja lägga mer ansvar på vad majoriteten kan göra för att inkludera 

minoriteten för att det överhuvudtaget skall kunna vara tal om en integrationspolitik 

(2012:34). 

 

I en artikel i tidskriften Framtider, som utges av institutet för framtidsstudier, skriver 

sociologerna Brochmann och Hagelund (2012) om hur förhållandet mellan välfärdsstaten och 

invandring är en komplex dynamik. De skandinaviska länderna har gemensamt att de innan 

60-talets nya invandring inleddes hade relativt små och homogena befolkningar med liknande 

utformning av sina välfärdsstater och de i och med den nya invandringen fick samma typ utav 
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invandring. Trots detta skiljer sig ländernas invandringspolitik åt. Dynamiken mellan 

invandring och välfärdsstat i Sverige har sedan 60-talet karakteriserats av en syn på 

invandring som något som måste regleras därför att en för hög belastning underminerar 

systemet. För att uppehålla välfärdssamhället måste de nyanlända integreras, särskilt till 

arbetslivet, för att på så sätt uppgå i det välfärdsstatliga bygget och på detta sätt bidra med så 

många skatteintäkter som möjligt. De nyanlända skall få ta del av välfärdsstaten på samma 

villkor som alla andra, men det finns anpassningsfrågor för denna grupp som förutsätter en 

separat politik nämligen en fungerande integrationspolitik (2012:5).  

 

Brochmann & Hagelund (2012) skriver vidare att vi i Sverige har en liberal inställning till 

invandringen och en demos-linje när det kommer till medborgarskap, vilket innebär att 

medborgarskapet i huvudsak är juridiskt till skillnad från ex. Danmark som har en etnisk-

kulturellt betingad medborgarskapslag. Kritiker till invandringen framför ofta en uppfattning 

om att invandrare till välfärdsstater blir till någon form utav fripassagerare som tar del av 

fördelarna med välfärdssystemet utan att själva bidra till det. En uppfattning som forskarna 

bemöter med konstaterandet att detta är ett faktum som gäller oss alla. Det är existentiella 

tillfälligheter som gjort att vi fötts just här i en välfärdsstat som människor i generationer 

innan oss arbetat för att bygga upp (2012:7). Detta förhållningssätt menar författarna dock 

visar på den inställning gentemot invandrare som välfärdsstaten ofta präglas av, en syn på 

invandrare som något främmande som vi som nation kan välja att tacka ja eller nej till 

beroende av den nytta som invandringen förväntas göra för nationen (2012:8). 

 

2.2 Sverigedemokraternas framgång 
Hübinette och Lundström (2011) skriver i en artikel i tidskriften Glänta om vad de kallar för 

Den svenska vithetens melankoli. De menar att Sverigedemokraternas framgångar och det 

kraftiga antirasistiska motståndet i Sverige båda härstammar från samma grund, nämligen den 

svenska vithetens upplevt hotade ställning. Forskarna skriver att Sverigedemokraternas 

sympatisörer i första hand består av vita arbetarklassmän medan de massiva antirasistiska 

protesterna främst kommer från kultursektorn, media, akademiker och högutbildade generellt. 

Trots dessa olikheter i bakgrund menar forskarna att de båda grupperna har vad de kallar för 

den ”svenska vitheten” som gemensam grund för sina ställningstaganden. 

Sverigedemokraterna anser att invandrarna utgör ett hot mot den svenska självbilden, medan 

deras motståndare anser att det är Sverigedemokraterna som är hotet. Detta medför att den 

egentliga problematiken som den främlingsfientliga politiken innebär blir sekundär. 

 

Den svenska självbilden menar Hübinette och Lundström (2011) handlar om att det har 

funnits en bild av Sverige som det ”goda landet” och svenskarna som världens mest liberala 

och toleranta folk. Denna bild av Sverige menar de är skapad främst genom den generösa 

välfärdsstaten, de feministiska framgångarna i jämställdhetspolitiken samt de höga 

rankningsplaceringarna i internationella undersökningar kring jämställdhet. Det är denna 

självbild som svenskarna har kring sig själva och sin svenskhet som författarna anser gav 

upphov till de mest hätska motreaktionerna mot Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. De 

menar att detta motstånd till stor del tycks ha handlat om en vrede över att Sverige inte längre 

är ett av de få länder i Europa som saknar ett rasistiskt parti, istället för att motståndet 

intresserat sig för varför det blivit såhär och vilka konsekvenser det kan medföra. Författarna 

menar alltså att det är samma självbild, präglad av vad Sverige och svenskarna är, som driver 

de båda grupperna. Sverigedemokraternas sympatisörer anser att den svenska självbilden är 

hotad av invandringen och det är samma självbild som antirasisterna i sin tur anser hotad av 

Sverigedemokraterna. Detta faktum är något som författarna anser för ljuset bort från det 

egentliga problemet som den nationalistiska politiken utgör (Hübinette & Lundström 2011). 
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Även andra forskare skriver om faktorer som kan ha påverkat Sverigedemokraternas 

framgång. I ett kapitel i antologin Svenskarna och Euron, som även är en rapport som getts ut 

av Statistiska centralbyrån, skriver Widfeldt (2004) om EU-politiken i Europa och de 

högerpopulistiska och högerextrema partierna i Europas motstånd till både EU och EMU. Han 

menar att kritiken och motståndet mot det europeiska integrationsprojektet i huvudsak kom 

ifrån den yttersta högerkanten. Han menar även att kritiken från dessa partier främst bestod av 

att man anser EU vara ett hot mot den nationella identiteten samt att dessa partier menar att 

den europeiska integrationsprocessen för med sig en problematisk ökad invandring och 

ekonomiska orättvisor av olika slag (2004:133). Widfeldt anser att den absolut största delen 

av kritiken mot EU har nationalistiska utgångspunkter, där dessa partier menar att denna 

union på olika sätt hotar nationens egenart, dess kultur och dess institutioner och traditioner 

(2004:134).  

 

Widfeldt (2004) menar dock att situationen i Sverige under omröstningen skilde sig mot den i 

andra länder då högerpopulismen alltid varit svag här innan Sverigedemokraternas intåg i 

riksdagen. Han menar att EU-kritiken i Sverige tidigare främst kom ifrån vänsterfalangen och 

därmed inte hade nationalistiska utgångspunkter. Widfeldt menar att öppen nationalism varit 

ett undantag i svensk politik jämfört med andra länder, men att populistiska, nationalistiska 

och främlingsfientliga stämningar funnits på väljarnivå. Han hänvisar till forskning som visar 

på att många väljare vid tidpunkten för omröstningen kring EU var missnöjda med de 

etablerade partierna och att det fanns ett utbrett motstånd mot invandring, faktorer som 

innebar att det fanns en ”högerpopulistisk potential” i Sverige. En högerpopulistisk potential i 

ett land där dets som tidigare saknats varit ett parti med rätt blandning av populism och 

invandringskritik samt en karismatisk ledare. Widfeldt anser alltså att det på väljarnivå funnits 

dessa högerpopulistiska tendenser men att de innan Sverigedemokraternas framgångar 

saknade organisatorisk grund. Avsaknaden av, och efterfrågan på, ett parti med dessa 

egenskaper menar han var omständigheter som gav Sverigedemokraterna spelutrymme i den 

svenska politiken (2004:135). 

 

Detta utrymme menar Widfeldt (2004) att Sverigedemokraterna tog i samband med EU-

omröstningen. I EMU-omröstningen tog Sverigedemokraterna de chanser till medialt 

utrymme som de gavs genom att gå försiktigt tillväga och inte använda alltför radikala 

nationalistiska argument och genom att försöka ”klistra sig på” de etablerade partier röstade 

nej i EU-frågan. De utnyttjade den lilla chans till utrymme som de fick i media, bl.a. genom 

att i en debattartikel i Expressen hylla centerledaren Maud Olofssons negativa 

ställningstagande i EU-frågan (2004:140). Widfeldt menar att Sverigedemokraterna lyckades 

putsa till sin fasad och tona ned de mest radikala delarna av sin politik, vilket kan ses som 

strategiska åtgärder i ett försök att nå en bredare väljargrupp. Men trots dessa nedtoningar 

menar han att Sverigedemokraterna är ett extremnationalistiskt parti som är emot 

mångkulturalism och vill värna om det svenska (2004:139f). 

 
2.3 Sverigedemokraternas sympatisörer  
Jan-Magnus Enelo (2013) har gjort en studie i svenska väljares partisympatier och åsikter i 

relation till klass där han har kartlagt svenska väljares partisympatier. Dessa har han även 

kopplat till Bourdieus teorier kring socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital för att därigenom 

försöka göra det möjligt att se strukturen kring politiska åsikter i Sverige och sambandet 

mellan politisk åsikt, partisympati och sociala positioner (2013:15). Enelos studie visar att det 

är två åsiktsdimensioner som främst påverkar vilket politiskt parti som vi väljer att rösta på, 

den socio-kulturella dimensionen och den socio-ekonomiska. I den socio-kulturella 
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dimensionen är frågor kring kultur och moral av högsta prioritet. Där finns ett intresse för 

frågor såsom invandring och abort och denna dimension har en liberal och en konservativ 

sida. Den socio-ekonomiska dimensionen intresserar sig främst för ekonomiska frågor av 

olika slag såsom ex. ekonomisk jämlikhet och denna dimension har en vänster- och högerpol 

(2013:229). Enelo studerar partisympatier utifrån en syn på politiken som ett fält för 

konsumtion av politiska åsikter. Detta politiska fält består av individer indelade utifrån sina 

politiska åsikter och denna konsumtion av politiska åsikter visar hans studie på är beroende av 

sociala positioner vilka ger individer olika möjligheter bl.a. beroende på ekonomi och 

socioekonomiska omständigheter (2013:229). 

 

Enelos (2013) studie visar att individer som röstar på partier som står till vänster i den socio-

ekonomiska dimensionen, tenderar att ha en låg grad av kapital varav högst andel kulturellt 

kapital medan de till höger på skalan tenderar att ha ett högt kapital främst bestående av 

ekonomiskt kapital. I den socio-kulturella dimensionen tenderar de som röstar på partier med 

liberal syn ha en hög andel kulturellt kapital. de konservativa, såsom Sverigedemokraterna, 

tenderar att ha en låg grad av kulturellt kapital. Vidare så visar studien på en tvådelning bland 

de som röstar konservativt utifrån den socio-kulturella dimensionen där man lägger tonvikten 

vid antingen en konservativ syn på moral eller nationell kultur. De som främst drivs av 

moralkonservatism lägger huvudvikten på frågor kring bevarandet av traditionell moral så 

som ex. kristna värderingar och en restriktiv syn i abortfrågan, medan de kulturkonservativa 

värderar och vill bevara den nationella kulturen genom restriktiv invandringspolitik, stärka 

svenska värderingar och att införa språktest för medlemskap. Studien visar att de 

kulturkonservativa har en lägre total volym av kapital än de moralkonservativa och då 

speciellt en lägre grad kulturellt kapital (2013:231). 

 

Holmberg (2007) skriver i en vetenskaplig artikel som getts ut för SOM-institutet en 

sammanfattning av SOM-studier och vad dessa studier har visat att svenska väljare anser om 

Sverigedemokraterna. Dessa undersökningar har visat på att Sverigedemokraterna är Sveriges 

i särklass minst omtyckta parti. I SOM-undersökningar (institutet för samhälle, opinion och 

medier) år 2005 och 2006 har svarspersonerna fått ange hur mycket de gillar/ogillar de 

politiska partierna på en skala från 5 till –5. På frågan om vad svarspersonerna anser om SD 

har 67% (2005) respektive 65% (2006) av svenskarna gett dem betyget -5 (2007:159). 

Undersökningen visar även vilka socioekonomiska grupper som gillar respektive ogillar 

Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna var valåret 2006 mest populära bland män, unga, 

lågutbildade, arbetare, LO-anslutna, landsbygdsbor, anställda i privat sektor, 

förtidspensionerade och arbetslösa. De sociala grupper som gav SD minst stöd var kvinnor, 

medelålders och äldre, högutbildade, tjänstemän, storstadsbor, anställda i offentlig sektor, 

medlemmar i SACO, förvärvsarbetande samt invandrare. Gemensamma faktorer hos de 

grupper som stödde SD menar Holmberg är social utsatthet och hot om marginalisering en tid 

som präglas av globalisering och mångkulturalism. Dessa grupper känner sig hotade av den 

snabba samhällsförändringen och motsätter sig därför globalisering, mångkulturalism och 

internationalism (2007:162). Men förutom dessa påverkansprocesser så visar forskningen 

även att det måste finnas strukturer i samhället som är gynnsamma för högerpopulistiska 

partier, strukturer såsom politisering av nya frågor (främst invandring), att de etablerade 

partierna närmar sig mitten, ett växande politikermissnöje samt en minskad grad av 

partiidentifikation bland de etablerade partierna (2007:163). 

 

SOM-undersökningar har även visat Sverigedemokraternas sympatisörers åsiktsmässiga och 

ideologiska profil. De frågor som partiets väljare finner viktiga är följande: färre flyktingar 

(100% av väljarna), en negativ inställning till svensk flyktingmottagning, önskan om att 
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minska u-hjälpen, åsikten att svensk demokrati fungerar dåligt, att Sverige bör lämna EU samt 

ett lågt förtroende för svenska politiker (2007:164). Detta sammanfattar Holmberg (2007) 

med att Sverigedemokraternas sympatisörer har en mycket annorlunda syn på vad som är 

viktiga samhällsfrågor jämfört med andra svenskar. De prioriterar frågor som har med 

invandring och lag och ordning i mycket högre grad än svenskar i allmänhet, samt 

utbildningsfrågor mycket lägre än svenskar i allmänhet (2007:166). 

 

2.4 Främlingsfientlighet 
Hjerm och Bohman (2012) ger en i en artikel i tidskriften Framtider en översikt över 

forskningen kring främlingsfientlighet och hur attityder på nations- och individnivå skiljer sig 

åt samt sätter detta i relation till de högerpopulistiska partiernas framgångar i Europa. 

Forskarna menar att integrationen av invandrare i Sverige ofta anses vara ett misslyckande 

vilket de ger en rad förklaringar till. Främst menar de att detta misslyckande beror på 

välfärdsstatens utformning då denna är avgörande för invandrings- och integrationspolitiken. 

Även samhällets regelverk och tillämpningen av detta påverkar dessa möjligheter. 

Integrationen påverkas även av den samhälleliga attityden gentemot invandrare och 

invandring samt av vilka det är som kommer till landet. Vidare menar de att forskningen visar 

på att de faktorer som påverkar främlingsfientlighet i väldigt hög grad är universella samt att 

forskning visar att utbildning är en faktor som mycket effektivt motverkar främlingsfientlighet 

samt att även social status har en påverkan. Desto lägre social status ju högre grad 

främlingsfientlighet. Något som kan förklaras av att invandringen upplevs som ett större hot 

mot individer med låg social status och till exempel deras chans att få ett arbete (2012:9). 

Vidare visar forskningen på att starkt religiösa individer tenderar att vara mer 

främlingsfientliga samt att konservatism och nationalism har en stark koppling till 

främlingsfientlighet. Graden av främlingsfientlighet i ett samhälle påverkas även av den 

omgivning som människor befinner sig. Detta beroende av bl.a. minoritetsbefolkningens 

storlek på grund av ökad konkurrens om resurser, något som i sig är beroende av ekonomiska 

faktorer. Främlingsfientligheten är ofta högre i länder med en ansträngd ekonomi och den 

påverkas även av det allmänna politiska klimatet i ett samhälle och den invandringspolitik 

som förs (2012:10). 

 

Hjerm & Bohman (2010) menar att det ofta talas om att främlingsfientligheten i Europa 

ständigt ökar, med hänvisning till de högerpopulistiska partiernas framgångar. Detta är något 

som forskarna dementerar. De menar istället att forskningen på området inte visar på att 

främlingsfientligheten i sig ökar, utan den tyder på de högerpopulistiska partiernas 

framgångar beror på att individer med främlingsfientliga åsikter har en ökad tendens att rösta 

på partier utifrån sin uppfattning i migrations- och integrations frågor.  Det kan förklaras av 

att det idag finns sådana partier att lägga sin röst på. Vidare menar forskarna att de 

högerpopulistiska partiernas framgång kan förklaras med det ökade missnöjet mot de 

etablerade partierna och bristen på ideologiska skillnader mellan dem. Hjerm & Bohman 

skriver att trots att forskningen inte visar på att främlingsfientligheten i sig har ökat, så 

påverkar de högerpopulistiska partiernas inträde i politiken det allmänna klimatet. 

Invandringsfrågan står idag väldigt högt på den politiska dagordningen och ståndpunkterna 

och retoriken hos de etablerade partierna har i och med det förändrats. Hjerm & Bohman 

menar därför att det som vi främst måste rikta vår uppmärksamhet mot är inte 

främlingsfientligheten i sig, utan hur de främlingsfientliga partierna påverkar det politiska 

klimatet och samhället i stort (2012:12). 
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2.5 Sverigedemokraterna och rasism 
Martin Peterson (2010) för i en artikel i Tidskriften för politisk filosofi en diskussion kring 

varför Sverigedemokraterna bör betraktas som ett rasistiskt parti. Detta då han anser 

Sverigedemokraterna vara just ett rasistiskt parti och menar att ett sådant parti i maktställning 

inte är förenbart med en god demokrati. Peterson menar att den politiska situationen i Europa 

idag är allvarlig då den i nuläget på många ställen befolkas av högerextrema partier, vilket 

han menar nästan är i klass med hur det såg ut under nazismens herravälde. Denna situation 

anser han delvis ha uppkommit med bakgrund i den utbredda nationalismen (2010:6).   

 

Peterson (2010) menar att Sverigedemokraterna i allra högsta grad är ett rasistiskt parti och att 

vi måste försöka att stoppa den position som partiet håller på att utveckla i svensk politik 

genom att starta ett så kallat antiparti. Detta för att på så sätt neutralisera partiets påverkan på 

den svenska politiken. Som argument för att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, 

hänvisar han till partiets principprogram. Peterson menar att vi för att avgöra huruvida 

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti måste se till vad det står att läsa deras viktigaste 

dokument, nämligen principprogrammet. Han anser att om man läser principprogrammet så 

blir det tydligt att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med rasistiska åsikter då det i 

principprogrammet bl.a. står att läsa att ”Sverige är svenskarnas land” och att ”alla folk skall 

vara herrar i sitt eget hus” (2010:13). Peterson menar att grundtanken i principprogrammet 

handlar om en föreställning om att människor kan delas in i folk som har särskilda rättigheter 

inom ett visst geografiskt område. Han menar även att det går att utläsa ur dessa 

principprogram att Sverigedemokraterna anser att svenskar är det folk som hör hemma i 

Sverige och att vi här har absolut rätt att utveckla vår särart och identitet, något som han kallar 

för en områdesrelativ rasism. Denna områdesrelativa rasism handlar om att 

Sverigedemokraterna anser att ett folk har ett visst värde främst inom ett visst geografisk 

område. Inom dessa geografiska områden ges folket särskilda rättigheter framför dem som 

inte räknas tillhöra det folket. Detta innebär i praktiken att individer som vistas lagligt på ett 

och samma område, ges olika rättigheter och skyldigheter beroende på vilket folk de räknas 

tillhöra (2010:14f). Peterson ger följande exempel på hur detta sätt att tänka påverkar 

Sverigedemokraternas människosyn: 

 
Om Jimmie Åkesson och en irakisk invandrare skulle mötas på en rymdfärd i en annan galax 

skulle de vara lika mycket värda i en absolut mening. Det är detta man menar när man explicit 

skriver att man tar avstånd från rasism och påpekar att ingen »har rätt att förtrycka eller på annat 

sätt kränka en annan människas grundläggande rättigheter» och att man inte anser att »vi 

svenskar är bättre än andra». Problemet är att när Jimmie Åkesson och den irakiska invandraren 

möts i Sverige är det i praktiken det områdesrelativa människovärdet som tar över. Alla de 

skyldigheter, som Sverigedemokraterna anser att den lagligt i Sverige bosatta irakiska 

invandraren har att till fullo omfatta den svenska kulturen, kommer just av att dennes 

områdesrelativa människovärde i Sverige är lägre än svenskens. Av symmetriskäl gäller det 

omvända naturligtvis de svenskar som råkar bo i Irak. Men det gör inte tanken mindre rasistisk. 

Områdesrelativ rasism är också en form av rasism. Att försöka skilja mellan ett absolut 

människovärde som sällan eller aldrig har några praktiska konsekvenser och ett graderat 

områdesrelativt människovärde räcker inte för att undgå rasiststämpeln. Sverigedemokraterna är 

ett rasistiskt parti och bör behandlas som ett sådant (2010:16). 

 

Peterson (2010) menar att denna områdesrelativa rasism i praktiken innebär att det finns olika 

rättigheter och skyldigheter för människor, boende på samma geografiska område, beroende 

på om du räknas tillhöra det där dominerande folket eller ej. Den områdesrelativa rasismen 

innebär att människovärdet anses vara detsamma i en vid bemärkelse, men att det enligt detta 

synsätt alltid påverkas av vilket geografiskt område en individ befinner sig inom. En individ 

måste räknas tillhöra den nationella gemenskapen, det dominerande folket inom ett visst 

område, för att ha tillgång till alla de rättigheter som de som tillhör ”folket” innehar. 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskningen tecknar en bild av nationalismen 

och den nationella gemenskapen som ett fenomen som är under ständig förändring. Forskare 

menar att den nationella gemenskapen är en abstrakt process i ständig rörelse som bärs upp av 

språk, värden och normer vilka påverkas bl.a. av en abstrakt process som skönlitteraturen och 

språket. Detta pekar på hur svag, uttunnad och ogripbar den nationella gemenskapen är. 

 

Sverigedemokraternas framgång visar forskningen bl.a. är ett resultat av vad man benämner 

som den svenska vithetens melankoli, vilken handlar om en självbild som svenskarna har som 

det ”goda folket” med vissa karaktäristiska egenskaper. En självbild som 

Sverigedemokraternas anhängare menar hotas av invandringen och som deras politiska 

motståndare i sin tur menar hotas av Sverigedemokraternas politik. Därför menar forskare att 

det blir för mycket fokus på motstånd mot Sverigedemokraterna som parti snarare än om 

diskussioner kring konsekvenser av den världsbild som deras politik står för och de 

konsekvenser som den för med sig. Forskare menar vidare att Sverigedemokraternas 

framgång varit beroende av att det hos väljarna har funnits ett högerpopulistiskt stöd som bl.a. 

stärktes av debatterna kring den europeiska unionen. En debatt som gav Sverigedemokraterna 

utrymme i den svenska politiken i och med att de som parti hade ”rätt” kombination av 

restriktiv invandringspolitik, populism och en karismatisk ledare för att nå framgång på den 

svenska politiska arenan. 

 

Forskningen visar även att partisympatier påverkas av sociala positioner såsom 

klasstillhörighet och att de som sympatiserar med Sverigedemokraterna står till höger i den 

socio-kulturella dimensionen och har en konservativ syn på den nationella kulturen. 

Forskningen visar vidare att Sverigedemokraternas sympatisörer karaktäriseras av individer 

med en låg andel kulturellt kapital. En studie visar även på att Sverigedemokraterna är 

Sveriges i särklass minst omtyckta parti och att de i två undersökningar fått det lägsta möjliga 

betyget av 62 respektive 67 procent av Sveriges befolkning. Denna studie visar även att 

partiet är mest populärt bland män, unga, lågutbildade och arbetare. Vidare visar forskning att 

Sverigedemokraternas sympatisörer prioriterar frågor som har med invandring att göra 

mycket högre än svenskar i allmänhet samtidigt som de prioriterar frågor kring utbildning i 

mycket lägre grad än svenskar i allmänhet. De samhällsgrupper som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna kännetecknas av social utsatthet. 

 

Vidare så visar forskningen även på att faktorer som också påverkar främlingsfientlighet är 

utbildning och social status - ju högre utbildning och social status desto mindre 

främlingsfientlighet. Även konservatism, nationalism och den ekonomiska situationen är 

faktorer som påverkar graden av främlingsfientlighet i ett samhälle. Integrationspolitiken i 

Sverige anklagas ofta för att vara ett misslyckande vilket påverkas av faktorer som den 

samhälleliga attityden mot invandrare/invandring, men även av samhällets regelverk och 

tillämpningen av dessa. Forskare anser att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och för 

även diskussioner om hur deras åsikter bör hanteras för att inte ges utrymme att påverka 

svensk politik genom sin rasistiska retorik. Forskare menar att Sverigedemokraterna står för 

en områdesrelativ rasism där individer ges olika människovärde beroende på vilket 

geografiskt område de befinner sig inom och menar att ett rasistiskt parti som ges makt inte är 

förenbart med en god demokrati. 
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3. Teori   
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teorier som jag kommer att utgå från i denna 

studie för att besvara dess syfte och frågeställningar. Först kommer jag att ge en 

begreppsdefinition av ordet nation för att i enlighet med den hermeneutiska metodansatsen ge 

en mer kontextbunden teoretisk anknytning. Därefter redogörs för Anderson och Gellners 

olika tolkningar och förståelse av nationalismen och dess betydelse, varefter jag kommer att 

redogöra för Balibars syn på nationalism kopplat till rasism och varför han menar att 

nationalismen är en form utav rasism. Slutligen nationalism kopplat till kulturellt kapital för 

att ge ytterligare kontext till nationalismen och dess sympatisörer. 

 

3.1 Nationalism  
I boken Den föreställda gemenskapen (1992) ger Benedict Anderson en definition av nationen 

som han menar går i antropologisk anda. Han definierar nationen som ”en föreställd politiskt 

gemenskap – och den föreställd som både i sig begränsad och suverän” (1992:21). Han menar 

att den är föreställd på så sätt att dess medlemmar bär på en föreställning om att det finns 

stark gemenskap mellan alla boende inom en nations gränser. En gemenskap som benämns 

som nationalism. Det är denna gemenskap som man som nationalist tror på och ser som 

viktig, trots att alla individer boendes inom det geografiska område som nationen utgör aldrig 

kommer att känna, träffa eller överhuvudtaget ens höra talas om varandra, mer än en ytterst 

marginell minoritet av medlemmarna. Den nationella gemenskapen menar Anderson uppfattas 

som djup och horisontell av dess förespråkare, trots dess egentliga ojämlikhet. Detta är något 

som har gett upphov till att människor både dödar och frivilligt dör för denna föreställning. 

Det faktum att denna föreställning är så nära förknippad med döden är vad som lett fram till 

den huvudfråga som Anderson ställer sig frågande till: vad är det med denna föreställning 

som gör att den skördar sådana kolossala offer? (1992:22). 

 

En del av svaret på den ovan ställda frågan menar Anderson (1992) står att finna i 

nationalismens kulturella rötter. Han ger ett exempel på hur det nationalistiska tänkandet 

präglar våra nutida samhällen, genom att hänvisa till de gravar och minneslundar med okända 

soldater och den offentliga ceremoniella aktning som det visas dessa överallt i världen. Dessa 

platser visas aktning trots att ingen vet vem/vilka som ligger i dem, därför att det antas ligga 

människor begravda där som tidigare i historien offrat sina liv för den nationella 

gemenskapen. Detta är ett fenomen som han skriver saknar motsvarighet i modern tid och 

tyder på en slags besatthet av döden, något som i sig tyder på att nationalismen har en stark 

samhörighet med religiösa föreställningar (1992:23).  

 

Andersson (1992) bygger sedan vidare på kopplingen till religion. Han menar att anledningen 

till att religionerna lyckats förbli så livskraftiga under århundraden är att de syftat till att ge 

förklaringar på livets slumpmässighet och tillfällighet. Detta genom att religionerna har gett 

svar på frågor kring döden och orättvisor samtidigt som de ger dunkla förklaringar om 

odödlighet som för att på något sätt försöka väga upp människors ångest inför livets 

förgänglighet. Anderson tycks mena att livet innehåller ett visst mått av lidande och orättvisor 

och att detta skapar existentiell ångest som religionen bidragit till att mildra. Vidare menar 

han att upplysningen och den religiösa trons nedgång lämnat ett tomrum efter sig vilket skapat 

ett behov av något annat att känna hopp och tillit till. Detta tomrum har lämnat utrymme för 

nationalismen och den nationella gemenskapen. Anderson menar att det är viktigt att inte 

endast se nationalismen i relation till politiska partiers ideologier utan till större kontexter. På 

samma sätt som den religiösa gemenskapen tidigare i historien har uppfattats som något 

självklart, har nationalismen idag tagit den rollen (1992:24f).  
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I boken Nationalism (1999) skriver filosofen och socialantropologen Ernst Gellner om en 

livstids forskning kring ämnet nationalism. Gellner skriver att människor alltid har begåvats 

med kultur och att kultur tar sig uttryck i ett gemensamt sätt att uttrycka sig såsom 

kroppsspråk, matlagning, klädstil och så vidare. Kulturen är dock inte lika för alla och den 

kulturella mångfalden menar han är ett centralt kännetecken för den mänskliga tillvaron och 

något som särskiljer oss från andra djurarter. Gellner betonar härefter vikten av att förstå 

skillnaden i hur nationalismen förstås av dess anhängare och hur den förstås av dem som 

ifrågasätter den. Nationalismens anhängare menar han ser nationen och nationalismen som en 

universell, evig, naturlig och självklar princip. Enligt denna uppfattning anser nationalisterna 

att det är naturligt att människor vill leva tillsammans med andra som delar samma kultur och 

att vi ogillar att leva med, och påverkas av, människor från andra kulturer. Nationalister 

tenderar alltså att se nationalismen som en naturlig del av människans natur och något som är 

så uppenbart att den inte behöver någon förklaring. Detta menar Gellner är det som gör 

nationalismen farlig, att den ser sig själv som så självklar att dess anhängare ofta inte ens inser 

att det är en omtvistad teori som de ansluter sig till (1997:25f).   

 

3.2 Nationalism och rasism 
Balibar (1997) anser att det finns en ny form utav rasism, ett transnationellt rasistiskt fenomen 

som präglar våra samtida samhällen. Detta fenomen menar Balibar kan betraktas ur två 

synvinklar. Antingen så ser man denna rasism som ett återuppvaknande och en förändrad 

form av tidigare former av rasism, eller så betraktar man denna nyrasism som en verkligt ny 

form av rasism som inte på samma sätt kan härledas till tidigare former av rasism. Balibar 

menar att det har förts alldeles för lite diskussion kring kopplingen mellan det nya i rasismen 

som fenomen och det nya i de politiska situationerna och de sociala förändringar som gett 

denna rasism utrymme (1997:33f).  

 

Vidare menar Balibar (1997) att rasismen lika mycket är en intellektuell utveckling av 

föreställningen om vikten av segregation för att skydda den egna, ”vår” identitet mot yttre 

påverkan som tankar kring stigmatisering av det eller de som är annorlunda och där nationen 

ofta fungerar som yttre ram. Dessa är aspekter som han menar frammanar känslor som bidrar 

till att skapa stereotypa bilder av såväl subjekt (vi) som objekt (de), dessa stereotypa bilder 

skapar sedan utrymme för vad han kallar en rasistisk gemenskap, nämligen nationalismen. 

Denna syn på rasismens uppkomst för med sig vissa konsekvenser för hur den bäst kan 

bekämpas. Balibar menar att det både krävs att de som faller offer för rasismen gör uppror, 

men även att rasisterna själva förändras och att den av rasismen uppstådda gemenskapen 

upplöses (1997:34).   

 

För att en rasistisk gemenskap skall uppstå krävs rasistiska teorier menar Balibar (1997), utan 

teorier finns ingen rasism. Han menar att dessa rasistiska teorier rationaliseras av de 

intellektuella och att det är den akademiska rasismen som därför tenderar att vara farlig och 

vinna makt. Detta därför att den akademiska rasismen utvecklar teorier kring gemenskap och 

en ursprunglig identitet som alla samhällsklasser kan känna igen sig i. Balibar menar att det 

som gjort rasistiska ideologier framgångsrika är att de hävdat sig vara ”demokratiska” samt att 

de är lättbegripliga. Det gör att de rasistiska ideologierna enkelt kan användas som 

omedelbara, enkla tolkningsnycklar för människor att tolka sin omvärld (1997:36). 

 

Den nya rasismen menar Balibar (1997) är en rasism som inte baseras på åtskillnaden av 

raser. Det dominerande temat inom rasismen idag är idag inte är det biologiska arvet utan en 

syn på de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär. Detta formar en rasism där man inte i 

första hand talar om vissa gruppers eller folks överlägsenhet, utan ”bara” talar om 
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oförenligheten i mellan dessa grupper. Balibar menar att vi därför måste tala om en 

differientalistisk rasism idag snarare än en hierarkisk såsom det tidigare sett ut. Denna 

skillnad medför att de tidigare antirasistiska argumenten måste anpassas till denna nya form 

av rasism. Detta då denna nya form av rasisms anhängare med största sannolikhet kommer att 

hålla med om argument som att det vi inte kan dela in människor i biologiskt isolerade raser 

eller att beteenden inte kan förklaras utifrån biologiska faktorer (1997:39). Även om den nya 

differentialistiska rasismen utåt sett inte är hierarkiskt ordnad, finns det ändå en hierarkisk 

ordning inbyggd i den i praktiken. Den dominerande kulturen inom en nation är den som 

räknas och som det förväntas att de kulturer som kommer utifrån eller som befinner sig i 

minoritet förväntas assimilera och inrätta sig efter, detta ses inom den nya rasismen som något 

självklart. Balibar menar vidare ett detta är något som ligger invävt i våra samhällen och 

institutioner, det krävs en viss mån av assimilering till den dominerande kulturen för att kunna 

integreras och denna integration ses sedan som framsteg. Den renodlat differientalistiska 

rasismen är konservativ och pläderar för alla kulturers fixerade karaktär, vilket gör den till 

verkligt konservativ då den i sitt påstådda försök att skydda den egna kulturen stänger av alla 

vägar till verklig utveckling (1997:44).    

 

Rasistiska organisationer idag går oftast inte med på att kallas för just rasistiska menar Balibar 

(1997), utan kallar sig istället för nationalistiska. Något som enligt dem själva ofta inte går att 

förlika med rasism. Han frågar sig sedan om detta är en taktisk undanmanöver eller om det 

handlar om en rädsla, skapad genom historien, för att öppet förknippas med rasistiska 

attityder. Han menar att rasismens och nationens diskurser aldrig ligger långt ifrån varandra, 

utan att den nationalistiska, mer svävande, retoriken ovillkorligt innehåller rasism. Han 

beskriver vidare att rasism inte handlar om objektiva biologiska ”raser” utan snarare är en 

historisk, kulturell produkt samt att det finns en åtskillnad bl.a. mellan teoretisk rasism och 

spontan sådan som mer handlar om fördomar, där den spontana handlar mer om psykologiska 

faktorer och den teoretiska mer om en mer eller mindre medveten struktur hos individen. Han 

skiljer även på inre och yttre rasism där den inre är riktad mot minoriteter inom nationen och 

den yttre en extrem form av främlingsfientlighet riktad mot andra nationer (1997:59ff).  

Nationalismen är mångtydig och svårdefinierbar menar han, främst därför att begreppet aldrig 

fungerar ensamt utan alltid är beroende av en kedja där den utgör både den starkaste och 

svagaste länken. Nationalismen kommer aldrig ensam utan är alltid beroende av en koppling 

till andra begrepp såsom populism, främlingsfientlighet, etnicism eller patriotism vilket gör 

den svårdefinierad (1997:70ff).  

 

4. Metod 
I denna del utav uppsatsen kommer jag att presentera den metod jag har använt mig av, min 

förförståelse och dess betydelse för studien. Vidare kommer jag att redogöra för studiens 

urval samt de etiska frågeställningar som jag har fått förhålla mig till. I denna studie har jag 

använt mig av en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Detta därför att det är aktiva Sverigedemokraters egen tolkning och förståelse av nationalism 

och den nationalistiska ideologin som jag har syftat till att fånga med denna uppsats, vilket jag 

upplever att jag bäst kommer åt genom intervjuer med dessa individer där jag genom så 

kallade semistrukturerade intervjuer låter dem berätta om deras förståelse och tolkning av 

nationalismen och dess betydelse för deras partitillhörighet. 
 

4.1 Hermeneutik  
Denna studie använder sig av den hermeneutiska metodansatsen för att svara på 

frågeställningarna. Valet av metodansats föll på just hermeneutik då det är ett metodologiskt 

perspektiv vars grundtankar stämmer överrens med det som jag vill få fram med denna studie, 
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nämligen att nå en ökad förståelse för vilken betydelse nationalismen har för de 

Sverigedemokratiska sympatisörerna samt vilken tolkning de har gjort av den nationalistiska 

ideologin. Hermeneutiken har sina rötter i renässansen och två samspelande tankemönster 

som blev aktuella under denna tid, den protestantiska bibelanalysen och de humanistiska 

studierna av antika klassiker. Hermeneutikens huvudsakliga ståndpunkt var från början att vi 

inte kan förstå en del om vi inte sätter den i förhållande till helheten, sin kontext. Detta 

tankesätt ledde fram till den hermeneutiska cirkeln, som syftar till att visa hur del och helhet 

är beroende av varandra för att vi skall kunna förstå dem (Alvesson, Sköldberg 2000:53f). 

 

Enligt Ödman (2004:74ff) består den hermeneutiska processen utav fyra huvudmoment: 

tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Det hermeneutiska kunskapsintresset handlar 

till stor del om språket kopplat till människan och dennes förståelsevärld. Hermeneutiken 

används ofta till att göra tolkningar av det som andra människor på något sätt uttrycker genom 

språk. Vår verklighet måste hela tiden sättas ord på för att vi skall förstå den, vilket innebär att 

vi gör förklaringar vilka inom hermeneutiken beskrivs som tolkningar av verkligheten. 

Förståelse, tolkning och språk är därför grundläggande faktorer för den mänskliga existensen 

och av yttersta intresse för hermeneutiken (Ödman, 2004:72). 

 

En bärande tanke med hermeneutiken är att den vill visa på en förståelsehorisont, ett sätt att 

förstå något, utan att göra anspråk på generaliserbarhet (Ödman, 1997:11f). Detta därför att 

man inom hermeneutiken menar att allt det vi vet, vet vi med bakgrund i det som vi redan vet, 

d.v.s. vi kan inte förstå någonting på ett neutralt, objektivt, sätt. Istället menar hermeneutiken 

att det vi förstår, och sättet som vi förstår det på, oundvikligt färgas av det som vi redan vet. 

Ödman menar att det inte endast finns ett sätt att förstå världen på och att vi aldrig kan ställa 

oss utanför oss själva när vi gör tolkningar av verkligheten. Hermeneutiken anser att mycket 

av det som vi upplever i världen till en viss gräns är relativt, men menar samtidigt att det finns 

skillnader i hur sättet att förstå något uppfattas vilket bl.a. präglas av aspekter såsom närhet 

till studieobjektet och på vilket sätt som man tolkar något. Detta faktum är något som ger 

hermeneutiken en väldig bredd, vilket också kan göra den komplex att använda sig utav 

(Ödman, 1997:14ff). I denna studie är det de intervjuade Sverigedemokraternas syn på 

nationalitet som intresserar mig. Därför avser jag att genom dessa intervjuer få en ökad insikt 

i hur de intervjuade ser på nationalism och vilken betydelse det har för deras val av 

partitillhörighet. Det jag vill komma åt är just deras förståelsehorisont, deras sätt att se på 

nationalism. Jag vill försöka nå denna kunskap genom en medvetenhet om min egen 

förståelse, genom att ständigt ha min förförståelse i åtanke vid de tolkningar och reflektioner 

som jag gör i studien. 

 

Hermeneutik är en tolkningslära som till stor del handlar om att tolka och att förstå. Dessa två 

begrepp är nära sammanknutna med varandra. Tolkning handlar enligt Ödman (1997:23) om 

att sammanföra två förståelsehorisonter, alltså att skapa en gemensam förståelse av två från 

början olika sätt att förstå något. Vidare innebär tolkning alltid ett visst mått utav vantolkning 

i den bemärkelsen att tolkningar alltid görs utifrån det vi redan vet, det vi redan nått förståelse 

om. Tolkande och förståelse hänger alltså tätt ihop med varandra (Ödman, 2004:74). I denna 

studie kommer jag alltså genomgående att försöka hålla mig medveten om hur min tidigare 

kunskap påverkar mitt sätt att tolka de data som jag får in samt även ha med i diskussionen av 

mitt reslutat att de resultat som jag fått fram faktiskt är just min tolkning av 

intervjupersonernas upplevelse av nationalism och dess betydelse. 
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4.2 Förförståelse  
Förförståelsen är en central aspekt inom hermeneutiken och är viktig att ha i beaktande under 

hela forskningsprocessen. Därför kommer jag att under detta avsnitt att redogöra för min 

förförståelse. Dels för att tydliggöra den för mig själv och på så sätt ha den i beaktande i 

tolkningsprocessen, men även för läsaren för att kunna ta med den i bedömningen av det som 

härefter kommer att läsas. Då den hermeneutiska förståelsen handlar om kunskap som blir till 

en del av oss, och därmed en del i av vår förståelsehorisont, menar man inom hermeneutiken 

att det är en omöjlighet att komma bort från vår förförståelse. Vi utgör alltid en del i hur vi 

tolkar och förstår något (Ödman, 1997:26). Förförståelse är enligt hermeneutiken en 

förutsättning för förståelse, det är utifrån det som vi redan vet som vi når vidare förståelse. 

Detta betyder alltså att enligt det hermeneutiska synsättet så formas allt som vi når förståelse 

kring oundkomligt av vår förförståelse, vår förståelse kan därför aldrig vara neutral eller 

objektiv och vi måste därför ständigt se helheten i relation till delarna (Ödman, 2004:75).  

 

Mitt intresse för nationalism inleddes med en resa till Auswitch under mina gymnasieår. 

Intresset förstärktes sedan ytterligare i och med ett arbete som jag gjorde i en kriminologikurs 

där jag skrev om nationalism och om huruvida det är en accepterad form utav stigmatisering 

av invandrargrupper eller ej. Parallellt med detta läste jag även en kurs i sociologi vid namn 

Rasism, migration och diskriminering som ytterligare förstärkte mitt intresse för området. Jag 

har även arbetat på Migrationsverket en period och därigenom fått ökad inblick i 

migrationsprocessen. Intresset blev inte mindre i och med valet 2010 då Sverigedemokraterna 

tog sig in i riksdagen och de samhälleliga debatterna som upptagit stort medialt utrymme både 

innan och efter.  

 

Min upplevelse är att de nationalistiska grundtankar som ligger till grund för 

Sverigedemokraterna och andra högerextrema partier till stor del handlar om generaliseringar 

och främlingsfientlighet, en rädsla och oförmåga att förstå det som man upplever som 

annorlunda samt en ovilja att låta sig påverkas av det. För mig innebär kunskap och förståelse 

ökade möjligheter att påverka genom att det ökar möjligheterna att på ett sakligt sätt kunna 

argumentera för varför denna politik inte är bra. Därför valde jag att i denna studie intressera 

mig för att låta dessa individer själva berätta hur de resonerar kring ämnet nationalism. I och 

med Sverigedemokraternas framträdande position i den svenska politiken beslutade jag mig 

för att det var dem som jag ville rikta mitt intresse emot och med just hermeneutiken och 

intervjuer som angreppssätt därför att jag upplevde att det är det bästa sättet att låta deras 

åsikter komma fram. Jag tror att förståelse och kunskap är vägen till att finna adekvata 

åtgärder till förändring.  

 

4.3 Urval  
Det som till stor del utmärker kvalitativa studier är förhållandet till datamaterialet. I 

kvalitativa studier har man ofta ett relativt litet urval vilket man söker att göra mer djupgående 

analyser av. Detta leder till att forskaren får en mer djupgående förståelse för det denne 

studerar, snarare än ett generaliserbart resultat (Patton, 2002:230). Jag har i denna studie haft 

ganska svårt att få tag på intervjupersoner, trots att de personer som jag velat intervjua har 

varit politiskt aktiva och därmed öppna med sitt medlemskap och engagemang i 

Sverigedemokraterna. På grund av dessa svårigheter att få tag på intervjupersoner har mitt 

urval kommit att bli ett så kallat snöbollsurval, där jag eftersökt kunniga personer på området 

och genom de kontakter jag fått har sökt vidare efter ytterligare intervjupersoner.  

 
Jag började processen med att få tag på intervjupersoner genom att skicka ut ett mejl till det 

regionala SD-förbundet samt till de lokala föreningarna. Detta för att få kontakt med aktiva 
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Sverigedemokrater i mitt närområde. Jag har även varit kontaktat andra Sverigedemokratiska 

föreningar i Sverige genom facebooksidor och mejl men utan att få någon respons. I de mejl 

som jag skickat ut till de olika föreningarna har jag informerat om att jag är en student i 

sociologi vid Mälardalens högskola, syftet med min studie samt efterfrågat intressenter. 

Efterutebliven respons på dessa mejl ringde jag upp kontaktpersoner inom de lokala 

föreningarna i olika kommuner och det var på så sätt som jag slutligen fick kontakt med de 

fem intervjupersonerna som studiens resultat bygger på.  

 
4.4 Utformning av intervjuguide 
Utformandet av intervjuguiden inleddes med att jag formulerade syftet med studien samt att 

jag gjorde klart för vad det var för information som jag ville få ut av intervjuerna. Härefter 

läste jag på om vad nationalism innebär, om Sverigedemokraternas politik samt deras 

principprogram. Därefter bestämde jag mig för vilken intervju- och analysteknik som jag 

skulle använda mig av samt vilken typ av urval jag skulle använda mig av för att få tag på 

mina intervjupersoner, något som delvis formades av situationen. Härefter bestämde jag mig 

för vilka teman som jag ville använda under mina intervjuer vilka är följande: allmänna 

frågor, engagemang i Sverigedemokraterna, nationalism och avslutande frågor. Utifrån dessa 

teman fastställde jag sedan de frågor som jag utgått från i mina intervjuer. Intervjuerna har 

varit av semistrukturerad karaktär, där jag använt mig av ett antal frågor som varit samma för 

alla intervjuer men som har följts upp av följdfrågor utifrån det som framkommit i 

intervjuerna. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer har skett genom personliga möten med intervjupersonerna var och en. Jag 

anser att intervjuer genom personliga möten är att föredra för att på så sätt skapa ett öppnare 

klimat under intervjun och jag har därmed även fått möjligheten att ställa följdfrågor och på så 

vis få en djupare inblick i intervjupersonernas tolkning och förståelse av nationalism. 

 

Jag har även låtit intervjupersonerna bestämma plats för intervjuerna för att de på så sätt ska 

få chans att välja den plats där de känner sig mest bekväma. Intervjuerna inledde jag sedan 

med frågor av mer allmän karaktär, såsom ålder och hur länge de varit politiskt aktiva, för att 

på så sätt försöka skapa ett öppnare klimat och inte direkt gå in på de svårare frågorna. I 

intervjuernas inledning poängterade jag även att syftet med min studie är att nå ökad kunskap 

och förståelse om deras uppfattning av nationalism. Jag använde mig sedan av ljudupptagning 

under intervjuerna för att kunna fokusera på vad som sades och för att på så sätt inte gå miste 

om viktiga detaljer. Innan denna ljudupptagning skedde frågade jag intervjupersonerna om 

detta var okej. Intervjuerna var mellan ca 25-70 min långa. 

 

4.6 Etik 
Jag har innan studien inleddes tagit del av, och förhållit mig till, de forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som finns att hämta på Vetenskapsrådets 

hemsida. Dessa forskningsetiska principer utgörs bland annat av forskningskravet, vilket 

handlar om att den forskning som bedrivs skall hålla hög kvalitet och inriktas på väsentliga 

frågor där tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas. Men det föreligger även ett 

individskyddskrav vilket delas in i fyra allmänna riktlinjer vilka man som forskare bör 

förhålla sig till. Det första av riktlinjer är informationskravet som innebär att forskaren är 

skyldig att tydligt redogöra information om studien för informanterna, såsom studiens syfte 

och omfattning. De skall även informeras om vad deras deltagande innebär och att den är 

frivillig samt att intervjuerna i detta fall får avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär 

att informanterna skall ge sitt samtycke till medverkan i studien. Det tredje kravet, 
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konfidentialitetskravet, går ut på att all data som forskaren samlar in och som är bunden till 

informanterna skall hanteras med försiktighet och på ett sådant vis att utomstående inte ska 

kunna identifiera dem. Det sista kravet heter nyttjandekravet och syftar till att förhindra att 

data och personuppgifter kommer till användning på ett felaktigt sätt (Vetenskapsrådet 2012). 

 

Intervjusituationen är en speciell situation där det ställs ytterligare krav på ett etiskt riktigt 

förhållningssätt i interaktionen med intervjupersonerna och de data som fås genom 

intervjuerna, jämfört med andra typer av datainsamlingsmetoder som inte förutsätter 

interaktion med andra människor. Här är det viktigt att reflektera över själva 

intervjusituationen och hur den går till, hur den påverkar intervjupersonerna och vilka 

eventuella konsekvenser undersökningen kan få för dem (Kvale & Brinkmann, 2009:84f). 

Detta är aspekter som jag reflekterat kring och förhållit mig till vid utformningen av 

intervjufrågorna samt genom att under intervjuerna förklara mitt syfte med studien samt deras 

anonymitet och självklara rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

 
4.7 Analysförfarande 
I denna del kommer jag att kort redogöra för studiens analys- och tolkningsprocess. En 

svårighet med hermeneutiken är att den inte har några klara riktlinjer eller steg, vilket kan 

göra det svårt särskilt för en oerfaren forskare att veta hur denna bör förhålla sig till sitt 

material i och med att tolkningsprocessen kan se så olika ut i olika undersökningar.  

 

Ödman (1997) menar att den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen kan liknas vid 

ett pussel: från början ter sig högen med pusselbitar kaotisk, men då man börjar plocka med 

pusselbitarna märker man tillslut mönster. Helheten förstås i relation till delarna, och delarna 

får sitt sammanhang genom helheten (1997:97ff). I denna studie inledde jag arbetet med att 

klargöra min förförståelse för mig själv, för att konkretisera den och för att under 

tolkningsprocessen hela tiden kunna ha min förförståelse i beaktande i de tolkningar som jag 

under studiens gång gjort. Detta för att uppnå en ökad medvetenhet om hur min förförståelse 

kan påverka studiens resultat. När det vi ser känns igen behövs ingen tolkning, det är när vår 

förståelse inte räcker till som vi tolkar det vi ser. Att tolka hjälper oss att förstå och vi 

bearbetar våra intryck genom att ställa dem i relation till det vi redan vet, vår förförståelse. 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen handlar om att kontextualisera delarna för att kunna se 

hur dessa påverkar helheten för att på så vis nå ökad förståelse. Samtidigt som det sker med 

en medvetenhet om att det vi vet, vet vi med hjälp av den kunskap som vi redan innehar dvs. 

vår förförståelse (1997:98ff). 
 

Efter att jag samlat in data genom intervjuerna, läste jag igenom det transkriberade materialet 

upprepade gånger för att få en verklig kännedom om materialet och på så vis underlätta 

analysarbetet. Genom att få en verklig kännedom om materialet kunde jag sedan utläsa vissa 

mönster i det som framkommit under intervjuerna, vilket ledde till att jag kunde skapa teman 

utifrån vilka jag presenterar resultatet. Dessa teman kan ses som delar genom vilka jag sedan i 

diskussionen kopplar till andra delar, i form av teori och tidigare forskning, för att sedan även 

ställa dessa i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därigenom skapar studiens olika 

delar i diskussionsavsnittet en helhetsbild av studien. 

 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen liknas ofta vid en cirkel för att förtydliga det del- och 

helhetstänkandet som präglar denna metod. Men ofta menas att en bättre liknelse för att förstå 

hela den hermeneutiska tolkningsprocessen är att likna den vid en spiral där förförståelse, 

tolkning och vidare förståelse inte är en statisk process utan faktiskt en process som för 

forskaren framåt mot en ökad förståelse för studieområdet (1997:103f). Detta är något som 



24 

 

dock förutsätter att förståelseprocessen präglas av en öppenhet för att på så vis kunna komma 

till vidare insikter. Genom hela analysprocessen har det därför varit viktigt för mig att försöka 

ha ett öppet förhållningssätt till min studie för att den inte skall bli en sluten cirkel där jag 

strävar efter att bekräfta min egen förförståelse. Istället bör tolknings- och 

förståelsesprocessen ske med vad man inom hermeneutiken kallar för det öppna frågandets 

princip. Det öppna frågandets princip innebär att forskaren hela tiden strävar efter att ha en 

öppen inställning till sitt studieområde. Samtidigt som hermeneutiken anser det viktigt att 

eftersträva denna öppenhet, är det även viktigt att bevara insikten om att vi, då vi väljer att 

göra en viss studie, har en vag uppfattning om vart vi vill att studien skall leda. Ett faktum 

som, tillsammans med den förförståelse som ständigt präglar oss, gör att en fullständig 

öppenhet är en omöjlighet (1997:105ff). 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en kort presentation av de personer jag intervjuat och 

vars uttalanden som resultatet vilar på. Jag kommer därefter att presentera det resultat som jag 

har fått från dessa intervjuer. Resultatet kommer att presenteras i form av citat vilka 

sammanförs under ett antal teman som är relevanta för att besvara de frågeställningar som 

studien syftar till att ge svar på. De teman som jag har funnit i resultatet är följande: varför 

just Sverigedemokraterna? Nationalism, Sverigedemokraterna - ett Sverigevänligt parti, 

gemenskap, kulturell homogenitet samt vad är svenskhet? Under dessa teman kommer jag att 

besvara studiens frågeställningar med hjälp av citat från intervjuerna.  

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Jag kommer här att göra en kort presentation av de intervjupersoner som deltagit i studien. 

Detta för att ge information om vilka dessa individer är genom att berätta lite om deras 

bakgrund. Detta för att deras bakgrund påverkar vilka de är och även deras uppfattning om 

nationalism och deras politiska engagemang. Dessa är aspekter som är kan vara intressanta för 

läsaren att ta del av då det på olika sätt påverkar det som framkommit i intervjuerna. På så vis 

vill jag ge en mer kontextbunden presentation av resultatet, i enlighet med den hermeneutiska 

metodansatsen, och på så vis ge läsaren mer information att ta del av vid tolkningen av den 

information som här kommer att framkomma. 

 

IP1: Man, 69 år. Idag pensionär men har tidigare varit gymnasieingenjör med gymnasial 

utbildning. Har varit aktiv inom Sverigedemokraterna i 6,5 år och har tidigare varit politiskt 

aktiv i partiet Ny demokrati. Han gick med i Sverigedemokraterna efter att ha blivit tipsad om 

partiet av en vän och tidigare partikamrat i Ny demokrati samt p.g.a. partiets 

invandringspolitik. Roll i partiet: gruppledare i kommunal partiförening. 

 

IP2: Man, 24 år. Arbetar på heltid med sin roll inom Sverigedemokraterna. Är 

gymnasieutbildad svetsare och har även läst en termin statsvetenskap. Har varit aktiv inom 

Sverigedemokraterna i 6 år och inte tidigare varit politiskt aktiv. Gick med i partiet efter att ha 

sökt runt på internet och fastnat för deras politik, uppger även att medias bemötande av partiet 

hade en roll i hans beslut. Roll i partiet: gruppledare i kommunal partiförening 

 

IP3: Man, 50 år. Arbetar som maskintekniker, gymnasial utbildning. Har varit aktiv inom 

Sverigedemokraterna i 2 år och har inte tidigare varit politiskt aktiv. Gick med i partiet därför 

att han tyckte illa om medias hantering av partiet, men även pga. deras uppfattning om 

invandringspolitiken samt medlemskapet i EU. Roll i partiet: ordförande i kommunal 

förening, ombudsman i distriktet. 
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IP4: Man, 40 år. Arbetar som it-konsult, gymnasial utbildning. Har varit aktiv inom 

Sverigedemokraterna i 4 år och har tidigare varit aktiv inom vänsterpartiet då hans ena 

förälder varit aktiv inom det partiet. Han gick med i partiet därför att han inte ville att staden 

som han bor i ”skulle bli ett nytt Södertälje”, det var Sverigedemokraternas restriktiva 

invandringspolitik samt den negativa attityden till EU som fick honom att besluta sig. Roll i 

partiet: ordförande och gruppledare i kommunal förening. 

 

IP5: Man, 18 år. Arbetar som lastbilstransportör och har grundskoleutbildning. Har varit aktiv 

inom Sverigedemokraterna i 4 år och har inte tidigare varit politiskt aktiv. Gick med i partiet 

pga. att hans ena förälder var ordförande i den kommunala föreningen. Roll i partiet: 

ordförande i en kommunal förening, sekreterare för valberedningen i distriktet. 

 
5.2 Varför just Sverigedemokraterna? 
I ett inledande skede av intervjuerna ställde jag frågor kring intervjupersonernas medlemskap 

i partiet och vad det var som från början fick dem att bli politiskt aktiva inom just 

Sverigedemokraterna. Jag ställde därför frågor kring vilka faktorer det varit som gjort att de 

valde just Sverigedemokraterna. Under intervjuerna har det tydligt framgått att de intervjuade 

har gemensamt att de uppfattar partiets invandringspolitik som en avgörande anledning därför 

att de är av åsikten att Sverige tar emot för mycket invandrare och att detta på olika sätt 

skadar Sverige. Dessa är avgörande faktorer till att man har valt att bli politiskt aktiv inom 

just Sverigedemokraterna. Följande citat visar på detta: 

 
Det var väl i huvudsak såklart invandringspolitiken som jag vart lite mer nyfiken på, jag upplevde 

att de hade en mer verklighetsanpassad och realistisk syn på invandringspolitiken och noterade 

att det inte är enskilda individer som vi har något emot utan det är den förda politiken - på samma 

sätt som socialdemokraterna inte gillar moderaternas arbetsmarknadspolitik. Det innebär ju inte 

att de har något emot de som arbetar. Men det blir ju väldigt lätt så när man kritiserar 

invandringspolitiken att motståndaren försöker dra upp känsloargument som att de flyr från krig 

och sånt där men det är… jag anser att det är ju inte relevant. Relevant är hur politiken fungerar 

och tar man reda på den kompetens som finns hos människor som kommer hit, kommer de in i 

samhället på ett bra sätt, finns det arbetstillfällen, finns det bostäder, finns det infrastruktur som 

klarar av en så pass hög invandring som vi har och det är jag av uppfattningen att det inte riktigt 

är så 
IP2 

 

Intervjupersonen är av uppfattningen att vi i Sverige idag tar emot för mycket invandrare. 

Han menar att invandringspolitiken inte sker på ett sätt som är anpassat till hur verkligheten 

ser ut, då vi i Sverige idag inte har en politik som klarar av en sådan invandring. Han menar 

att invandringspolitiken inte sker på rätt sätt idag och att det tas för mycket hänsyn till 

känsloargument. Känsloargument som han inte anser vara relevanta utan han vill istället att 

vi skall fokusera mer på hur invandringen påverkar Sverige. I och med att han anser att så 

inte sker idag, tycks han anse att invandringspolitiken bedrivs på ett sätt som är ansvarslöst. 

Detta därför att det inte tas tillvara på invandrarnas kompetens och att de inte kommer in i 

samhället på ett bra sätt. Följande citat visar att även en annan utav de intervjuade anser 

invandringspolitiken vara en avgörande anledning till att han blev politiskt aktiv inom 

Sverigedemokraterna. Intervjupersonen svarade följande på frågan om vad det var som fick 

honom att bli politiskt aktiv inom just Sverigedemokraterna: 
 

Det är ju då flyktingfrågan, jag menar att Sverige inte har kapacitet att ha så mycket flyktingar 

som man får idag (…) Ja det var den största frågan kan man säga  

IP 1 
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Även denna intervjuperson anser att huvudanledningen till att han valt att bli politiskt aktiv 

inom Sverigedemokraterna var just invandringspolitiken och åsikten att Sverige tar emot för 

mycket flyktingar. Ytterligare ett citat visar på liknande ståndpunkt kring vad det var som 

intervjupersonerna uppfattade som den viktigaste anledningen att han började engagera sig i 

partiet: 

  
Ja det var ju två saker, det ena var ju liksom en restriktivare invandringspolitik, det var liksom det 

största och sen så har jag alltid varit EU-kritiker. Jag har aldrig känt att det här kommer att 

fungera som någon Europas version av Förenta staterna för att… vi är så unika allihopa jag 

menar till staterna dit åkte det folk och man kom till någonting nytt allihopa. Här har vi liksom 

vuxit upp på varsina plättar och nu helt plötsligt ska vi förenas under en flagg och snart enade 

lagar och så vidare och det… nej jag tror… det kommer inte fungera alltså 

IP4  

 

Också denna intervjuperson såg i huvudsak en restriktivare invandringspolitik som orsaken 

till att han valde att bli politiskt aktiv inom Sverigedemokraterna. Men även han uppfattar 

Sverigedemokraternas negativa attityd till EU som en av huvudanledningarna till varför han 

valde att engagera sig politiskt. Detta då han är av åsikten att vi i de Europeiska länderna är 

för olika varandra för att en sådan union skall vara bra eller överhuvudtaget fungera. 

Följande citat visar på samma åsikter kring vilka aspekter som har haft betydelse för 

engagemanget i partiet: 

 
Man gick med för två saker. Det ena var att begränsa tillflödet och det var egentligen det enda 

EU-kritiska parti som fanns kvar. Alla andra tävlade i hur bra det var, även de som in i det sista 

var motståndare. Helt plötsligt tippade det över och allting var bra 

IP3 

 

Intervjupersonen refererar här till Sverigedemokraternas invandringspolitik genom att säga 

att han vill ”begränsa tillflödet”, han är alltså av åsikten att Sverige idag tar emot för mycket 

människor från andra länder. Denna person anser även att motståndet till EU var en 

huvudanledning till att han valde att gå med i partiet. Han anser att Sverigedemokraterna är 

det enda parti som idag är kritiska till detta medlemskap, han tycks även uppleva en viss 

frustration över att övriga partier övergett denna kritiska inställning till EU. Två utav de 

personer som jag har intervjuat har även framfört att de anser att Sverigedemokraternas 

position i svensk media är en anledning till att de började intressera sig för partiet. En utav 

dem svarar såhär på frågan om varför han valde att bli politiskt aktiv: 

 
(Jag) blev mer nyfiken på Sverigedemokraterna för att det har skrivits väldigt negativt om partiet 

och man känner att oj, de är ju ganska stora kan det verkligen stämma det här om 

Sverigedemokraterna att de är vargen i fårakläder. Det har man ju hört många prata om, bland 

annat beskrivit dem i kanske inte lika snälla ord som vargen i fårakläder, utan man har använt 

nazism, rasism och sånt där så man blev lite nyfiken på vad är det som händer i Sverige rent 

politiskt 

IP2 

 

Intervjupersonen uppger att han blev nyfiken på Sverigedemokraterna just därför att han 

ansåg att det skrivits så mycket negativt om dem i media, vilket jag tolkar att han ställde sig 

tveksam till. Detta gjorde att det föddes ett intresse för partiet och vad de stod för, men även 

det faktum att partiet i media kallats för nazistiskt och rasistiskt hade en betydelse för det 

uppstådda intresset för partiet. Följande citat visar på att media haft en roll även i en annan av 

intervjupersonernas val att börja engagera sig politiskt i Sverigedemokraterna: 

 
Efter valet, eller innan valet var det, 2010 så tyckte jag att det bedrevs en hets, en kampanj mot 

Sverigedemokraterna i media och likaså efter valet som jag ifrågasatte om det verkligen skulle 
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vara på det viset, att man från medias sida gick så hårt åt ett demokratiskt valt parti och jag 

märkte också att när jag yttrade de åsikter som jag hade gentemot det, att jag mötte på ett sånt 

massivt motstånd ifrån just media i de debattartiklar jag skrev och fick mothugg på. Så det var väl 

egentligen en missnöjesyttring från början och sen intresserade jag mig mer och mer för partiets 

politik och upptäckte att det stämde ganska väl med vad jag ansåg också då och många utav de 

samhällsfrågor som de hade åsikter om 

IP3 

 

Denna intervjuperson upplevde innan han gick med i Sverigedemokraterna att det skrevs 

väldigt mycket negativt om partiet. Den här negativa attityden gentemot partiet ställde han 

sig tveksam till. Han menar på att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt valt parti och 

tycks anse att det inte gick rätt till när partiet och de åsikter som man framförde möttes med 

detta motstånd. Han upplevde även på ett personligt plan att de åsikter som han haft mottagits 

på ett negativt sätt. Detta menar han var en bidragande orsak till att han beslutade att bli aktiv 

inom partiet och att det från början handlade om en missnöjesyttring pga. det motstånd som 

han ansåg att yttringar av dessa åsikter fick. Sammanfattningsvis kan man utifrån 

intervjuerna utläsa att det var ett missnöje med rådande invandringspolitik som var den 

främsta anledningen till att majoriteten av intervjupersonerna valde att bli politiskt aktiva 

inom Sverigedemokraterna, men även ett missnöje mot EU och det negativa publicitet som 

intervjupersonerna upplevt att partiet har fått i media. 

 

5.3 Nationalism 
Den nationalistiska ideologin är en grundläggande del av Sverigedemokraternas politik och är 

ett sätt att betrakta världen som till stor del formar den politik som partiet för. I intervjuerna 

som ligger till grund för denna studie har jag velat förstå hur intervjupersonerna tänker kring 

nationalism och deras tolkning av vad denna ideologi innebär men också vilken betydelse 

nationalismen har för dem och för deras partitillhörighet. Under intervjuerna har det 

framkommit att intervjupersonerna hade en mindre tydlig bild av nationalism och vad det 

innebär än vad jag från början förväntat mig i och med att nationalismen har en så central roll 

i partiets politik. Det har även framkommit att det råder delade meningar mellan 

intervjupersonerna om vilken betydelse Sverigedemokraternas nationalistiska ideologi har 

haft för deras beslut att gå med i partiet, vilket främst tycks vara beroende av vilken kunskap 

intervjupersonerna har haft om vad det innebär att vara nationalist. Men det nationalistiska 

tänkandet är likväl något som tycks ha präglat deras sätt att tänka, även om de kanske inte 

varit medvetna om att det är dessa tankebanor som utgör grunden i nationalismen. En utav 

intervjupersonerna svarar såhär på vilken betydelse nationalismen haft för hans val av parti: 

 
någon form av betydelse hade det säkert men det var inget som jag tänkte på då, utan det var… 

man gick med för två saker. Det ena var att begränsa tillflödet och det var egentligen det enda 

EU-kritiska parti som fanns kvar. 

IP4 

 

Detta tolkar jag som att det nationalistiska tänkandet var något som lockade med partiet, men 

att det inte var just en medveten tanke om att partiet var nationalistiska som lockade honom. 

Något som även är representativt för de andra intervjupersonerna förutom två som menade att 

nationalismen hade uttalad betydelse för deras beslut att bli Sverigedemokrater. Under 

intervjuerna har det framkommit att intervjupersonerna finner gemenskap och samhörighet 

inom ett lands gränser viktigt, och att en sådan gemenskap förutsätter en slags homogenitet 

vilket är just det som nationalismen handlar om. Flera utav intervjupersonerna framhöll att det 

är viktigt att ”värna” om sitt land och dess kultur, följande citat visar på detta: 

 
Nationalism det är ju alltså, i första hand att… nationalism är ju ändå att man, för mig ser jag 

mycket nationalism så att man trivs i sitt land och älskar sitt land lite så alltså. Nationalism det 



28 

 

finns ju, på något sätt finns ju nationalism hos alla. Liksom de flesta gillar ju sitt land liksom, sen 

finns det ju de som inte trivs ja självklart men (…) mycket är att man älskar sitt land och värnar 

om sitt land 

IP5 
 

Intervjupersonen tycks anse att nationalism är ett universellt fenomen och något som alla 

människor anser viktigt. Han anser att nationalism handlar om att älska sitt land och om att 

vilja värna om det, det vill säga försvara eller beskydda det. Även andra intervjupersoner 

framhöll att det var viktigt att man genom politiken värnade om svenska seder, svensk kultur 

och det svenska kulturarvet. På frågan vad Sverigedemokraternas nationalistiska ideologi 

betyder i praktiken svarade en intervjuperson såhär: 

 
Ja vi har ju, om jag säger någon praktisk sak, så har vi ju till exempel här lagt en motion om att 

värna om svensk litteratur på biblioteket så att vi gör ju sånna saker. Försöker värna om svenska 

seder och svensk kultur och det är ett exempel (…) sen är det väl som det Mattias Karlsson sysslar 

med, att värna svenska kulturen och kulturarvet det har de ju till exempel, (…) Så det är ju sånna 

saker vi gör 

IP1 

 

Intervjupersonen menar att Sverigedemokraternas nationalistiska grundtankar visar sig främst 

genom att på olika sätt värna om det som de uppfattar som den svenska kulturen, såsom seder 

och svensk kultur. Han menar att det är på det sättet som den nationalistiska ideologin 

kommer till uttryck. En annan utav intervjupersonerna menar att nationalismen kommer till 

uttryck genom att man inom partiet är motståndare till EU och genom en vilja att skapa vad 

han kallar för ett självförsörjande Sverige: 

 
Dels så är det ju, att vi är ju motståndare till EU vi vill ju vara en självständig stat och eh… det 

yttrar sig i politiken också att jag tror att vi är måna om att ändå värna de svenska intressen som 

finns både när det gäller industri och våra naturtillgångar och… sånt. Vi försöker att bli mer 

självförsörjande helt enkelt 

IP3 

 

Denna intervjuperson anser att det Sverigedemokraterna vill är att skapa ett Sverige som rår 

om sig själva genom att bl.a. värna om vad han ser som svenska intressen såsom 

naturtillgångar och industri. Det har under intervjuerna även framkommit att 

intervjupersonerna anser att det är viktigt att bevara det unika med Sverige, vilket följande 

citat belyser: 

 
Och sen ja att vi är en nation bland många andra och på något sätt så är vi unika här som andra 

är unika på sitt sätt, vi har ju vårat språk och våra traditioner som kanske påminner om andras 

men det är ändå unikt här uppe. Jag känner att vi måste få ha det, det kan inte vara fel att tycka att 

det är okej. 

IP4 

 

Intervjupersonen menar att alla nationer är unika och särskiljer sig genom språk och 

traditioner. Han anser att det måste vara så och att det inte är fel att anse att det skall vara så. 

En utav intervjupersonerna har även velat framhålla vilken typ utav nationalism det är som 

han menar att Sverigedemokraterna vill använda sig av, nämligen en demokratisk form utav 

nationalism: 

 
Ja det som jag ser på nationalismen, först och främst vill jag vara tydlig med att jag vill ha en 

demokratisk nationalism. Det har ju tyvärr funnits historiska saker som har gjort att 

fosterlandskärlek och så har tagit sig uttryck i våld och det vill jag vara väldigt tydlig med att 

poängtera att det tar jag avstånd ifrån, utan det är en demokratisk väg jag vill gå där 

nationalismen fyller en del 
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IP2 

 

Intervjupersonen ansåg att det var viktigt att i en inledande del av intervjun trycka på att han 

som Sverigedemokrat tar avstånd från nationalism som tar sig uttryck i våld samt att han vill 

att Sverigedemokraterna skall använda sig av en demokratisk form utav nationalism. På 

frågan hur man anser att nationens och nationalismens gränser kommer till uttryck svarade en 

annan utav intervjupersonerna såhär: 
 

Ja eh då kommer jag direkt till att det är någon form utav gräns mot andra, så att vi är här och ni 

är där och ja egentligen att det finns vissa regler här och vissa regler på andra sidan. Ja det är 

väl ungefär det att det finns någon stark gräns för att här är det en viss sak, här gäller våra regler 

och på andra sidan är det andra regler som gäller. (…) vi har ju liksom en… vad ska man säga, en 

skattesats här så har man inte det om man bor på andra sidan. Det finns vissa förmåner som man 

har här som man inte har på den andra sidan och bara för att man kliver över så innebär det helt 

plötsligt inte att nu är jag en del av det här nya 

IP4 

 

Intervjupersonen menar att de nationella gränser som geografiskt skiljer människor åt, 

särskiljer nationerna genom de lagar och regler som finns inom just de nationerna. Jag tolkar 

det även som att han menar att de olikheter i hur nationen styrs skiljer olika folk åt på ett 

sådant sätt att en individ inte blir en del av den gemenskapen endast genom att man flyttar in i 

det nya landet. Han tycks mena att det krävs mer än så för att ta del av en nationell 

gemenskap. Samma person menar att det tycks finnas något djupare som skiljer människor 

från olika nationer åt, en slags gemenskap som gör att vi människor anser att en individ från 

samma nation automatiskt är värdefullare för oss än en individ från en annan nation: 

 
Just det här med att man skulle vara någon form av världsmedborgare, jag brukar alltid som 

andra dra det där till sin spets då liksom när man talar om att alla människor är lika mycket 

värda. Ja visst det… människovärdet är alltid samma, men om man liksom ska hård-dra det så… 

jamen liksom det är två personer bägge är beroende av en ny njure, du kan ge bägge de här 

personerna din ena njure men det ena är din syster och det andra är någon som du aldrig har 

träffat. Om du skulle vara då den här världsmedborgaren och alla skulle ha samma värde så 

skulle du slå en tärning då att om det är 1-3 så får den ena personen eller 4-6 så får din syster. 

Aaa nej men så är det inte då svarar de flesta. Ja men då har ju du och jag också någon form av… 

att vi kan vara överens om att det finns någon form utav skillnad. Det kan jag tycka, att just när 

folk pratar om det här att nej man är världsmedborgare och man ska inte ha några gränser, det 

finns inga skillnader… jag tycker att jo det finns skillnader. 

IP4 

 

Han tycks mena att vi sätter olika värde för människor beroende på om vi har samma 

nationella bakgrund eller ej, och att vi automatiskt värdesätter människor från vår egen nation 

högre än människor från andra nationer. Detta tolkar jag som att han menar att vi värdesätter 

människor olika utifrån nationalitet, en bild som förstärks ytterligare av följande citat: 
 

Jamen det är ju mycket det här att våran politik skiljer sig mycket för att vi i första hand vill satsa 

på Sverige att Sverige ska ha det bra. Och det är väl det som är det nationalistiska i det hela. Vi 

vill i första hand att Sverige ska ha det bra och sen när vi får ett överskott då kan vi hjälpa andra 

liksom men, men vi kan inte hjälpa andra när vi själva inte har det bra 

IP5 

 

Detta tolkar jag som att det finns en uppfattning inom Sverigedemokraterna att vi alltid bör 

sätta människor som bor här i första hand, och att det finns en skillnad i människovärde 

beroende på vilken nation vi tillhör. 
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5.4 Ett Sverigevänligt parti 
Sverigedemokraterna anser sig vara vad de kallar för ett Sverigevänligt parti. Därför ställde 

jag under intervjuerna frågor kring vad intervjupersonerna uppfattar att det innebär att som 

parti vara Sverigevänligt. Intervjupersonerna menar att det handlar om en absolut uppfattning 

om att det alltid är viktigt att sätta människor ifrån den egna nationen i främsta rummet: 

 
Att man rår om sitt eget hus först. Det vill säga först och främst ser man till att vi har det bra 

innan man ger sig på att hjälpa hela världen, som man ibland hör andra politiska företrädare ge 

sken av att vi måste visa solidaritet, vi måste bedriva den här ansvarslösa invandringspolitiken 

exempelvis för att människor flyr från krig och förföljelse. Givetvis är det så att det finns 

jättemånga som flyr från krig och förföljelse. Vi har väl omkring 40-50 miljoner flyktingar världen 

över. Men då kommer man in på en helt annan del, då är det flyktingpolitik vi pratar om och inte 

invandringspolitik och där ser jag att man gärna vill blanda ihop det. För att man ska kunna 

bedriva en invandringspolitik av den storlek som vi gör idag så blandar man gärna in 

känsloargument på krig och förföljelse, de blandar ihop äpplen och päron här man ser inte till det 

verkliga behovet av arbetskraftsinvandring exempelvis och det ser vi, jag och mitt parti att vi 

värnar Sverige när det gäller invandringspolitiken, att vi ser utifrån vilka behov har vi. Har vi 

behov av att importera… ursäkta men alltså ta hit fler människor från andra länder som kan 

komma hit och arbeta ja när man då tittar på ungdomsarbetslösheten och den generella 

arbetslösheten så har vi inte det. Alltså ser vi att vi värnar Sverige först 

IP2 
 

Här uppfattar jag det som att intervjupersonen tydligt tar ställning för att vi måste göra 

skillnad på människor beroende på nationell tillhörighet, oavsett om det finns människor med 

annan nationalitet som flyr från krig och förföljelse så är det svenskarnas behov som skall 

sättas i första rummet. Invandringspolitiken skall avgöras utifrån vilka behov vi har i Sverige 

av ex. arbetskraft och inte avgöras av vad han kallar för känsloargument. Oavsett så måste vi 

alltid värna Sverige och svenskarna i första hand oavsett vilka behov det handlar om. En syn 

som bekräftas även av de andra intervjupersonerna. Alla intervjupersoner har gemensamt att 

de anser att vi har olika problematik här i Sverige som vi måste ordna innan vi intresserar oss 

för invandring eller överhuvudtaget samröre med andra nationer: 

 
Ja och det är ju såhär ändå tror jag att vi lever ju i väldigt svåra tider och hade vi inte haft de här 

svåra tiderna som vi har med stor arbetslöshet och väldiga spänningar, man ser att det är många 

som lider nöd i Sverige. Så tror jag nog att man hade kunnat ha en större öppenhet i Sverige för 

mångkultur och invandring och sånt. Men det är svårt att rättfärdiga det när man märker att det 

finns andra människor som tar skada och det tycker jag att det är. För att när man tittar inom 

skolan och, ja inom de flesta institutioner i samhället så är det ju någon eller några grupper som 

eh… blir eftersatta istället. Så att det är väl mycket det som vi opponerar oss emot inom 

sverigedemokraterna att det är lätt att utge sig för att det är lätt att utgå sig för att vara god och 

godhetens apostel och tycka att vi ska värna allt och alla och… men man blundar ju för andra 

problem kanske då istället 

IP3 

 

Denna intervjuperson anser att det är väldigt svåra tider i dagens Sverige med många 

människor som lider. Han menar att om det inte funnits alla dessa svårigheter i Sverige så 

hade man inom Sverigedemokraterna kanske varit mer intresserade av att hjälpa människor 

från andra nationer. Han menar att i och med invandringen så blir svenskarna och deras 

svårigheter åsidosatta. En bild som även delas av ytterligare en intervjuperson: 

 
För mig blir det ju direkt det här med EU-frågan det är det första jag ser att där är liksom 

prioriteringen fel. Vi kastar bort saker som vi skulle kunna satsa här istället och man säger åt 

bönder att det ska stå åkrar i träda för att vi ska inte odla det här, det är dyrare att göra det här 

än att låta några i Spanien och Frankrike odla det och så får de betalt för att inte odla 

överhuvudtaget. Det är sånna saker liksom, ja men liksom satsa här vi måste kunna läsa våra 

bekymmer själva och sen ha samarbete med andra istället för att ingå i något stort och anonymt 
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som vi inte kan påverka lika lätt som om vi sköter oss själva. Sen liksom just det här att man sätter 

nationen och dess medborgare i främsta rummet och sen överskottet som vi har det använder vi till 

att hjälpa andra, men först och främst så hjälper vi oss själva här 

IP4 

 

Även denna intervjuperson menar att Sveriges befolkning på olika sätt blir åsidosatta, men här 

betonas det att detta sker på grund av Sveriges medlemskap i EU. Detta medlemskap tycks 

han mena innebär att svenska bönder och deras verksamhet kommer i skymundan, han vill 

istället att Sverige skall vara en mer självständig nation som kan sköta sig själv på ett mer 

självständigt sätt än vad som sker idag. Han anser att vi måste börja sätta Sverige och 

svenskarna i första hand. En annan utav intervjupersonerna trycker även på att invandringen 

kostar pengar vilket gör att svenskarna blir åsidosatta:  
 

Bland annat så vill vi minska invandringen för att invandringen kostar en otrolig summa pengar 

och det lägga på att få igång företagen och allt sånt. Om man kollar till exempel på vår kommun 

så företagen håller på att försvinna, det är många som flyttar och det satsas inte för att det är för 

dyrt att ha företag och så. Satsa de pengar som läggs på det (invandringen) i första hand på att 

lägga dem på företagen, det är en sak liksom. Det är ju mycket liksom, det läggs ju några otroliga 

pengar på invandringen liksom det är ju det och som sagt jag har hört väldigt mycket när man 

suttit i debatt att ja men vi är inte så tätbefolkade vi har ju plats, ja men vi har ju inte ekonomi till 

det. Jag menar har vi inte ekonomi till att… vi har ekonomi till att ta in invandrare men sen inte 

att hjälpa dem här alltså för att vi måste ha in fler, det blir liksom krasch. Minska invandringen ett 

tag och ordna upp ekonomin här först och främst och invandrarna som redan är här, hjälp dem att 

få jobb och komma ut i arbetslivet och allt sånt. 

IP5 

 
Intervjupersonen vill att de otroliga mängder pengar, som han menar idag läggs på 

invandringen, istället bör satsas på företagen i Sverige. Han anser att det ofta debatteras om att 

vi har geografiskt utrymme för att ha invandring, men menar att problematiken ligger i att 

invandringen kostar alldeles för mycket pengar. Intervjupersonen anser att vi först och främst 

skall ordna upp det ekonomiska läge som han anser att Sverige befinner sig i, innan vi kan ta 

emot fler invandrare.  

 

Då Sverigedemokraterna menar sig vara ett Sverigevänligt parti uppfattar jag att det borde 

finnas en motpol, eller partier som inte är lika Sverigevänliga. Därför ställde jag under 

intervjuerna frågan om intervjupersonerna anser att det finns partier som inte är 

Sverigevänliga. På denna fråga ställde sig intervjupersonerna lite undrande. Två utav dem 

svarade att de inte anser att det finns några partier som inte är Sverigevänliga. De andra tre 

intervjupersonerna ville inte peka ut något parti som icke-Sverigevänligt, men menade att 

partier som är alltför positiva till globalisering inte är Sverigevänliga. En av 

intervjupersonerna uttrycker sig såhär: 

 
Just det här med att man skulle vara någon form av världsmedborgare, jag brukar alltid som andra 

dra det där till sin spets då liksom när man talar om att alla människor är lika mycket värda. Ja 

visst, människovärdet är alltid samma, men om man liksom ska hårddra det så… jamen liksom det 

är två personer bägge är beroende av en ny njure, du kan ge bägge de här personerna din ena njure 

men det ena är din syster och det andra är någon som du aldrig har träffat. Om du skulle vara då 

den här världsmedborgaren och alla skulle ha samma värde så skulle du slå en tärning då att om 

det är 1-3 så får den ena personen ,eller 4-6 så får din syster. Aaa nej men så är det inte då svarar 

de flesta, ja men då har ju du och jag också någon form av att vi kan vara överrens om att det finns 

någon form utav skillnad. Det kan jag tycka, att just när folk pratar om det här att nej man är 

världsmedborgare och man ska inte ha några gränser, det finns inga skillnader… jag tycker att jo 

det finns skillnader 

IP4 
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På frågan om det inte finns partier som inte är Sverigevänliga tolkar jag det som att 

intervjupersonen inte uppfattar partier som talar om världsmedborgarskap som 

Sverigevänliga, utan menar att det finns skillnader i vilket värde vi sätter på andra människor 

utifrån vilken nation de kommer från. Samtidigt som han uttrycker att man aldrig får göra 

skillnad på människovärde, anser han att det ändå någonstans finns det. En åsikt som han 

exemplifierar med att dra en parallell mellan det han benämner som världsmedborgarskap och 

familjen, en parallell som är återkommande inom den retorik som Sverigedemokraterna för. 

 
5.5 Gemenskap 
Gemensamt för de intervjupersoner som denna studie bygger på, är att man anser att det finns 

en stark gemenskap inom nationen som är säregen och som det är av största vikt att bevara för 

att kunna ha ett fungerande samhälle. En av intervjupersonerna menar på att den nationella 

gemenskapen är en slags naturlig sfär, vilken han liknar vid den gemenskap som finns inom 

en familj: 

 
Jag tror ju ändå mycket på det här att vi har ju våra naturliga sfärer runt omkring oss, vi värnar 

ju mer om våra egna barn än andras barn och vi värnar mer om de sammanhang som vi vistas i 

än de som ligger utanför. Även om det kan låta så jättefint ibland att vi ska ju ta hand om allt och 

alla och så men när det väl kommer till ett praktiskt exempel så har vi ett val att göra och då måste 

man göra det då helt enkelt och då då… då tror jag ändå att de flesta väljer att se till sig själv och 

det som är närmast 

IP3 

 
Jag tolkar det som om att han anser att den nationella gemenskapen är något naturligt och 

något som kan jämställas med den gemenskap som finns inom en familj. Denna gemenskap 

tycks han även anse att det är helt naturligt att vi sätter i första rummet. En annan av de 

personer som jag har intervjuat trycker på hur viktigt det är med denna gemenskap inom en 

nation: 

 
Men när det gäller den delen av vårt principprogram nämligen nationalism så är det just 

gemenskapskänslan som är en stor väsentlig del som präglar i stort sett alla våra politiska beslut 

att vi måste ha en… alla som bor i Sverige och har svenskt medborgarskap och folk som kommer 

att kunna ha svenskt medborgarskap, det tar ju x antal år idag, måste ha en gemenskap. Vi måste 

kunna känna gemenskap till varandra för att kunna fungera i ett samhälle ifall någon kör av vägen 

och så stannar vi och hjälper till och ringer 112 för att ta ett konkret exempel på att man måste 

känna samhörighet. Därför har man i alla politiska beslut det i bakhuvudet, kan det här på något 

sätt påverka gemenskapen som finns i samhället 

IP2 

 
Intervjupersonen menar att Sverigedemokraterna värdesätter gemenskapskänslan inom en 

nation högt och att detta är något som påverkar alla de politiska beslut som de fattar. Vikten 

av denna gemenskapskänsla exemplifierar han med att den är av betydelse för huruvida vi är 

benägna att hjälpa varandra vid olyckor. Jag tolkar det som att han menar att om människor 

inte känner denna gemenskap inom nationen så är man heller inte lika benägna att hjälpa 

varandra. Sverigedemokraterna skriver i sitt principprogram att för att bli svensk, så måste 

man antingen födas här eller ”aktivt välja att uppgå i den svenska gemenskapen”. På frågan 

hur man som invandrad gör för att aktivt göra detta val så svarade en intervjuperson såhär: 
 

Det är väl inte annorlunda egentligen än att man som i USA där man svär trohetseden det är 

liksom, att man har förutsättningarna klart för sig om man ska leva och bo i Sverige då får man de 

förutsättningarna och sen har man att välja på, antingen finner man sig i det och tycker att det 

verkar vara helt okej och då är det inga problem. Annars så väljer man att nej det där passar inte 

mig och då kanske det inte är i Sverige man ska bo då helt enkelt. 
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IP3 

 

Denna intervjuperson anser att tillhörandet till den nationella gemenskapen, om man inte är 

född inom nationens gränser, sker genom ett aktivt val där han också tycks mena att det 

innebär en slags trohet mot nationen. En annan utav intervjupersonerna menar att för att ingå i 

den svenska gemenskapen och för att räknas som svensk bör man göra vissa val: 
 

Ja där skulle man ju kunna se det som att du aktivt väljer att inte växa upp och bosätta dig i ett 

sånt här segregerat område då till exempel, har man chansen så flyttar man därifrån till ett annat 

område eller sätter dina barn i en skola som inte är bestående av en majoritet invandrare utan en 

majoritet svenska barn och tänker på att den generationen att när den växer upp blir en del av det 

här samhället. Likadant ja fritidsintressen och allting 

IP4 
 

Han anser att för att tillhöra den svenska gemenskapen så måste man som invandrad till 

Sverige göra vissa val gällande fritidsintressen, bostadsområde och skola val som innebär att 

man tar ett visst avstånd från människor med samma bakgrund. Vilket jag tolkar handlar om 

att han anser att man som invandrad måste göra allt för att bli en så inrättad del i den svenska 

kulturen som möjligt, vilket stämmer överrens med Sverigedemokraternas syn på kulturell 

homogenitet och assimilering till vad Sverigedemokraterna anser vara den svenska kulturen.  

 

5.6 Kulturell homogenitet 
Den gemenskap inom nationen som intervjupersonerna alla gett uttryck för vara viktig, anser 

de även vara beroende av en kulturell homogenitet. Man anser att denna gemenskap 

förutsätter en kulturell likhet hos dem som räknas tillhöra Sverige. 

 
Nationen är ju landet då och dess seder och dess folk och det är ju bra om man som i Sverige då 

har ett helt enigt folk så att man inte har alltför många spridda seder och åsikter (…) det blir ju 

splittrat och det blir ju sämre sammanhållning och man får ju svårigheter att hålla samman landet 

på olika sätt (…) det blir ju en svagare sammanhållning mellan invånarna det är ju lättare att 

känna sammanhållning med folk som är mer lika en själv det märker man ju 

IP1 

 

Denna intervjuperson ser det som att det är viktigt att inom nationen ha ett vad han kallar för 

”helt enigt” folk vilket innebär att det inom nationens gränser inte finns för stora olikheter 

gällande seder och åsikter. Han menar att om det finns för stora skillnader på seder och åsikter 

så leder det till splittringar och en försvagad sammanhållning i den gemenskap som man inom 

Sverigedemokraterna anser viktigt. Enligt Sverigedemokraternas principprogram ser man det 

som viktigt att invandrare som kommer till Sverige assimileras, just därför att det inte skall bli 

dessa olikheter som man inom Sverigedemokraterna anser försvaga den nationella 

gemenskapen:  

 
Ja jag skulle vilja se det som att vi har en inriktning när det gäller assimilation att vi… det går 

inte att från dag ett säga att ja nu ska du bli svensk du ska lära dig det här och du ska säga upp 

allt, din identitet från ett annat land så funkar det inte och så kommer det aldrig att funka. Men 

däremot har vi som ett långsiktigt mål att man ska assimileras till det svenska och bli en del av 

Sverige 

IP2 

 

Detta citat tolkar jag som att intervjupersonen har förståelse för att det kan ta tid att bli helt 

assimilerad till det svenska samhället, men att det ändå är det som vi måste sträva efter - att de 

som invandrar till Sverige skall assimileras för att på något sätt bli så lika dem som bor i 

Sverige. Först som assimilerad kan du fullt ut räknas som svensk. En annan av 



34 

 

intervjupersonerna uppger att han ser mångkulturen som ett hot mot den kulturella 

homogeniteten: 
 

Mångkultur det är väl att man… det är en politisk uppfattning där man tror att alla världens 

religioner och kulturer ska kunna samsas i Sverige. Och de ska jämställas, nästan ställas högre än 

vad den svenska kulturen ska ställas och jag tror att det inte kommer att fungera eller jag är helt 

övertygad om att det inte kommer att fungera jag har svårt att tro att med att alla de olika 

värderingar som ligger i de olika religionerna att få islamsk kvinnosyn att gå ihop med svensk 

jämställdhetslagstiftning till exempel jag har svårt att tro… nästan övertygad om att det fungerar 

inte 

IP2 

 

Jag tolkar det som att denna person anser att mångkultur innebär problem och att alla världens 

olika kulturer och religioner inte kan finnas inom Sveriges gränser utan att det blir 

problematiskt. Han anser även att mångkulturen innebär att andra kulturer än den svenska 

anses vara viktigare och ges en högre ställning än den svenska. Även en annan utav 

intervjupersonerna uppger att han anser att det är problematiskt att det kommer människor 

från andra kulturer till Sverige, och att han upplever att det uppstår en konflikt i och med det 

därför att han känner att han ständigt är tvungen att göra uppoffringar: 
 

Jag upplever det alltid som så att jag som svensk ska ge upp någonting för att få någonting nytt, 

det är aldrig så fint som det heter att vi ska mötas på mitten. För mig är det att ja då behåller jag 

mitt och de behåller sitt och så bygger vi någonting nytt tillsammans, det är för mig en migrering 

och det har aldrig funkat. Men så har det aldrig varit när man har pratat om det här utan, såhär 

typexempel när man skulle införa en muslimsk helgdag i det här landet, då valde man inte att 

lägga till en till helgdag. Det hade nog ingen tjafsat om, alla vill vara lediga en dag extra nä 

istället ska man ersätta en befintlig helgdag och då blir det den här krocken. Man skapar sig en 

onödig konflikt som man inte egentligen hade behövt ha och då… i det konkreta fallet ja då hade 

det varit att nej men tyvärr nu bor ni här. Ni kan fira eran helgdag när det redan är en helgdag i 

sånna fall 

IP4 

 

Intervjupersonen uppger att han ser det som problematiskt att han som svensk måste göra 

uppoffringar på grund av invandringen och han är av åsikten att vi inte bör förändra svenska 

traditioner såsom helgdagar p.g.a. att det kommer hit människor med andra traditioner. 

Samma intervjuperson anser att de som kommer till Sverige istället skall assimileras och bli 

en del av den svenska kulturen istället för att som han upplever det, komma hit och förändra 

de seder och den kultur som finns här. 

 
Vad vi anser om assimilation är att man liksom ska komma hit och bli en utav oss. Det är ju bara 

att titta på en själv om man åker härifrån och ska bli en del utav någonting annat, du är ju 

fortfarande du. Du kommer alltid att vara du och ha dina unika egenskaper och liksom krydda det 

nya samhället med just dig. Men att man kommer och blir en del av det nya, inte att man kommer 

och ska förändra det som redan finns. Det är väl så jag ser det mest, att du kommer alltid vara du 

och du kommer alltid att vara unik men du kommer till ett ställe och tar till dig de seder och bruk 

som finns där 
IP4 
 

Jag uppfattar det som att han menar att invandrare som kommer till Sverige vill försöka ändra 

på de traditioner, seder och bruk som finns här och att han anser detta vara fel. Istället bör 

man som invandrad assimileras till det svenska och bli en del av en homogen, svensk kultur. 

 

5.7 Vad är svenskhet? 
Under intervjuerna har det framkommit att det är viktigt med en gemenskap inom nationens 

gränser, en gemenskap som förutsätter en kulturell homogenitet. Under intervjuerna har jag 

även ställt frågor kring vad det innebär att vara svensk och vad det egentligen är som 
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kännetecknar denna svenskhet som Sverigedemokraterna anser att de människor som 

invandrar till Sverige bör assimileras in i. Här har det framkommit att alla intervjupersoner 

upplever det svårt att summera vad denna svenskhet innebär. Enligt en utav 

intervjupersonerna är svenskhet att:  

 
Man känner en gemenskap och återigen då till det svenska och att man kan det svenska språket 

och känner till traditionerna som finns här. Det är jättesvårt att summera en känsla, för att som 

jag ser det är svenskhet en sorts känsla att man känner samhörighet till sitt land och ett folk. Så 

därför blir det lite svårt att såhär på rak arm säga exakt vad är svensk och inte svensk. Jag 

uppfattar det inte som relevant att diskutera om köttbulle är svenskt eller om prinskorv är svenskt. 

Jag upplever att man försöker förlöjliga ordet svensk. Utan det är en upplevelse, en känsla som 

man har 

IP2 

 

Han upplever att det är svårt att säga vad svenskhet är, men menar att svenskhet handlar om 

en känsla och att man för att räknas som svensk bör kunna det svenska språket samt känna till 

de svenska traditionerna. Att vara svensk menar han även handlar om att känna en 

samhörighet till Sverige och svenskarna. På frågan om samma intervjuperson kan specificera 

vad det innebär att vara svensk så säger han att:  
 

Om man ska försöka sätta fingret på någonting så har vi först och främst det svenska språket som 

är en absolut en väsentlig del när det gäller svenskhet, det går ju inte att säga att man är svensk 

och så kan man inte ett ord svenska. Det blir ju liksom lite fel, det tycker jag i alla fall. Det är min 

uppfattning om svenskhet, man bör väl kunna språket. Men sen är det just det här med den man 

känner sig lojal mot det svenska folket och den svenska nationen… ja det är väl ungefär det som… 

i korta drag som jag tror är viktigt. Framförallt känner lojalitet och en gemenskap med det 

svenska man känner sig som svensk och av andra uppfattas som svensk 

IP2 

 

Han summerar svenskhet som en förtrogenhet med det svenska språket och en gemenskap och 

lojalitet till det Sverige och det svenska folket. En annan utav intervjupersonerna svarar 

följande på frågan om vad det innebär att vara svensk: 
 

Jag menar det första man känner såhär att när man tittar på någon då får man en känsla såhär att 

jamen jag tycker att den här människan ser svensk ut. Det kan ju vara ett jättebrett spann, men det 

känns ganska klart. Kommer någon gående i burka till exempel och någon frågar: ser den där 

svensk ut så skulle jag svara nej, jag tycker inte att den ser svensk ut. Sen kommer det någon som 

har asiatiskt påbrå och någon frågar ser han svensk ut så rent spontant så säger man nej han ser 

inte svensk ut. För man ser att han har asiatiskt påbrå, han kan vara lika svensk som jag i alla fall 

men det är just det här, ser han svensk ut eller inte. Då är det väldigt lätt att säga ja eller nej, efter 

en första bedömning. Men sen vid en djupare bedömning så kan de liksom vara svenskar ändå och 

då har man alltid kört på att vill man leva och bo här som andra som redan bor här och liksom 

inte… tvingar fram någon form utav förändring ja då men då är du svensk och välkommen att bo 

här som alla andra 

IP4 

 

Intervjupersonen menar att han gör en första bedömning av huruvida någon är svensk eller ej 

beroende på yttre aspekter, men uppger sedan att man kan vara svensk även om man inte ”ser 

svensk ut”. Men att svenskheten är beroende av att man som invandrad till Sverige inte vill 

tvinga fram någon form utav förändring av det ”svenska”, vilket jag tolkar som att han menar 

att man som invandrad inte bör påverka den svenska kulturen i alltför stor utsträckning. 

Samma intervjuperson svarade följande på frågan om vad som då kännetecknar svenskhet och 

den svenska kulturen: 
 

Det känns ju som att det här klimatet som vi har här uppe med ganska lång vinter har ju tvingat 

folk till att vara inne, eller arbeta ute då traditionellt med skog och… men om man har varit inne 
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mycket och det har varit mörkt det tvingar ju folk till att sitta och tänka och klura och fundera på 

bättre lösningar till nästa gång. Jag menar vi har ju uppfunnit en hel del här uppe och jag tror 

nog att klimatet har nog haft en stark påverkan på hur vi har blivit och att vi har varit ganska 

framgångsrika med att hitta på grejer. Men just vad som är svensk kultur… det känns svårt liksom. 

Mer än de här allmänna, midsommar och allt annat som vi har men… det är svårt att peka ut 

någonting konkret som skulle vara typiskt svenskt  

IP4 

 

Han uppger här att han har svårt att peka ut och konkretisera vad svenskhet och svensk kultur 

egentligen är, men uppger firandet av högtiden midsommar som ett exempel på svensk kultur. 

Han tycks även mena att svenskhet är synonymt med en intelligens och en förmåga att komma 

på lösningar, vilket är en förmåga som svenskar fått i och med de skiftande årstiderna. En 

annan utav intervjupersonerna svarar att typiskt svenskt är: 

 
Ja alltså det finns ju hur mycket som helst som… alla har ju olika syn på svenskhet runtom i hela 

landet eller hela landet, i hela världen så alla ser ju Sverige liksom… ja men i USA till exempel 

ser ju Sverige att ja men det där är typiskt svenskt men alltså så, jag… typiskt svenskt så att säga, 

det, det vet jag inte faktiskt. Det är många saker som gör liksom att det blir liksom att ja men det 

här är Sverige. Men typiskt svenskt det vet jag inte riktigt, för vi har ju inte… de flesta saker som 

vi har här finns ju även runt om i norden också liksom. Men som vissa saker som vissa ser typiskt 

svenskt kan ju vara typiskt norskt för andra eller finskt liksom. Det vet jag faktiskt inte om det finns 

något typiskt svenskt så 

IP5 

 

Även denna intervjuperson uppger att det är svårt att peka ut vad som är typiskt svenskt. Han 

tycks mena att det finns mycket som man skulle kunna säga kännetecknar svenskheten, men 

avslutar med att säga att det kanske ändå inte finns något som är typiskt svenskt. På frågan 

vad han då anser att det innebär att var svensk svarar han följande: 

 
Att vara svensk, att vara svensk medborgare, pratar svenska eller i alla fall lär sig och lever som 

en svensk på sätt och vis. Fast självklart ska man ju ha sina egna traditioner och så vidare men 

ja… framförallt tycker jag att det viktigaste är att man trivs i Sverige, det är det som gör en svensk 

alltså att man trivs här och ser sig själv som svensk och av andra uppfattas som svensk. Det är det 

viktigaste tycker jag 

IP5 

 

Jag tolkar det som att han även på denna fråga upplever det svårt att svara på vad det 

egentligen innebär att vara svensk, mer än att man ”lever som en svensk” och kan det svenska 

språket. Viktigast menar han ändå är att man trivs i Sverige och att man ser sig själv som 

svensk. 

 

5.8 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet av de intervjuer som jag har genomfört har visat på att intervjupersonerna har valt 

att bli politiskt aktiva inom Sverigedemokraterna främst därför att de är av åsikten att Sverige 

tar emot för mycket invandrare. Partiets invandringspolitik har därför varit den främsta 

aspekten som lockat dem att gå med i partiet. Även partiets negativa inställning till EU samt, 

vad intervjupersonerna har upplevt som, en negativ attityd gentemot partiet från media och 

samhället i övrigt har fått intervjupersonerna att vilja bli politiskt aktiva inom just 

Sverigedemokraterna. Det har varit delade meningar mellan intervjupersonerna om huruvida 

nationalismen hade betydelse för deras beslut att gå med i partiet. Två utav intervjupersonerna 

uppger att nationalismen hade betydelse och de andra tre uppger att den inte hade någon 

egentlig betydelse från början. Något som främst tycks bero på att de sedan tidigare inte hade 

någon uppfattning om vad nationalism innebar. 
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Av intervjuerna har det visat sig att de intervjuade har en ganska dålig uppfattning om vad 

nationalismbegreppet egentligen innebär. Intervjupersonerna har åsikter som präglas av 

nationalismen, men det sker inte alla gånger med en medvetenhet. Det har framkommit att 

intervjupersonerna anser det viktigt att värna om det svenska, den svenska kulturen och att 

bevara det som de anser vara det unika med Sverige. Därför anser de även att Sveriges 

medlemskap i EU är problematiskt då de anser att detta på olika sätt kan komma att påverka 

det unika med Sverige. Det tycks även råda en uppfattning om att nationalism är något 

naturligt och universellt förekommande samt att det är en självklarhet att även på individnivå 

premiera en individ kommande från samma nation framför en individ med annan nationell 

bakgrund. Det har även lagts fram att intervjupersonerna anser att för att tillhöra den 

nationella gemenskapen räcker det inte med att du som invandrad endast fysiskt befinner dig 

inom nationens gränser, utan det krävs något ytterligare för att räknas tillhöra denna 

gemenskap. Vidare har det framhållits att nationalism handlar om kärlek till den egna 

nationen samt att det är en demokratisk nationalism som de anser att Sverigedemokraterna 

står för. 

 

I resultatet har det även behandlats vad det innebär att vara ett så kallat Sverigevänligt parti. 

Intervjupersonerna menar att det innebär att Sverigedemokraterna anser att Sverige och 

svenskarna alltid bör sättas i första rummet och det är viktigt att främst premiera de behov 

som finns inom nationens gränser. Detta är något som de inte menar sker idag, istället menar 

de att invandringen ofta sker på svenskarnas bekostnad och att den rådande 

invandringspolitiken splittrar det svenska folket. Intervjupersonerna anser att det inom 

politiken måste göras skillnad på människor beroende på nationell tillhörighet då 

invandringspolitiken skall utgå ifrån vilka behov Sverige har av invandring, utan att ta hänsyn 

till känsloargument. 

 

Vidare har det lagts fram att de anser att det finns stora svårigheter i Sverige som det först 

måste tas itu med innan Sverige kan ta in fler invandrare till Sverige, bl.a. därför att 

intervjupersonerna anser att invandringen kostar så stora summor pengar. De anser att denna 

uttalade Sverigevänlighet handlar om att alltid sätta Sverige och svenskarnas behov i första 

rummet. Detta istället för att, som de menar sker idag, ta in invandrare på de boende i 

Sveriges bekostnad. På frågan om det då finns partier som inte är Sverigevänliga råder det 

delade meningar, tre utav intervjupersonerna anser att det inte finns partier som inte är 

Sverigevänliga. Två utav intervjupersonerna menar dock att partier som är alltför positiva till 

globalisering och ”världsmedborgarskap” inte är Sverigevänliga, men vill inte ge exempel på 

sådana partier. 

 

Det har även framkommit att intervjupersonerna anser det vara viktigt att det finns en stark 

gemenskap inom Sverige. Denna gemenskap är något som intervjupersonerna menar att 

Sverigedemokraterna har i åtanke vid alla de beslut som tas. Den nationella gemenskapen 

anser de vara något naturligt och de jämför denna gemenskap med den som finns inom 

familjen. Intervjupersonerna är även av åsikten att denna gemenskap är avgörande för att 

överhuvudtaget kunna ha ett fungerande samhälle. För att räknas som svensk menar de även 

att det är avgörande att man som invandrad gör ett aktivt val att ingå i denna gemenskap 

genom att exempelvis välja en viss typ utav bostadsområde, fritidsintressen eller skola för 

sina barn. Intervjupersonerna anser att den nationella gemenskapen är beroende av en 

kulturell homogenitet, dvs. att de som bor inom Sveriges gränser är kulturellt homogena. 

Finns det tvärtemot för stora skillnader på de människor som lever inom en nations gränser, 

anser intervjupersonerna att det leder till splittringar. Intervjupersonerna anser att de 

invandrare som kommer till Sverige skall assimileras in i ”svenskheten” och den kultur som 
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vi har här, för att inte orsaka splittringar i sammanhållningen. Vad denna ”svenskhet” består i 

har intervjupersonerna sammanfattningsvis svårt att definiera. De anser att svenskhet till stor 

del handlar om en känsla, men att svenskheten kan specificeras som en förtrogenhet med det 

svenska språket och att känna samhörighet med Sverige. Intervjupersonerna har även svårt att 

svara på frågan om vad som är typiskt svenskt. 

 

6. Analys och diskussion  
I denna del av uppsatsen kommer resultatet att diskuteras i relation till syfte och 

frågeställningar. Därpå kommer resultatet även att diskuteras i relation till teori, tidigare 

forskning samt metodologiska reflektioner. Därefter kommer de viktigaste slutsatserna som 

kan dras av studien att presenteras. Avsnittet kommer härefter att avslutas med förslag till 

vidare forskning. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur politiskt aktiva 

Sverigedemokrater ser på nationalism samt den nationalistiska ideologins betydelse för dessa 

individers val av partitillhörighet.  

 

I enlighet med den hermeneutiska metodansatsens kunskapssyn, har jag i denna del av studien 

försökt att skapa en helhet av de delar som hittills utgjort studien. Hela studien utgör helheten 

och delarna utgörs av de olika avsnitt som påverkat hur studien kommit att se ut. Studiens 

delar utgörs av studiens syfte och frågeställningar, min förförståelse samt den information 

som inhämtats i form av tidigare forskning, teori och resultat utav intervjuerna. Dessa delar 

skapar tillsammans helheten, men de måste hela tiden ses i relation till varandra för att skapa 

en helhetsförståelse. Studien som helhet är ingenting utan sina delar och de olika delarna 

måste ständigt förstås i relation till studien som helhet. I detta avsnitt kommer jag därför 

genom analys och diskussion att knyta samman de olika delar som utgör studien. 

 

6.1 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt kommer jag att ställa studiens resultat i relation till dess syfte och 

frågeställningar. Studien har, genom de intervjuer som den bygger på, svarat på 

frågeställningen hur politiskt aktiva Sverigedemokrater ser på nationalismen. Studien har visat 

att intervjupersonerna har en mindre tydlig uppfattning av nationalism och vad denna ideologi 

innebär än vad jag i studiens inledning trodde att de skulle ha. I och med den grundläggande 

betydelse som nationalismen har för partiet så trodde jag innan studien påbörjades att 

individer som tagit beslutet att bli politiskt aktiva inom ett parti med en uttalad nationalistisk 

grundsyn skulle ha en starkare uppfattning om vad nationalism är och vad denna ideologi 

innebär. Under intervjuerna så har det dock ändå framkommit att intervjupersonernas sätt att 

tänka präglas av ett nationalistiskt tänkande, även om det inte alla gånger sker med en 

medvetenhet. Det har framkommit att intervjupersonerna anser att det är av betydelse att 

”älska sitt land” och att värna om det svenska. Betydelsen av att ”värna” om Sverige innebär 

att skydda det från någon form utav hot, vilken man i Sverigedemokraternas fall anser vara 

invandringen till Sverige. Denna typ utav retorik, att framställa den rådande politiken som 

problematisk och att det föreligger någon slags hot, är återkommande i deras uttalanden. 

Intervjupersonerna anser att den invandringspolitik som förs idag leder till ett splittrat 

samhälle med alltför stora kulturella skillnader, vilket de framför som en slags sanning och 

något som de anser riskerar att leda till svårigheter att som en intervjuperson säger ”hålla 

samman landet”. Intervjupersonerna är därför av åsikten att lösningen på det ”hot” som de 

anser föreligga, är att minska invandringen samt att genom assimilation göra de människor 

som invandrar till Sverige så ”svenska” som möjligt för att eftersträva en kulturell 

homogenitet.  
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En samlad bedömning av intervjuerna visar att intervjupersonerna anser att nationalism 

mycket handlar om en stark och tydlig gemenskap inom nationens gränser, något som skapas 

genom en så kulturellt homogen befolkning som möjligt. Resultatet visar även på att 

intervjupersonerna uppfattar nationalismen som något naturligt och universellt 

förekommande. Men trots att intervjupersonerna anser det vara av yttersta vikt att bevara det 

svenska och att värna om den svenska nationella identiteten, har de svårt att formulera vad 

denna ”svenskhet” består i. Det har uppgetts att det är svårt att sammanfatta svenskhet, men 

att intervjupersonerna upplever att det handlar om en slags känsla. Ett resultat som är 

intressant då jag upplever det svårt att assimilera de individer som kommer till Sverige till att 

anpassa sig efter något så diffust som en känsla. Trots det anser intervjupersonerna det vara av 

yttersta vikt att de som befinner sig inom nationens gränser är så kulturellt homogena som 

möjligt för att bevara den nationella gemenskapen och skapa ett välfungerande samhälle. 

Resultatet har även visat på att de faktorer som främst har påverkat intervjupersonernas 

partisympati, är just den restriktiva synen på invandring samt den kritiska inställningen till 

yttre påverkansfaktorer såsom medlemskapet i EU och globaliseringsprocessen. 

 

6.2 Resultat kopplat till teori 
Det har under intervjuerna framkommit att intervjupersonerna förespråkar en slags 

kulturnationell definition av nationen, att de finner det viktigt att stärka identifikationen med 

nationen samt att de anser att nationstillhörigheten är viktig även för den individuella 

identiteten. Denna gruppidentifikation, att starkt identifiera sig med den nation vars 

geografiska gränser som man bor i, är något som studien visar att intervjupersonerna finner 

viktigt. Intervjupersonerna har framfört att en stark och tydlig gemenskap inom nationens 

gränser är essentiell, en gemenskap som de menar förutsätter en kulturell homogenitet. 

Intervjupersonerna är av åsikten att för stora olikheter i en nations folk innebär splittringar i 

den nationella identiteten och därmed ett svagare samhälle. Detta kan också antas vara 

anledningen till att de anser att vi bör tala om assimilering av invandrare snarare än om 

integrering, då de är av åsikten att det är viktigt att bevara det som de förknippar med den 

nationella identiteten vilket bäst sker genom just assimilering. Intervjupersonerna menar 

vidare att det inte kan vara något fel i att vilja bevara det som de menar är unikt med Sverige 

som nation utan ser det snarare som en naturlig, universell sanning att alla nationer har sina 

specifika särdrag som bör bevaras. Något som stämmer överrens med det som Andersson 

(1992) skriver om nationalismens syn på sig själv som en naturlig sanning som den 

oreflekterat utgår från i sina olika ställningstaganden. I studien har det även visat sig att 

intervjupersonerna också är emot andra former av påverkan på den nationella identiteten 

såsom medlemskap i EU och globalisering. Samtidigt som intervjupersonerna har framhållit 

vikten av den nationella gemenskapen, så har det framkommit att de har svårt att förmedla 

vad denna svenskhet och nationella gemenskap egentligen innebär och de har till och med 

förklarat svenskheten som en slags känsla. Denna ambivalens, att de anser det vara av yttersta 

vikt med ett kulturellt homogent samhälle och assimilering av invandrare, samtidigt som de 

inte kan förklara vad denna gemenskap består i finner jag talande för den 

Sverigedemokratiska politiken. 

 

Anderson (1992) menar att nationalismen är, och inte kan vara något annat än, en föreställd 

gemenskap då en nation är en så pass stor och diffus konstellation, vars medlemmar inte har 

någon inbördes kontakt med varandra mer än med en ytterst marginell bråkdel av 

befolkningen. Detta upplever jag blir intressant då man sätter det i relation till 

intervjupersonernas tendens att jämföra den nationella gemenskapen med familjen. Det tycks 

hos dem råda en uppfattning om att den nationella gemenskapen är något starkt och tydligt, att 

vi svenskar liksom binds samman på ett starkt sätt endast genom att vi lever inom samma 
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nation. Kanske är det även därför som de upplever det problematiskt att som nation ta emot 

individer från andra nationer, andra kulturella gemenskaper, därför att de anser att detta leder 

till splittringar inom den gemenskap de tror på och som de så högt värdesätter. Därför anser 

de att det är viktigt att ha en ”realistisk” invandringspolitik, med ett lagom antal människor 

från andra länder som kommer till Sverige, för att dessa genom assimilation skall tvingas in i 

den kulturella homogenitet som de tycks anse råder inom de nationella gränserna. Detta 

synsätt blir dock problematiskt om man ser det utifrån Andersons (1992) definition av 

nationalismen som en föreställd gemenskap som i grunden inte är annat än en upplevd 

gemenskapskänsla utan egentlig grund. 

 

En annan aspekt som jag finner intressant med studiens resultat är att den bekräftar den bild 

av nationalismen som Gellner (1999) ger, nämligen att nationalismens förespråkare betraktar 

nationalismen som en universell och naturlig sanning. Detta kan även vara det, liksom Gellner 

skriver, som gör att nationalismens förespråkare finner denna ideologi så pass viktig att de 

låter den genomsyra alla de beslut som de tar. Något som en intervjuperson har framhållit att 

Sverigedemokraterna gör. Detta just därför att de anser att nationalismen är naturligt och inte 

något socialt konstruerat, vilket leder till att de inte heller ifrågasätter denna gemenskap utan 

istället menar att det är naturligt att utesluta människor som de anser vara alltför annorlunda 

på kulturella premisser. Detta är en syn på nationalismen som gjort att människor genom 

århundraden har valt att döda och dödas för att försvara den, då man så starkt förknippar sin 

identitet med den nation som man tillhör att man är beredd att både dö och dödas för att 

försvara denna nation och upplevda gemenskap.  

 

Andersons (1992) koppling till religionen finner jag intressant i relation till studiens resultat. 

Anderson anser att religionen betraktats som en universell och evig sanning i tidigare 

samhällsformer, en sanning som liksom nationalismen idag är en del av en världsuppfattning 

som människor varit beredda att offra sina liv för. Detta faktum kan bero just kanske på den 

gemenskap som dessa världsuppfattningar ger människor, en känsla av tillhörighet och högre 

mening med den mänskliga tillvaron. Anderson menar att vi inte endast bör se den 

nationalistiska ideologin för det den uttrycker, utan att vi måste förstå den i relation till en 

större kontext dvs. sätta den i relation till en större helhet för att på så vis bättre förstå den. 

Anderson menat att det måste finnas förklaringar till att de nationalistiska och högerextrema 

tendenserna syns så tydligt i stora delar av världen idag, vilket är en syn som jag delar. Jag 

tror inte att vi bara kan avfärda dem som tror på denna ideologi eller världsuppfattning som 

dumma, även om vi inte håller med om de åsikter som de står för och räds konsekvenserna av 

den politik som de för. Jag tror att vi måste börja med att försöka förstå varför denna politik 

har fått så stort genomslag och därefter genom kunskap och förståelse finna adekvata vägar 

till lösningar. Samtidigt tror jag att vi måste visa det problematiska med den politik som 

Sverigedemokraterna vill föra, detta då jag upplever att nationalismen och den politik som 

Sverigedemokraterna för skapar ett splittrat samhälle präglat av utanförskap och 

främlingsfientlighet. Detta trots att det är just sådana splittringar i samhället som 

Sverigedemokraterna säger sig vilja motverka genom minskad invandring. 

 

Under studien har det framkommit att intervjupersonerna anser att förutsättningarna för ett 

välfungerande samhälle utgörs av en stark gemenskap inom nationen, vilket förutsätter en 

kulturell homogenitet. Därför är de även är av åsikten att de som invandrar till Sverige måste 

assimileras. Balibar (2002) anser att detta är en ny form utav rasism som inte baseras på en 

hierarkisk åtskillnad mellan ”raser” utan är en rasism som är differentialistisk och grundas i 

en syn på kulturella skillnader mellan individer kommande från olika nationer och en syn på 

den nationella kulturen som homogen och statisk. Denna syn på den nationella kulturen som 
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homogen och statisk framställer nationalismen som ett faktum som gör olika kulturer 

oförenliga då det leder till ett splittrat samhälle och en försvagad nationell gemenskap. Balibar 

(2002) menar att dessa kulturella skillnader framställs som om de inte vore hierarkiskt 

ordnade, men att de i praktiken är det då den dominerande kulturen inom en nation är den som 

individer kommande från andra kulturer måste assimileras in i. Något som stämmer överrens 

med det synsätt som intervjupersonerna anser att invandringspolitiken måste ske genom. 

 

Vidare menar Balibar (2002) att den nya rasismen ständigt när föreställningen om vikten av 

segregation för att skydda den egna nationella identiteten mot yttre påverkan samt tankar 

kring stigmatisering av dem som är annorlunda och där nationen ofta fungerar som yttre ram. 

Något som jag upplever vara tydligt i den retorik som Sverigedemokraterna för, där man 

ständigt målar upp en slags hotbild där invandringen utgör hotet. Intervjupersonerna har 

framhävt vikten av att ”värna” om det svenska och den nationella gemenskapen, och 

framstället invandringen som hotet som vi måste skydda den nationella identiteten emot för 

att inte skapa ett försvagat och splittrat samhälle. Balibar (2002) menar att det härmed ständigt 

skapas en stereotyp bild av subjekt (vi) och objekt (de) för att stärka de kulturella skillnader 

som man inom nationalismen trycker på. Vidare anser han att det är den akademiska rasismen 

som tenderar att vara farlig och vinna makt genom att man utvecklar teorier kring gemenskap 

och en ursprunglig identitet vilken alla samhällsklasser kan känna igen sig i. Högerextrema 

partier går inte med på att kallas för just rasistiska menar Balibar (2002), utan kallar sig 

istället för nationalistiska och hänvisar till an kärlek till nationen som något naturligt, vackert 

och självklart. Balibar (2002) menar att det är detta som gjort de rasistiska ideologierna 

framgångsrika i dagens samhällen är att just de hävdat sig vara ”demokratiska” samt att de är 

lättbegripliga. Detta gör att den nationalistiska ideologin kan användas som en enkel väg att 

tolka sin omvärld genom att genom sin retorik förstärka upplevelsen av skillnader mellan 

människor med olika nationell bakgrund. Detta är en bild som även bekräftas genom studiens 

resultat då det har framhållits att den nationalism som Sverigedemokraterna står för är 

demokratisk och inte har något med rasism att göra. Balibar (2002) menar att detta kan ses 

antingen som en taktisk undanmanöver eller som en rädsla för att förknippas med rasistiska 

attityder snarare än om en insikt i vad dessa attityder gör med ett samhälle.  

 

6.3 Resultat kopplat till tidigare forskning 
Studiens resultat visar på att intervjupersonerna upplever det svårt att definiera vad svenskhet 

innebär och vad det innebär att vara svensk. Något som även stämmer överens med tidigare 

forskning (Özdalga, 2011) om den nationella identitetens diffusa karaktär och den nationella 

kulturens ständiga föränderlighet. Den nationella identiteten, det en individ förknippar sig 

med i den nationella kulturen, skiljer sig från individ till individ och därför är det svårt att tala 

om en stark tydlig gemenskap på det sätt som intervjupersonerna gör och som utmärker 

nationalismen. Özdalga (2011) menar att den nationella identiteten och gemenskapen är en 

abstrakt process under ständig förändring och alltså inte något som är konsekvent. Detta är 

något som jag uppfattar gör denna nationella kultur till något som är svårare att förhålla sig 

till än om den vore något statiskt. Att som invandrad handlar det då om att förhålla sig till en 

process, något som är i ständig utveckling. Trots detta framhäver intervjupersonerna ständigt 

en bild av ”svenskhet” och den nationella gemenskapen som en grundförutsättning för ett 

välfungerande samhälle. Man anser det vara av yttersta vikt att de som invandrar till Sverige 

gör allt för att uppgå i denna gemenskap för att inte skapa vad man benämner som splittringar 

i samhället, något som man menar sker med dagens invandringspolitik. 

 

Intervjupersonernas uppfattning om den integrationspolitik som förs idag går dock tvärsemot 

det som Berge (2012) skriver om Sveriges integrationspolitik. Hon menar denna i praktiken 
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idag snarare är utformad som en assimilationspolitik där fokus ständigt ligger på hur de 

kulturella minoriteterna bör anpassa sig till den kulturella majoriteten. Brochmann och 

Hagelund (2012) skriver om hur Sverige har antagit en integrationspolitik som präglas av 

mångkulturell frihet men som i praktiken inte fungerat då invandrare genom den idag förda 

integrationspolitiken tvingas att anpassa sig efter normer för att komma in i arbetslivet. Detta 

istället för att vi, som Berge (2012) menar, har en integrationspolitik så som den är tänkt – en 

integrationspolitik där både majoriteten och minoriteten i en ömsesidig påverkansprocess gör 

skillnader i sina kulturer för att på så vis mötas och utvecklas. Detta är så integrationen borde 

fungera för att på bästa möjliga sätt dra nytta av olikheterna mellan människor och främja 

utveckling. Antar vi en stängd inställning mot påverkan utifrån, den syn som präglar 

nationalismen och Sverigedemokraternas uppfattning, så stänger vi även ute möjligheter till 

utveckling och riskerar att stagnera. Något som inte är önskvärt i det senmoderna samhälle 

som vi lever i som präglas utav tendenser såsom globalisering och en hög förändringstakt. 

 

Intervjupersonernas betoning på den nationella gemenskapen, ”svenskheten” uttrycker de som 

en slags känsla som de vill bevara genom att föra en ”Sverigevänlig” politik. Denna känsla 

kan kopplas till det som Hübinette & Lundström (2011) skriver om den svenska vithetens 

melankoli, en känsla och upplevelse av att det svenska försvagas genom att det kommer 

invandrare till Sverige som de menar riskerar försvaga denna svenskhet som de säger sig vilja 

bevara. Jag upplever att denna Sverigevänlighet präglas av en rädsla, en melankoli, för att 

denna svenskhet som man så starkt förknippar med den egna identiteten skall förändras. 

Något som tyder på att Sverigedemokraternas företrädare upplever den svenska kulturen som 

något homogent och statiskt, när den i själva verket är det motsatta. 

 

De intervjuade uppger att det är naturligt att vilja värna främst om individer kommande från 

samma nation framför individer kommande från en annan nation, även på individnivå. Denna 

syn tror jag präglas av nationalismens syn på sin egen naturlighet, vilket förstärks av 

intervjupersonernas tendens att jämföra den nationella gemenskapen med den gemenskap som 

finns inom familjen, som att dessa skulle vara synonyma. Martin Peterson (2010) menar att 

SD är rasistiska därför att de står för en områdesrelativ rasism där människor tillerkännes 

olika värde beroende på kulturtillhörighet och vilket geografiskt område som de bor inom. 

Han menar att de är rasistsiska för att denna områdesrelativa rasism i praktiken innebär att det 

finns olika rättigheter och skyldigheter för människor, boende på samma geografiska område, 

beroende på om du räknas tillhöra det där dominerande folket eller ej. Den områdesrelativa 

rasismen innebär att människovärdet anses vara detsamma i en vid bemärkelse, men att det 

enligt detta synsätt alltid påverkas av vilket geografiskt område en individ befinner sig inom. 

En individ måste räknas tillhöra den nationella gemenskapen, det dominerande folket inom ett 

visst område, för att ha tillgång till alla de rättigheter som de som tillhör ”folket” innehar. 

Detta är en syn som studien bekräftar att Sverigedemokraterna står för.  

 

I denna studie har det, som tidigare nämnts, även visat sig att intervjupersonerna har en 

gemensam nämnare, nämligen att de alla har arbetarklassbakgrund och en låg utbildningsnivå. 

Tre utav intervjupersonerna har gymnasial utbildning, en grundskoleutbildning och en utav 

dem har utöver gymnasial utbildning läst en termin statsvetenskap på högskola. Detta är 

mönster som även tidigare forskning kring Sverigedemokraternas väljare (Lodenius & 

Winborg 2010, Enelo 2013, Holmberg 2007, Hjerm och Bohman 2012) visar är karaktäristiskt 

för dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Detta kan även sättas i relation till det 

som Hjerm & Bohmans (2012) studie säger, nämligen att forskning visar att utbildning är en 

faktor som mycket effektivt motverkar främlingsfientlighet. De menar även att social status 

har en påverkan, ju lägre social status desto högre grad främlingsfientlighet. Något som kan 



43 

 

förklara att invandringen upplevs som ett större hot mot individer med låg social status, till 

exempel deras chans att få ett arbete. Detta är något som uttrycks i studiens resultat, där 

intervjupersonerna uttrycker en vilja att vara Sverigevänliga, att sätta svenskarna i första 

rummet samt att värna om det svenska. 

6.4 Metodologiska reflektioner 
Jag har sedan ett antal år tillbaka varit intresserad nationalism, vilket jag redogjort för under 

metoddelen i uppsatsen. Detta har föranlett att jag har en förförståelse på området som bl.a. 

berör en uppfattning om Sverigedemokraterna som parti, som individer och för vad det 

egentligen är som de vill uppnå med sin politik. Men i och med att jag har försökt att 

tydliggöra denna förförståelse för mig själv och även valt den hermeneutiska metodansatsen 

som tolkningsgrund, så är det en genuin vilja att nå en förståelse som har utgjort grunden till 

denna studie. Därför tror jag inte att min förförståelse har påverkat studiens resultat på ett 

sådant sätt att det har format hur det framställs, då detta skulle gå emot syftet med studien dvs. 

att nå en ökad förståelse och kunskap om deras sätt att tänka och att sätta delen i relation till 

helheten genom att förstå det nationalistiska tänkandet i relation till sin kontext. 

 

Inom hermeneutiken är en central aspekt att ständigt se delarna i relation till helheten samt 

helheten i relation till delarna. Studien som helhet är i detta fall det som utgör helheten och 

delarna utgörs av de olika avsnitt som påverkar studiens helhet. En grundläggande del för 

studiens resultat är min förförståelse vilken jag redogjort för, men som trots att den redogjorts 

för inte står utanför studien utan har påverkat studiens utformning och resultat. Något som 

man inom hermeneutiken anser vara ofrånkomligt. Jag uppfattar dock att jag har redogjort för 

min förförståelse på ett sådant sätt att läsaren kan ta med sig denna i sin tolkning av studien 

och dess resultat. Jag är även medveten om, i enlighet med hermeneutikens 

kunskapsuppfattning, att det resultat som denna studie har kommit fram till är en tolkning. En 

tolkning av det som framkommit under intervjuerna där jag utifrån studiens syfte och 

frågeställningar plockat ut de delar som jag funnit väsentliga för att besvara dessa. 

 

I inledningen av denna studie var jag, utifrån min förförståelse, mycket kritiskt inställd till de 

individer som sympatiserar med Sverigedemokraternas politik. Jag drog mig inte från att göra 

grova generaliseringar då jag främst drevs av en ilska mot de åsikter och värderingar som jag 

uppfattade att de stod för och då jag drevs av en känsla av att de ville andra människor illa. 

Detta var känslor som jag upplever främst grundade sig i en oförmåga att förstå deras sätt att 

tänka och då jag upplevde att deras värderingar skiljde sig så mycket från dem som jag stod 

för. Detta var även anledningen till att jag ville studera just nationalism och med den 

hermeneutiska metodansatsen som utgångspunkt, därför att jag ville nå en ökad förståelse och 

kunskap om hur de Sverigedemokratiska anhängarna tänker.  

 

Det har blivit svårare att på samma sätt känna samma ilska och motvilja gentemot dem som 

sympatiserar med Sverigedemokraterna och deras politik efter att ha genomfört dessa 

intervjuer. Inte därför att jag idag mer än tidigare håller med om deras politiska åsikter, 

snarare tvärt om. Men jag har fått möta dem som individer och har därmed inte en lika 

distanserad relation till dem vilket jag upplever försvårar att se på dem med samma blinda 

motvilja som jag tidigare gjorde. Detta upplever jag dock som något positivt, särskilt som jag 

fått ökad förståelse och kunskap om deras värderingar och tankesätt så upplever jag det lättare 

att på ett mer sakligt sätt bemöta deras politik. Vilket faktiskt även var något som jag ville 

uppnå med denna studie.   

 

Nationalism är ett ganska laddat ämne att tala om, speciellt då det kommer till 

Sverigedemokraternas politik vilket är något som jag var medveten om då jag inledde denna 
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studie. I och med att ämnet är så pass laddat så är tror jag att det finns en risk att det resultat 

som jag fått i studien till viss del är präglat av intervjupersonernas vilja att uttrycka sig på ett 

sätt som är socialt önskvärt. Detta är ett faktum som gjort att intervjuer som 

datainsamlingsmetod kan ha haft en begränsande inverkan på resultatet. Samtidigt upplever 

jag att jag genom denna form utav öppna intervjuer har haft möjligheten att ställa följdfrågor 

och frågor som utgått från det som intervjupersonerna själva framfört som viktigt och jag tror 

att studien på så vis ändå fångat det som är just dessa individers uppfattning om nationalism. 

 

6.5 Slutsatser 
Jag kommer i nedanstående avsnitt att kort presentera de viktigaste slutsatser som kan dras av 

resultatet i denna studie. Studien har visat att de faktorer som påverkat intervjupersonernas 

partisympati är en restriktiv invandringspolitik, EU och globalisering. Dessa faktorer har 

gemensamt att de anses vara ett hot mot den svenska kulturella, homogena gemenskapen och 

att intervjupersonerna upplever att de utgör ett hot mot sammanhållningen inom det svenska 

samhället. Trots att dessa faktorer är de som främst påverkat intervjupersonernas 

partitillhörighet råder det delade meningar om huruvida de anser att nationalismen har 

påverkat deras partisympati. Något som främst tycks bero på okunskap om innebörden av 

nationalism. 

 

Intervjupersonerna tycks alltså ha en relativt vag uppfattning om vad nationalismen innebär. 

De verkar mest mena att det handlar om en slags känsla, en känsla för vad svenskhet innebär 

och en uppfattning om att det föreligger ett hot mot denna svenskhet i form av invandringen. 

Detta hot anser de bäst motverkas genom att politiken värnar om det svenska, minskar 

invandringen och assimilerar kulturella minoriteter präglade av invandrarbakgrund. I och med 

att de har en vag uppfattning om begreppet nationalisms innebörd, tycks inte nationalismen 

heller haft en medveten betydelse för deras val att bli politiskt aktiva Sverigedemokrater.   

 

Trots att intervjupersonernas bild av nationalismen präglas av en viss omedvetenhet om dess 

betydelse, tolkar jag det som framkommit under intervjuerna som att deras sätt att tänka ändå 

präglas av ett nationalistiskt tankesätt. Jag upplever att de förmedlar en bild av nationalism 

som en ideologi som handlar om en kärlek till sitt land och en vilja att skydda detta mot 

förändring. Denna känsla har intervjupersonerna svårt att förstå varför den skulle vara 

problematisk, delvis därför att de menar att denna känsla är naturlig. De menar att det inom en 

nations gränser finns en gemenskap baserad på kulturell homogenitet. Denna kulturella 

homogenitet anser de vara viktig för en välfungerande nation och för att skapa ett samhälle 

som präglas av samhörighet och omtanke om varandra.  

 

Studien har även visat att det hos intervjupersonerna råder en vag uppfattning om vad 

svenskhet och att vara svensk egentligen innebär, trots att detta är aspekter som är viktiga 

delar i deras politik. Svenskheten uppges handla om en slags känsla, en känsla som de menar 

är väsentlig för ett välfungerande samhälle även detta förklaras som en slags känsla och något 

som de upplever som en grund för gemenskap. Det har även uppgetts att bevarandet av denna 

gemenskapskänsla ligger till grund för alla de beslut som Sverigedemokraterna tar, just därför 

att de anser den vara så väsentlig. Jag upplever att det finns en motsättning i ståndpunkten att 

svenskheten och gemenskap är så centrala aspekter av hur intervjupersonerna anser att 

politiken i ett samhälle bör föras, samtidigt som de inte kan förklara eller konkretisera vad 

denna svenskhet och gemenskap egentligen består i. 
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6.6 Förslag till vidare forskning 
Denna studies syfte har varit att studera hur politiskt aktiva Sverigedemokrater ser på 

nationalism. Vidare förslag på forskning på detta område skulle kunna vara en bredare studie i 

hur Sverigedemokraterna ser på nationalismen och den nationella gemenskapen för att ge ett 

mer generaliserbart resultat än vad denna studie kan ge med sin begränsade data. En sådan 

studie skulle kunna vara större och bygga på intervjuer med fler respondenter för att se om det 

går att se om oförmågan att konkretisera vad den nationella gemenskapen egentligen består i 

är representativt för alla Sverigedemokrater. Detta då det i min studie har det framgått att 

intervjupersonerna har haft svårt att formulera vad den nationella gemenskapen egentligen 

består i. Därför skulle det vara intressant med en studie som endast fokuserade på att 

verkligen reda ut vad Sverigedemokraterna anser att den nationella gemenskapen egentligen 

består i. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera om Sverigedemokraterna 

anser att det är av vikt att jämna ut andra skillnader mellan sociala och kulturella grupper 

såsom t.ex. mellan olika samhällsklasser och kön.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
Allmänna frågor 

 Hur gammal är du? 

 

 Vilket yrke har du? 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

 Har du tidigare varit politiskt aktiv, innan du gick med i Sverigedemokraterna? 

 

 Vilken roll har du i partiet? 

 

Engagemang i Sverigedemokraterna 

 Hur länge har du varit aktiv inom Sverigedemokraterna? 

 

 Vad var det som fick dig att ta beslutet att bli politiskt aktiv? 

 

 Hur kommer det sig att du valt att bli politiskt aktiv inom just Sverigedemokraterna? 

Skulle du kunna beskriva någon/några händelser/erfarenheter? 

 

Nationalism 
 Vad innebär Sverige för dig? 

 

 Vad innebär nationalism för dig? 

 

 Vad innebär begreppet nation för dig? 

 

 Skulle du kunna berätta för mig om första gången som du kom i kontakt med 

nationalism, eller förstod vad det var? 

 

 Anser du att nationalismen hade betydelse för ditt val av parti? 

 

 Sverigedemokraterna ser assimilering som eftersträvansvärt. Hur ser du på det? 

 

 Sverigedemokraterna skriver även i sitt principprogram att ”medlem av den svenska 

nationen” blir man genom att födas in i den eller att aktivt välja att uppgå i den. Hur 

ser du att man som invandrad gör för att räknas som att aktivt välja att uppgå i den? 
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 Vad ansåg du om partiets beslut att 2011 ändra huvudbeteckning från nationalism till 

socialkonservatism? 

 

 Enligt Sverigedemokraternas principprogram är nationalismen en central del av den 

politik man för, hur upplever du att detta yttrar sig? 

 

 I principprogrammet står även att nationalism mycket handlar om att sätta nationens 

intressen i första rummet, anser du det viktigt?  

 

 På vilket sätt är detta viktigt? 

 

 Vad innebär nationens intressen för dig? 

 

 Sverigedemokraterna kallar sig för ett Sverigevänligt parti, vad innebär detta för dig?  

 

 Om det finns Sverigevänliga partier, finns det då Sverigefientliga partier? Hur 

kommer detta till uttryck? 

 

 Det talas ibland om att vi lever i en allt mer globaliserad värld, där kulturer flyter 

samman och vi går alltmer mot en gemensam kultur. Upplever du att detta stämmer? 

 

Avslutande frågor 
 Har du någon erfarenhet av att bli ifrågasatt/diskriminerad/ignorerad p.g.a. ditt 

politiska engagemang?  

 

 Vad tror du om Sverigedemokraternas framtid? 

 

 


