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Abstract 

The study aims to answer whether there is ethnic antagonism in the Sweden Democrats’ 

parliamentary motions. The analysis has been performed by applying Bonacich’ theory of 

ethnic antagonism on a narrow selection of the Sweden Democrats’ motions. The selected 

method has been a directed qualitative content analysis. Some aspects of ethnic antagonism 

can be found in the motions. SD considers immigrants to lower the wages of Swedes mostly 

because; they are used to bad labor conditions in their home countries; the government 

subsidizes immigrants’ labor through various labor market programmes such as instegsjobb 

(entry jobs) and nystartsjobb (new start jobs). The government, EU, and the labor unions are 

considered responsible for the perceived worsening of the labor market. The party aims to act 

in the labor interests of the Swedes by excluding immigrants i.e. cheaper labor, from entering 

the country. For future research, it could be of interest to study how ethnic antagonism is 

reflected in other parties.    

Key words: ethnic antagonism, Sweden Democrats, immigrants, ethnic conflict, content 

analysis 
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1 Inledning 
Antalet nationaliteter och andelen invandrare i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena. 

Effekterna av denna förändringen är naturligtvis svåra att fastställa. I USA har invandringen 

under början av 1900-talet orsakat stora konflikter mellan några av grupperna i landet. 

Jämförelsen med USA är relevant eftersom antalet människor som invandrat, i relation till 

befolkningsmängden, är på liknande nivåer under 2010-talet i Sverige och i USA under början 

av 1900-talet (Olzak 1992: 10, SCB 2018a). I Sverige har främst Sverigedemokraterna, men 

även Ny Demokrati under 90-talet, varnat för effekterna av en hög invandring. Exempelvis 

finns det i invandringskritiska kretsar en uppfattning om att det ”importeras konflikter och 

rasism mellan invandrargrupper i Malmö”, som Samnytt (2017) (SD:s f.d. ledamot Kent 

Ekeroth är medarbetare, samt f.d. ledamot Erik Almqvist är krönikör) formulerar det. Det har 

också förekommit att man har varnat för konflikter mellan grupper, men med tydligare 

ekonomisk koppling. SD:s ledamot Sven-Erik Sällström säger till Sveriges Radio (2011) att 

”vi betalar för att någon annan ska komma hit och ta de jobb som de arbetslösa som redan finns 

i Sverige behöver”. Detta sägs i sammanhanget instegsjobb, där staten betalar en stor del av 

nyanländas lön. Med dessa två exempel vill jag visa att det finns någon som håller igång 

diskursen att det existerar konflikter mellan grupper i samhället. Dessa två exempel är tydligt 

kopplade till partiet SD, som växt från att ha obefintligt stöd 2002, till att uppnå nästan 18% i 

riksdagsvalet 2018. Partiet har alltså en stor väljarbas och når ut till en stor del av befolkningen. 

De är en viktig aktör när det kommer till skapandet av diskursen i samhället, och då är det 

viktigt att man analyserar vad partiet säger. De två exemplen visar på en uppfattning om en 

konflikt, eller motsättning, mellan etniska grupper, det som med andra ord kan kallas etnisk 

antagonism. Begreppet etnisk antagonism har fått ökad relevans i Sverige eftersom det, som 

tidigare sagts, har förekommit hög invandring till Sverige under de senaste årtiondena, och 

därmed har frågan om relationen mellan grupper blivit mer aktuell. Med denna uppsats vill jag 

undersöka och klargöra hur SD formulerar sig vad gäller konflikten på arbetsmarknaden mellan 

folkgrupper.  

När man talar om motsättningar mellan grupper, särskilt invandrare och den inhemska 

befolkningen, är det vanligt att tankarna förs till att ”invandrare tar våra jobb”, ett påstående 

som människor även internationellt sett känner till (Esipova, et al., 2015: 21). Tanken är alltså 

att det finns en konkurrens om jobben mellan den inhemska befolkningen och invandrare, och 

förespråkare av en lägre nivå av invandring kan tänkas ha åsikten att invandrare tar jobb från 

den inhemska befolkningen, och av bland annat det skälet bör invandringen begränsas. SD:s 
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väljare skiljer sig från andra partiers väljare när det gäller dess syn på jobbkonkurrensen mellan 

svenskar och invandrare, de uttrycker i högre utsträckning att det är ”ett problem att invandrare 

tar jobb från infödda svenskar” (Jylhä, et al., 2018: 43). Mellan 31–37% av väljarna i SD anser 

att det är ett problem. Bland Moderaternas och Socialdemokraternas väljare är siffran 12 resp. 

7%. Dessa siffror visar att påståendet är kontroversiellt bland SD:s väljare, i den bemärkelse 

att drygt en tredjedel stödjer påståendet, medan 2/3 inte stödjer det. Bland S och M är 

påståendet inte att betrakta som kontroversiellt utan snarare impopulärt. I en rapport från 

Esipova, et al. framgår att 17% av de som deltog i undersökningen i höginkomstländer anser 

att invandrare tar jobben som den inhemska befolkningen vill ha (2015: 21).  I 

låginkomstländerna är siffran 35%. Frågeformuläret är inte likadant i dessa två undersökningar 

så det är svårt att jämföra dem. Men oavsett så det intressant att det finns en stor skillnad mellan 

SD:s väljare, och övriga partiers väljare; samt mellan låg- och höginkomstländer. Båda 

studierna visar alltså att det är en uppfattning som finns i både det svenska samhället, och i 

andra länder i världen.  

En snabb Google-sökning på påståendet ”invandrare tar våra jobb” ger resultat där olika sidor 

i första hand vill motbevisa den här, som det vanligtvis uttrycks, myten. Det framgår sällan 

varifrån myten kommer, eller vem som har yttrat den. Detta talar för att det är ett uttryck som 

är ovanligt i formella sammanhang. Med detta sagt kan det även vara så att det aldrig uttrycks, 

att det är någon slags halmgubbe-argumentation från motståndare till invandringskritiska 

partier. Ehle hänvisar till det som en myt, men preciserar aldrig varifrån myten kommer (2017). 

Socialdemokraterna i Gävle (o.d.) har skrivit en artikel där de argumenterar mot en föreställd 

person som säger ”Jag vill inte att invandrarna tar våra jobb”. Det framgår inte från vem åsikten 

kommer. I Sydsvenskan har dock Berglöf skrivit om Socialdemokraterna som källa till det, av 

henne parafraserade, påståendet att ”här ska ingen komma och ta våra jobb” (2018). Sjölund 

hänvisar till ett vulgärt mejl som hon har mottagit av en småföretagare i Hälsingland (2017).  

Mer information om avsändaren framgår inte. Personen misstänker att ”de utrikes födda 

kommer aldrig att få ett jobb i Sverige och därmed aldrig bidra till det gemensamma”, enligt 

Sjölunds omskrivning. Det är därmed motsatsen till påståendet att invandrarna tar jobben. 

Sjölund skriver att ”’invandrarna kommer hit och tar jobben’ är en tidigare använd 

argumentation som kanske går att damma av?” (ibid.). Återigen framgår dock inte var 

påståendet har hörts tidigare.  
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Den här mycket korta och översiktliga genomgången av hur påståendet ”invandrare tar våra 

jobb” tar form i Googles sökresultat ger oss en bild av ett påstående som är svårt att hitta källan 

till, men som skribenter verkar känna till. 

SD – ett parti i förändring? 

Jungar menar att SD har genomgått en förändring med Åkesson som partiledare, där partiet på 

Åkessons initiativ försökt ”växa upp, mogna, och bli mer måttligt (moderate)”. Partiet har 

tidigare representerat en mer nationalistisk ideologi, där retoriken mot invandrare varit 

betydligt hårdare. (2016: 189, 191)  

Även Elgenius och Rydgren talar om att partiet vill förändra sig, de menar att SD har försökt 

anamma idén om en mer öppen svenskhet. I vissa instanser blir det dock uppenbart att partiet 

fortfarande framför en retorik som för tankarna till 90-talets SD (2017: 356).  

SD vill alltså bli mer måttligt genom att röra sig bort från alltför kontroversiella delar av sin 

ideologi. Frågan är om etniska motsättningar är tillräckligt kontroversiellt för att exkluderas 

från det nya SD? En tredjedel av dess väljare svarar i en undersökning att det är ett ”problem 

att invandrare tar infödda svenskars jobb” (Jylhä et al. 2018: 43). Jämförelsevis uttrycker i 

samma undersökning 96–99% att invandringen kostar för stora offentliga resurser (ibid.). En 

sådan fråga kan anses betydligt mindre kontroversiell att inkludera i sin agenda. Frågan är då 

om partiet i sin strävan att bli mer måttligt kommer inkludera etniska motsättningar i sin 

agenda, eller om det anser att det, i jämförelse med andra betydligt säkrare kort, är ett alltför 

kontroversiellt ämne.  

Den här förändringen som alltså pågår inom partiet medför ett definitionsproblem för mig: ska 

partiet definieras utifrån hur det var exempelvis 2005, eller hur det är 2018. Sannerstedt menar 

att partiet, och partier liknande SD, vanligtvis kallas högerpopulistiska, högerradikala, 

högerextrema eller invandringskritiska, dock specificeras inte vilka grupper det är som 

använder dessa termer (väljare eller forskare?) (2015: 399). Höger-prefixet är ”missvisande” 

att använda när man beskriver SD eftersom dess väljare vanligtvis placerar sig nära mitten på 

en vänster-högerskala, skriver Sannerstedt (2015: 408). Min bedömning är därmed att 

”invandringskritisk” är det kanske mest passande eftersom det även används av Sannerstedt i 

rapporten (2015: 404), och för att det inte innehåller termen ”höger”. Om jag däremot skriver 

om en rapport där andra beskrivningar används som till exempel ”högerradikal” eller 

”högerextrem” så kommer jag i det stycke att använda den klassificeringen.  



6 

 

1.1 Syfte 

Den här uppsatsen har syftet att besvara frågan huruvida det finns belägg för att etnisk 

antagonism använts av Sverigedemokraterna i dess retorik.  

Uppsatsen kommer även att undersöka om det är så att SD:s retorik skiljer sig åt beroende på 

vilken grupp det talas om. Det som är av intresse är om SD nämner nationaliteter, etniciteter, 

religioner, eller andra geografiska indelningar som till exempel icke-européer.  

1.2 Frågeställningar 

• Använder Sverigedemokraterna sig av etnisk antagonism i riksdagsmotionerna? 

• Hur ser etnisk antagonism ut i Sverigedemokraternas motioner? 

• Gör partiet någon typ av indelning/rangordning av grupper? 

1.3 Begrepp 

1.3.1 Etnisk antagonism 

Teorin om etnisk antagonism presenterades 1972 av Bonacich i rapporten A Theory of Ethnic 

Antagonism: The Split Labor Market. Teorins betydelse kommer att behandlas grundligare i 

teoriavsnittet. Synonymer till antagonism inkluderar; förhållande av motsättning, strid, 

fiendskap, enligt SAOB (1900). Bonacich beskriver ordet (1972: 549): “antagonism is intended 

to encompass all levels of intergroup conflict, including: 

• ideologies and beliefs (such as racism and prejudice) 

• behaviors (such as discrimination, Iynchings, riots) 

• institutions (such as laws perpetuating segregation)”  

Olzak beskriver begreppen ras och etnicitets historia; det primordialiska synsättet dominerade 

under början av 1900-talet. Primordialismens perspektiv innebar att ras och etnicitet var 

”oföränderliga identiteter”. Det moderna synsättet utgår istället från att den etniska eller 

rasmässiga identiteten skapas av bland annat klasstillhörighet. (1992: 7) 

Bonacich använder följande definition av etnicitet och ras (1972: 548): “Both terms refer to 

groups defined socially as sharing a common ancestry in which membership is therefore 

inherited or ascribed”. Ett gemensamt ursprung är alltså av stor betydelse, och av det skälet är 

etnisk tillhörighet något man föds in i, enligt denna definition.  
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1.3.2 Utveckling av begreppet etnicitet  

Begreppet etnicitet har en komplicerad status i Sverige. I Storbritannien och USA används 

fortfarande begreppen ras och etnicitet i folkräkningarna. I Sverige är det inte tillåtet att föra 

statistik på ras- eller etnicitetstillhörighet (SCB 2002: 19). Men SD använder ordet flitigt i sina 

motioner när de talar om exempelvis etnisk diskriminering av svenskar. Det framgår inte vad 

SD exakt menar med begreppet, men jag gör antagandet att det i hög grad överensstämmer med 

de statistiska kategorierna inrikes födda med två föräldrar som är födda i Sverige. En stor del 

av forskningen på området etnisk antagonism utgår från den anglosaxiska sfären och av den 

anledningen innehåller teorierna ofta begreppen ras och etnicitet. Bonacich utgår från etniska 

grupper i sin teori om etnisk antagonism. Jag kommer istället att utgå från en indelning baserad 

på personens och föräldrarnas födelseland för att konstruera två grupper, som dock inte är 

etniska. Detta för att, som tidigare påpekats, statistik på etnicitet inte förs av SCB, samt att 

begreppet i sig är svårdefinierat, menar Verhellen (2018: 4). 

• Inrikes födda med minst en inrikes född förälder (Svensk bakgrund) 

• Inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar (Utländsk bakgrund) 

• Utrikes födda (Utländsk bakgrund) 

Kategorierna är baserade på SCB:s riktlinjer (2002: 10). 

Utländsk bakgrund kommer att användas synonymt med invandrare, trots att inrikes födda med 

två utrikes födda i bokstavlig mening inte är invandrare. Personer med svensk bakgrund 

kommer att användas synonymt med svenskar, om det inte tydligt framgår att det exempelvis 

är nysvenskar som omtalas. Syftet med det här stycket är att vara stöd till frågan om SD:s 

retorik skiljer sig beroende på om de talar om människor med svensk eller utländsk bakgrund. 

Det bör även påpekas att det finns en svårighet i göra en tillräckligt ackurat indelning. Alla som 

anser sig vara svenskar är inte nödvändigtvis födda i Sverige, och alla som är födda i Sverige 

och har två inrikes födda föräldrar anser inte nödvändigtvis att de är svenskar. Men jag menar 

att genom att göra en indelning baserad på bakgrund, enligt SCB:s definition, så kan man 

åtminstone få en indelning som är tydlig, och i hög grad stämmer överens med Verhellens 

definition av etniska svenskar: ”svenska medborgare, som har sina rötter i Sverige, som därför 

har svenska som modersmål och som växte upp i kontexten av den svenska kulturen som är 

kännetecknad av att vara kristen, modern och demokratisk” (2018: 4-5). 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är formad enligt följande plan; jag har i avsnitt 1.3 beskrivit begrepp som är 

relevanta för att förstå etnisk konflikt. I avsnitten 2.1–2.3 beskriver jag mer utförligt teorierna 

bakom etnisk konflikt och antagonism. Jag går igenom tidigare forskning i 2.4 som finns om 

invandrarkritiska partiers retorik mot invandrare. Därefter kommer jag presentera metoden i 

avsnitt 3, som är kvalitativ innehållsanalys av SD:s riksdagsmotioner. I metoden kommer jag 

även att beskriva bland annat vilket urval jag har gjort. I analysen, avsnitt 4, kommer jag att 

kommentera motionerna utifrån den valda metoden. 
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2 Teorier om etnisk konflikt, konkurrens, och antagonism 

Jag kommer först att beskriva vilken effekt modernisering har haft på etnicitetens roll och 

därefter presenterar jag tre teorier om hur etnisk konflikt kan uppstå och upphöra. Dessa tre 

teorier används dock inte i analysen, utan syftet är endast att visa vilka andra perspektiv som 

finns utöver Bonacichs teori om etnisk antagonism. Sedan kommer jag att mer utförligt 

beskriva den fjärde teorin, Bonacichs teori, vilket är den teori genom vilken jag kommer att 

utföra analysen. Olzak menar att etnisk konflikt kan analyseras utifrån dessa teorier, och det är 

det som är skälet till att just dessa fyra presenteras i den här uppsatsen (1992: 19).   

2.1 Moderniseringsprocessen 

Utvecklingsteorier om modernisering från 40- och 50-talet stipulerade att etniska rörelser 

förhindrar modernisering, svårdefinierat begrepp men omfattar industrialisering, urbanisering, 

och byråkratisering av marknader och politiska organisationer (Tilly, Tilly & Tilly 1975, se 

Olzak 1992: 16), eftersom etnicitet då ansågs vara en typ av gruppering som representerar 

”traditionella lojaliteter”, i motsats till de grupperingar som var kopplade till det moderna 

nationsbyggandet. Etnicitet uppfattades som ett regionalt fenomen, kopplat till en region eller 

trakt, snarare än en nation (Eisenstadt & Rokkan 1973, se Olzak 1992: 16). Tanken var därmed 

att etnicitetens betydelse skulle minska i samband med nationsbyggandet. Men det som skedde 

var inte att etnicitetens betydelse försvann. ”The dramatic rise of ethnic politics and conflicts 

[…] underscored the need for new explanations of the persistence of ethnicity”, skriver Olzak 

(1992: 16). Etnicitetens betydelse försvann därmed inte, tvärtom så blev den viktigare vilket 

jag menar kan ses i det faktum att partier som betonar den etniska statens betydelse, det vill 

säga invandringskritiska partier, växt sig allt starkare.   

Mer samtida moderniseringsforskare har dragit två viktiga slutsatser kring modernisering och 

etnicitet. För det första; modernisering leder till minskad etnisk mångfald, för det andra; 

modernisering leder till skapandet av etniska rörelser. Det kan verka motsägelsefullt, men 

handlar om att, så att säga, den ”lilla” eller lokala etnicitetens relevans försvinner, och istället 

uppstår eller förstärks den ”stora” eller nationella etniciteten. Bydialekten överges, riksspråket 

anammas, exempelvis. (Olzak 1992: 16–17)  

Olzak menar vidare att ”de flesta etnicitetsforskare utgår från att moderna etniska rörelser är 

en produkt av modernisering” och hänvisar till bland annat Bonacichs (1972) teori om etnisk 

antagonism, men även till en rad andra forskare; Ragin 1977, 1979; Hechter 1975, 1987; Smith 

1981 med flera (1992: 16–17). Även konkurrensen mellan etniska grupper ökar på 
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arbetsmarknaden som en effekt av modernisering (Olzak 1992: 18). Förvisso är det så att 

Sverige med all sannolikhet har moderniserats färdigt långt innan 2000-talet. Men jag menar 

att det trots det kan finnas pågående processer i samhället som leder till att människors 

perspektiv på etnicitet förändras och att etniska rörelser som exempelvis SD kan uppstå. 

Det är dock inte nödvändigt att etniska skiljelinjer (boundaries) får ökad relevans (min övers. 

av salience) efter modernisering, även andra skiljelinjer som klasstillhörighet kan få ökad 

saliens. Det finns alltså ett stort antal förklaringar till vilka faktorer som avgör hur de olika 

grupperingarnas saliens utvecklas. (Olzak 1992: 18–19) Huruvida det är så att klasstillhörighet 

tappat saliens i Sverige, och att det i så fall är ett skäl till att etniska skiljelinjers saliens ökat, 

är en fråga som är svår att besvara.  

2.2 Etnisk konkurrens och konflikt 

Själva distinktionen mellan konflikt och konkurrens är inte alltför tydlig, menar Olzak (1992: 

29). Begreppen kan nästan uppfattas vara tautologier i den bemärkelsen att konkurrens alltid 

kan tänkas leda till konflikt. Olzak (ibid.) hänvisar till Park & Burgess (1921, s. 574–575) som 

menar att den huvudsakliga skillnaden är bristen på kontakt mellan grupper när man talar om 

konkurrens. Konflikt kan inte uppstå utan att det finns kontakt mellan grupper, men konkurrens 

kan uppstå även utan det. Konflikten gör konkurrensen personlig menar Olzak (1992: 29) och 

skriver: ”I övergången mellan konkurrens och konflikt blir konkurrenter rivaler och fiender.” 

Rydgren framför en enklare och kanske mer samtida förklaring av etnisk konkurrens: 

”immigration increases competition over scarce resources, making voters more likely to 

support strict immigration policy” (2012: 22). 

Olzak argumenterar för att det som leder till att en konflikt uppstår och förvärras är blandningen 

svag ekonomi och hög invandring. Det här leder till att ethnic collective action uppstår det vill 

säga invandringskritiska rörelser tar form. (1992: 36) Eventuellt kan Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna ses som två exempel på detta fenomen.  

Konkurrensteorier utgår från antagandet att det som leder till etnisk konflikt är att det uppstår 

en konkurrens på arbetsmarknaden när den desegregeras. Med detta menas att olika etniska 

grupper tillåts konkurrera på samma arbetsmarknad, istället för att arbetsmarknaden är etniskt 

segregerad (yrkessegregering) som den exempelvis var under apartheid i Sydafrika. 

Konkurrensen som uppstår leder till konflikt. (Olzak 1992: 3) 

Olzak beskriver fyra sätt att analysera etnisk konflikt. Två sätt som är baserade på den 

funktionalistiska utvecklingsteorin, samt två sätt som fokuserar på ekonomiska ojämlikheter. 
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Bonacichs teori om etnisk antagonism tillhör den senare gruppen. (1992: 19)  Syftet med denna 

redovisning är en ökad kunskap om hur etnisk konflikt kan uppstå, samt att visa hur andra 

perspektiv skiljer sig från teorin om etnisk antagonism.  

Human ecology perspectives 

Detta är en teori som utvecklades av Robert Park och Amos Hawley och den beskriver hur 

invandrare anpassar sig till den nya omgivningen. När invandraren anländer till det nya landet 

sker en process i tre steg. (Park & Burgess 1921, se Olzak 1992: 19) 

• Invasion, konkurrens (om jobb bland annat), och konflikt 

• Konflikt avtar i samband med att ”inkomstskillnader och yrkessegregering minskar” 

• Assimilering är det sista steget, då har konflikten i princip upphört 

Assimilation perspectives 

Olzak hänvisar till Gordon (1964) och Williams (1964) teori om assimilering (1992: 20), som 

i viss mån påminner om human ecology-perspektivet.  

• Invandring leder initialt till konflikt eftersom gruppskillnader då är störst 

• Assimilering minskar dessa gruppskillnaderna och därmed upphör konflikten 

Internal colonialism and the cultural division of labor 

En tvådelad teori som förkastar att assimilering är lösningen till minskad konflikt. Internal 

colonialism innebär att periferin utnyttjas av kärnan eller centrumet. Förutsättning är att 

periferin och kärnan består av två olika etniska grupper. Utnyttjandet kan ske genom att 

industrialisering kraftigt fokuseras på kärnan. Detta leder därmed till att befolkningen i den 

utsatta periferin skapar en etnisk solidaritet, och den här interna solidariteten kan sedan leda 

till konflikt. Den kulturella aspekten fokuserar på att arbetena är uppdelade enligt etniska 

skiljelinjer så att den perifera gruppen tilldelas de lågavlönade jobben, och på samma sätt 

uppstår då en etnisk solidaritet som leder till skapandet av etniska rörelser bland annat. (Hechter 

1975, se Olzak 1992: 21–22) 

2.3 Etnisk antagonism – teorin om den uppdelade arbetsmarknaden 

Uppsatsen kommer att utgå från Edna Bonacichs teori om etnisk antagonism från 1972. 

Denna teori om hur antagonism mellan olika etniska grupper kan uppstå grundar sig i att det 

finns en uppdelad arbetsmarknad enligt etniska linjer, en split labor market. Med detta menar 

Bonacich att vissa etniska grupper kommer utgöra arbetskraften i vissa branscher, och att 
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någon grupp blir ersatt (1972: 548–549). Exempelvis har ett sådant system tillämpats i 

Sydafrika under apartheid, men även i USA under 1900-talet när nyanlända invandrargrupper 

kom att dominera bland särskilt lågbetalda jobb. Det är dock inte etniciteten som är 

avgörande, utan snarare ett antal andra faktorer, som dock är starkt korrelerade till etniciteten 

(1972: 547). Enligt teorin uppstår en konflikt mellan olika grupper när de tvingas konkurrera 

om arbetstillfällen, men där den ena gruppen är villig att utföra arbetet till en lägre lön.  

Det är en amerikansk teori och därför är de etniska grupperna som teorin fokuserar på inte 

nödvändigtvis de samma som är relevanta för ett svenskt perspektiv. I USA har fokus 

applicerats på bl.a. African-Americans, och Asian-Americans, och hur dessa förhåller sig till 

inte bara White-Americans, men också hur de förhåller sig till varandra. Jag kommer, som jag 

har förklarat i begreppsavsnittet, att utgå från de två grupperna svensk bakgrund och utländsk 

bakgrund och hur relationen mellan dessa grupper ser ut i SD:s motioner. 

Skälet till att den här teorin väljs ut är att det, precis som teorin om internal colonialism, är en 

teori som fokuserar på ekonomiska ojämlikheter. Det är alltså en avgränsning som jag gör i 

uppsatsen när jag väljer att i så hög utsträckning som möjligt fokusera på ekonomiska faktorer. 

Internal colonialism har dock inte samma fokus på invandrare som Bonacichs teori, utan den 

appliceras snarare på länder som Storbritannien där det finns inhemska etniska minoriteter som 

bland annat walesare, skottar. Syftet med uppsatsen är alltså inte att undersöka hur SD uttrycker 

sig om de inhemska etniska minoriteterna som finns i Sverige (till exempel samer) utan hur de 

uttrycker sig om de invandrade grupperna.  

2.3.1 Lönesättande faktorer 

Bonacich presenterar fem faktorer som avgör lönen för en arbetare och gör en indelning av 

dessa faktorer i två kategorier; resurser och motiv. (1972: 549–552) 

Resurser 

• Levnadsstandard 

Den här faktorn innebär att gruppen kommer från ett land med låg levnadsstandard, och 

det leder till att individerna tar jobb till en lägre lön eftersom det ändå är en ökning 

gentemot deras tidigare levnadsstandard. Denna faktorn kan tänkas ha hög relevans för 

Sverige, med tanke på att en stor del av invandrarna kommer från länder med sämre 

levnadsstandard än Sverige, sett utifrån ländernas BNP per capita, till exempel Syrien, 

Irak, Polen, Iran, Somalia (SCB 2018). 
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• Information 

Invandrare som inte förstår det nya språket och den nya kulturen är lättare att lura till 

att skriva på tvivelaktiga dokument som förbinder dem till arbetstillfällen med 

undermåliga arbetsvillkor. Huruvida detta är en relevant faktor för invandrare i Sverige 

under 2010-talet är svårt att avgöra. Dess förekomst kan inte uteslutas, men omfånget 

kan heller inte enkelt preciseras. 

 

• Politiska.resurser 

Bonacichs definition (1972: 550): “By political resources I mean the benefits to a group 

of organizing. Organization can exist at the level of labor or […] at higher levels, for 

example, in a government that protects them.” Invandrargrupper har sällan högre 

politiska resurser än den infödda gruppen, och det finns ingen anledning att tro att 

situationen är annorlunda i Sverige. Det som finns i Sverige är etniska kulturella 

föreningar som dock inte är tydligt kopplade till politiska mål, utan snarare till ”språk, 

kultur, identitet och delaktighet i samhället” (MUCF 2018). Bonacich skriver även att 

”strong governments can help organize its emigrants” (1972: 550). Vi kan tänka oss att 

Sverige med dess starka välfärdsstat kan klassificeras som ett starkt styre. Denna punkt 

är antagligen av låg relevans för Sverige. 

Motiv: Termen motiv syftar på vilka motiv det är som ligger bakom invandrarens beslut att 

emigrera.   

• Fixed or supplementary income goal (Bestämt inkomstmål): Dels finns det arbetare 

som har en bestämd summa pengar i tanke när de tar sig till ett land. Dessa arbetare 

håller lönerna nere genom att det för arbetsgivaren inte är lönsamt att öka lönen i och 

med att arbetaren då efter kortare tid, när målet är nått, lämnar landet. Den korta 

vistelsen förhindrar politiska resurser från att skapas.  

 

• Fortune seeking (Lycksökare): Den andra typen av motiv omfattar arbetare som söker 

sig till ett land för att tjäna så mycket pengar som möjligt, men utan något särskilt 

monetärt mål, som den första gruppen. De längre vistelserna gör att politiska resurser 

kan skapas.  

Svårdefinierade kategorier, vilket kan exemplifieras genom de thailändska bärplockare som 

kommer till Sverige; de har inget inkomstmål utöver att tjäna så mycket som möjligt under den 
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korta period som bärsäsongen varar (Hedberg 2015). Vistelsen är för kort för att sättas i 

lycksökargruppen, men inkomstmålet är för högt för att sättas i den första gruppen. En annan 

grupp är gästarbetarna som kom till Sverige under 60- och 70-talet. En stor del av gästarbetarna 

återvände aldrig till hemlandet (vilket kan ses i det höga antalet jugoslaver, finländare, turkar 

som finns i Sverige idag (SCB 2018)), även om det från början var tanken, därav namnet 

gästarbete. Dessa grupper har i hög utsträckning skapat etniska föreningar (MUCF 2015).  

För båda grupperna gäller, eftersom arbetarnas avsikt inte är att permanent stanna i landet utan 

endast temporärt, att arbetarna: 

• Har högre tolerans för dåliga arbetsvillkor 

• Är mindre benägen att införa rättsliga processer mot arbetsgivaren  

2.3.2 Aktörer 

Bonacich framför tre huvudsakliga aktörer (dynamics) i sin teori mellan vilka det uppstår en 

konflikt. (1972: 553–554) 

• Business or employers (Arbetsgivare) – dessas vinster kan öka genom billig 

arbetskraftsinvandring. Om kostnaden för arbetskraft blir för hög flyttar företagare sin 

produktion till länder med billigare arbetskraft. 

• Higher Paid Labor (Dyrare arbetskraft) – Denna grupp känner sig hotad av den billigare 

arbetskraften som utgör konkurrens genom sin låga arbetskostnad. Bonacich påpekar 

att denna grupp, precis som den billigare arbetskraften, inte har en bestämd etnisk 

tillhörighet. Den dyra arbetskraften har alternativet att acceptera en lönesänkning eller 

att söka sig till andra branscher. (1972: 553–554) 

• Cheaper Labor (Billigare arbetskraft) – Används av gruppen arbetsgivare i sin strävan 

att höja vinsten. Kan på grund av de tidigare presenterade lönesättande faktorerna jobba 

till en lägre lön. 

Bland den billigare arbetskraften är andelen invandrare högre än den är i den dyrare 

arbetskraftsgruppen. Bland gruppen dyrare arbetskraft kan man förvänta sig att inrikes födda 

är överrepresenterade. Antagandena görs på den grunden att utrikes födda har en lägre 

genomsnittslön än inrikes födda (Heggemann & Gärdqvist 2016). Inrikes födda är 

överrepresenterade även bland chefer (Hensvik, et al. 2009: 8). 
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2.3.3 Exklusionism och kastsystem 

I detta avsnitt beskriver Bonacich hur den dyrare arbetskraften kan undvika att ersättas av den 

billigare arbetskraften. (1972: 554–557) 

• Exklusion – Den dyrare arbetskraften har målet att begränsa billigare arbetskraft från 

att komma in i landet. Detta är en vanlig taktik när majoriteten av den billigare 

arbetskraften utgörs av invandrare. Det på förhand mest relevanta tillvägagångssättet 

som kan appliceras i Sverige. Det finns en tydlig parallell som kan dras mellan denna 

exklusion och SD:s invandringspolitik. Partiets väljare kan genom att exkludera 

invandrare från landet, och därmed arbetsmarknaden, minska konkurrensen, och 

förbättra sina chanser till ett jobb.  

• Kastsystem – Man skapar ett system där olika grupper har exklusiv tillgång till specifika 

yrken. Exemplifieras genom apartheid-systemet i Sydafrika samt slavsamhället i bl.a. 

USA. Naturligtvis är förväntningarna att det i SD:s motioner finns kommentarer om 

kastsystem obefintliga och därför kommer denna punkt inte analyseras i uppsatsen.   

2.4 Tidigare forskning  

2.4.1 Välfärdschauvinism 

Rydgren hänvisar till Koopmans et al. (2005: 5) som menar att globaliseringen har skapat en 

situation där människors lokala identiteter förändrats och att någonting måste ersätta denna 

identiteten. Den självklaraste ersättaren framstår för vissa människor vara den etniska 

tillhörigheten. (2008: 746) 

Rydgren menar att högerradikala partier framför fyra sätt på vilka invandring kan vara 

problematiskt (2008: 746): 

• Hot mot den nationella identiteten (Etnopluralistiskt argument) 

• Ökad kriminalitet (Etnopluralistiskt argument) 

• Ökad arbetslöshet (Välfärdschauvinism) 

• Utnyttjande av välfärdssystemet (Välfärdschauvinism) 

De två typerna som behandlas i denna uppsats är de välfärdschauvinistiska. Argumenten kring 

etnopluralism handlar om varje folks rätt till en egen stat, samt att det är varje folks unika 

egenskaper som också är dess styrka. Genom integrationssyftande invandring (snarare än 

assimileringssyftande) skapas ett mångkulturellt samhälle där den nationella identiteten är 

hotad (Griffin 2000, Minkenberg 1997, Taguieff 1988, se Rydberg 2008: 745). 
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Välfärdschauvinism däremot handlar mer om vad som kan kopplas till etnisk konkurrens och 

antagonism. Det handlar om en konkurrens som uppstår mellan invandrare och den inhemska 

befolkningen, dels på arbetsmarknaden men även vad gäller tillgång till välfärdsresurser. Det 

som Rydgren avser besvara i uppsatsen är huruvida de etnopluralistiska och 

välfärdschauvinistiska argumenten lockar väljare. Slutsatsen är att det främst är 

etnopluralistiska argument som lockar väljare, inte välfärdschauvinistiska (Rydgren 2008: 

761). Kan man då förvänta sig att SD inte kommer göra argument som är baserade på 

välfärdschauvinism? 

En ny typ av invandringskritik?  

Sverigedemokraternas politik har förändrats i bemärkelsen att det är mindre 1930-talsnostalgi 

samt att partiet uttrycker sig försiktigare i ”officiell litteratur”. Numera är retoriken kring 

”doom, decay, enemies and threats posed by immigration” nedtonad. I övrigt har dock partiet 

fortsatt utvecklat sin säregna politik som blandar inslag av etnisk nationalism och svensk 

demokrati, skriver Elgenius & Rydgren (2017: 354) Dessutom har partiet anammat en öppnare 

inställning till svenskhet. Det är inte nödvändigtvis en nedärvd essens som behövs för att en 

ska få definiera sig som svensk. I kontrast till den här mjukare synen på etnicitet finns dock 

fortfarande en hård retorik i vissa sammanhang som snarare för tankarna tillbaka till 90-talets 

retorik om en ”döende nation” samt en ”mörk framtid”. Förändringen kan därmed sägas vara 

av blandad framgång. (Elgenius & Rydgren 2017: 356) Hur rumsrent kommer partiet att 

framstå i motionerna som har analyserats i denna uppsats? Kan det bli ett problem att de 

uttrycker sig alltför rumsrent, så att en stor del av jargongen som kännetecknar partiet uteblir i 

analysen av motionerna?  

Rydgren kommenterar i sin rapport en ny typ av högerradikalism som inte är hierarkisk; vissa 

grupper är inte bättre eller sämre än andra. Den nya typen av högerradikalism utgår från att 

kulturer är unika och mår bäst separerade från varandra. (Betz & Johnson 2004, Taguieff 1988, 

se Rydgren 2008: 745). Frågan är vilken typ av högerradikalism som finns inom SD, som ju 

blev ett riksdagsparti något år efter Rydgrens rapport. 

2.4.2 Invandringskritisk retorik i valen 1994 och 2006 

Boréus har analyserat Ny Demokratis och allianspartiernas valkampanjer 1994 respektive 

2006. Analysen visar att retoriken kring invandrare och jobb inte är särskilt närvarande. Istället 

så är det andra teman som tar utrymme i kampanjerna. Under kampanjen 1994 är det utvisning 

av kriminella invandrare, språkkunskaper och begränsningar i invandrares rätt till ”social 
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security” som dominerar Moderaternas och Ny Demokratis valkampanjer med avseende på 

invandringspolitik. 2006 är det liknande teman som tas upp av allianspartierna. (2010: 20-25) 

Hur kan det komma sig att det inte förekommer retorik om etnisk konflikt på arbetsmarknaden? 

Kan det vara så att det är SD som först tar upp frågan och gör det till en viktig del av sin politik? 

2.4.3 Retoriken mot invandrare i högerextrema partier 

Människor är inte nödvändigtvis rationella aktörer, men snarare rationaliserande aktörer, 

skriver Cihodariu & Dumitrescu och refererar till ”klassisk psykologi” . Med detta menas att 

människor ofta har en känslobaserad åsikt, som de sedan försöker rationalisera på diverse sätt. 

Rent konkret överförs denna tanken på det sätt som exempelvis högerextrema partier (översatt 

från författarnas right-wing) för sin politik. Författarna gör antagandet att högerextrema partier 

har åsikter som de rationaliserar och man kan hypotisera kring om det är så att exempelvis 

partier som har en negativ syn på invandring använder etnisk antagonism för att ge någon typ 

av ekonomiskt stöd till sin eventuella xenofobi. (2013: 56-57) Om det är så att SD också 

använder sig av ekonomiska argument för att stödja sina invandringskritiska åsikter så borde 

det öka sannolikheten att jag hittar uttryck för etnisk antagonism i motionerna. Huruvida 

partiets åsikter är genuint baserade på ekonomiska faktorer eller om det bara är så att säga en 

front för deras eventuella xenofobi är dock ingenting som den här uppsatsen undersöker.  

Invandrare som ett hot mot ekonomin är ett återkommande inslag i högerextrema partiers 

politik menar Cihodariu & Dumitrescu, som skriver om bland annat hur det schweiziska 

folkpartiet (SVP) i ett av sina valkampanjer varnat för att invandrare bidrar till lönedumpning: 

”being implied that they’re willing to work more for less, endangering the salarization level of 

the natives”. Den tyska inrikesministern har varnat för ekonomiska immigranter som utnyttjar 

välfärdssystemet. Detta uttalande gjordes 2013, ett antal år efter att Rumänien och Bulgarien 

blivit medlemsstater i EU. I Storbritannien har meddelanden riktats mot de potentiella 

invandrarna, snarare än befolkningen i landet. Det har påtalats om att det finns en brist på jobb, 

och att lönerna är låga, med andra ord yttranden med direkt ekonomisk koppling. (2013: 57-

58) Dessa exempel visar därmed att andra partier i Europa använt retorik med tydligt 

antagonistisk och välfärdschauvinistisk retorik. Man kan i så fall förvänta sig att det borde 

finnas uttryck för det även i SD:s politik. 

2.4.4 SD och etnisk konkurrens 

Rydgren & Ruth (2011) har undersökt sambandet mellan etnisk konkurrens och SD:s stöd i 

svenska kommuner i kommunvalen 2006 och 2010. Hypotesen om etnisk konkurrens 
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definieras av författarna som att det finns en konkurrens mellan olika folkgrupper med 

avseende på tillgång till diverse resurser, och ju större denna konkurrerande gruppen (utrikes 

födda) är, desto högre kommer SD-stödet vara. Några av slutsatserna i rapporten är att det finns 

ett stöd för att en större andel utrikes födda leder till ökat stöd för SD. Det, för forskarna, 

förvånande var att det inte var icke-europeiska invandrares närvaro som orsakade ett högt SD-

stöd, utan det var istället de europeiska invandrarna som orsakade ett högre SD-stöd. Rydgren 

& Ruth spekulerar i att det kan vara för att det främst är de europeiska invandrarna som utgör 

ett större hot på arbetsmarknaden (2011: 215): ”Seen from this perspective we may assume that 

immigrants from the EU/EFTA countries are seen as a greater threat than non-European 

immigrants (which tend to have a weaker position on the local labour market)”. 

Om denna lärdom ska appliceras på den här uppsatsen innebär det att det borde uttryckas en 

hårdare retorik mot europeiska invandrare än icke-europeiska, i SD:s motioner. Å andra sidan 

är det känt att högerradikala partier ofta framhåller islam som en problematisk religion (Betz 

& Meret 2013: 136), och det finns inga skäl att anta att SD är ett undantag. Bland de europeiska 

invandrare är andelen muslimer inte lika hög som bland de icke-europeiska. Utifrån det borde 

europeiska invandrare vara mindre problematiska än icke-europeiska. Rydgren & Ruth skriver 

alltså att det är de europeiska invandrarna som är det ekonomiskt största hotet (2011: 215), och 

då kvarstår att undersöka hur retoriken mot europeiska invandrare ser ut i motionerna. 

Rydgren & Ruth gör alltså en indelning på tre grupper i sin analys; nordiska, europeiska (icke-

nordiska) och icke-europeiska invandrare. De gör detta med förväntningen att sambandet 

påverkas annorlunda beroende på vilka av dessa tre grupper som är överrepresenterade i en 

kommun. (2011: 210) Det finns utrymme att inkludera detta perspektiv även i denna uppsats 

det vill säga undersöka om SD förhåller sig annorlunda till dessa tre grupper i dess motioner.  

2.4.5 Vetenskaplig relevans 

Den här uppsatsen har alltså syftet att undersöka om det finns etnisk antagonism i SD:s 

motioner. Uppsatsen har därmed två unika komponenter; dels är det partiets motioner som 

undersöks (motiveras närmare i 3.2), och dessutom appliceras teorin om etnisk antagonism 

för att belysa SD:s förhållning till invandrare ur ett nytt perspektiv. Utöver detta så undersöks 

även huruvida SD uttrycker sig annorlunda om olika grupper, i dess motioner. Genom 

tidigare forskning har jag försökt visa vilken retorik, från invandringskritiska partiers håll, 

som förts mot invandrare, både i Sverige och i Europa. Dock har ingen av studierna fokuserat 

på motioner. Rydgren & Ruth har visat på ett samband mellan icke-europeisk invandring och 

SD-stöd (2011), och mitt bidrag blir att undersöka om det finns skillnader i hur partiet 
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uttrycker sig kring européer och icke-européer. Målet blir därmed att tillföra en kartläggning 

av etnisk antagonism i SD:s motioner, samt att undersöka om partiet uttrycker sig olika 

beroende på grupp.  
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3 Metod  och material 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Hsieh & Shannon skriver: “qualitative content analysis is defined as a research method for the 

subjective interpretation of the content of text data through the systematic classification process 

of coding and identifying themes or patterns” (2005: 1278). Studien kommer att vara av arten 

kvalitativ innehållsanalys då syftet är att ”mäta vissa företeelser i texten”, det vill säga mäta 

förekomsten av etnisk antagonism i SD:s motioner. Men målet är inte att kvantitativt mäta 

förekomsten, utan att kvalitativt undersöka företeelsen. ”Kvalitativ innehållsanalys syftar […] 

på textanalyser där ingenting räknas eller mäts”, menar Boréus & Bergström (2012: 50). Stora 

delar av motionerna i urvalet är irrelevanta för uppsatsen, och de som är relevanta kräver noga 

analys, vilket gör att kvalitativ analys passar bättre (Esaiasson et al. 2017: 211). Syftet är alltså 

att klargöra hur etnisk antagonism uttrycks i sverigedemokraternas motioner. Då är därmed 

uppsatsens syfte systematiserande (2017: 213–214). Även ”illustrativ analys” kan med fördel 

användas för att beskriva denna uppsatsens analystyp: ”Empiriska data används […] för att 

illustrera en teori”, skriver Svenning (1999: 152–153). 

Hsieh & Shannon skriver om tre olika typer av innehållsanalys, varav den som tillämpas i 

denna uppsats är directed content analysis (2005: 1281). Kan översättas till styrd 

innehållsanalys (Åbo Akademi 2018). Med denna ansats menas enligt Hsieh & Shannon: 

“theory or prior research exists about a phenomenon that is incomplete or would benefit from 

further description” (2005: 1281), vilket mycket väl passar in på denna uppsats. Det finns redan 

en stor mängd utvecklade teorier om etnisk konflikt och antagonism. Däremot saknas forskning 

på SD:s relation till begreppet. Uppsatsens analys kommer att baseras på de punkter som 

formuleras i Bonacichs teori, och det är dessa punkter som analysen utgår från. Hsieh & 

Shannon skriver om kodning: ”analysis starts with a theory or relevant research findings as 

guidance for initial codes” (2005: 1277). Kodningen utgår alltså inte från teman som finns i 

motionerna, utan från teman som finns i teorin. Teman i teorin försöker hittas i motionerna. I 

den bemärkelsen blir uppsatsens metod deduktiv (2005: 1281).  

3.2 Urvalet  

Ett urval av motioner kommer att ske genom att samtliga motioner filtreras till ett snävt urval 

bestående av: 

• Sverigedemokratiska motioner 

• Innehåller yrkande till arbetsmarknadsutskottet 
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• Innehållande orden invandrare, invandring 

• Mandatperioderna 2010–2014, 2014–2018 

Genom att endast inkludera de motioner som innehåller yrkanden riktade till 

arbetsmarknadsutskottet hoppas jag öka sannolikheten att jag hittar eventuella uttryck för 

etnisk antagonism, som i hög grad utgår från arbetsmarknadsrelaterade och ekonomiska 

faktorer. Motsättningar mellan grupper kan ta sig uttryck även i icke-ekonomiska termer. 

Exempelvis om den problematiserar människors kultur eller religion. Om det skulle hittas 

uttryck för denna typ av motsättningar kommer det dock inte inkluderas i uppsatsen, just för 

att syftet är att analysera motionerna utifrån Bonacichs ekonomiskt betonande teori om etnisk 

antagonism. Detta kan betraktas som en typ av avgränsning.  

Detta urval innebär 61 motioner, av sammanlagt 4239 motioner från SD. 174 motioner 

innehåller yrkande till arbetsmarknadsutskottet. 1,4% av SD:s samtliga motioner är därmed 

inkluderade i uppsatsen, eller 35% av de som innehåller yrkande till arbetsmarknadsutskottet. 

Ett antal av dessa motioner kommer dock att innehålla termerna invandring eller invandrare på 

ett, för denna uppsats, irrelevant sätt. Dessa motioner kommer att exkluderas, men kommer att 

redovisas i källförteckningen i separat stycke. Partiet har exempelvis författat ett antal motioner 

med fokus på hedersrelaterat våld, där invandring nämns. Skälet till att det är med i urvalet, 

trots att endast arbetsmarknadsutskottsrelaterade motioner valts ut är att vissa motioner 

innehåller yrkande till flera utskott. Motioner tilldelas alltså endast ett utskott, men kan 

innehålla ett antal yrkande med varierande utskott. I den här studien är det alltså yrkandena 

som bestämmer om motionen är inkluderad. Skälet till det är helt enkelt att det är så 

motionsdatabasens filter är avsett att fungera.  

Urvalet av motionerna har gjorts via Riksdagens hemsida där samtliga motioner finns lagrade 

och där man kan tillämpa sökningar med kriterier som utskott, år, parti, etc. (Sveriges Riksdag 

2018). Eftersom samtliga motioner är författade av sverigedemokratiska ledamöter kommer 

partitillhörighet inte att skrivas ut. Samtliga dokument har laddats ned som Word-dokument, 

och även behandlats i Word.   

I min analys har jag använt motioner från ledamöter som numera inte är aktiva inom SD. Detta 

bör inte vara något problem då ledamöterna under tidpunkten som de presenterade motionen 

agerade representanter för SD, och hade blivit avstängda från partiet om de uppvisat åsikter 

som partiet inte kan stå bakom. van Dijk menar att åsikter om etniska relationer som uttrycks i 
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parlament vanligtvis inte är personliga utan ”expressions of shared political party attitudes” 

(2002: 156). 

Skälet till att jag väljer motioner är att det ger en representativ bild av partiet, då motioner i 

hög utsträckning stöds av en större del av partiet, än diverse inlägg i tidningar eller intervjuer 

som vilken sverigedemokratisk politiker som helst kan stå bakom. Det är svårare att avfärda 

formuleringar i motioner än i intervjuer med att det var ett ogenomtänkt eller impulsivt 

uttalande. I jämförelse med partiprogrammen är motionerna mer omfattande, i den bemärkelsen 

att partiprogram vanligtvis inte överstiger ett par tiotal sidor, medan motioner under bara ett år, 

för ett parti, kan omfatta hundratals sidor material.  

Samtliga motioner i urvalet kommer att läsas igenom, och relevanta stycken kommer att 

markeras. Relevansen avgörs genom hur pass väl stycket behandlar ett av de i 

operationaliseringen uppställda frågorna. Sammanlagt rör det sig om 350 sidor material, men 

jag förväntar mig att endast en liten del av detta material kommer vara tillräckligt relevant för 

att markeras och inkluderas i analysen. Det kommer alltså genomföras en manuell analys, 

snarare än en datoranalys. Detta eftersom manuella analyser tillåter att ”komplicerade 

bedömningar och tolkningar görs”, enligt Boréus & Bergström (2012: 51). Förvisso är inte det 

främsta syftet att jag ska göra egna tolkningar, men däremot kommer jag behöva bedöma 

huruvida en kommentar bör inkluderas i analysen eller inte, vilket hade varit svårt med en 

datoranalys. 

3.3 Avgränsning 

Studien kommer endast att analysera hur etnisk antagonism uttrycks i SD:s motioner. Det går 

alltså inte att dra några slutsatser kring hur partiet står i relation till andra partier. Samtliga år 

som SD haft ledamöter i riksdagen, det vill säga åren som SD varit ett riksdagsparti, kommer 

att inkluderas i uppsatsen. Hur partiet har förhållit sig till etnisk antagonism åren innan 2010 

hamnar därför utanför studiens omfång, och därför kan ingen slutsats dras kring hur partiets 

hållning till etnisk antagonism förändrats sedan de blev ett riksdagsparti. 

Studien hade kunnat ge en bredare bild av SD:s förhållande till etnisk antagonism om allt 

material som SD författat hade analyserats, samt de intervjuer som partiets viktigaste 

medlemmar medverkat i. Att analysera allt är naturligtvis omöjligt med tanke på den 

begränsade tiden som är avsatt för uppsatsen. Ett mycket snävt urval av bland annat intervjuer 

och partiprogram hade kunnat genomföras, men då blir risken stor att alltför mycket material 

inte fångas upp.  
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Det är naturligtvis så att ett politiskt parti i stor utsträckning agerar ideologiskt, d.v.s. för en 

politik på främst ideologisk övertygelse, och det vetenskapliga stödet för ideologin är svårt att 

testa. Jag vill alltså inte testa om Sverigedemokraternas påståenden om etnisk antagonism är 

sanna eller falska. En sådan frågeställning besvaras snarare i en argumentationsanalys.  

3.4 Metoddiskussion 

Ett problem med begreppen etnisk konflikt, konkurrens, antagonism är att de kan tolkas brett. 

Två personer som läser SD:s motioner och jämför de med dessa teorier drar inte nödvändigtvis 

samma slutsatser. Vad jag anser vara ett exempel på etnisk antagonism tycker inte 

nödvändigtvis läsaren är ett exempel på etnisk antagonism. För att minska risken för att olika 

tolkningar görs, har jag i så hög grad som möjligt utgått från de uppsatta punkterna i Bonacichs 

teori, och försökt att göra en så nära översättning som möjligt. Genom att göra en beskrivande 

uppsats utan några argumenterande inslag hoppas jag att risken minskar för att jag gör partiska 

tolkningar.   
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3.5 Operationalisering 

Analysen kommer att genomföras genom att de tre delarna som presenterades i teoriavsnitt 2.3 

analyseras. Det mest optimala vore att utgå från nyckelord, eftersom man på så sätt kan 

säkerställa att resultatet blir detsamma oavsett vem som gör tolkningen. I det här fallet är det 

dock svårt att utgå från specifika nyckelord eftersom exempelvis ”politiska resurser” kan 

omfatta ett mycket stort antal nyckelord. Istället har jag utgått från Bonacichs mer öppna 

definitioner, och sedan har jag försökt förklara, i de fall som jag har tänkt att det kan verka 

otydligt, varför jag anser att en viss mening har kategoriserats under exempelvis kategorin 

”politiska resurser”. Under genomläsningen av motionerna kommer jag alltså istället för 

nyckelord att utgå från följande frågor, samtliga konstruerade av mig men baserade på 

Bonacichs teori om etnisk antagonism: 

Huvudkategori 1: Lönesättande faktorer 

Underkategori 1: Resurser 

Levnadsstandard eller ekonomiska resurser: Hur kommenteras invandrares levnadsstandard? 

Information: Hur kommenteras invandrares informationsbrist? 

Politiska resurser: Hur kommenteras invandrares tillgång till politiska resurser? 

Underkategori 2: Motiv 

Bestämt inkomstmål: Hur kommenteras säsongsarbetare? 

Lycksökare: Hur kommenteras de invandrare vars vistelse inte är säsongsbaserad? 

Huvudkategori 2: Aktörer 

I den här delen kommer uppsatsen att analysera hur partiet förhåller sig till de tre aktörerna i 

Bonacichs teori. 

• Business or employers (Arbetsgivare) 

• Higher paid labor (Dyrare arbetskraft) 

• Cheaper labor (Billigare arbetskraft) 

Vilka presenteras som vinnare, eller profitörer, och förlorare, på arbetsmarknaden? 

Hur presenteras motsättningar och skillnader mellan svenskar och invandrare på 

arbetsmarknaden? 
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Finns det kommentarer riktade mot specifika grupper, exempelvis svenskar, invandrare, 

européer, icke-européer? Rydgren & Ruth gör en indelning på invånare födda i Norden, Europa 

och utanför Europa (2011: 203). Jag kommer även att undersöka om, och hur, dessa tre grupper 

framställs.  

Huvudkategori 3: Exklusionism och kastsystem 

Den sista delen av analysen kommer att undersöka huruvida det finns drag av exklusionism. 

Ursprungligen har det i teorin gjorts en indelning mellan två sätt genom vilka man kan 

exkludera grupper från en viss arbetsmarknad; exklusion och kastsystem. Kastsystemet har av 

uppenbara skäl obefintlig relevans för ett land som Sverige. Bonacich framför apartheid-

systemet i Sydafrika och slavsamhället i USA som två exempel. Sannolikheten att SD uttrycker 

något stöd för kastsystem bedöms av mig som obefintligt, och kommer därför inte att 

analyseras.   

Hur kommenteras exkludering av invandrare? 

4 Analys av SD:s motioner 

4.1 Lönesättande faktorer 

4.1.1 Politiska resurser 

I motionerna 2010/11:A292, 2011/12:A388, 2012/13:A332, 2013/14:A359, 2014/15:2956, 

2015/16:2237 skriver SD att de vill dra in anslagen till diskrimineringsombudmannen, samt till 

åtgärder mot rasism och diskriminering. I de senare motionerna 2016/17:2476, 2017/18:3608 

har dock anslagen till diskrimineringsombudmannen endast halverats, medan anslagen till 

åtgärder mot rasism och diskrimering ligger på regeringens nivå. Dessa två utgiftsposter är 

resurser som invandrare kan använda för att få en bättre ställning på arbetsmarknaden genom 

att minimera risken att de blir utnyttjade, och kan därmed anses i viss mån vara politiska 

resurser. SD har därmed förändrat sin ståndpunkt med avseende på invandrares politiska 

resurser. Det kan vara så att detta är en del av partiets nya mjukare profil, som tidigare 

beskrivits (se Elgenius & Rydgren 2017).  

I motionerna 2010/11:A292, 2011/12:Fi242 (s. 39) skriver partiet att ”organisationer som 

syftar till att förstärka invandrares ursprungskulturer nekas fortsatta bidrag” resp. ”Vi vill sluta 

dela ut skattemedel till […] kulturföreningar”. Det är inte nödvändigtvis så att dessa föreningar 

utövar något politiskt inflytande. Men det är inte orimligt att anta att de kan hjälpa invandrare 
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med jobbrelaterade frågor. Att SD vill stoppa statlig finansiering av dessa organisationer kan 

ses som ett sätt att i viss mån begränsa invandrares möjligheter till politiskt inflytande.  

Dessa två exempel har inte nödvändigtvis en stark koppling till politiska resurser, och man kan 

därför inte dra alltför tydliga slutsatser. 

4.1.2 Information 

I motion 2011/12:A373 argumenterar partiet för att den fria tolkhjälpen bör begränsas. Detta 

kan kopplas till punkten om informationsbrist i Bonacichs teori. SD kan därmed antas bidra till 

att informationsbrist blir ett större problem. SD:s argument i samma motion är att en 

framgångsrik assimileringspolitik hade renderat tolkhjälpen överflödig. 

I motionerna 2015/16:3121, 2016/17:2561, 2017/18:3821 varnar man för att det förekommer 

fusk i samband med lönen för instegsjobben. Partiet talar om ett avslöjande i Sveriges Radio 

och skriver: ”arbetsgivare [har] uppgivit att lönen för en anställd var 20 000 kronor, varefter 

arbetsgivaren fick 16 000 kronor från Arbetsförmedlingen. Därefter betalades i själva verket 

bara 10 000 kronor till den anställde”. Huruvida SD implicerar att arbetstagaren blev lurad eller 

om det var ett planerat fusk som båda sidorna kommit överens om framgår inte.   

4.1.3 Levnadsstandard 

Partiet tar upp de sämre villkoren som invandrare är vana vid, från sina hemländer 

(2017/18:2643, s. 2). Man beskriver det som ”slavlika förhållanden”, vilket ökar risken för att 

de blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden (2016/17:2511, s. 6-7). I motionerna 

2013/14:A399 (s. 10), 2014/15:2812 (s. 9), skriver man snarlikt, men använder ordet 

”omänskliga” istället för ”slavlika”. Detta ligger helt i linje med vad Bonacich skriver om att 

invandrade grupper har högre tolerans för avvikande arbetsförhållanden. Även i motion 

2016/17:2588 kommenterar man invandrares villighet att utföra arbete till ett lägre pris än den 

inhemska befolkningen; ”utländska arbetare som tar ett jobb till vilka slavlöner som helst”. 

I motion 2016/17:3409 (s. 16-17) skriver man: ”Det finns likaså risker att en generell 

arbetskraftsinvandring, som den som infördes under den tidigare alliansregeringen, kan leda 

till lönedumpning då de svenska lönenivåerna i många fall inte överensstämmer med nivåerna 

för arbetare från ett tredjeland”. Detta kan kopplas till Bonacich som skriver att ”For an ethnic 

group to be drawn into moving, they must at least raise their wage level” (1972: 549), vilket 

alltså är precis det som sker i Sverige, skriver SD i motionen. Tredje land definieras som ”land 

utanför EU och EES” (SCB 2015). I samma motion menar partiet att det genom den fria 
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rörligheten kommer in EU-medborgare till Sverige som söker ”bättre levnadsvillkor” (s. 16). 

Med denna gruppen åsyftas tiggare; ”detta har […] resulterat i en kraftig ökning av tiggeri”. 

4.1.4 Motiv 

SD, som generellt sett har en negativ syn på lågkvalificerad arbetskraftsinvandring, ser inte 

lika negativt på säsongsarbete. Partiet skriver i motionen 2011/12:Fi242 (s. 28) att partiet kan 

acceptera arbetskraft om det finns ett tillfälligt behov enligt ett gästarbetarsystem. Huruvida 

det rör sig om låg- eller högkvalificerat arbete framgår inte. Retoriken är tydligare i motion 

2017/18:2643 (s. 5), där man skriver att ”Sverigedemokraterna vänder sig kraftfullt emot 

arbetskraftsinvandring av lågutbildad arbetskraft”, samt ”Arbetskraftsinvandringen gäller 

uteslutande kvalificerad arbetskraft” Liknande retorik kan utläsas i motion 2017/18:3890 (s. 

13-14). Bonacich skriver att temporära arbetare är billigare än permanenta och kan därmed 

förväntas sänka lönen mer än permanenta arbetare (1972: 550). SD, som alltså i ett antal 

motioner uttrycker sig negativt om lönedumpning, kommenterar inte huruvida de ser en risk i 

att säsongsarbetarna sänker lönen. 

4.2 Aktörer 

4.2.1 Arbetsgivare och andra upplevda profitörer 

Sverigedemokraterna har i bland annat motion 2011/12:Fi242 (s. 22, 34) pekat ut den 

borgerliga, samt den socialdemokratiska regeringen som de främsta profitörerna på 

invandringen. Med SD:s perspektiv kan man tänka sig att det är dessa politiker som tar den 

platsen som i Bonacichs teori är reserverad åt arbetsgivarna som tjänar på lägre löner. I 

motionen 2016/17:2511 (s. 2) är det istället Alliansen som vill ha lägre löner och enkla jobb, 

skriver partiet. Det är viktigt att påpeka att lönedumpning är det främsta skälet till att 

arbetsgivare vill ha billig arbetskraft, enligt Bonacichs teori. SD:s referenser till lönedumpning 

är därmed direkt kopplade till teorin om etnisk antagonism.  

Tidvis är retoriken av det hårdare slaget, vilket syns i motion 2016/17:2588: ”Syftet med den 

enorma invandring som både socialdemokratiska och borgerliga regeringar drivit på är att 

dumpa hårt arbetande svenskars löner, det står helt klart idag.” 

Även EU målas ut som orsak till lönedumpning: ”EU är en stark bidragande faktor till att 

lönedumpning förekommer. Till följd av EU-medlemskapet tvingas vi följa 

utstationeringsdirektivet som i klartext betyder att utländsk billig arbetskraft kan konkurrera 

med svensk” (2016/17:2588). Utstationeringsdirektivet är ett av EU utfärdat direktiv som har 

syftet att ”styra vilka rättigheter och skyldigheter utstationerade löntagare och deras 
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arbetsgivare har” (Europaportalen 2018). Direktivet omfattar EU-medborgare, och det är alltså 

den gruppen som antagoniseras i denna motion.  

I motion 2017/18:2643 (s. 2) är det facken som utmålas som korrupta som inte längre kämpar 

för sina medlemmar. Det finns därmed en tydlig skillnad mellan Bonacichs teori om etnisk 

antagonism och SD:s syn på fenomenet. Istället för arbetsgivaren är det de rödgröna, alliansen, 

EU, samt fackrörelsen som på olika sätt har bidragit till den, ur SD:s perspektiv, negativa 

situationen på arbetsmarknaden.  

4.2.2 Dyrare och billigare arbetskraft – konflikt mellan svenskar och invandrare 

Diskriminering av svenskar på arbetsmarknaden 

I motionerna om instegsjobb framgår det tydligt att SD ser problematiskt på den typen av jobb. 

SD argumenterar för att invandrare gynnas av instegsjobben då en arbetsgivare kan anställa en 

invandrare och få 80% av arbetstagarens lön betald av staten. Motionerna där instegsjobb 

nämns är bland annat: 2010/11:A375, 2012/13:A288, 2013/14:A12, 2013/14:A403, 

2016/17:2511 (s. 8), 2017/18:2526 (s. 3-4), 2017/18:2643 (s. 6-7).  

Partiet skriver i motion 2010/11:A375: ”Instegsjobben innebär att nyanlända invandrare kan få 

75 % av sin totala lönekostnad subventionerad med skattemedel. Instegsjobben kan betraktas 

som en skattesubventionerad diskriminering av svenskar, både svenskar som är födda i Sverige 

och svenskar som kommit till Sverige senare i livet”. Här framgår alltså att SD ser mindre 

problematiskt på den sistnämnda gruppen. Detta kan kopplas tillbaka till teorin om human 

ecology eftersom, enligt teorin, etnisk konflikt minskar i takt med att assimilering sker (Park 

& Burgess 1921, se Olzak 1992: 19). Det är inte orimligt att tänka sig att grupper som varit i 

Sverige under en längre tid är mer assimilerade och därför är SD:s retorik mot dem mindre 

antagonistiskt.  

En viktig skillnad mellan Bonacichs teori och SD:s syn på konkurrensen mellan grupper är att 

SD har ett fokus på statligt finansierad konkurrens, något som ej förekommer i Bonacichs teori. 

Med detta menas instegs- och nystartsjobb där invandrare i hög grad är överrepresenterade. 

Dessa jobb finansieras delvis av staten så att en arbetsgivare till en lägre kostnad kan anställa 

exempelvis nyanlända invandrare. SD skriver om denna typ av jobb som att svenskar 

skattefinansierar sin egen arbetslöshet. Det är ett tema som förekommer i många av motionerna, 

bl.a.; 2010/11:A375, 2011/12:Fi242 (s. 30), 2012/13:A289, 2013/14:A12, 2017/18:2526 (s. 3–

4). Det beskrivs även som etnisk diskriminering i bland annat 2011/12:A273, 2014/15:2812 (s. 

10).  
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Även nystartsjobben pekas ut som diskriminering av svenskar. I motion 2015/16:3121 skriver 

SD: ”Varje åtgärd som syftar till positiv särbehandling av invandrare, oavsett om endast 

invandrare kan komma i åtnjutande av förmånen eller om den är införd med anledning av att 

invandrare är överrepresenterade i gruppen, är att betrakta som diskriminering av den övriga 

befolkningen”. I motion 2014/1536 förs ett liknande resonemang om ”[diskriminering av] vår 

inhemska befolkning”. Kommentarer av detta slag speglar mycket väl att SD vill skydda den 

dyrare arbetskraftens intresse. Åtgärder som är specifikt riktade mot den billigare arbetskraften 

uppfattar SD som ”diskriminering av den övriga befolkningen”. Kritiken mot vad man 

benämner ”positiv särbehandling” fortsätter i motion 2015/16:3312 (s. 4), där man går ett steg 

längre och gör ett påstående som tydligt kan kopplas till Bonacichs teori: ”Positiv 

särbehandling av en grupp […] innebär […] negativ särbehandling av en annan grupp. […] 

detta [kan] i slutändan aldrig […] ses som något annat än att ställa grupp mot grupp, samt att 

det därmed också bygger in motsättningar”. Partiet argumenterar därmed för att åtgärderna 

nystartsjobb och instegsjobb med flera, som partiet menar leder till lönedumpning, även leder 

till motsättningar, eller antagonism med ett annat ord. Bonacich menar att antagonismen mellan 

grupper kommer öka som en effekt av löneskillnader mellan grupper på arbetsmarknaden 

(1972: 547). 

Dock påpekar partiet att det är främst lågkvalificerad arbetskraft som importeras 

(2011/12:Fi242, s. 19, 21-22), och det är därmed där som den största konflikten mellan 

invandrare och svenskar uppstår. Genom att begränsa invandringen, och istället fylla 

arbetskraftsbehovet genom inhemsk arbetskraft hoppas partiet hjälpa den svenska 

befolkningen. I motion 2013/14:A399 (s. 9) jämför man de ”20000 arbetstillstånd som 

utfärdades 2012 till människor utanför EU/EES” med de 135000 arbetslösa ungdomar i 

Sverige. Grupperna sätts i en tydlig kontrast mot varandra. 

För att förhindra att usla arbetsförhållanden och lönedumpning råder stödjer partiet 

blåkortssystemet (bland annat 2016/17:2511, s. 7, 2017/18:3890, s. 14). Ett system inriktat på 

högutbildad arbetskraft där ett av kraven är att lönen måste vara minst 1,5 gånger så hög som 

den genomsnittliga bruttolönen (Migrationsverket 2018).  Blåkortssystemet är därmed inte så 

pass exkluderande att det utesluter alla former av arbetskraftsinvandring, men det är ändå 

tillräckligt restriktivt för att kunna anses vara en ”victory for more expensive labor”, som 

Bonacich uttrycker det (1972: 554), i den bemärkelse att den arbetskraften som hade kunnat 

utföra ett arbete till 1,4 gånger den genomsnittliga bruttolönen utesluts från att komma in.    
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I motion 2016/17:2588 menar partiet att Sverige, utan en invandring, hade haft en arbetslöshet 

på 3% istället för 6%, eftersom 50% av de arbetslösa är invandrare (partiet hänvisar till en 

rapport från Arbetsförmedlingen). Detta eftersom ”De som är födda i utlandet har kort eller 

ingen utbildning och kvalificerar därmed till väldigt få typer av arbeten”. Utifrån Bonacichs 

teori kan man därmed se att SD betraktar invandrare som tillhörande den billigare, eller 

okvalificerade, arbetskraftsgruppen, och svenskar som tillhörande den dyrare 

arbetskraftsgruppen. Detta är ett tydligt exempel på ett av Rydgrens välfärdschauvinistiska 

argument; invandring höjer arbetslösheten (2008: 746). Argumentet om utnyttjande av 

välfärdssystemet finns i motion 2016/17:3409 (s. 14) där partiet skriver att man vill kräva 

”motprestation för medborgarskap”, och på så sätt minska risken att ”personer kommer till 

Sverige enbart för att åtnjuta sociala förmåner”.  

 

Är vissa invandrargrupper bättre än andra? 

I motion 2014/15:2812 (s. 3) beskylls den, så uttryckt, rödgröna regeringen för att driva på 

invandringen av ”lågutbildade, svårintegrerade asylinvandrare från tredjeland samt en icke 

behovsprövad arbetskraftsinvandring av lågutbildad och okvalificerad arbetskraft”. Det 

framgår inte vilken av dessa två grupper som anses mest problematisk, men likväl framstår 

båda som problematiska och behöver inte nödvändigtvis sättas i jämförelse. Däremot sker en 

tydlig indelning på antingen nationalitets- eller etnicitetsbasis, när man i motion 2011/12:Fi242 

(s. 36) kommenterar att olika grupper belastar samhället i olika hög grad. Där sker det en tydlig 

hierarkisering där vissa grupper anses mer önskvärda än andra, och placeras därmed högre i 

något slags hierarki. Partiet uttrycker att det är negativt att ”bunta ihop” samtliga grupper till 

kategorin utlandsfödda, när det förekommer skillnader mellan grupperna.  

Samtidigt finns instanser då partiet uttrycker sig mer positivt om invandrargrupper; angående 

turordningsreglerna skriver man i motionerna 2013/14:A399 (s. 7), 2014/15:2812 (s. 7), 

2016/17:2511 (s. 4): ”Mycket talar också för att regelverket framförallt missgynnar ungdomar 

och personer med invandrarbakgrund.” Vidare skriver partiet i motionerna 2013/14:A399 (s. 

9), 2014/15:2812 (s. 9): ”En stor del av arbetskraftsinvandrarna har tvingats arbeta under 

slavliknande förhållanden […] Lönerna pressas och arbetslösa människor i Sverige, varav 

många med invandrarbakgrund, trängs ut.” I motion 2016/17:3409 (s. 5) skriver SD att ”många 

enskilda invandrare […] bidragit positivt till det svenska samhället”. Men det är alltså främst 

det, i SD:s mening, stora antalet invandrare, samt den ”samhällsupplösande  
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mångkulturalismen” som är problemet, och kopplas till bland annat segregation samt etniska 

och religiösa motsättningar. I samma motion (s. 14) skriver partiet att dess mål är minskade 

klyftor mellan ”infödda och invandrade svenskar”. Detta vill partiet uppnå genom att 

medborgarskapet får en stärkt status. SD skriver: ”medborgarskap bör höra samman med 

nationalitet inte bara i juridisk mening utan även avseende identitet och samhörighet”. 

Yttranden av den här sorten cementerar SD som ett parti som i hög grad visar likheter med 

assimileringsperspektivet. Genom assimilering menar partiet att klyftorna minskar och på så 

sätt upphör problemen som har uppstått av den mångkulturella invandringspolitiken; det vill 

säga segregering, och etniska och religiösa motsättningar.  

I motionen 2016/17:2588 förs det en tuffare retorik mot icke-svenskar. Partiet argumenterar 

för att rigorösa turordningsregler gynnar svenskar eftersom svenskar har ”av tradition mycket 

hög arbetsmoral samt effektivitet”. Turordningsregler gör det svårare att avskeda nyanställda. 

Partiet menar att om det är svårt att göra sig av med en nyanställd kommer arbetsgivaren att 

anställa den som löper lägst risk att misslyckas med jobbet. Implikationen är att svensken 

kommer att anställas på grund av sin tidigare nämnda arbetsmoral och effektivitet. Resonemang 

om arbetsmoral förs även i motion 2011/12:Fi242 (s. 19): ”Vi, det svenska folket, har en 

inneboende arbetsmoral i oss”. Detta kan jämföras med påståendet att den nya 

högerradikalismen endast utgår från kulturella skillnader, som Taguieff (1988) och Wierovka 

(1998) talar om (se Rydgren 2008: 743). Motionen visar att det finns tydliga preferenser för 

vissa grupper. Att svenskar har en bättre arbetsmoral kan inte tolkas annorlunda än att svenskar 

är bättre än icke-svenskar. Därmed går det inte att dra slutsatsen att den nya invandringskritiska 

rörelsen ser likställt på grupper så länge de existerar separerat.  

Med dessa exempel blir det tydligt att partiets syn på invandrargrupper är komplex. Partiets 

förhållning skiljer sig från invandrargrupp till invandrargrupp. I motion 2016/17:2511 (s. 4) 

skriver man alltså sympatiserande om att invandrare missgynnas av turordningsreglerna. I 

motion 2010/11:A375 skriver partiet att ”nyanlända drar fördel […] på bekostnad av […] 

utrikesfödda svenskar”. SD:s diskurs skiljer sig därmed beroende på invandrargrupp.  

Om det finns någon typ av hierarki i partiets retorik så är det därmed den att nyanlända, 

lågkvalificerad arbetskraft och asylinvandrare från tredjeland definieras som särskilt 

problematiska. Utöver detta menar partiet att all typ av arbetskraftsinvandring är negativ i den 

mån som den inte uppfyller blåkortsdirektivet eller fyller en temporär lucka i arbetsmarknaden 

det vill säga om det saknas arbetskraft i en viss bransch under en viss tid som inte kan fyllas av 
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den inhemska befolkningen. Distinktionen mellan nordiska, europeiska och icke-europeiska 

medborgare, som Rydgren & Ruth utgår från i sin rapport (2011), finns inte att hitta i denna 

uppsatsens urval av motioner. Däremot talar partiet om att inte alla invandrargrupper belastar 

samhället på samma sätt. Implikationen är att vissa grupper är mer problematiska än andra, och 

att dessa inte bör ”buntas ihop”. Det framgår inte exakt vilka etniska grupper som åsyftas. I 

diskursen där nyanlända framställs som problematiska sker det att exempelvis utrikesfödda 

svenskar, som partiet skriver, får en mer positiv framtoning. Det är därmed en komplex 

hierarkisering som uppstår i SD:s motioner men som är väldigt svår att konkretisera eftersom 

det saknas tillräckligt med exempel och även på grund av det varierande språkbruket; termer 

som används för att beskriva människor tillhörande den statistiska kategorin ”personer med 

utländsk bakgrund” är alltför varierande. ”Svenskar som kommit till Sverige senare i livet”, 

”arbetslösa med utländsk bakgrund”, ”utrikesfödda svenskar”, ”invandrade svenskar”, är 

termer som förekommer, och det är svårt att bedöma vilka värderingar som exakt ligger bakom 

orden. Den distinktionsfrågan kan inte besvaras i den här uppsatsen. Däremot har jag visat att 

det finns en negativ retorik mot vissa grupper, och att retoriken mot vissa invandrargrupper kan 

vara relativt positiv om den kontrasteras mot exempelvis nyanlända invandrare.  

4.3 Exklusionism 

Bonacich skriver om exklusionism att fenomenet ”generally occur when the majority of a 

cheaper labor group resides outside a given territory but desires to enter it […] (1972: 554). 

Detta kan överföras till SD:s motioner där det specificeras tydliga krav på minskad invandring, 

d.v.s. exkludering av dessa grupper som vill immigrera till Sverige. Rent konkret handlar det 

om en minskning på 90% av asyl- och anhöriginvandring (Motion 2011/12:Fi242, s. 7, 100). I 

motion 2016/17:3409, (s. 6) talas om en nollvision med avseende på asylinvandring. Inga 

konkreta siffror anges med avseende på arbetskraftsinvandring i de motioner som denna 

uppsats analyserat. Däremot framgår att partiet vill exkludera arbetskraftsinvandrare i de fall 

där invandraren utgör en konkurrens mot en svensk arbetare.  

I motion 2016/17:2588 skriver partiet att det vill ”återställa turorningsreglerna som i dessa tider 

garanterar trygghet åt svenska arbetare.” Vidare skriver man: ” Detta kan dock först ske när det 

mångkulturella samhället är ersatt med ett svenskt monokulturellt samhälle”. Ett 

monokulturellt samhälle uppnås med all sannolikhet inte utan att exklusionspolitik tillämpas.  

Boréus talar i sin rapport om två typer av exklusion; dels att invandrare ska hindras från att 

komma in i landet, alltså den typ av exklusion som har behandlats i detta kapitel, men även den 
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som syftar till att begränsa rättigheter för invandrare som redan befinner sig i landet (2010: 2). 

Den andra typen behandlas inte av Bonacich direkt, men det finns likheter med stycket om 

invandrares resurser, 4.1 i denna uppsats. Där var slutsatsen att det inte framgår tydligt hur SD 

vill begränsa invandrares politiska resurser. Hur SD i övrigt ser på invandrares rättigheter (till 

bland annat tandvård, sjukvård, bidrag) är utanför den här uppsatsens område.   

Vissa grupper vill SD inte exkludera helt; genom blåkortsdirektivet vill SD fylla det 

högkvalificerade arbetskraftsbehovet, och genom tillfälligt säsongsarbete kan partiet godkänna 

att det lågkvalificerade arbetskraftsbehovet fylls. SD anser att arbetskraftsbehoven i första hand 

bör fyllas genom utbildning av den inhemska befolkningen. Jag drar därmed slutsatsen att 

partiets inställning till exklusionism kännetecknas av en sträng, men inte helt icke-permissiv 

politik. För att koppla till Bonacichs teori så vill därmed SD agera i den dyrare arbetskraftens 

intresse genom att utesluta (exkludera) invandrare från att komma in i landet, och på så sätt vill 

partiet undvika att den dyrare arbetskraftsgruppen ersätts av den billigare gruppen.  
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5 Slutsats och diskussion 

Det går att dra slutsatsen att det finns etnisk antagonism i SD:s motioner. Visserligen finns inte 

samtliga aspekter av etnisk antagonism i motionerna, men en del av dem. De lönesättande 

faktorerna är de som i lägst utsträckning kommenteras. Det saknas tydliga referenser till 

invandrares politiska resurser och invandrares informationsbrist. Däremot menar partiet att 

invandrare genom sina låga förväntningar på arbetsförhållanden bidrar till lönedumpning, 

vilket även uttrycks i Bonacichs teori. Partiet kommenterar i låg grad det som Bonacich nämner 

”motiv”. SD gör ingen skillnad på kort- eller långvariga gästarbetare men uttrycker tankar om 

en mycket kraftig begränsning av lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Dessutom har jag i 

analysen visat att konflikten mellan dem olika grupperna (arbetsgivare och 

arbetskraftsgrupperna) från Bonacichs teori fått en något annorlunda karaktär i SD:s motioner. 

Istället för arbetsgivare är det de styrande regeringarna, facket, och EU de som framställs vara 

orsaker till de problem som SD upplever har uppstått på arbetsmarknaden. Den dyra 

arbetskraften representeras av etniska svenskar och till en viss del av invandrare som befunnit 

sig i landet under en längre, dock ospecificerad, tidsperiod. Det är i denna gruppens intresse 

som SD säger sig agera. Den billigare arbetskraften representeras av nyanlända, samt icke-

specificerade arbetskraftsinvandrare. Genom att tillämpa exklusion vill SD uppnå det som 

Bonacich nämner ”victory for more expensive labor”, det vill säga att den dyrare arbetskraften 

inte ersätts av den billigare utan att priserna förblir på den nivå som den dyrare arbetskraften 

önskar.  

Antagonismen mellan svenskar och invandrare har varit svår att tydligt precisera, men jag har 

visat att det är nyanlända invandrare som framställs på det mest negativa sätt. Icke-nyanlända 

invandrare kan i vissa sammanhang skildras positivt, exempelvis i jämförelse med nyanlända 

invandrare. I övrigt menar partiet att alla invandrargrupper inte är lika problematiska, men det 

preciseras inte mer än så. Svenskar framställs som ett folk som är vant vid goda 

arbetsförhållanden och har hög arbetsmoral.   

Denna uppsats har inte gjort någon närmare analys av vilka ledamöter det är som skrivit 

artiklarna och hur det har påverkat retoriken. Min avsikt har varit att analysera partiet i dess 

helhet, men naturligtvis kan det vara av värde att göra en analys av hur diskursen påverkas av 

vilken/vilka ledamöter som författat motionen.  

För framtida forskning kan det vara av intresse att jämföra SD och de övriga riksdagspartiernas 

förhållning till etnisk antagonism. Det är troligen ett ämne som kommer få större relevans i 



35 

 

Sverige med tanke på den förändrande etniska sammansättningen i landet. Etnisk antagonism 

kan komma att bli en del av övriga partiers politik, precis som den har blivit det för SD.  

Någonting som jag tar upp i syftet är att uppsatsen inte kommer testa sanningshalten i SD:s 

påståenden. Det är alltså en fråga som fortfarande är öppen, och man kan dessutom ställa frågan 

om SD reflekterar en verklighet som kännetecknas av etnisk antagonism eller om de skapar 

denna värld genom sin retorik. Detta är alltså ytterligare några frågor som uppstår efter den här 

studien.   
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Motion 2016/17:2588, Turordningsreglerna av Ahl, Jeff 

Motion 2016/17:3409, En ansvarsfull invandringspolitik av Åkesson, Jimmie m.fl. 

Motion 2017/18:2526, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv av Sällström, Sven-Olof m.fl. 
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Motion 2017/18:2643, Arbetsmarknad av Sällström, Sven-Olof m.fl. 

Motion 2017/18:3608, Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering av 

Bieler, Paula m.fl. 

Motion 2017/18:3821, Diskriminering av svenskar av Jansson, Mikael; Lång, David 

Motion 2017/18:3890, En ansvarsfull invandringspolitik av Åkesson, Jimmie m.fl. 

 

Motioner i urvalet som lästs igenom men ej närmare analyserats 

Motion 2011/12:A372, Slopande av sfi-bonus av Jomshof, Richard; Karlsson, Mattias 

Motion 2011/12:A376, Ett starta-eget-bidrag för alla av Sällström, Sven-Olof m.fl. 

Motion 2011/12:A384, Intensifierat arbete mot svenskfientlighet av Karlsson, Mattias; Almqvist, Erik 

Motion 2011/12:A7, med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om 

samhällsorientering m.m. av Sällström, Sven-Olof 

Motion 2012/13:A11, med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen av 

Sällström, Sven-Olof 

Motion 2012/13:A17, med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för 

samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och 

utveckling av Karlsson, Mattias 

Motion 2012/13:A204, Slopande av sfi-bonusen av Jomshof, Richard; Karlsson, Mattias 

Motion 2012/13:A385, Intensifierat arbete mot svenskfientlighet av Karlsson, Mattias; Almqvist, Erik 

Motion 2012/13:A394, Hedersrelaterat vÃ¥ld och fÃ¶rtryck [sic] av Herrstedt, Carina m.fl. 

Motion 2012/13:A8, med anledning av skr. 2011/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda 

jämställdhetssatsningen 2007–2010 av Sällström, Sven-Olof 

Motion 2013/14:A353, Intensifierat arbete mot svenskfientlighet av Karlsson, Mattias; Lång, David 

Motion 2013/14:A394, Slopande av sfi-bonusen av Jomshof, Richard; Karlsson, Mattias 

Motion 2013/14:A400, Utvidgad samhällsorientering av Karlsson, Mattias 

Motion 2013/14:A405, Jämställdhet av Karlsson, Mattias m.fl. 

Motion 2013/14:A7, med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares 

etablering m.m. av Karlsson, Mattias 

Motion 2014/15:1123, Näringspolitik av Fransson, Josef m.fl. 

Motion 2014/15:2597, Utvidgad samhällsorientering av Bieler, Paula; Sällström, Sven-Olof 

Motion 2014/15:2606, Intensifierat arbete mot svenskfientlighet av Bieler, Paula; Lång, David 

Motion 2014/15:2871, Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen av Karlsson, Mattias m.fl. 

Motion 2014/15:2925, Jämställdhet av Bieler, Paula m.fl. 

Motion 2014/15:2960, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg av Ramhorn, Per m.fl. 
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Motion 2014/15:3015, med anledning av skr. 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata 

och utveckla nyanländas kompetens av Bieler, Paula 

Motion 2015/16:2813, Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen av Jomshof, Richard m.fl. 

Motion 2015/16:2899, Jämställdhetspolitik av Bieler, Paula m.fl. 

Motion 2015/16:2914, Utvidgad samhällsorientering av Bieler, Paula m.fl. 

Motion 2015/16:3099, Åtgärdsprogram - hedersrelaterat våld av Herrstedt, Carina m.fl. 

Motion 2015/16:3290, med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända av Bieler, Paula; Wiechel, Markus 

Motion 2016/17:1769, Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen av Jomshof, Richard m.fl. 

Motion 2016/17:2907, Anvisningslagen av Eriksson, Fredrik; Millard, Jonas 

Motion 2016/17:3719, Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända 

invandrares etablering i arbets- och samhällslivet av Bieler, Paula; Sällström, Sven-Olof 

Motion 2017/18:3060, Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen av Jomshof, Richard m.fl. 

Motion 2017/18:3639, Avskaffa bosättningslagen av Eriksson, Fredrik; Millard, Jonas 

 


