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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats är en undersökning om hur det politiska partiet Sverigedemokraterna använder 

ett religiöst språk för att föra fram en agenda som kan beskrivas som främlingsfientlig med 

inslag av orientalism och islamofobi. Sverigedemokraterna är sprungna ur en rasistisk och 

nationalistiskt mylla men beskriver sig numer som ett parti som tar avstånd från alla former av 

rasism och som anser att alla människor har samma värde. 

 

Genom att läsa partiets principprogram och alla artiklar som rör kristendom, kristna, kyrkan, 

islam, muslimer och moskéer som finns i nätupplagan av partiorganet SD-Kurirens blottläggs 

dock en diskurs där islam och muslimer i stort sett uteslutande sätts samman med negativa 

företeelser och kristendom med positiva. Genom att i sina texter välja att ständigt förknippa 

islam och muslimer med negativa företeelser som våld, kvinnoförtryck, hot mot 

yttrandefriheten och så vidare, och låta kristendom och den svenska kyrkan alltid förekomma 

i positiva sammanhang som handlar om tradition, vackra byggnader och trygghet för SD fram 

en bild där islam och muslimer framstår som de Andra och kristendomen som en kraft för ett 

konservativt bevarande av det svenska och västerländska. 

 

Att detta inte är någonting nytt i den västerländska traditionen utan en del av vad som brukar 

kallas orientalism förklaras också. 

 

Undersökningen visar också att SD, av materialet att döma, i sin religiositet inte drivs främst 

av någon andlig eller teologisk längtan utan ser religion främst som en social- och/eller 

politisk konstruktion som har sitt berättigande som kulturbärare. Religionen ses också som 

något essentialistiskt som inte kan eller bör förändas över tid. 
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INLEDNING OCH SYFTE 

Bakgrund 

I Sverige är vi många som ansett vårt land om än inte helt sekulärt så åtminstone ett samhälle 

som allt mer sekulariseras i förhållandet mellan stat och kyrka. Det har nu hunnit gå mer än 

ett och ett halvt decennium sedan den svenska staten och kyrkan skiljdes åt. Men i spåren av 

de senaste årens migrationsvågor så tycks det som att religionens roll återigen växer. I medier, 

såväl sociala som traditionella, hörs röster som diskuterar invandringen i religiösa termer. 

Man verkar både vara rädd för att kristendomen försvinner men, främst, en rädsla för att 

västerlandet ska islamiseras. I diskussionen framträder ett parti, Sverigedemokraterna,
1
 

särskilt tydligt. Vilken sida man än befinner sig på framstår SD som det parti mycket av 

samtalet kretsar kring. Företrädare för detta parti har också gjort uttalanden av stark anti-

islamsk karaktär. Uppmärksammat blev bland annat när partiledaren Jimmie Åkesson 2009 i 

en debattartikel i Aftonbladet skrev att islam är vårt största hot sedan nazismen.
2
 Ett annat 

exempel är partifunktionären Michael Hess som först dömdes men sen friades av tingsrätten 

för sitt uttalande att våldtäkter ligger i islams kultur.
3
 

Min ingång i detta arbete var en misstanke om att dessa religiösa farhågor är mer kulturella än 

andliga. Rädslan för ett förmodat intåg av islam och en tillbakabackning av kristendomen var, 

enligt min fördom, inte så mycket av vad man kan kalla teologiskt religiös karaktär som ett 

allmänt misstroende för det annorlunda och avvikande. 

Hur mycket och på vilket sätt ett religiöst språk används i detta partis officiella material blev 

då någonting som jag ville titta närmare på. Någonting som i förlängningen föranledde ett 

försök att förstå på vilket sätt Sverigedemokraterna definierar och förstår religion. 

Syfte/frågeställning 

Syftet med undersökningen är att se hur och i vilken omfattning SD i sina officiella texter 

använder ett religiöst språk och vad det säger om deras syn på religionens väsen och hur den 

bör påverka politiken. Kan tanken att SD (bland annat) använder ett religiöst färgat språk för 

                                                 
1
 I fortsättningen används den gängse förkortningen SD. 

 
2
 Muslimerna är vårt största utländska hot (elektronisk) 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12049791.ab (2016-04-18) 

3
 Därför friar hovrätter Hess (elektronisk) (2015-06-02)  http://www.blt.se/blekinge/hovratten-frias-hess/ (2016-

04-18) 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12049791.ab
http://www.blt.se/blekinge/hovratten-frias-hess/
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att föra fram en främlingsfientlig agenda visa sig stämma? Undersökningen utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

1. I vilken omfattning och på vilka sätt hänvisar SD till kristen tradition i sitt 

principprogram? 

2. I vilken omfattning och på vilka sätt använder SD ett religiöst färgat språk i sitt 

officiella material? 

3. Hur skall relationen mellan SD och religion förstås? 

4. Hur beskriver SD islamsk tro och muslimer i sitt officiella material och hur skiljer det 

sig från beskrivningen av kristna och kristendom? 

Avgränsningar 

Då vi i det moderna svenska samhället dagligen översköljs av mängder av politiska åsikter 

från alla håll kan det vara svårt att utröna vad som med säkerhet kan sägas är ett partis 

officiella ståndpunkt från de åsikter som framförs av politiskt aktiva som privatpersoner eller 

av människor som är mer av karaktären lösa anhängare till partiet. Av det skälet vill jag 

avgränsa undersökningen till sådant som uttryckligen är officiella ståndpunkter: i det här fallet 

SD:s principprogram och artiklar i partiorganet SD-Kuriren. 

Diverse tidningsintervjuer och inlägg på internet från SD-anhängare och -väljare ger en 

splittrad bild av vad partiet kan sägas stå för. Där finns exempelvis kreationister som 

jämställer kristen skapelseberättelse med evolutionsläran och liknande, men i den här 

undersökningen är jag bara intresserad av partiets officiella hållning.
4
 

Eftersom jag är dessutom är mest intresserad av nuläget kommer jag också begränsa 

undersökning till att främst fokusera på hur SD just nu (2016) använder sig av religiöst språk 

och vad som därav går att utläsa rörande vilken syn på religion, kyrka och samhälle de som 

parti har. Det religiösa språk som förut förekom i SD-sammanhang som var av mer 

fornnordisk karaktär förbigås därför också liksom de öppet rasistiska åsikter partiet förfäktade 

vid sitt grundande. 

De religioner som principprogrammet namnger är kristendom och islam, så av naturliga skäl 

blir det också relationen till dessa undersökningen fokuserar på. 

                                                 
4
 Kreationism i Sverigedemokraternas styrelse (elektronisk) http://www.fritanke.se/kreationism-i-

sverigedemokraternas-styrelse/ (2016-04-25) 

http://www.fritanke.se/kreationism-i-sverigedemokraternas-styrelse/
http://www.fritanke.se/kreationism-i-sverigedemokraternas-styrelse/
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Metod 

Undersökningen riktar in sig på Sverigedemokraternas principprogram och artiklar i SD:s 

partiorgan SD-Kuriren. Genom att på tidningens hemsidas interna sökmotor söka på olika 

begrepp är det möjligt att för det första se hur många artiklar som berör det sökta begreppet 

och även, genom att läsa artiklarna, hur det religiösa språket används och därigenom kunna 

besvara de frågor som tidigare uppställts. De sökbegrepp jag använder är kristendom, kristen, 

kyrka, islam, muslim, moské. 

Ett specifikt, men i princip slumpmässigt, datum (2016-05-11) används som utgångspunkt för 

sökningen på SD-Kuriren för att simulera vad en nyfiken fiktiv väljare skulle mötas av om 

denne skulle göra liknande sökning för att lära sig om SD:s syn på religionen. 

Artiklarnas innehåll redogörs för och slutligen diskuteras dessa ur ett perspektiv där vi först 

måste reda ut vilken syn SD:s har på vad religion är. Religion går att definieras på många 

olika vis men i den här undersökningen lutar jag mig främst på Throwers Religion – The 

classical theories och de definitioner som finns där. Det är utanför denna undersöknings 

syften att ägna sig åt mer finkalibrerade religionsfilosofiska frågor än så. 

Jag gör sedan en hermeneutisk textanalys av materialet för att se vilken typ av diskurs som 

går att finna. I vilka sammanhang de olika religionerna nämns undersöks och hur detta kan 

skapa bilder av vad religionerna kan sägas representera i SD:s material. Nämns de båda 

religionerna i samma utsträckning i positiva och negativt laddade sammanhang? I vilka 

kontexter begrepp används styr vilka associationer dessa ger och vilken 

verklighetsuppfattning som byggs. 

En hermeneutisk textanalys är en metod att se vad för typ av diskurs en eller flera texter kan 

anses ingå i Det är ett sätt att se vad texterna i helhet för fram. Inte bara det som sägs explicit 

men vilka slags ord som används och vilka ämnen som berörs. Nya begrepp föds medan andra 

faller bort eller med tiden - eller sammanhanget - laddas med andra betydelser och 

innebörder.
5
 Genom att analysera vad en grupp väljer att kommunicera, vad man säger, hur 

man säger det men även vad man väljer att inte säga går det att utläsa vilka värderingar som 

premieras och befästs i gruppen. Det finns många olika vis att kommunicera på. Genom att 

välja vilka företeelser som framhävs och vilka som förtigs så både reflekterar man det 

samhälle och grupp där språket talas men skapar också igenom språket i viss mån det 

samhälle och den grupp där språket talas. Språket används olika i olika sociala grupper men 

                                                 
5
 Gerle, s.23 
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även inom en grupp varieras språket beroende på situation.
6
 ”Diskurser representerar eller 

föreställer verkligheten – samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av 

tyngdpunkter och givande av selektiva skildringar.”
7
 Syftet är att studera diskursen och 

fundera på vad som sägs, hur det sägs och hur det skulle kunna sägas på annat sätt.
8
 Det kan 

beskrivas som en konst för försöka att se det som är dolt just för att det anses så självklart sant 

för en den grupp som är del av den aktuella diskursen.
9
 

En slitstark diskurs är den om den andre – en tankekonstruktion som är en bidragande del i 

det som brukar kallas orientalism. Den andre är den man jämför sig med. Det kan vara 

överklassen för arbetaren. Ryssen för Finländaren. För Svensken kan det vara invandraren.
10

 

En förklaring till att föreställningen om den andre är så vanlig kan vara vårt behov att känna 

oss överlägsna och för det krävs att vi har någon att jämföra oss med.
11

 Men det är inte alltid 

den andra är underlägsen, ibland kan den vara farlig, ett hot. Det är en fiende som man målar 

upp negativa bilder om.
12

 Det blir Fienden med stor F. 

Orientalismen har beskrivits som den andre-görande av det orientaliska. Detta är 

problematiskt delvis för att Orienten som kan sägas sträcka sig från Egypten till Kina inte alls 

är någon enhetlig kultur utan snarare en artificiell konstruktion. Själva begreppet är myntat av 

västerlänningar. Och även om inte all orientalism kan sägas vara nedsättande så ser den 

Orienten som enhetlig och oföränderlig. Det skulle vara problematiskt att tala i termer som 

”judisk personlighet” eller ”de färgades tänkande” men ändå förekommer forskning om ”det 

islamiska tänkandet” hävdar den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward W. Said 

som var den som myntade uttrycket orientalism.
13

 

                                                 
6
 Gerle, s.34 

7
 Börjesson 2003, s.19 

8
 Ibid, s.19 

9
 Ibid, s.23 

10
 Thurén 2002, s.70 

11
 Ibid, s.70 

12
 Ibid, s.71 

13
 Ibid, s.72 
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Ett sekulariserat samhälle kan beskrivas som ”en stat som är neutral såväl mellan religioner 

och icke-religiösa åskådningar som mellan olika religioner.”
14

 

Tidigare forskning 

Farlig Förenkling 

2010 publicerade Elisabeth Gerle en bok som undersökte förhållandet mellan religion och 

politik genom att studera vad hon beskriver som ”två mycket olika grupperingar i det svenska 

samhället”.
15

 Dessa grupper var Sverigedemokraterna och Humanisterna.
16

 Hon drar 

slutsatsen att trots att dessa grupperingar skiljer sig väsentligt åt på många vis så tenderar 

resultatet att bli att de båda grupperna pratar om de Andra, och att det i båda fallen är främst 

muslimer som i praktiken blir de som genom språkbruket hamnar utanför. De förhåller sig 

också båda till religionen på ett essentialiserat sätt. Det vill säga att de inte ser på religionen 

som någonting som utvecklas eller förändras.
17

 De invändningar Gerles slutsatser utsattes för 

var i huvudsak riktade mot den parallell mellan SD och Humanisterna hon påvisade. Främst 

Humanisterna tyckte att det var orättvisa och orätta slutsatser. Jag återkommer till kritiken 

längre fram, men först mer om den del som i huvudsak handlade om SD, då det är den del 

som är relevant för föreliggande uppsats. 

Boken Farlig förenkling är en hermeneutisk text- eller diskursanalys.
18

  Gerle vill visa hur ord 

får nya konnotationer då ”vissa begrepp överkommuniceras och artikuleras kraftigt i samband 

med det man vill propagera för, medan andra återkommer i samband med det man utmålar 

som hotande.”
19

 

Gerle analyserar SD:s motioner till Kyrkomötet och jämför formuleringarna där med SD:s 

Principprogram, artiklar i SD-Kuriren och uttalanden i tidningsdebatter. Störst tyngd läggs på 

debattartiklar skrivna av partiordförande Jimmie Åkesson.
20

 

                                                 
14

 Brommeson, Friberg-Fernros 2013, s.13 

15
 Gerle 2010, s.11 

16
 Tidigare Human-etiska förbundet. 

17
 Gerle 2010, s.184 

18
 Ibid, s.23 

19
 Ibid, s.127 

20
 Ibid, s.35 
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Ur läsningen och jämförelserna framgår att SD vill återinföra ett mer enhetligt samhälle, där 

det svenska utgör en naturlig norm.
21

 Att det svenska samhället rymmer mångfald och att det 

homogena, motsättningsfria samhälle SD tänker sig funnits i det förflutna är en ”förfalskning 

och romantisering”
22

 är någonting SD ej tar i tillräckligt beaktande menar Gerle. De målar 

med bullerbybilder upp ett förlorat folkhem där en folkkyrka står mitt i byn.
23

 Gerle kallar SD 

för ”ett nostalgiskt folkhemsparti” som odlar en nostalgi för ”något som aldrig var, aldrig 

funnits”.
24

 När SD talar om folkkyrka får ordet en nationalistisk betydelse. Det är en kyrka för 

det svenska folket och är en viktig del för den svenska nationen. Fosterlandet och kyrkan är 

ömsesidigt beroende och kärleken till desamma är en samhällsbyggande och positiv kraft.
25

 

Svenska Kyrkan är inte främst en kyrka i en större global kristenhet som de människor som 

bor i Sverige går till utan snarare en kyrka för det svenska folket och den svenska nationen 

som blir en garant mot det mångkulturella som står för en rotlöshet.
26

 Kyrkans roll blir att stå 

för rötter och tydlighet.
27

 Trots sin lojalitet med folkkyrkan så tycks de inte stå bakom den 

kristna människosyn denna har att alla människor är heliga då de skapades till guds avbild. 

Det är ordet folk som är det viktiga och det betecknar dem som varit svenskar i generationer. 

Man gör en etnisk tolkning av ordet.
28

 ”Klass är oväsentligt. Gränser går inte mellan 

människor av olika social tillhörighet utan har med etnisk och kulturell identitet att göra.”
29

 

Genomgående väljer SD att tala om kultur och folk istället för ras för att skilja på svenskar 

och de andra.
30

 

SD beskriver det moderna samhället som rotlöst där ”positiva ord som tydlighet, rötter, 

tradition och frihet sägs höra samman med det kristna, medan muslimer förknippas med 

                                                 
21

 Gerle 2010, s.154 

22
 Ibid, s.144 

23
 Ibid, s.18 

24
 Ibid s. 129 

25
 Ibid, s.53 

26
 Ibid, s.53 

27
 Ibid, s.57 

28
 Ibid, s.128 

29
 Ibid, s.68 

30
 Ibid, s.78 
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lagvälde.”
31

 SD formulerar sig också i termer att de båda religionerna skiljer sig i synen på 

demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnans rättigheter. Det framgår dock inte alltid tydligt 

hur de skiljer sig åt.
32

 Gerle menar tvärtemot att SD:s citat kan visa att deras syn på män och 

kvinnor förefaller att ligga längre ifrån den syn som finns hos majoriteten av Svenska kyrkans 

medlemmar och ledning och närmare den som finns i traditionell islam.
33

 

Pluralism och mångkulturell, är ord som i regel inte används positivt av SD, utan mer som 

ironiska beskrivning av Svenska kyrkan. De används dock ibland strategiskt mot dem som 

använder orden positivt i andra sammanhang. Likaså kan orden diskriminering och motsatsen 

icke-diskriminering lyftas som en spegel mot de som vanligtvis använder dem. Gerle påpekar 

att i frågan om huruvida gammal- och högkyrkliga ska ha rätt att vägra samarbeta med 

kvinnliga prästvigda så hävdar SD att det är pluralistiskt och icke-diskriminering att acceptera 

dem med den sexistiska åsikten så länge dessa går med på att samarbeta med andra som 

teologiskt accepterar kvinnliga präster. (Så länge de inte är kvinnor själva.) ”Rätten att 

behandla kvinnor annorlunda, att diskriminera, framförs alltså som ett krav på icke-

diskriminering.”
34

 Liknande fenomen ges olika betydelser beroende på vem man talar om.
35

 

SD följer en vanlig argumentationsteknik där man jämför det bästa i det svenska med det 

sämsta hos de andra. Gerle konstaterar att: ”Ord som demokrati, folkhem och till och med 

mänskliga rättigheter förknippas med det svenska och den kultur som svenskar är bärare av. 

Underförstått är icke-svenskar, särskilt muslimer, främmande för dessa värderingar. Att inte 

alla har samma värderingar vare sig inom kristendomen förtigs. Istället framställs kulturer, 

religioner och folk som enhetliga och oföränderliga.”
36

 

Invändningar mot Gerle 

All kritik mot Gerle går förvisso inte så långt som Per Dannefjord i nätupplagan av tidningen 

SANS - som ges ut av Fritanke förlag som startades 2008 av de namnkunniga Humanisterna 

Christer Sturmark och Björn Ulvaeus - som hävdar att Farlig Förenkling säger att ”svenska 

                                                 
31

 Gerle 2010, s.57 

32
 Gerle 2010, s.59 

33
 Gerle 2010, s.60 

34
 Gerle 2010, s.62 

35
 Gerle 2010, s.128 

36
 Gerle 2010, s.77 
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humaniströrelsen påstås spela Sverigedemokraterna i händerna ”
37

 Denna läsning visar ett 

fundamentalt missförstånd: boken påvisar likheter mellan de två rörelserna i attityden mot de 

Andra, men att de skulle ”spela varandra i händerna” är en slutsats Dannefjord hittar någon 

annanstans. Men den känslomässiga indignationen mot Gerles jämförelse går igen i mycket av 

kritiken. En kritik som var betydligt högljuddare, åtminstone mer offentlig, från 

Humanisternas sida än ifrån Sverigedemokraterna. Det tycks finnas en djup ovilja hos många 

med sympatier hos Humanisterna att över huvud taget nämnas i samband med SD. I en publik 

debatt anordnad av humanisterna i november 2012 mellan Sturmark och Gerle påstår 

Sturmark att Gerle har fel i flertalet sakfrågor, att hon själv gör sig skyldig till farliga 

förenklingar när hon beskriver humanisterna och att hon använder ett manipulativt språk. 

Sturmark menar också att Gerle inte i tillräckligt hög grad gör skillnad på humanisternas 

officiella material och vad enskilda medlemmar skrivit på sina personliga bloggar.
38

 Flertalet 

debattartiklar skrevs också i de stora svenska tidningarna som Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet där Gerles ståndpunkter kritiserades. Även den på senare år evigt förekommande 

och stundtals hätska debatten på internet snurrade igång. 

Att Gerles påståenden väckte uppståndelse går således att konstatera och det var främst 

Humanisterna som tog en debatt. En gissning är att SD inte fann det lika stötande att riskera 

att sammankopplas med Humanisterna som Humanisternas ovilja att förknippas med SD. 

                                                 
37

 Gerles intellektuella haveri (elektronisk) http://www.fritanke.se/gerle/ (2016-05-01) 

38
 Sturmark och Gerle debatt (elektronisk) (2012-11-06) https://www.youtube.com/watch?v=xz9cYS6Q6zM 

(2016-05-02) 

http://www.fritanke.se/gerle/
https://www.youtube.com/watch?v=xz9cYS6Q6zM
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UNDERSÖKNING 

Hänvisningar till kristen tradition i principprogrammet 

Sverigedemokraterna ägnar 1 av de 48 sidorna i sitt principprogram åt rubriken 

Sverigedemokraterna och religionen. Principprogrammet motsvarar hos Sverigedemokraterna 

det de flesta andra partier kallar partiprogram. Då principprogrammet bör utgöra grunden för 

hela partiets arbete och att det är av intresse att jämföra med hur de uttrycker sig i religiösa 

frågor på andra plattformar väljer jag att citera hela passagen ur principprogrammet. 

SVERIGEDEMOKRATERNA OCH RELIGIONEN Sverigedemokraterna är ett icke- 

konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska 

samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka 

gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När 

det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. 

Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill 

i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och 

regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör 

anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska 

ideologier. Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet 

land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och 

identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den 

svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Det svenska språket, konsten, 

litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, musiken m.m. är alla exempel på 

samhällsområden som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv. Påverkan har dock också varit 

ömsesidig. Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i vårt land har gjort att den svenska 

kristendomens historia innehåller vissa särdrag i jämförelse med andra kristna länder. Många 

kristna högtider och traditioner är fortfarande en självklar del av vår nationella kultur och utgör 

viktiga inslag även i många icke-troendes liv. Att känna till och förstå det svenska kristna 

kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Bevarandet av 

detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. För att 

kunna förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva fjärma en betydande del av det 

svenska kulturarvet ifrån de offentliga verksamheterna och det offentliga rummet och detta är 

ingenting som Sverigedemokraterna ser som önskvärt. Kristendomen bör i kraft av sin historia 

tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige. Islam och i synnerhet 

dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den 

religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och 

västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största 
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möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av 

fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.
39

 

På vilket sätt SD tycks tolka begreppet religion återkommer jag till, men snabbt kan 

konstateras att partiet främst ser religion som ett slags kulturellt och socialt fenomen. Det är 

också uppenbart att kulturen för dem är viktig som ett sätt att binda samman grupper - i SD:s 

fall svenskar - men även särskilja grupper ifrån varandra. På SD:s hemsida under rubriken 

”Partiet för kulturarvet” skriver de: 

Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma 

myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen 

kunna hålla samman.
40

 

Vidare i nästa stycke: 

Sverigedemokraterna är motståndare till både kulturimperialism och kulturrelativism.
41

 

Artiklar i SD-Kuriren 

Sökträffar på de olika sökbegreppen 

SD-Kuriren är SD:s officiella partitidning och -organ som finns som papperstidning och på 

nätet. Då kristendom och islam är de två religioner som SD intresserar sig för i sitt 

principprogram gjorde jag en sökning internt på SD-Kurirens webbplats för att se hur dessa 

religioner skrivs om i detta material som bör ses som officiellt. Delfunderingar blev i vilka 

typer av artiklar religionerna berörs? I vilka sammanhang benämns de? Är det i likartade 

sammanhang eller finner man kristendomen i en typ av artiklar och islam i en annan? Allt för 

att kunna ge svar på frågeställningen om hur SD använder ett religiöst språk för att driva sin 

agenda. 

Sökorden jag använde på SD-Kurirens sida och redogör för nedan var kristendom, kristen, 

kyrka och de motsvarande islam, muslim och moské.
42

 

De sökord som handlade om kristendom gav följande resultat: 

                                                 
39

 Sverigedemokraternas principprogram, s.27 

40
 Partiet för kulturarvet (elektronisk) https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ (2016-04-25) 

41
 Ibid. 

42
 Några likartade ord som svenska kyrkan söktes också på men gav inga unika träffar. 

https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/
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• Kristendom: 4 träffar. 

• Kristen: 10 träffar. 

• Kyrka: 25 träffar. 

Totalt 35 unika texter då somliga texter dyker upp vid flera av sökorden. 

Sökorden som rörde islam gav följande utdelning. 

• Islam: 45 träffar. 

• Muslim: 29 träffar. 

• Moské: 7 träffar. 

Totalt rör det sig här om 51 unika träffar. Mellan de två sökområden förekom också viss 

överlappning då 9 texter återfanns både i sökningen på de kristna sökorden och de som rörde 

islam. Sammanlagt 77 olika texter som rör de två religionerna återfinns sålunda på SD-

Kurirens webbplats. 

Intresset i partiorganet förefaller alltså vara betydligt större för islam än för kristendom. När 

det gäller kristendom verkar sökträffarna antyda att störst intresse finns för det fysiska 

rummet, kyrkan, därefter utövarna av religionen och minst intresse visas för läran i sig. När 

SD-Kuriren vänder blickarna mot islam verkar det omvända gälla. Läran i första hand, 

utövarna i andra hand medan det fysiska rummet kommer ganska långt efter i intresse. 

Hur beskrivs då de olika företeelserna? I vilka sammanhang och typ av texter? 

En uppdelning av texterna innehåller nödvändigtvis en aning godtycke då vissa texter skulle 

kunna tillhöra olika kategorier men en grov uppdelning kan göras på följande vis: insändare, 

opinion, försvarstexter, skrämseltexter, folkbildande texter, reportage och texter skrivna från 

partiledningen till medlemmarna. 

Insändare 

Insändare är ju till sin natur inte texter som publikationen de publiceras i behöver stå bakom, 

men det kan ändå vara värt att notera vad för slags tankar läsarna för fram och vad för texter 

som förekommer. Om inte annat för att utröna om det officiella språket skiljer sig från det 

språk som återfinns i insändarna.  

I insändaren Ett HBT-vänligt SD, en uppmaning till att starta en intresseförening i SD för 

HBT, skriver insändarförfattarna Tobias Thunell och Christian Södergren: ”Den pågående 
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islamiseringen av Sverige medför att HBT-gruppen utsätts för än mer hot och våld då många 

´nysvenskar´ bär med sig att homosexualitet är en dödssynd”.
43

 I nästa stycke konstaterar man 

angående att ett homosexuellt par misshandlats i Norge på grund av sin läggning efter att de 

mött sju män med vad som uppges vara en helt annan syn på etik och moral. ”Detta synsätt är 

för många muslimer omöjligt att arbeta bort då det är inpräntat i deras religion.”
44

 Sedan 

uttrycks farhågorna att islamiseringen ofrivilligt tar oss tillbaka till medeltiden i dessa 

frågor.
45

 

Islamiseringen av Sverige är som författarna formulerar det ingenting som det råder någon 

tvekan om. Den är pågående och den kommer i vissa frågor ta oss tillbaka till medeltiden 

framförs inte bara som farhågor utan som konstaterade fakta. 

Signaturen P.Å. målar dock upp en annan bild i sin insändare Vilka är muslimerna?
46

 För även 

om signaturen inledningsvis konstaterar ett det dagens största problem sannolikt kan sägas 

vara ”den nuvarande massinvandringen av lågutbildade personer från kulturellt avlägsna 

länder, i praktiken nästan enbart muslimska länder”
47

 så känner P.Å. inte igen sig i den bild av 

muslimer som är ofta förekommande i debatten. P.Å. uppmanar att diskussionen underlättas 

om vi definierar vad vi menar med muslim då det är en gråzon som kan innehålla 

sekulariserade personer som råkar vara födda i muslimska länder. Dessa kan kalla sig 

muslimer fast de är ickereligiösa på grund av sin kulturtillhörighet. P.Å. menar vidare att det 

finns lika många olika slags muslimer som det finns olika slags kristna och att SD istället bör 

varna för ”islamister, fundamentalister, politisk islam och så kallade skamkulturer.”
48

 

Formuleringen ”säkrast är att i diskussioner utåt vara restriktiv med att använda begreppet”.
49

 

(min kursivering) signalerar dock att det möjligtvis inom partiet kan anses acceptabelt att 

använda begreppet ”muslim” på ett mer övergripande vis. 

                                                 
43

 Insändare: Ett HBT-vänligt SD (Elektronisk) https://sdkuriren.se/insandare-ett-hbt-vanligt-sd/ (2016-05-11) 

44
 Ibid. 

45
 Ibid. 

46
 Insändare: Vilka är muslimerna? (Elektronisk) https://sdkuriren.se/vilka-ar-muslimerna/ (2016-05-11) 

47
 Ibid. 

48
 Ibid. 

49
 Ibid. 

https://sdkuriren.se/insandare-ett-hbt-vanligt-sd/
https://sdkuriren.se/vilka-ar-muslimerna/
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Opinion 

En opinionstext med titeln Tankar efter en sömnlös natt har redaktionen som byline men är 

trots det skriven i första person. ”Jag”-personen gör också en liten självanalys vilket förstärker 

intrycket att texten har en enskild person som författare.  Den är skriven efter attackerna mot 

satirtidningen Charlie Hebdo i Paris och är en analys över vad terroristerna vill uppnå vilket 

enligt skribenten är ökad polarisering. Författaren tycker vi borde dela upp oss i de som tar 

avstånd ifrån våld och de som ”accepterar, stödjer, uppmuntrar eller till och med själva 

använder det” men istället fastnar i diskussioner om vilka grupper ”etniska, religiösa, 

idébaserade och så vidare” våldsutövarna kan klassas som ”för att därefter döma ut hela 

grupperna”
50

 Skribenten varnar för att det ”när islamister avrättar oliktänkande finns de som 

dömer ut samtliga muslimer”
51

 och påpekar att ”igår kunde vi se många som tidigt och 

tvärsäkert konstaterade att det var ett islamistiskt dåd, långt innan gärningsmännen 

identifierats. Det spelar egentligen ingen roll att de hade rätt den här gången – vid tidpunkten 

för utspelen kunde de inte veta säkert”
52

. 

Ledaren är en i sin helhet en uppmaning till att spekulationer och grova generaliseringar i stort 

aldrig leder till någonting positivt. Här finner vi en tydlig uppmuntran till besinning och att 

det är viktigt att skilja på muslimer å ena sidan och islamister å andra sidan. Texten har en 

eftertänksam och självkritisk ton som är ovanlig i de samlade texterna från SD-Kuriren. 

När islam berörs i övriga opinionstexter följs också ofta uppmaningen att skilja på islam och 

islamism. ”Islamistiska organisationer och nätverk som försöker etablera sig i västvärlden för 

att attackera inifrån”
53

 skriver chefredaktör Paula Bieler i en text och i en annan att SD inte får 

”vika ett tum för den islamistiska terrorism som inte drar sig för att med våld och terror 

attackera yttrandefriheten.”
54

. I den senare texten återfinns också citatet ”Däremot måste vi 

skilja på vad som ryms i partiets interna diskussioner, och vad som är bemötande av och 

kontakt med meningsmotståndare.”
55

 En formulering som väcker misstankar att SD anser att 

                                                 
50

 Tankar efter en sömnlös natt (elektronisk) https://sdkuriren.se/tankar-efter-en-somnlos-natt/ (2016-05-11) 

51
 Ibid. 

52
 Ibid. 

53
 Tankar kring året som gått (elektronisk) https://sdkuriren.se/tankar-kring-aret-som-gatt/ (2016-05-11) 

54
 Nya tag! (elektronisk) https://sdkuriren.se/nya-tag/ (2016-05-11) 

55
 Ibid. 

https://sdkuriren.se/tankar-efter-en-somnlos-natt/
https://sdkuriren.se/tankar-kring-aret-som-gatt/
https://sdkuriren.se/nya-tag/
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man inom den egna gruppen kan formulera sig på ett vis men i förhållande till utomstående 

bör uttrycka sig på ett mer tillrättalagt vis. 

”Ingen kan väl ha missat slakten på kristna i Irak, begågna (sic) av Islamiska staten, IS? --- 

Eller jakten på yezidier i Kurdistan som fördrivs och mördas av islamister?”
56

 frågar sig 

Gabriella Hedarv i en text om hur ”vi” (underförstått svenskarna) skulle kunna använda de 48 

miljarder hon påstår invandringen kostar under en 4-årsperiod.
57

 

När den svenska kyrkan och kristendomen kommer på tal i opinionstexterna är det i 

uppmaningar att delta i kyrkovalet eller att någon är på väg ”hem från söndagens mässa i 

kyrkan”.
58

 När Linköping ska beskrivas görs det som ett religiöst säte ”med en 

månghundraårig domkyrka med kopplingar till de svenska kungarna av Bjälboätten”.
59

 Texten 

illustreras också med en bild av domkyrkan. 

Gabriella Hedarv och Hanna Wigh är båda däremot skeptiska till kyrkans utveckling och 

prioriteringar. Hedarv, som beskriver hur hon ”är medlem i Svenska kyrkan, döpt, 

konfirmerad, gift, döpt mina barn, suttit som förtroendevald i Kyrkomötet och Lunds 

stiftsfullmäktige, sjunger i den lokala kören i kyrkans regi, och älskar kyrkobyggnader, 

kyrkböcker, kyrkors historia”
60

 undrar dels om ”svenska kyrkans och RFSLs syn på sexuell 

samlevnad och ansvarsfulla relationer mellan människor stämmer överens med varandra”
61

 

men främst ifrågasätter hon ett beslut taget av Nacka kyrkofullmäktige att bilda en 

insamlingsstiftelse för att bekosta färdigställandet av en moské i Fisksätra. Det kan inses 

”vara en uppgift för en församling i Svenska kyrkan att samla in pengar till en lokal där en 

annan, och vitt skild, trosuppfattning predikas”.
62

 (Min kursivering.) Hanna Wigh uppvisar än 

mer indignation då hon som representant i Falköpings kommuns integrationsutskott deltagit i 

                                                 
56

 Hur vill vi använda 48 miljarder kronor) (elektronisk) https://sdkuriren.se/hur-vill-vi-anvanda-48-miljarder-

kronor/ (2016-05-11) 

57
 Ibid. 

58
 Gästkrönika: SVT legitimerar nazister (elektronisk) https://sdkuriren.se/gastkronika-svt-legitimerar-nazister/ 

(2016-05-11) 

59
 Gästkrönika: Linköpings ljusa sidor börjar överskuggas (elektronisk) https://sdkuriren.se/gastkronika-

linkopings-ljusa-sidor-borjar-overskuggas/ (2016-05-11) 

60
 Vad prioriterar Svenska kyrkan? (elektronisk) https://sdkuriren.se/vad-prioriterar-svenska-kyrkan/ (2016-05-

11) 

61
 Ibid. 

62
 Ibid. 

https://sdkuriren.se/hur-vill-vi-anvanda-48-miljarder-kronor/
https://sdkuriren.se/hur-vill-vi-anvanda-48-miljarder-kronor/
https://sdkuriren.se/gastkronika-svt-legitimerar-nazister/
https://sdkuriren.se/gastkronika-linkopings-ljusa-sidor-borjar-overskuggas/
https://sdkuriren.se/gastkronika-linkopings-ljusa-sidor-borjar-overskuggas/
https://sdkuriren.se/vad-prioriterar-svenska-kyrkan/
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ett besök från en diakon i Svenska kyrkan som givit information om kyrkans interreligiösa 

arbete som inneburit att bönemattor köpts in och bönestunder för stadens muslimer anordnats 

i kyrkans lokaler. Hon har också fått tagit del av hur ”vi i vår lilla kommun serverar 

halalslaktat kött till skolbarnen”
63

 och hur man för skattepengar köpt in burkinis. I samma 

stycke skriver hon också om att hon fått vetskap om ”en barnmisshandlare som går fri med 

förklaringen att förövarens kultur gör utredningen av brottet för komplicerad”.
64

 

Sammanhanget gör det omöjligt att läsa att det är någonting annat än en muslimsk kultur som 

avses. I dotterns förskola läser hon om förskolans värdegrundsarbete och skriver sarkastiskt 

om ”hur barnen ska lära känna andra religioner och kulturer, hur de ska skolas i 

mångkulturens ypperlighet.”
65

 Men efter att ha tänkt på en liten flicka som burit slöja på en 

skolavslutning, pojkar som könsstympats av religiösa skäl och framför allt det misshandlade 

barnet ”vars baneman går fri”
66

 inser hon att hon aldrig kommer att klara av att övertyga sig 

om att en utveckling i mångkulturens tecken är det rätta. Värt att notera att förövaren som 

antyds ha fått gå fri på grund av sin muslimska kultur nu uppgraderats till dråpare eller 

mördare då han nu beskrivs som barnets ”baneman”. Texten får en gladare vändning när hon 

skriver om dottern som under glada skratt berättar om förskolans utflykt till kyrkan för 

adventsfirande. Dock får hon i tidningen någon vecka senare läsa om en anmälan mot en av 

våra skolor som låtit barnen sjunga psalmer. Innan den avslutande uppmaningen att rösta i 

kyrkovalet konstaterar skribenten att hon själv inte är någon religiös person men att hon 

tackar den Gud hon själv inte tror på för att dottern under sitt underbara adventsfirande fick 

uppleva det hon själv gjort som barn.
67

 

”Ibland läser jag artiklar om kvinnors situation i muslimska länder. Bara, ibland för jag 

försöker skona min mentala hälsa”
68

 inleder Gabriella Hedarv en annan opinionstext som 

handlar om feminism och hedersvåld. Här bör vi lägga märke till att ingen åtskillnad görs 

mellan olika ”muslimska länder”, tvärtom buntas de ihop. Som exempel ges att man i 

                                                 
63

 En chans att vända utvecklingen (elektronisk) https://sdkuriren.se/en-chans-att-vanda-utvecklingen/ (2016-05-

11) 

64
 Ibid. 

65
 Ibid. 

66
 Ibid. 

67
 Ibid. 

68
 Feministernas ovilja att prata om hedersvåldet är ett svek (elektronisk) https://sdkuriren.se/feministernas-

ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/ (2016-05-11) 

https://sdkuriren.se/en-chans-att-vanda-utvecklingen/
https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
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Saudiarabien förbjuder ”frestande ögon”. Att låta Saudiarabien stå som representativt exempel 

för hur muslimska länder beter sig framstår som problematiskt då det är ett extremt land på 

många sätt och vis. Flickor som utvandrat från de muslimska länderna och kommit till Sverige 

knuffas ”ner från balkonger eller skjuts i huvudet eller knivhuggs till döds av sina fäder eller 

bröder, inte för att de vill sitta i bolagsstyrelser eller ha samma lön som män, utan för att de 

vill leva som människor, inte som ägodelar.”
69

 

Försvarstexter 

En förhållandevis stor andel av texterna är vad jag kallar ”försvarstexter”. Dessa är skrivna i 

polemik mot anklagelser och missförstånd man tycker sig vara drabbad av ifrån vad man 

kallar mainstreammedia och på hemsidan Inte rasist men
70

. 

En handfull artiklar rör uppståndelsen kring Michael Hess, en medlem och företrädare för SD 

Karlskrona som först dömdes för hets mot folkgrupp i tingsrätten medan sedan friades i 

hovrätten. Hess hade på Facebook kommenterat en artikel i Aftonbladet och skrivit: ”När ska 

ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana 

kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i 

Sverige och antalet invandrare från MENA-länder.”
71

 Hess får i SD-kuriren stöd. ”Det som 

Hess påstått är, i partiledningens ögon, i sak korrekt men väl ett generaliserande uttryckt.”
72

 I 

en artikel spekuleras i vad Hess egentligen menade: ”Han menade med detta att sharialagar 

gör att våldtagna kvinnor i muslimska länder är helt rättslösa, samt att män från muslimska 

länder är kraftigt överrepresenterade i den svenska våldtäktsstatistiken. Påståenden som var 

helt korrekta”
73

 Det må vara det Hess menade men det var inte det han de facto skrev. Och 

texterna som försvarar hans uttalande inriktar sig på att hävda och försöka föra i bevis att män 

med ursprung i Mellanöstern och norra Afrika är överrepresenterade i våldtäktsdomar och 

berör inte det problematiska påståendet att våldtäkt är djupt inrotat i islams kultur. Istället 

                                                 
69

 Feministernas ovilja att prata om hedersvåldet är ett svek (elektronisk) https://sdkuriren.se/feministernas-

ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/ (2016-05-11) 

70
 https://www.interasistmen.se/ är en hemsida vars klart uttalade syfte är att granska SD. 

71
 Vad säger den svenska forskningen om våldtäktsmännens ursprung? (elektronisk) https://sdkuriren.se/vad-

sager-den-svenska-forskningen-om-valdtaktsmannens-ursprung/ (2016-06-11) 

72
 Richard Jomshof om domen mot Michael Hess (elektronisk) https://sdkuriren.se/richard-jomshof-om-domen-

mot-michael-hess/ (2016-05-11) 

73
 Michael Hess frikänd i målet om hets mot folkgrupp (elektronisk) https://sdkuriren.se/michael-hess-frikand-i-

malet-om-hets-mot-folkgrupp/ (2016-05-11) 

https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
https://www.interasistmen.se/
https://sdkuriren.se/vad-sager-den-svenska-forskningen-om-valdtaktsmannens-ursprung/
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upprörs man över att en journalist på Blekinge Läns Tidning säger att Hess skrivit om 

”muslimsk kultur” när han i själva verket använd formuleringen ”islams kultur”. Detta är, 

konstaterar man, ohederligt.
74

 Linus Bylund, dåvarande stabschef till partiledaren, tyckte sig 

själv blivit felciterad av BLT när han försvarat Hess och skriver: ”Min poäng var hur som 

helst att jag tycker det är viktigt när man kritiserar islam eller andra religioner att man inte 

uttrycker sig på ett sätt som riskerar att tolkas som att alla som tillhör religionen i fråga tycker 

att till exempel våldtäkt är ok, för så är det naturligtvis inte. Jag minns att jag tydligt uttryckte 

vikten av att kritisera exempelvis islam på ett sätt som inte riskerar att svartmåla alla 

muslimer”.
75

 

Skamligt att censurera valbudskap skriver Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson då de finner 

sig censurerade efter att flera tidningar nekat publicering av Sverigedemokraternas annonser 

inför kyrkovalet 2013. De inleder texten med ett exempel ur en film producerad av Svenska 

Evangeliska Alliansen där en iranskättad kvinna som konverterat från islam till kristendom 

vittnar om sina vardagsupplevelser med hot och förföljelse. De påpekar därefter att liknande 

berättelser lyfts fram i tretalet tidningsartiklar mellan 2007 och 2012 och konstaterar att 

mörkertalen sannolikt är stora på grund av offrens rädsla för repressalier och att ”fenomenet 

med hot och våld mot kristna konvertiter från islam är ett växande problem i stora delar av 

Västeuropa.”
76

 Man hänvisar till en attitydundersökning gjord av brittiska tidningen The 

Telegraph som visade att 36 % av Storbritanniens unga muslimer förespråkade dödsstraff för 

personer som överger den muslimska tron. Åkesson och Karlsson skriver: 

Hatet mot konvertiter har en direkt koppling till islams urkunder och lära. Uppmaningar om att 

döda konvertiter återkommer i flera av Haditherna och tolkas än idag bokstavligt av en majoritet 

av islams lärda (dock inte alla). I flera muslimska länder (dock inte alla) är påbudet om att döda 

alla som lämnar islam också upphöjt till lag.
77

 (Min kursivering.) 

Den aktuella annonskampanjen som stoppades gjorde det på grund av formuleringen ”Inrätta 

hjälpcenter för konvertiter från islam och andra trosläror med totalitära drag.” 
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En annan text värd att titta närmre på är författad av redaktionen på SD-Kuriren. Det är ett 

svaromål på frågan ”Hur många enskilda exempel krävs innan det blir en kultur?” som 

partiledaren Jimmie Åkesson fått av Tv-personligheten Skavlan efter en uppräkning av vad 

som beskrivs som ”olämpliga, dumma eller rentav rasistiska” uttalanden som företrädare för 

partiet gjort.
78

 Åkesson hade i programmet svarat att alla som visar att de har rasistiska åsikter 

på något sätt utesluts ur partiet då det inte finns plats för rasistiska åsikter då det går emot hela 

deras ideologi.
79

 Man erkänner dock att Skavlan med sin fråga är någonting på spåren och 

vänder blicken mot islam med frågan hur många enskilda exempel krävs innan det blir en 

kultur. Även denna text är trots att den har redaktionen som byline skriven i första person. 

Jag såg i morse en bild på Facebook, på en kvinna som blivit nedgrävd till hälften bunden med rep. 

Framför henne stod en stor grupp män med arabiskt utseende, klädda i muslimska länder. Jag 

tolkade bilden som att kvinnan skulle stenas. Då slog det mig att det sker väldigt många barbariska 

dåd i muslimska länder, som svensk media, politiker och debattörer gärna avfärdar som ”det har ju 

inget med islam att göra.” 

Hur många enskilda exempel krävs innan det blir en kultur? 

Kvinnlig könsstympning. 

Barnäktenskap. 

Tvångsäktenskap. 

Stening. 

Avhuggning av händer. 

Slöjtvång. 

Barbarisk behandling av djur. 

Antisemitism. 

Spöstraff för bloggande. 

Självmordsbomber. 

Förbud mot annan religion än islam. 

Dödsstraff för homosexualitet. 

Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror att ni förstår poängen. Det är inget sammanträffande att 

detta sker i muslimska länder. Det är inget sammanträffande eftersom det är en kultur, och därtill 
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en kultur som försvaras av de som styr i dessa länder. Oavsett vad som står i deras heliga skrifter, 

så är det en kultur som inte försvinner.
80

 (Min kursivering.” 

Här erkänner man å ena sidan att dessa avskyvärda fenomen skulle ske i dessa länder oavsett 

vad som står i islams heliga skrifter och å andra sidan att dessa exempel kan läggas ihop för 

att påvisa att de har med islam att göra, något som man påstår ”svensk media, politiker och 

debattörer gärna avfärdar”
81

 

Nätverket Oss alla publicerade 2014 en debattartikel i DN Vi punkterar de vanligaste myterna 

om invandringen som byggde på rapporten Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla som 

tidigare beställts av nätverket. Detta föranledde SD-Kuriren att i sin tur granska punkterna 

som lyfts fram i artikeln. En av punkterna i DN-artikeln som är relevant för föreliggande 

arbete var ett motargument mot att Sverige håller på att bli ett muslimskt land där Oss Alla 

hävdar att flera studier visar att religiös tillhörighet tvärtom kan underlätta integration på 

många sätt. Bland annat kan kyrkor, moskéer och tempel fungera som mötesplatser i det nya 

landet.
82

 Paula Bieler och Linus Bylund skriver i SD-Kuriren.  

”I debatten är det få som talar om att Sverige som helhet håller på att bli ett muslimskt land, 

däremot är det vanligt att uttrycka oro för att sedvänjor som är kopplingar till tolkningar av islam 

visas acceptans även då de bryter mot utbredda svenska uppfattningar om exempelvis jämställdhet, 

yttrandefrihet, djurskydd eller sekularism.”
83

  

Man hänvisar sen till rapporten DN-artikeln lutar sig mot.  

Rapportförfattaren konstaterar själv att människors religiösa tro ofta uppfattas som ett hinder för 

integrationen i Sverige och Europa, bland annat till följd av den svenska sekulära synen på religion 

som något utan relevant roll i vardagslivet.
84
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Skrämseltexter 

Denna rubrik och kategorisering kan vara problematisk då det uttalade syftet hos 

artikelförfattarna ingenstans uppges vara att skrämma mottagaren, men de har det gemensamt 

att de tillsammans målar upp en hotbild där det som hotas är svenskheten och yttrandefrihet 

samt kristna och andra religiösa utövare i andra länder. Det gemensamma för de som utgör 

hotet är att de har muslimsk bakgrund. Värt att notera är dock att man i artiklarna gör skillnad 

på extrem islam och IS visavi mer liberal eller sekulär islam. 

Trots det illustreras två av artiklarna SD vill se samlad svensk strategi mot IS
85

 och Igår idag 

imorgon – låt aldrig terrorn tysta
86

 med ett fotografi av koranen. Någon liknande bildsättning 

där någon religiös skrift tillhörande någon annan religion får symbolisera våld och terror 

förekommer inte överhuvudtaget bland SD-Kurirens artiklar. Bildsättningen kan lätt tolkas 

som, eller åtminstone ge första intrycket av, att det är koranen som är grunden till terrorn och 

att andra förklaringar (politisk marginalisering, anspråk på resurser, etniska motsättningar 

etc.) är sekundära. 

Tre händelser lyfts fram som exempel på terror riktat yttrandefriheten: protesterna mot 

konstnären Lars Vilks som ledde till dödsskjutningarna i Köpenhamn, terrordåden mot den 

franska tidningen Charlie Hebdo och attackerna i Bryssel där självmordsbombare sprängde 

sig själva på flygplatsen Zaventem och i tunnelbanan. Dessa händelser beskrivs som utförda 

av muslimska extremister och/eller IS, vilket det inte heller råder några seriösa tvivel om. 

Kopternas situation i Egypten lyfts fram
87

 och även situationen i Burma där kachinerna, en 

kristen minoritet, men även rohingya en muslimsk minoritet, har upplevt våld utfört av 

militären som styrs av theravadabuddister.
88

 Det är det enda omnämnandet av buddism en 

sökning på SD-Kuriren ger. Och också den enda gång muslimer omnämns som offer för våld 

förutom när de blivit drabbade av extremare grupperingar av muslimer. 
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Folkbildande texter 

De texter jag valt att kalla folkbildande har det gemensamt att de har ett tydligt pedagogiskt 

syfte, de ska förmedla någon form av faktakunskaper till läsare, och kan delas in i två 

grupper: en grupp av texter som rör svenska, kristna, traditioner och en grupp som handlar om 

mer filosofiska/ideologiska spörsmål. De som handlar om svenska kristna traditioner är 

neutrala wikipediabaserade texter om julen, påsken och nyår: varför dessa högtider firas och 

hur man traditionellt har firat dem. Socialkonservativa tänkare
89

 å andra sidan är en kort 

historisk essä om socialkonservativa tänkare medan Herder – den moderna nationalismens 

fader
90

 en ännu kortare dito om nationalismen. SD betecknar sig som ett socialkonservativt 

parti med nationalistisk grundsyn så dessa texter kan förstås som en snabb genomgång av de 

politisk filosofiska tankeskolor de bygger på. 

Reportage 

Reportagen är av den sort man vanligtvis finner i lokal- eller föreningspress: mer eller mindre 

rabblande referat över en viss händelse. I SD-Kuriren möter: Pontus Andersson får vi veta att 

Pontus Andersson i Rydebäck valt SD när han läst Jimmie Åkessons debattartikel i 

Aftonbladet kring ”Sveriges anpassning till Islam”.
91

 I reportaget om valrörelsen i Linköping 

berättas att man har valt ”att genom att trycka upp flygblad visa var vi står i frågan om det 

organiserade tiggeriet och det tilltänkta moskébygget”.
92

 Detta för att tiggeriet är ett växande 

problem och att de vill visa att de är parti ”för de många väljare som inte är förtjusta i att 

Linköpings kommun nu har givit mark till en islamisk förening som vill bygga landets största 

moské.” Huruvida moskébygget och det organiserade tiggeriet har något samband framgår ej. 

Två artiklar handlar om Jimmie Åkessons resa till Bryssel där han enligt uppgift haft det såväl 

fartfyllt som trevligt men även tagit en promenad genom stadsdelen Molenbeek som inte var 
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lika upplyftande.
93

 Vandringen i den segregerade stadsdelen, som i artikeln uppges vara bas 

och gömställe för terrorister beskrivs som surrealistisk.  

Befolkningen utgjordes av till synes mest migranter från Mellanöstern samt Afrika, moskéer fanns 

i vart och vartannat kvarter och de större dagligvarubutikerna, var utbytta mot mindre butiker med 

fisk, grönt och halalslaktat kött med skyltar, nästan enbart skrivna på andra språk än de man 

normalt ser i Bryssel.
94

  

Angående påståendet att Molenbeek skulle vara hem för muslimska terrorister citerar man 

borgmästaren som i en tidningsartikel sagt att historien är lång och att ”det har funnits en 

dålig social, kulturell och religiös utveckling.”
95

 (Min kursivering.) 

Från partiledningen 

I texterna från partiledningen till väljarna via partiorganet är den enda religiösa kopplingen 

diverse uppmaningar till att rösta i kyrkovalet förutom en passage i Björn Söders 

sammanfattning om den tid de dittills suttit i riksdagen där han skriver att de lyckats få 

igenom flera begäranden om debatt i riksdagen. ”De har bland annat handlat om 

polisorganisationen, våldsbejakande islamism, gränskontroller i Europa och oroligheterna i 

storstädernas förorter.”
96
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DISKUSSION 

Sverigedemokraternas syn på religion 

När SD hänvisar till kristendom och islam i sitt material bör vi försöka förstå vad det är man 

syftar på. Religion är ett begrepp som kan förstås och tolkas på en uppsjö olika sätt, även 

inbördes i olika kulturer och religiösa sfärer. Det finns många sätt att förstå och definiera 

religioner. Jag kommer stödja mig på de grova definitioner Thrower gör i boken Religion – 

The classical theories. Nedan kommer en kort övergripande sammanfattning av de teorier så 

återfinns i boken. En första uppdelning görs mellan de förklaringar om hur religion kan 

förklaras inom religionerna själva och hur den kan beskrivas utifrån, ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Religiösa förklaringsmodellerna kallar han: 

1. Religion som uppenbarelse. Enligt detta synsätt har religionen genom historien 

uppenbarats för människan. Det kan vara profeter som fått direktkontakt med Gud 

och fört guds vilja (och regler) vidare. Dessa uppenbarelser nedtecknas gärna ner i 

heliga skrifter för framtida generationer. (Viktigt att tänka på i denna syn är att inte 

alla religiösa skrifter i traditionen har samma status som uppenbarade från Gud.) 

Grundsynen är att gud uppenbarar sin vilja för ett fåtal utvalda som sedan för den 

vidare till folket. 

2. Religion som erfarenhet. Till skillnad från föregående punkt så förklaras här 

religionen som en erfarenhet hos den enskilde. Det är inte bara utvalda profeter och 

heliga som kan komma i direktkontakt med gud: den potentialen finns hos alla. 

Religionerna grundar sig då på upplevelser som konstituerar den innersta sanningen i 

religionen. Gemensamma upplevelser kan leda till en förståelse av Gud. 

3. Religion som filosofi. Det tredje synsättet tonar ner såväl den profetiska 

uppenbarelsen som den individuella upplevelsen. Religionen blir här snarare något 

som människan kan tänka sig fram till. 

Sekulariserade förklaringsmodeller kan vara: 

1. Religion som en mänsklig konstruktion. Ett synsätt som växte fram i antiken. Både 

grekiska och romerska tänkare förde fram idéer som att de gudar som tillbads helt 

enkelt var hjältar från traditionella berättelser eller konstruktioner som fyllde ett 
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mänskligt behov. Den för oss ofta upprepade frasen att människan skapade gudarna till 

sin avbild och inte tvärtom har sitt tankemässiga ursprung ur denna tid. 

2. Religion som ett primitivt fel. Mänskligheten gjorde i en mer primitiv fas av sin 

utveckling ett felslut som sedan följt med henne. Exempelvis kan naturliga fenomen 

ha beskrivits ur ett religiöst perspektiv, som gudarnas vilja, och sedan har det hängt 

med. 

3. Religion som en psykologisk konstruktion. Även här är religionen en mänsklig 

konstruktion. En som har sitt ursprung i inneboende psykologiska behov. Religionens 

språk och bilder blir ett sätt för människan att genom koder prata om sig själv. Det är 

inte människans ”primitiva” hjärna (som i punkten ovan) som skapade gudarna för att 

förstå världen omkring utan snarare hennes behov att förstå sig själv. 

4. Religion som en social konstruktion. Denna syn har framlagts bland annat av 

materialister som Marx och Engels. Religionen är enligt dem en konstruktion som är 

skapad för att reglera det sociala samspelet mellan människor och skapa stabilitet i de 

sociala relationerna.
97

 

Det finns naturligtvis en uppsjö av andra tänkbara sätt att indela synen på religion, och vi har 

här inte möjlighet att gå djupare in i ens denna definitionsram, men jag finner den tillräcklig 

för de syften denna uppsats har. Det är som vi sett inga särskilt djuplodande teologiska eller 

filosofiska skärskådanden som kännetecknar diskussionen kring religion i SD:s officiella 

material utan bara den praktiska inverkan den har. I vilken av dessa modeller hittar vi då 

Sverigedemokraternas syn? Av inget som framkommer i principprogrammet beskrivs vare sig 

kristendomen eller islam som att de skulle innehålla någon ontologisk ”sanning” eller faktiskt 

ens någon filosofisk visdom. Ingen av de förklaringsmodeller som förklarar religion inifrån 

tycks passa in. Religion verkar, enligt SD, vara någonting som bara ”finns” och som i viss 

mån är oföränderlig så det är svårt att utläsa var den kommer ifrån, men det framgår att 

religionen är en mänsklig och framför allt en social konstruktion. Så länge religioner inte 

behöver blandas så kan de accepteras. Men det är främst Svenska Kyrkan som institution som 

är värd att bevaras, att bevara islamsk tro och tradition är inte så viktigt. Åtminstone inte för 

muslimer som kommit till Sverige. Detta ställs på sin spets när Nacka kyrkofullmäktige 

beslutade sig för att bilda en insamlingsstiftelse för att bekosta färdigställandet av en moské i 
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Fisksätra eller när kyrkan i Falköping köpt in bönemattor och till och med anordnat 

bönestunder för stadens muslimer i kyrkans lokaler. Även om det inte är lika upprörande som 

när barnmisshandlare
98

 går fria i det svenska samhället av religiösa så ifrågasätter man om det 

verkligen är kyrkans roll att underlätta för muslimer i Sverige. Det målar tydligt upp en bild 

av den kristna kyrkan och den islamska tron som motståndare. En dualitet som går igenom allt 

material jag gått igenom ifrån SD. Det finns en stark tendens att beskriva världen i polära 

termer där gråskalor och tvivel på den egna sidans rättfärdighet lyser med sin frånvaro. Det 

och de andra är alltid mindre utvecklat. 

Tittar vi på uppräkningen som Hedarv gör när hon, för att framhäva sin lojalitet mot Svenska 

Kyrkan, skriver att hon ”är medlem i Svenska kyrkan, döpt, konfirmerad, gift, döpt mina barn, 

suttit som förtroendevalt i Kyrkomötet och Lunds stiftsfullmäktige, sjunger i den lokala kören 

i kyrkans regi, och älskar kyrkobyggnader, kyrkböcker, kyrkors historia”
99

 så är det tydligt att 

det inte står någonting om hennes eventuella tro. Varken hon eller någon annan beskriver 

heller någonstans om huruvida de ber, tycker sig ha en relation till Gud, läser Bibeln och så 

vidare. Kristendomen och kyrkan framstår som först och främst en bärare och upprätthållare 

av traditioner och det är när de brister i det uppdraget som SD reagerar negativt. Övergripande 

teologiska frågor lämnas därhän men det är tveksamt om kyrkans och RFSL:s syn på 

ansvarsfulla relationer och sexuell samlevnad stämmer överens med varandra.
100

 Det verkar 

alltså som att RFSL kan misstänkas ha en annorlunda syn än den traditionella kyrkan på 

ansvarsfulla och sexuella relationer, någonting som jag inte kan tolka på annat sätt än en 

implicit homofobi. Eller åtminstone en tveksamhet till att det går att kombinera annat än en 

traditionell heterosexuell monogami med Svenska Kyrkan. Men det är inte de homosexuella, 

eller ens sekulariseringen, som är det största hotet mot kyrkan: det är som vi ser muslimerna 

och den ”islamisering” som hela västvärlden genomgår i SD-Kurirens texter. Islamiseringen 

framställs som ett ovedersägligt faktum. Vad den på lång sikt kommer innebära framgår inte. 

Men att den, om den fortgår, inom en snar framtid kommer leda till våld och förtryck är också 

när man läser SD:s argumentation obestridligt. Man ser här på religionen som oföränderlig. 

Att den har en essens, ett väsen, som inte förändras. Den har en social kropp. Detta går hand i 
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hand med vad Gerle kommer fram till.
101

 Kyrkans roll framstår, som Gerle också påvisat, som 

en aktör för rötter och tydlighet. 

Religionsfriheten kontra det postsekulära samhället 

SD kallar sig i sitt principprogram å ena sidan för ett ”icke- konfessionellt parti som betraktar 

religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället” där ”religiösa och icke- 

religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler”. Å andra sidan skriver man lite 

längre ner ”den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral”.
102

 Den religion som 

uttryckligen ska ha företräde är den kristna. Kan då ett samhälle ha både religionsfrihet men 

samtidigt inte vara religiöst neutralt? Ett sekulärt samhälle kan definieras som ett samhälle där 

staten som är ”neutral såväl mellan religion och icke-religiösa åskådningar som mellan olika 

religioner.”
103

 SD vill alltså enligt dessa definitioner ha ett samhälle som har religionsfrihet 

men motsätter sig det sekulära samhälle som stora delar av den västerländska humanismen 

kan sägas ha strävat efter under den post-moderna epoken. Försvaret för kristendomens 

särställning bygger dels på den tidsrymd Sverige varit ett kristet och dels på den stora 

inverkan den har haft på ”det svenska språket, konsten, litteraturen, filosofin, moralen, 

traditionerna, arkitekturen, musiken m.m.”
104

 Det är också uttryckligen kristendomen och den 

svenska kyrkan som tillsammans bildar den institution som behöver skyddas. Svenska kyrkan 

främst ses som kyrkan för det svenska folket snarare än som en kyrka som täcker ett visst 

geografiskt område. 

Här framgår det återigen att SD i resonemanget kring religion verkar anse att religion främst 

är en social- och kulturell konstruktion. Någon tanke att religionen har sitt berättigande i 

exempelvis att den bär fram ett budskap från Gud eller att den är en religiös upplevelse hos 

den enskilda går icke att finna. Synen på religionen tycks alltså i grunden vara sekulär, så 

varför då inte sträva efter ett sekulärt samhälle? Svaret finns i att den är en del av det Svenska 

arvet, och den stora betydelse den haft. ”För att kunna förhålla sig strikt religiöst neutral 

skulle staten behöva fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga 
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verksamheterna och det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna 

ser som önskvärt.”
105

 

Den andra religion som nämns vid namn är Islam som enligt partiprogrammet är den religion 

som har svårast att samexistera harmoniskt med den svenska och västerländska kulturen. Här 

är formuleringen ”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren”
106

 

värd ett extra fokus då det visar tydligt dels att även vad man skulle kunna kalla moderat eller 

sekulär islam ses som grenar av den religion som har svårast att samexistera med den rådande 

svenska kulturen även om den starka politiska och fundamentalistiska grenen är den som har 

allra svårast med det. All islam faller alltså under detta och inte endast de fundamentalistiska 

eller politiska grenarna. I slutsatsen däremot säger man att ”Islamismens inflytande på det 

svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från 

muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”
107

. 

Här är det den mer politiskt inriktade islamismen som främst bör stoppas. Som jag beskriver 

under rubriken Läpparnas bekännelse så är det en genomgående teknik hos SD att explicit 

beskriva vikten av att skilja på islam och vad de kallar ”svenssonmuslimer” å ena sidan och 

islamism och extremistiska muslimer å andra sidan medan man implicit genom att ständigt 

lyfta islam och muslimer i negativa sammanhang skapar bilden hos läsaren av en farlig och 

förtyckande religion som är i princip utan försonande drag. 

Dels visar stycket om islam återigen att det är religion som social-, kultur- men även politisk 

konstruktion SD är intresserad av. 

Det postsekulära samhället kan beskrivas som ett samhälle där religionen ”återigen har 

kommit att inta en central plats i samhällsdebatten”.
108

 Återigen tycks min undersökning 

bekräfta det Gerle kommit fram till. 

Läpparnas bekännelser 

Som vi ser skriver SD på flertalet ställen, dels i principprogrammet, men även i olika artiklar, 

att det är viktigt att hålla isär de militanta och extrema delarna av islam och de mer toleranta 

och liberala. Ändå framstår islam efter samlad läsning som främst en intolerant och destruktiv 
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religion. Hur kan det komma sig? I debatten lutar sig också SD-företrädare mot de 

formuleringar som talar mot att dra alla över en kam och att man inte kan hitta något 

islamofobiskt i deras material. De tydligt islamofobiska uttalanden som deras lokala 

företrädare gör tar man antingen avstånd ifrån eller som i fallet med Hess där man försöker 

förklara vad han egentligen menade. Hess hade, som vi sett, kommenterat en artikel i 

Aftonbladet med generaliserande omdömen om islam och våldtäkter och blev först dömd till 

hets mot folkgrupp i tingsrätten men sedan frikänd i hovrätten. 

Svaret till frågan om hur man trots det uttalade försvaret för ”Svenssonmuslimer” i det 

offentliga materialet förmedlar ett antimuslimskt budskap står att finna i en diskursiv läsning 

av texten. En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. För att förstå sig själv 

och få en identitet är det viktigt att tala om vad man inte är. Detta som man inte är utmålas 

istället som särdrag hos den Andre.
109

 Det är genom att i princip alltid sammankoppla 

negativa, ofta våldsamma, uttryck med muslimer och islam som SD i sitt offentliga material 

förmedlar bilden av muslimen, som den Andre. Muslimen framstår också som sinnebilden för 

invandraren i stort. När man talar om vad man anser att invandringen kostar samhället 

kopplas det samman med muslimer och moskéer, andra religiösa sedvänjor som möjligtvis 

står långt ifrån det traditionella svenska nämns inte en endaste gång i det genomgångna 

materialet.  En författare arbetar alltid i språkliga meningssammanhang och traditioner som 

gör att denne imiterar och vädjar till en gemensam meningsgrund.
110

 Jag hävdar att denna 

tradition inom SD är en där muslimer utmålas som den Andre. Att de i detta följer en tradition 

av orientalism. Edward Said som var den som myntade begreppet orientalism hävdar att 

orientalister ofta faller tillbaka på schabloner. Många är klart negativa som att orientaler är 

krigiska, lata och inte har någon känsla för nationen eller historien. De är inte lika rationella 

som västerlänningar vilket gör Orienten efterbliven, svag, underlägsen och primitiv. Men den 

kan också, trots sin inneboende svaghet och underlägsenhet beskrivas som ett farligt hot mot 

västerlandet.
111

 Som vi sett återkommer dessa schabloner i hög grad i SD-kuriren. När ett 

homosexuellt par misshandlats handlar det om att islamiseringen tar oss tillbaka till 

medeltiden eftersom det handlar om ett synsätt som för många muslimer är omöjligt att arbeta 
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bort.
112

 Att det på andra ställen upplevs som problematiskt att Svenska Kyrkan samarbetar 

med RFSL ska vi efter att bara påpeka det motsägelsefulla lämna därhän. 

”Läpparnas bekännelse” lyder att man bör göra skillnad på islamister och islam och muslimer 

i stort. Om vi då bortser från texter när SD beskriver islamister, vilka ord hittar vi då när islam 

och muslimer utan politiska prefix ska beskrivas?  

Vi finner i SD-Kurirens texter att islam bryter mot ”utbredda svenska uppfattningar om 

exempelvis jämställdhet, yttrandefrihet, djurskydd eller sekularism”.
113

 Det är små flickor 

som burit slöja på avslutningar, pojkar som könsstympats och misshandlade barn.
114

 Flickor 

som utvandrat från de muslimska länderna ”knuffas ner från balkonger eller skjuts i huvudet 

eller knivhuggs till döds av sina fäder eller bröder.”
115

 Det sägs heller inte vara något 

sammanträffande att ”Kvinnlig könsstympning. Barnäktenskap. Tvångsäktenskap. Stening. 

Avhuggning av händer. Slöjtvång. Barbarisk behandling av djur. Antisemitism. Spöstraff för 

bloggande. Självmordsbomber. Förbud mot annan religion än islam. Dödsstraff för 

homosexuella.”
116

 förekommer i muslimska länder. Två saker bör understrykas angående det 

sista citatet och det är för det första att det är skrivet av redaktionen på SD-Kuriren i polemik 

med svensk media, politiker och debattörer som icke vill förknippa dessa företeelser med 

islam och alltså då SD-Kuriren är partiorganet kommer så nära ett officiellt ställningstagande 

som går att komma bortanför principprogrammet, motioner och så vidare och dels att återigen 

påpeka att det inte här talas om islamism utan är exempel på den kultur man anser finns 

allmänt inom islam.
117

 När Hess skriver att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och 

misshandla kvinnor som inte rättar sig efter islams lära sluter också partiledningen upp bakom 

                                                 
112

 Insändare: Ett HBT-vänligt SD (Elektronisk) https://sdkuriren.se/insandare-ett-hbt-vanligt-sd/ (2016-05-11) 

113
 SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen (elektronisk) 

https://sdkuriren.se/sd-kuriren-granskar-oss-allas-pastadda-punktering-av-pastadda-myter-om-invandringen/ 

(2016-05-11) 

114
 En chans att vända utvecklingen (elektronisk) https://sdkuriren.se/en-chans-att-vanda-utvecklingen/ (2016-

05-11) 

115
 Feministernas ovilja att prata om hedersvåldet är ett svek (elektronisk) https://sdkuriren.se/feministernas-

ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/ (2016-05-11) 

116
 Enskilda exempel som utgör en kultur (elektronisk) https://sdkuriren.se/enskilda-exempel-som-utgor-en-

kultur/ (2016-05-11) 

117
 Ibid. 

https://sdkuriren.se/insandare-ett-hbt-vanligt-sd/
https://sdkuriren.se/sd-kuriren-granskar-oss-allas-pastadda-punktering-av-pastadda-myter-om-invandringen/
https://sdkuriren.se/en-chans-att-vanda-utvecklingen/
https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
https://sdkuriren.se/feministernas-ovilja-att-prata-om-hedersvaldet-ar-ett-svek/
https://sdkuriren.se/enskilda-exempel-som-utgor-en-kultur/
https://sdkuriren.se/enskilda-exempel-som-utgor-en-kultur/


 

34 

honom och hans uttalande som de tycker är ”i sak korrekt” även om de tycker han använt ett 

”generaliserande uttryck” som de med hjälp av omskrivningar förklarar.
118

 

Det är ingen som förnekar att dessa fruktansvärda företeelser kan förekomma i muslimska 

grupper, men när de blir de enda exemplen på vad en islamsk kultur innebär skapar det 

nödvändigtvis en negativ bild av muslimer och islam.  Värt att återigen notera är att i 

uppräkningen ovan är det ingenting som beskrivs som mer förekommande i specifikt 

fundamentalistiska, extrema eller islamistiska samhällen. 

Det som inte sägs i en diskurs också viktigt. Ingenstans i de samlade texterna möter vi till 

exempel en muslim som gör någonting som kan anses vara positivt värdeladdat. Någonting 

som inte heller sägs på SD-Kurirens webbplats är att dessa fruktansvärda dåd och företeelser i 

all sin förskräcklighet också förekommer i samhällen som inte är muslimska. Samhällen som 

tillhört många olika religiösa förtecken har genom historien gjort avskyvärda handlingar och 

även just nu pågår utnyttjande av människor, misshandel, krig, orättvisor och så vidare runt 

om på jorden även i länder som inte är muslimska. Det enda exemplet på det är den snabbt 

nämnda situationen i Burma där Theravabuddistiska majoriteten militärt förtrycker bland 

annat den islamska befolkningen.
119

 Dessa plågor beskrivs dock inte särskilt ingående och 

inga slutsatser dras att det ligger i den buddistiska kulturen att tillgripa våld. 

Genom att i princip alltid koppla samman islam och muslimer med negativa händelser och 

extrema fundamentalistiska länder och islamistiska rörelser bekräftas eller skapas en negativ 

bild av islam. Då man aldrig ger några positiva exempel på vad en muslim gör eller vad en 

islamsk kultur skulle kunna tillföra förstärks bilden av den Andre. De orientalistiska 

schablonbilderna befästs också därmed. 

I stort kan sägas att Gerles beskrivning stämmer att det i SD:s kommunikation framställs att 

svenskheten är normen och muslimer en del av de andra. I min undersökning framgår också 

tydligt den vanliga argumentationsteknik Gerle fann, där man jämför det bästa med sin egen 

grupp med det sämsta hos motståndaren.
120
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Nya frågor 

Under arbetets gång har några nya funderingar väckts som jag inte hunnit eller kunnat svara 

på. Trådar som det skulle vara intressanta att arbeta vidare med och undersöka. Här nedan 

följer några. 

Intern och extern kommunikation 

En reflektion som läsningen av materialet ger är att SD-Kurirens skribenter vid flertalet 

tillfällen gör skillnad på vad de tycker är acceptabelt att säga inom partier och till 

utomstående. Man synliggör därigenom en medvetenhet om att det inom partiet finns en 

annan diskurs än i samhällsdebatten utanför partiet. En gnagande misstanke är då att de som 

utesluts ur partiet inte lika mycket gör det på grund av sina åsikter utan snarare att de saknat 

förmåga att hålla sig till rätt diskurs vid rätt tillfälle. Detta är naturligtvis helt spekulativt och 

skulle kräva en annan typ av undersökning än den jag gjort. 

Islam, islamisering och islamism 

Islamism är den politiska rörelse som startade i arabvärlden som ett motstånd mot 

västerländsk imperialism och västerlandets kulturella och demokratiska inflytande. 

Våldsamma islamister säger stå bakom många av de senaste årens våldsamma terrordåd och 

det råder ingen tvekan att islamistiska terrorgrupper är ett stort hot mot en global fredlig 

utveckling. Som vi har sett påpekar också skribenterna på flera olika ställen vikten av att 

skilja på islamism och vanlig islamsk tro. Frågan är dock om vad SD, när man varnar för den 

islamisering av västvärlden - som man beskriver som om det vore ett bevisat faktum och som 

enligt texterna kommer ta oss tillbaka till medeltiden – egentligen varnar för? Är det islamism 

eller icke-politiserad islam som man är rädd för? Tycker man i själva verket att all anpassning 

till eventuell islam är dålig - från Svenska Kyrkans inköp av bönemattor till mångkulturella 

förskolor? 
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Partiet för kulturarvet (elektronisk) https://sd.se/var-politik/kulturpolitik/ (2016-04-25). 

Reportage: Promenad genom Bryssels Molenbeek (elektronisk) https://sdkuriren.se/reportage-
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Skamligt att censurera valbudskap (elektronisk) https://sdkuriren.se/skamligt-att-cencurera-

valbudskap/ (2016-05-11). 

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen 

(elektronisk) https://sdkuriren.se/sd-kuriren-granskar-oss-allas-pastadda-punktering-av-

pastadda-myter-om-invandringen/ (2016-05-11). 

SD-Kuriren möter: Pontus Andersson (elektronisk) https://sdkuriren.se/sd-kuriren-moter-

pontus-andersson/ (2016-05-11). 

SD Linköping i hektisk valrörelse (elektronisk) https://sdkuriren.se/sd-linkoping-i-hektisk-

valrorelse/ (2016-05-11). 

SD vill se samlad svensk strategi mot IS (elektronisk) https://sdkuriren.se/sd-vill-se-samlad-

svensk-strategi-mot-is/ (2016-05-11). 

Socialkonservativa tänkare (elektronisk) https://sdkuriren.se/socialkonservativa-tankar-och-
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Sturmark och Gerle debatt (elektronisk) (2012-11-06) 
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Tankar efter en sömnlös natt (elektronisk) https://sdkuriren.se/tankar-efter-en-somnlos-natt/ 

(2016-05-11). 
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Vad säger den svenska forskningen om våldtäktsmännens ursprung? (elektronisk) 
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(2016-06-11). 

Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen (elektronisk)(2014-03-21) 
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