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Titel  

Muslimer i blickfånget: en studie av en partibunden tidsskrifts massmediala rapportering om islam. 
Muslims in the spotlight: a study about a political magazine´s news coverage of islam 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Denna uppsats syftar till att studera hur Sverigedemokraterna framställer islam och muslimsk kultur i texter som 
representerar partiet. Jag har analyserat ett antal nyhetsartiklar publicerade i Sverigedemokraternas officiella 
partitidning SD-Kuriren och kritisk diskursanalys är den analysmetod som tillämpats. Som utgångspunkt för 
uppsatsen ligger tidigare forskning om Sverigedemokraterna från bland andra Sami Lipponen och Jens Rydgren, 
utöver detta har jag även utgått från de tre teoretiska utgångspunkterna; Postkolonialism, Orientalism och 
Neonationalism för att besvara uppsatsens syfte. Jag har bland annat haft för avsikt att undersöka om det går att 
finna någon förändring i SD-Kurirens nyhetsförmedling om islam över tid, samt att se om det finns texter där 
Sverigedemokraterna definierar islam och muslimsk kultur som något problematiskt. De centrala slutsatserna jag har 
kommit fram till i analysen är att det faktiskt har skett en förändring när det gäller SD-Kurirens nyhetsrapportering 
om islam i den bemärkelsen att Sverigedemokraterna i artiklar som publicerades år 2003 har ett kritiskt 
förhållningssätt till islam i olika avseenden, medan nyhetsrapporteringen i de nutida artiklarna (närmare bestämt 2007 
till och med februari 2008) knappt består av sådana politiska värderingar och det är inte mycket som kan 
karaktärisera Sverigedemokraternas diskurs om islam som direkt främlingsfientlig.  
 
 
Nyckelord 

Sverigedemokraterna, SD-Kuriren, Diskursanalys, Högerpopulism, Neonationalism, Orientalism, Postkolonialism.   
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Inledning 
Kultur är ett omtalat begrepp som präglar många politiska sakfrågor hos partier som har olika 
positioner på den traditionella höger- och vänsterskalan. I en rad länder, däribland Sverige, råder 
det delade meningar om huruvida det mångkulturella samhället är till landets fördel eller inte.1  

Det har nu gått drygt ett och ett halvt år sedan det svenska riksdagsvalet som resulterade i att 
ett maktskifte ägde rum. Det var inte enbart allianspartierna som skördade många nya röster, 
Sverigedemokraterna hade även de valframgångar, vilka visserligen inte räckte för att partiets 
skulle ta sig in i riksdagen, men ökade partiets inflytande inom kommun och landsting. Med 2,9 
procent av rösterna i riksdagsvalet är Sverigedemokraterna det största partiet utanför riksdagen, 
en ökning med näst intill det dubbla antalet röster jämfört med valet år 2002.2 En fortsatt 
framgång i samma takt skulle innebära att Sverigedemokraterna blir invalda i riksdagen till 
kommande val. Dessutom visar en dagsfärsk opinionsundersökning från Expressens och 
Demoskops valbarometer att Sverigedemokraterna, om det vore val idag, skulle träda över 
riksdagens fyraprocentsspärr.3  

Sverigedemokraterna ger sedan partiet bildades ut den partibundna tidskriften SD-Kuriren 
(SD-K) till sina medlemmar. Tidskriften har sedan år 2000 även funnits tillgänglig på Internet 
som nätupplaga och innehåller utöver information om partiet och debattinlägg även 
nyhetsrapportering. Syftet med tidningen är att den ska vara ett alternativ till de ”politiskt 
korrekta medierna”, då den enligt Sverigedemokraterna håller sig till den verkliga sanningen och 
tar upp det som andra medier undviker.4 
 Det har inom forskarvärlden gjorts flera studier som syftar till att beskriva partiets politiska 
ideologi, bland annat har partiets förhållande till islam undersökts, men inte på samma sätt som i 
denna uppsats. Då jag utifrån SD-Kuriren ämnar undersöka hur partiet i sin nyhetsförmedling 
skriver om islam.  

Syfte och frågeställning 
Uppsatsen syfte är att studera hur Sverigedemokraterna framställer islam och muslimsk kultur i 
texter som representerar partiet. För att besvara detta syfte har jag valt att utgå från de tre 
frågeställningarna som följer nedan.  

• Hur beskriver Sverigedemokraterna muslimsk kultur i jämförelse med svensk kultur? 
• Finns det texter där Sverigedemokraterna definierar islam och muslimsk kultur som 

problematisk i det svenska samhället och i så fall vilka och hur ser de ut? 

                                                 
1 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn. (1999). ”Inledning” i Globaliseringens kulturer, red. Eriksson, 
Eriksson Baaz, Thörn. Nya Doxa. s. 14  
2 http://www.sverigedemokraterna.se/,2008-05-12. 
3 www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/05/09/sd_spranger_riksdagssparren_igen, 2008-05-12. 
4 www.sdkuriren.se/tidning_presentation.php, 2008-03-07.  

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/inrikes/2008/05/09/sd_spranger_riksdagssparren_igen
http://www.sdkuriren.se/tidning_presentation.php
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• Går det att se någon förändring över tid i hur Sverigedemokraterna i partitidningen SD-
Kuriren nyhetsrapporterar om islam och i så fall vilken/vilka? 

Metod 

Diskursanalys 
Då jag har för avsikt att analysera artiklar från SD-Kuriren är en textanalys lämplig och 
diskursanalys är den metod jag har för avsikt att tillämpa. Anledningen till att jag har valt att 
angripa problemformuleringen utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är att jag vill veta vilka 
diskurser Sverigedemokraterna i sin nyhetsförmedling för om islam. Enligt Marianne Jørgensens 
Winther och Louise Phillips lämpar sig metoden bra när det gäller studier om kommunikation 
och massmedia.5 

Begreppet diskurs benämner Jørgensen och Phillips som komplext att definiera då det ofta 
förekommer i olika sammanhang. Diskurs kan kort sagt ses som ett specifikt sätt att uppfatta och 
tala om världen. Det finns ett flertal olika inriktningar och innebörder inom diskursanalysen men 
oberoende av vilken inriktning som tillämpas finns några gemensamma förhållningssätt. 
Diskursanalysen har för avsikt att kritiskt granska samhälleliga maktrelationer.6  Språket är det 
som formar den sociala verklighet vi lever i men observera att språket inte skildrar verkligheten 
som sådan.7  

Inom diskursanalysen är teori och metod starkt sammankopplade vilket gör att det inte finns 
en möjlighet att välja fritt bland teorierna, utan valet av diskursanalys som redskap förutsätter att 
forskaren är införstådd i vilka teorier som går ihop med metoden.  Att angripa ett problem 
utifrån en teori som stödjer socialkonstruktionism är ett exempel på ett sådant förhållningssätt. 
Mycket kort går socialkonstruktionismen ut på att världen formas och består genom social 
interaktion. Med fokus på subjektet kan all kunskap om världen ses som kulturellt och historiskt 
situerad.8  

Jag har även tagit hänsyn till Göran Bergström och Kristina Boréus beskrivning av 
diskursanalys som en lämplig metod när man som jag vill undersöka en eventuell förändring över 
tid inom en diskurs. De båda författarna menar att diskurserna som undersöks kräver sina 
avgränsningar, detta är något som jag tagit i beaktning genom välja ut ett specifikt antal artiklar 
under en viss tidsperiod som jag sedan analyserat. Jag har dessutom försökt följa Bergström och 
Boréus råd att i förväg bestämma ett antal diskurser som jag har letat efter i materialet.9 En 
noggrannare beskrivning av just dessa diskurser återkommer jag till senare i uppsatsen.    

                                                 
5 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. s. 8. 
6 Ibid. s. 7 f. 
7 Göran Bergström & Kristina Boréus. (2005). ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, red. Bergström och Boréus. 
Studentlitteratur. s. 305.  
8 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). s. 9 ff. 
9 Bergström & Boréus. (2005). s. 357 f. 



 3

Kritisk diskursanalys 
Som inspirationskälla i analysen har jag i den mån jag kunnat, tillämpat vissa riktlinjer som finns 
inom den kritiska diskursanalysen, med motiveringen att den uppmuntrar användaren av 
metoden att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som undersöks. Metoden är inte helt politiskt 
neutral vilket innebär att jag i analysen av materialet inte behövt känna mig bromsad i försök att 
bevara min neutralitet. Detta innebär dock inte att jag avsiktligen tagit parti eller försökt visa mitt 
missnöje över de diskurser jag funnit i materialet men jag vill däremot påpeka att studiens resultat 
ska ses som en riktlinje för eventuella förändringar som gör dagens samhälle mer jämlikt.10  

Jag har valt att tillämpa och tolka den kritiska diskursanalysen utifrån Winther- Jørgensen och 
Phillips beskrivning, metoden problematiserar och undersöker ”relationerna mellan diskursiv 
praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang”. Metoden tillämpas inom 
samhällsforskning om kultur och kommunikation. Ämnesområden där kritisk diskursanalys 
används flitigt är forskning om bland annat politik, rasism, masskommunikation och nationalism 
och den kan användas både för att analysera skriftspråk och visuella bilder. Centralt för den 
kritiska diskursanalysen är föreställningen om att diskurser bidrar till att forma och omforma 
social ojämlikhet mellan människor.11 

Jag har genomarbetat analysprocessen efter Norman Faircloughs riktlinjer. Utifrån hur jag 
tolkar att Jørgensen och Phillips beskriver Fairclough tredimensionella modell har jag analyserat 
den kommunikativa dialogen genom att ställa frågor som rör textens utformning och egenskaper 
till materialet. Utifrån de frågorna har jag försökt fastställa vilka retoriska redskap skribenterna 
använt sig av i nyhetsartiklarna. Jag har även letat efter olika diskurser som funnits i materialet 
och om de på något vis bygger på andra diskurser. Ytterligare något jag sökt efter är produktions- 
och konsumtionsfaktorer som ligger till grund för artikeln, det vill säga om textens utformning 
ger en tydlig bild av skribentens avsikt med artikeln och om detta påverkar läsarens syn texten. 
Jag har dessutom försökt leta efter indikationer som tyder på att artikeln är förbunden med en 
bredare social- och diskursiv praktik.12  

                                                 
10 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). s. 66 ff. 
11 Ibid. s. 66 ff.  
12 Ibid. s. 72 ff. 
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Avgränsning och beskrivning av materialinsamlingen 
 Jag har valt att inte analysera Sverigedemokraternas partiprogram. Ett tidningsmaterial ger en 
djupare och fylligare bild än vad ett partiprogram gör. Jag har valt ett material där jag förmodar 
att det inte förekommer lika mycket ”valfläsk” och politiskt korrekthet. Genom att använda 
material från Sverigedemokraternas egen tidskrift SD-Kuriren i nätupplaga, som partiet beskriver 
som den alternativa nyhetsförmedlaren, räknar jag med att få en inblick i partiets diskurs om 
islam.  

Det faller sig naturligt att jag valde artiklar som publicerades inom två olika tidsperioder då en 
av studiens frågeställningar går ut på att se om det finns några eventuella förändringar över tid i 
Sverigedemokraternas diskurs om islam. Jag har utgått från artiklar om inrikesnyheter som 
publicerades under åren 2003 och 2007 samt januari och februari månad 2008 (jag fick utvidga 
materialinsamlingen med ytterligare två månader på grund av det knapphändiga antalet artiklar år 
2007).  På så sätt hoppas jag få inblick i både äldre och nutida material.  

Då det inte finns någon möjlighet att söka nyhetsartiklar i Sd-kuriren genom en sökmotor, har 
jag istället för att använda sökord använt mig av artiklar vars rubrik innehåller något av följande 
ord: ”islam”, ”muslim” ”muhammedbilder”, ”muhammedteckning”, ”mångkultur” samt artiklar 
där ordet ”brott” förekommer. Jag kunde tidigt konstatera att det endast fanns ett fåtal artiklar 
med rubriker som innehåller de exakta orden jag sökte efter. För att få tillräckligt med material 
har jag även använt artiklar vars rubriker innehåller olika ändelser på sökorden som till exempel: 
”islamist”, ”mångkulturen”, ”brottstatistik” och ”muslimsk”. Storleken på artiklarna har varierat 
och jag började materialinsamlingen med att samla ihop och skapa mig en översiktsbild av ett 50-
tal artiklar. Dessa har jag sedan minskat ner till ett dussin artiklar som jag analyserat på djupet. 
Dessa artiklar har jag valt på basis av att jag anser dem vara representativa för hela 
materialinsamlingen. En mer djupare beskrivning i hur jag gått till väga för att samla in material 
finns i Bilaga 1 som är bifogad i uppsatsen. 

Orsaken till att jag valt just de ovanstående tidsperioderna är att Sverigedemokraterna, som 
jag nämnde ovan, själva beskriver sig ha genomgått förändringar under tidsperioden, däribland ett 
partiledarskifte år 2005. Efter att ha haft samma partiledare i 10 år har partiet fått ett nytt ansikte 
utåt och Åkesson säger sig hårt kritisera den äldre partiledningen.  

Rydgren och Lipponens forskning om Sverigedemokraterna visar att partiet sedan slutet på 
1990-talet har genomgått förändringar rent ideologiskt. De har försökt ta avstånd från rasistiska 
och nazistiska värderingar genom att bland annat tona ner främlingsfientliga budskap i sin retorik. 
Under Åkessons tid har partiprogrammet omformulerats flera gånger. Det kan då antas att även 
SD-Kuriren präglats av dessa förändringar och det ämnar jag bland annat undersöka i studien. 
Det bör också tilläggas att Sverigedemokraterna under denna period nästan har fördubblat sitt 
folkliga stöd och är nu större än någonsin, vilket jag anser är ytterligare en motivering till de valda 
tidsperioderna.     
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Uppsatsens disposition 
Jag har nu presenterat uppsatsens syfte och beskrivit hur jag gått till väga metodologisk i 
analysprocessen och hur jag samlat in och avgränsat analysmaterialet. Jag kommer nu att ge en 
kort introduktion till ämnet där jag belyser Sverigedemokraternas bakgrund och berättar lite om 
vad som sagts om Sverigedemokraterna i tidigare forskning. Före analysen beskriver jag de 
teoretiska utgångspunkter som legat till grund för uppsatsen och efter den följer analyskapitlet, 
som är indelad i tre delar, men som jag i introduktionen till analysen kommer att ge en djupare 
beskrivning. Jag avslutar uppsatsen med några egna reflektioner där jag presenterar centrala 
slutsatser jag har kommit fram till under analysarbetet och beskriver även hur jag upplever dem.   
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Bakgrund 
Sverigedemokraterna bildades officiellt år 1988 men partiets politiska utbredning var inte stor 
under det första året och när det ställde upp i riskdagsvalet samma år var antalet röster knappa. 
Det var också samma år som partiet började ge ut partitidningen Sverigekuriren, som idag kallas 
SD-Kuriren, till sina medlemmar. Men Sverigedemokraternas framgångar ökade på 1990-talet och 
år 1995 blev den före detta centerpartisten Mikael Jansson partiledare. Sverigedemokraterna har 
bland annat knutit kontakter med andra partier runt om i Europa och år 1997 etablerades en 
officiell hemsida på Internet. Efter riksdagsvalet år 1998 fick partiet ett ökat antal röster jämfört 
med de tidigare valen, vilket betraktades som oväntat från många håll. Därefter började 
Sverigedemokraterna arbeta på att revidera sitt partiprogram och ytterligare ändringar inom 
organisationen påbörjades.13  

År 2001 uppfattar sig Sverigedemokraterna själva ha rensat ut alla högerextrema värderingar 
inom partiet genom ytterligare omorganiseringar. I det kommande valet fick partiet stora 
framgångar med 1,4 procent av riksdagsrösterna även om det inte räckte till en plats i riksdagen. 
Efter att ha suttit i 10 år som partiledare lämnade Mikael Jansson över posten till Jimmie Åkesson 
som inför valet tillsammans med partiet gick till val år 2006, vilket slutade med partiets största 
politiska framgång genom tiderna med 2,9 procent av rösterna. Sedan dess har 
Sverigedemokraterna fortsatt etablera sig organisatoriskt inom kommun och landsting, och 
Åkesson har deltagit i ett antal mediala sammanhang som till exempel debattprogram i TV.14 

Idag presenterar Sverigedemokraterna sig som ett demokratiskt parti med stark nationell 
förankring, som har tagit sig an uppgiften att göra politiska sakfrågor enkla att förstå för 
allmänheten. Sverigedemokraterna placerar sig i mitten på den traditionella höger- och 
vänsterskalan och tar avstånd från både nazistiska och kommunistiska värderingar.15  
 

Sagt om Sverigedemokraterna inom forskningen 
Det har gjorts flera försök att på olika sätt definiera partiets ideologiska inriktning. En av de som 
har försökt är Jens Rydgren, forskare i politisk sociologi, karaktäriserar Sverigedemokraterna som 
ett radikalt högerpopulistiskt parti som söker legitimitet genom att utge sig representera folket. 
Populism kan ses som en gemensam benämning på politiska partier som strävar efter ett ökat 
stöd hos väljarna. Som ideologi kan populism sammanfattas med ett förespråkande av 
direktdemokrati. Det finns en vision om att folket ska leva i harmoni i ett homogent samhälle och 
att politiker representerar folkets egna åsikter. Partier som använder sig av en högerpopulistisk 
strategi ser samhället utifrån ett populistiskt perspektiv och har en främlingsfientlig framtoning. 

                                                 
13 http://www.sverigedemokraterna.se/ 
14 Ibid.   
15 Ibid. 
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De kritiserar det politiska etablissemanget för att lägga politiken på för hög nivå och 
riksdagspartierna anklagas för att hålla folket borta från politiken. 

Partier som inspirerats av populism medger sällan att de på något vis är emot demokrati utan 
säger sig förespråka demokrati och de har ofta en eller ett fåtal specifika frågor som de inriktar sig 
på. Vanligt hos ett högerpopulistiskt parti som Sverigedemokraterna är enligt Rydgren att de 
fördömer invandring. Detta ställningstagande grundar sig på synsättet att olika kulturer inte kan 
samexistera och att varje kultur endast kan utvecklas på egen hand. För att leva i ett fredligt 
samhälle krävs det enligt det synsättet att befolkningen är homogen. Detta resonemang menar 
Rydgren är en förutsättning för att högerpopulistiska partier inte direkt förknippas med rasism.16  

Sverigedemokraterna har enligt Rydgren sitt ursprung i högerextrema grupperingar men 
partiet har sedan slutet på 1990-talet arbetat på olika sätt för att bli av med extremstämpeln och 
skapa en respektabel fasad utåt.17 

Religionsvetaren Sami Lipponen, menar att det centrala för Sverigedemokraternas politik är 
den kritiska inställningen till invandring och så kallade ”främmande kulturer” då de ses som ett 
hot mot samhället och därmed bör stoppas. Partiet har gjort ett byte av partiledare till den unge 
Jimmie Åkesson som bland annat är känd för att ha kritiserat partiets tidigare organisation. Att 
Åkesson utger sig vilja inrikta partiet på andra politiska sakfrågor ser Lipponen som ytterligare ett 
försök att putsa upp och förändra partiets fasad. Men det finns fortfarande antidemokratiska 
tendenser inom Sverigedemokraterna, enligt Lipponen, då partiet strävar efter en reglerad 
invandring och högre assimilationskrav.18 

Forskningen om Sverigedemokraterna utförs inom ett brett spektra och därför bör 
resonemanget som presenterats ovan ses som en introduktion till ämnet. Jag har även i analysen 
sökt stöd från olika rapporter utgivna av Integrationsverket men ämnar beskriva dem direkt i 
analysen med motivering att resonemangen till stor del är snarlika det som redan har angetts här. 

                                                 
16 Jens Rydgren. (2005). Från skattemissnöje till etnisk nationalism. Studentlitteratur. s. 11 ff. 
17 Ibid. s. 118. 
18 Sami Lipponen. (2007). ”Sverigedemokraterna” i Makt, kultur och kontroll över invandrarnas livsvillkor, red. Thomas R 
Burns, Zenia Hellgren, Nora Machado, Göran Brodin. Acta Universitatis Upsaliensis.  s. 371. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Utöver det som redan sagts i annan forskning om Sverigedemokraterna har jag i analysen utgått 
från tre teoretiska perspektiv som vissa är mer framträdande än andra. Den postkoloniala teorin 
kommer till sin rätt i analysen då den grundar sig på vilken föreställd bild människan i väst har 
om före detta kolonialländer. Det är därför lämpligt att söka stöd från Orientalismen då det är ett 
begrepp för hur länder i Mellanöstern beskrivs i olika västerländska sammanhang. En politisk 
inriktning som stödjer de analysredskap jag har utgått från är neonationalismen, det faller sig 
naturligt att jag använder sig av Sami Lipponens resonemang då han bedriver forskning om 
Sverigedemokraterna som bland annat kan knytas till hur partiet förhåller sig till islam som 
livsåskådning.19  
 

Postkolonial teori/ postkolonialism 
Postkolonialism är enligt Håkan Thörn, Maria Eriksson Baaz och Catharina Eriksson ett brett 
teoretiskt forskningsfält som innefattar en mängd olika infallsvinklar, men jag ämnar endast 
belysa de perspektiv som är av relevans för studien. Mycket kort kan postkolonialismen förklaras 
med att den värld vi lever i idag präglas av ett kolonialistiskt förflutet. Trots att det har skett en 
avkolonialisering och att dagens samhälle både skiljer sig rent ekonomiskt, kulturellt och politiskt 
från kolonialtiden finns mycket kvar från den tidens värdesystem. Detta gäller även länder som 
exempelvis Sverige som egentligen inte har något direkt förflutet i kolonialtiden men som ändå 
präglas av koloniala värderingar i olika försök att definiera Sverige som nation och peka på 
företeelser som är specifikt svenska, samt sättet att betrakta andra kulturer än den svenska 
kulturen.20  

Thörn menar att människor under kolonialtiden rangordnade olika folkslag och dess kulturer 
på basis av rasbiologi, vilket sedan lade grunden för uppkomsten av kollektiva identiteter i 
västerländska länder. Europa och europeisk kultur fick utgöra måttstocken och normen för 
samhället. Vad som är norm urskiljs dagligen inom politik, populärkultur och vetenskap samtidigt 
som stereotypa bilder av ”de andra” som exotiska och främmande skapas.21   Den globala värld vi 
lever i innebär enligt Edward Said att en mängd folkgrupper lever inom en och samma nation. 
Detta är dock inget som utplånat det koloniala värderingssystemet, för även om rasbiologin inte 
är framträdande i samma utsträckning finns det numera andra grunder för att rangordna 
människor. Den stereotypa bilden av att före detta kolonier och dess landsmän är ociviliserade 
och primitiva är något som den västerländska kolonialiseringen byggt upp.22  

                                                 
19 Lipponen. (2007). s. 371. 
20 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn. (1999). s. 17.  
21 Håkan Thörn. (2004). Globaliseringens dimensioner. Atlas. s. 120 f. 
22 Ania Loomba. (2005). Kolonialism/Postkolonialism Tankekraft. s. 32. Edward W Said. (2001). ”Att representera de 
kolonialiserade” i Postkoloniala texter, red. Landström, Catharina. Federativ. s. 23.  
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Något som är omdiskuterat inom den postkoloniala teorin är om kulturen ligger närmare till 
hands för att bedöma människor än vad arvsanlagen gör. Numera får kultur enligt Thomas 
Hylland Eriksen fylla samma funktion som ras en gång gjorde. Föreställningen om att människor 
inom exempelvis afrikanska kulturer anses vara mer jordnära än människor från västerländska 
kulturer är ett exempel på detta.  Det går dock inte att förneka att det förekommer skillnader 
mellan olika kulturer och vi människor intalar oss gärna att kulturen och kulturella företeelser är 
det som skiljer oss från andra människor, men ofta är skillnaderna inte så stora som det ibland 
kan tyckas.23 
 

Orientalism 
Orientalism är en forskningsinriktning som faller under den postkoloniala teorin. Det finns olika 
synvinklar på orientalism, jag har valt att utgå från Edward Saids tolkning. Orientalism är för Said 
den gemensamma benämningen på hur västvärlden framställer orientaliska kulturer inom diverse 
ämnesområden.24 Enligt Ania Loombas tolkning av Said görs det bland annat inom europeisk 
populärkultur olika försök att skilja på människor i västvärlden från ”de andra”. Det är viktigt att 
tillägga att västvärldens bild av orienten inte grundas på lögner och rädsla för det som är 
främmande men oavsett vad som ligger bakom denna framställning bidrar den till att bygga upp 
den västerländska självbilden. Väst och Orienten får här representera varandras motsatser.  
Människor i kolonialländer och orientaliska länder framställs bland annat som irrationella, lata, 
oföränderliga och barbariska, samtidigt som människor i västvärlden framställs som civiliserade, 
rationella och utvecklingsamma. På så sätt upprätthålls en distinktion mellan ”vi” och ”dom”.25 
Detta genererar kollektiva uppfattningar om att europeiska länder är överlägsna länder i 
Mellanöstern som jämförelsevis anses präglas av efterblivenhet.26  
 Islamofobi är ett begrepp som i olika sammanhang påtalas när Mellanöstern och Islam 
benämns i fientliga termer som inte bygger på några specifika grunder. Enligt Jonas Otterbeck 
och Pieter Bevelanders definition av islamofobi har begreppet funnits sedan ett århundrade 
tillbaka men inte fått en full definition för än slutet på 1900-talet. De båda författarna hänvisar till 
den brittiska forskargruppen Runnymede Trust som sin tur ser islamofobin som en gemensam 
benämning för den diskriminering som drabbar muslimer. Det finns dock olika 
ställningstaganden som förnekar existensen av islamofobin, ett argument är att muslimers 
utsatthet är överdriven och att religionen har blivit ett sätt att försvara islam från kritik.27  

                                                 
23 Thomas Hylland Eriksen. (1999). Kulturterrorismen. Nya Doxa. .s. 27, 31 f. 125. 
24 Edward W Said. (2004). Orientalism. Ordfront. s. 154. 
25 Loomba. (2005). s. 59 f. 63. 
26 Said. (2004). s. 71 f. 
27 Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander. (2006). Islamofobi. 
http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/islamofobi.pdf, 2008-05-13. s. 11 f.  

http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/islamofobi.pdf
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Neonationalism 
Neonationalismen som politisk åskådning är enligt Lipponen en alternativ form av nationalism 
som ser nationen som en föreställd storhet vars kulturella särdrag är unik. Världen är enligt 
neonationalistiskt synsätt naturligt bestående i olika nationer som skiljer sig från varandra.28 
Ideologin har en generell syn på människan och världen vilket formar en värdegrund som ger 
människan trygghet i samhället. Ett samhälle som inte värnar om nationen, hotar varje människas 
möjlighet till denna trygghet. Inom neonationalismen finns en stark och nostalgisk längtan 
tillbaka till det som är förgånget, de anser även att nationen står i direkt förbindelse med dess 
invånare.29  

Nordiska partier med neonationalistiska agendor ser andra kulturer och speciellt islam som ett 
föreställt och upplevt hot mot landets kultur och därför är de kritiska till invandring från länder 
utanför Europa. De menar att muslimsk kultur är omöjlig att förena med den nordiska därför att 
den innebär ett helt annat levnadssätt och därför beskylls diverse problem inom landet på den så 
kallade ”muslimska kulturen” och invandringen. Det som enligt Lipponen har berett väg för 
neonationalismen i Sverige är att den traditionella nationalismen försvagats och att invandring 
från utomeuropeiska länder har ökat.30 

Lipponen hänvisar till Nils G Holm, professor i religionsvetenskap, för att visa hur människor 
med neonationalistisk värdegrund använder symboler för att orientera sig i den sociala världen 
och menar att det är en mänsklig egenskap att ta till sig och förtränga vissa händelser mer än 
andra. Även om en person inte själv är uppvuxen i ett homogent samhälle kan han eller hon alltid 
ta del av nationalistiska värderingar i mötet med äldre människor. Genom den föreställda bilden 
av hur en nation bör vara tar människor ställning till vem som bör exkluderas eller inkluderas i 
samhället och på så sätt delas människor in i ”vi” och ”dom” kategorier.31  
 Politiska partier som förespråkar neonationalism slår fast att kristendomen är det enda sättet 
att skapa och upprätthålla samhällets moraliska och kulturella värderingar. Därför betraktas 
människor som inte är kristna som ett hot mot samhället. Det ideala samhället vore enligt 
neonationalisterna homogent nordiskt och kristet.32  
 
 

                                                 
28 Lipponen. (2007).  s. 366, 389. 
29 Ibid. s. 383 f. 
30 Ibid. s. 387 f. 
31 Ibid. s. 385 f. 
32 Ibid. s. 386 f, 389 f. 
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Analysen av SD-Kuriren 
Jag har haft ambitionen att analysera materialet utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag har 
även haft för avsikt att använda mig av Lipponen och Rydgrens resonemang om 
Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet. Analysredskapen för uppsatsen har varit att utgå 
från begrepp som Rydgren och Lipponen i sin forskning skapat för att karaktärisera 
Sverigedemokraterna. Rydgren menar att partiet har en agenda som gör att de faller under 
kategorin högerpopulism medan Lipponen försöker införa begreppet neonationalism för att 
beskriva Sverigedemokraterna.33  

De fyra teman jag under analysen av båda tidsperioderna har sökt efter är: diskurser där 
partiet riktar kritik mot det politiska etablissemanget, där partiet tar ställning till muslimsk och 
svensk kultur som företeelser, där partiet framhäver betydelsen av ett homogent samhälle samt 
där den muslimska kulturen betraktas som ett hot mot det svenska samhället.  Det vill säga om 
partiet i dess nyhetsförmedling om islam ger en antydan till att muslimsk kultur är en företeelse 
som har negativa influenser på det svenska samhället.  
 För att skapa en mer överskådlig bild av de valda tidsperioderna har jag delat in analysen i tre 
olika delar varav den första består av tidningsartiklar hämtade ur SD-Kuriren från 2003. Därefter 
följer en analys av artiklar publicerade under 2007 till januari och februari 2008.34 Jag avslutar 
analysen med att jämföra de båda tidsperioderna och lyfter fram de viktigaste slutsatserna i 
uppsatsen. 
 

Sd-kuriren 2003 

Islam som motsats till det svenska samhället 
Diskursen om islam har övergripande i de flesta artiklar kretsat kring huruvida islam och 
muslimsk kultur ska accepteras i det svenska samhället eller inte. Partiets generella syn på islam i 
materialet ger olika indikationer på att de anser att den muslimska kulturen är odemokratisk. I en 
nyhetsartikel där nyheten är att redovisa hur många muslimer som bor i Sverige skriver en 
skribent följande:  
 

Islam är i flera avseenden en antidemokratisk religion. Den islamiska lagen, sharia, kan 
inte underställas de västeuropeiska ländernas lagar, då koranen är den enda lagen en 
muslim ska följa. Då sharia alltid ska gälla finns det inget behov av lagstiftande 
församling. Då koranen klargör att staten måste ledas av en person (kalif) och att 
statsöverhuvudet måste vara muslim, är parlamentarisk demokrati helt uteslutet.35 

                                                 
33 Jfr. till förgående sidor i uppsatsen s. 6 f. 
34 För en vidare beskrivning av materialinsamlingen se Bilaga 1. 
35 SD-Kuriren. Islamiseringen av Sverige, 2003-01-03. 
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Citatet visar tydligt ett markerat avståndstagande från muslimsk religion och skribenten 
generaliserar alla muslimer som odemokratiska. Materialet bygger även på skribentens 
föreställning om att alla muslimer är starkt troende och att det i sig är omöjligt för en muslim att 
leva i ett samhälle som styrs av demokrati. Om det sedan ses till artikelns huvudsakliga nyhet, att 
den muslimska befolkningen ökar i Sverige, anser jag att en långsökt kausal koppling görs av 
skribenten när denne kopplar ihop detta med den personliga åsikten att muslimsk kultur är 
antidemokratisk. Det som sker är att en nyhet först presenteras, därefter följer en mängd 
argument som syftar till att utmåla muslimer inte bara som främlingar utan även som ett hot mot 
det svenska samhället. Utöver konstaterandet att islam är en antidemokratisk religion kommer det 
även fram att muslimer inte är assimilerbara med ett västerländskt samhälle och att de dessutom 
ställer krav på att Sverige ska beakta muslimsk kultur mer. Det görs heller ingen antydan om att 
det förekommer avvikelser inom kategorin muslimer utan alla beskrivs besitta dessa egenskaper. 
Detta tas även upp i en rapport utgiven av Integrationsverket, där det framkommer att den 
gemensamma föreställningen om islam i grupperingar med en tydlig främlingsfientlig profil, är att 
muslimer tillhör en homogen grupp som är starkt förbunden med religion och kultur. Dessutom 
ses muslimer som inkapabla till förändring vilket gör att de ställer krav på att svenskarna ska 
underkasta sig islams normer. Följden av detta blir enligt rapporten att muslimer anklagas för att 
vägra rätta sig efter svenska normer och att många personer tror att svenskarna istället kommer 
tvingas leva mer likt muslimsk tradition.36 Även i nedanstående citat utgår skribenten från att 
muslimer i sig är en homogen grupp och att alla muslimer vill göra det svenska samhället mer 
muslimskt.  

 
Det håller idag på att upprättas ett brohuvud för islamisering av Sverige. Allt fler 
tongivande muslimer menar att det svenska samhället ska omdanas för att passa de 
”svenska” muslimerna. På en av Sveriges största muslimska hemsidor 
(www.islamiska.org) framförs krav att muslimer ska särbehandlas i alla lägen…(…).37 

 
I citatet skriver skribenten ”svenska” inom citationstecken när denne beskriver muslimer, på så 
vis skapas det en antydan om att muslimer per definition inte kan anses vara svenska. Genom att 
göra en sådan markering upprätthålls en distinktion mellan kategorierna svenskar och muslimer. I 
diskursen om muslimer som förs i SD-Kurirens nyhetsförmedling görs en antydan till att en 
muslim aldrig kan bli svensk och därmed är han eller hon alltid avvikande. Ses detta utifrån 
Lipponens resonemang, att partier som inspirerats av neonationalism oftast förhåller sig kritiska 
till islam och den muslimska kulturen, eftersom den inte kan förenas med den nordiska kulturen 
på något vis, kan Sverigedemokraternas diskurs om islam ses som starkt neonationalistisk.  

                                                 
36 Rapportserie integrationsverket. (2006:02). Rasism och främlingsfientlighet i Sverige. 
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/2006-02_webb.pdf, 2008-05-11. s. 38.   
37 SD-Kuriren. Islamiseringen av Sverige, 2003-01-03. 

http://www.islamiska.org/
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/2006-02_webb.pdf
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Att materialet i artiklarna markerar ett avståndstagande från islam kan även ses som ett sätt att 
förespråka den svenska kulturens suveränitet. Detta är inte något som ständigt står ordagrant i 
texten, men det faktum att fokus ligger på att måla ut islam som en främmande kultur vars etik 
inte är anpassningsbar med det svenska samhället, skulle kunna ses som ett försök att skapa en 
tro hos läsarna om att svensk kultur är överlägsen islamsk. På så sätt konstrueras en dikotomi 
mellan muslimsk kultur och svensk kultur. Kopplas detta till Saids resonamang om orientalism 
kan texten ses som ett sätt att aktivt skilja på människor i öst- och västvärlden. Påståendena om 
att muslimer är ociviliserade, antidemokratiska och oanpassningsbara anser jag indirekt bidra till 
att framställa människor i väst som civiliserade, demokratiska och flexibla. Denna differentiering 
kan utifrån Said ses som ett sätt att dela in människor i benämningarna ”vi” och ”dom”, något 
som genererar en föreställning om att människor i Europa är överlägsna människor från 
orientaliska länder.38 Det skribenterna i SD-Kuriren gör är att framställa muslimsk kultur som 
underlägsen den svenska.       

I artiklarna använder skribenterna sig av olika metaforer för att visa sitt missnöje med det 
mångkulturella samhället, detta blir särskilt tydligt i artiklar som grundas på skribenternas egna 
politiska värderingar. Det mångkulturella samhället anges bland annat som orsak till att antalet 
brott i Sverige har ökat, att förorten har blivit otrygg, det anses även att integrationen överlag är 
ett enda stort misslyckande.  I en artikel skildras problemen i förorten såhär: 

 
För bara någon vecka sedan vandaliserades en polisbil, en väktarbil och en bil som 
tillhörde en parkeringsvakt i just Rosengård och i söndags var det dags för brandkåren 
att få sin dos av mångkulturell berikning. Då kastade någon en slägga mot en av 
brandbilarna.39  
 

I artikeln framhävs det att vandalisering av räddningstjänsten i förorten är en vanlig företeelse, 
och skribenten kopplar nyhetshändelsen till mångkulturen. Vem eller vilka som stod för 
vandaliseringen beskrivs inte utöver mångkulturen. Det mångkulturella samhället får stå som 
orsak till att olika händelser inträffar i förorten men närmare på vilket vis förklaras inte i artikeln. 
Professor Björn Fryklund skriver i rapporten Populism och främlingsmisstro, utgiven av 
Integrationsverket, med hänvisning till Rydgren, att ett högerpopulistiskt parti som 
Sverigedemokraterna i sin retorik kritiserar existensen av det mångkulturella samhället.40 Med 
utgångspunkt i Fryklunds resonemang vill jag påstå att kritik av det mångkulturella samhället även 
kommer till uttryck i denna periods nyhetsförmedling i SD-Kuriren.   
 

                                                 
38 Jrf. till förgående sida i uppsatsen s. 9. Said. (2004).  s. 71 f.   
39 SD-Kuriren. Inga uniformer i mångkulturalismens namn, 2003-10-14.  
40 Björn Fryklund. (2006). Populism och främlingsmisstro: 
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/Populism.pdf, 2008-05-11. s. 28. 

http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/Populism.pdf
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Islam som ett hot 
Något som är återkommande i SD-Kurirens nyhetsförmedling kring islam är att det konstrueras 
en hotbild. Muslimer är enligt artiklarna fundamentalister som kan utgöra ett terroristhot mot 
Sverige och den demokratiska ordningen. Detta är i enlighet med hur Lipponen bland annat 
karaktäriserar neonationalistiska partier, det vill säga de ser islam som ett upplevt hot mot den 
rådande ordningen i landet.41 Materialet visar att nyheter på lokal nivå som rör ett enstaka fall 
förstoras upp och av skribenten antas förekomma i hela Sverige. När vissa nyheter hela tiden 
förstoras upp och generaliseras på det här sättet blir det svårt att avgöra vad som är fakta och vad 
som endast är antaganden från skribenten. Denna sorts generalisering av muslimer som grupp 
blir särskilt tydligt i en nyhetsartikel som behandlar statistik från England som sedan rakt av 
appliceras på Sverige. Statistiken visar muslimers inställning till islamiska lagar och militanta 
förbindelser som sedan generaliseras över till att muslimerna i Sverige skulle ha samma 
inställning.  

 
I undersökningen Verlockender Fundamentalismus från 1997 och en annan 
genomförd av BBC-programmet Public Eye 1989, beträffande attityderna bland 
Europas muslimer, framkommer bland annat följande skrämmande fakta: 65 % av de 
tillfrågade europeiska muslimerna ansåg att den islamiska lagen sharia, var överordnad 
värdlandets. 37,5 % sade sig vara beredda att tillgripa fyskiskt våld för att försvara 
islam…(…) Detta är mycket anmärkningsvärda resultat, och det finns ingenting som 
talar för att attityderna hos dagens svenska muslimer skulle se annorlunda ut.42 

  
I en del av nyhetsartiklarna tenderar själva huvudnyheten att komma i skymundan av subjektiva 
värderingar från skribenten. Ett exempel är en artikel där nyheten handlar om att en muslim i 
Malmö blivit åtalad för att ha sex med sin minderåriga hustru. I artikeln påstås att barnaäktenskap 
hör till de vanliga sederna inom muslimskt familjeliv. Det markeras även ett starkt 
avståndstagande från tvångsgifte, som även det antas vara norm inom islam. Att förmedla denna 
bild av islam synes innebära ytterligare ett försök att måla ut islam som en religion som inte 
passar in i Sverige. I detta sammanhang kan förmedlingen av islam som avvikande ses som ett 
sätt att hävda att svensk kultur inte innebär något av dessa för många förkastliga normer, det vill 
säga tvångsgifte eller barnaäktenskap, utan svensk kultur innebär raka motsatsen. Kopplas detta 
till Saids teori om orientalism kan sättet nyheten förmedlas på ses som ett försök att skilja det 
västerländska levnadssättet från mellanöstern och på så sätt dela in människor i ”vi” och ”dom” 
kategorier.43 Uppdelningen i ”vi” och ”dom” beskriver Fryklund som ett oföränderligt sätt att 

                                                 
41 Lipponen. (2007). s. 387 f. 
42 SD-Kuriren. Islamiseringen av Sverige, 2003-01-03. 
43 Jfr. till förgående sida i uppsatsen s. 9. 
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exkludera och inkludera människor i den nationella gemenskapen. Mycket enkelt bygger denna 
kategorisering på att upplevda kulturella skillnader inte kan förbises.44 
 En generell bild som ges av Islam i SD-Kurirens nyhetsförmedling är att religionen i sig är 
förtryckande gentemot dess utövare.  I en nyhetsartikel45 tas det till exempel upp att en far och en 
son misshandlat de yngre kvinnorna i familjen därför att de ville klä sig som svenska kvinnor och 
umgås med svenskar. Skribenten framställer nyheten som en vanlig förekommande händelse 
inom muslimskt familjeliv, detta stärker tesen om att SD-Kuriren förstorar upp notiser och 
applicerar det på muslimer i allmänhet.  

Det förmedlas i artikeln även en bild av att hedern för männen är viktigare än 
familjemedlemmarnas liv och hälsa. I ett sådant familjeperspektiv kan det urskiljas att 
Sverigedemokraternas inställning blir ambivalent då man invänder mot en påstådd muslimsk 
patriarkalisk tradition samtidigt som man tar ställning för påstått förtryckta muslimska kvinnor. 
Istället för att som tidigare se det ur en utomståendes perspektiv tar man i detta fall aktiv ställning 
för en grupp muslimer. Kopplas detta till den postkoloniala teorin om att det finns en 
föreställning i västvärlden om att kvinnor från kolonialländer förtrycks av sina män innehåller 
SD-Kurirens nyhetsrapportering av islam ett postkolonialt tänkande. Enligt forskare som Håkan 
Thörn, Catarina Eriksson och Maria Eriksson Baaz så lever det västerländska sättet att se på 
kvinnor i tredje världen som utsatta och förtryckta kvar sedan kolonialtiden. Genom att låta alla 
kvinnor från tredje världen bli en utsatt och förtryckt homogen grupp framställs den 
västerländska kvinnans livssituation som raka motsatsen, hon har frihet att göra vad hon vill.46 I 
en rapport från Integrationsverket skriver Ulla Ekström von Essen, doktor i idéhistoria, att det 
ofta förekommer politiska motsägelser i populistiska partiers retorik, det vill säga dessa partier 
förespråkar två sakfrågor som egentligen inte är förenbara med varandra. Ett exempel på detta, 
enligt von Essen, är att Sverigedemokraterna i sina politiska framföranden hyllar jämställdheten 
mellan könen och det demokratiska svenska samhället. Något som ofta sammankopplas med 
diskursen att muslimsk kultur är kvinnoförtryckande. Paradoxen med det hela är att 
Sverigedemokraterna samtidigt är mycket noga med att peka ut islam som diskriminerande i olika 
sammanhang medan partiet inte ser diskriminering av utsatta grupper i Sverige som ojämlikt och 
diskriminerande.47 Problematiken ligger alltså i att Sverigedemokraterna inte tar lika hårt på 
ojämlikhet inom den svenska kulturen medan andra kulturer som islam direkt utpekas som 
ojämlikt. Detta är även något som förekommer i analysmaterialet jag tittat på.  

I en annan nyhetsartikel, som handlar om hur medlemmar inom Sverigedemokraterna ställer 
sig till ett eventuellt planerat moskébygge, slås det fast att islam inte är jämlikt och därför bör det 
inte heller byggas någon moské i Trollhättan. Citatet som följer nedan är vad en sverigedemokrat 

                                                 
44 Integrationsverket, Populism och främlingsmisstro, www.mkc.botkyrka.se/bibliotek/Publikationer/Populism.pdf, 
2008-05-11, s. 77. 
45 SD-Kuriren. Tre systrar misshandlades av far och son, 2003-01-11. 
46 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn. (1999). s. 14 s. 23 f. 
47 Ulla Ekström von Essen. (2006). Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002-2006.  2008-05-11. s. 172. 

http://www.mkc.botkyrka.se/bibliotek/Publikationer/Populism.pdf
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som sitter i kommunfullmäktige säger till SD-Kuriren. Här används jämlikhetsbegreppet som 
argument för att islam inte bör få etablera böneplatser i Sverige.  

 
”Vi sverigedemokrater kommer agera i Trollhättans kommunfullmäktige för att riva 
upp beslutet om en byggnation. Vi anser inte att den sunnimuslimska församlingen 
uppfyller de krav på jämställdhet och demokrati som ett civiliserat samhälle ställer.”48 

 
Ses denna diskurs, att samhällen som drivs i islamistisk regi bygger på en ociviliserad och ojämlik 
ordning, utifrån ett postkolonialt perspektiv spelar skribenten till artikeln på en föreställd 
stereotyp om att sådana länder är outvecklade och ociviliserade och på så sätt förs denna 
föreställning över på folket i sig och får dem att besitta dessa egenskaper. En sådan diskurs bidrar 
till att upprätthålla en distinktion mellan den svenska befolkningen och människor från länder 
inom och utanför Europa som lever i så kallade ”muslimska länder”.49  

Fanatism och kulturrelativism 
I materialet framkommer det att skribenterna inte skiljer på islam som religiös åskådning och 
islam som en kultur, samtidigt som man framställer alla muslimer i Sverige och i muslimska 
länder som religiösa. Nedanstående citat skildrar nyheten om ett eventuellt införande av 
muslimska bönerum på sjukhuset i Lund och exemplifierar denna framställning, att muslimer är 
en homogen grupp som traditionsenligt är aktivt troende.  
 

Kravet upprör Sverigedemokraternas vice partiordförande tillika ledamot i Lunds 
stiftsfullmäktige, Björn Söder, är upprörd över socialdemokraternas och muslimernas 
krav: - Muslimer ska acceptera och respektera att Sverige är ett kristet land. Klarar de 
inte av detta, och nöjer de sig inte med det som erbjuds, får de väl vara vänliga nog att 
återvända till sina muslimska hemländer. Det gäller att ta seden dit man kommer.50 

 
Föreställningen att muslimer som homogen grupp är plikttrogna till religionen är något som även 
Jan Hjärpe diskuterar i Tusen och en natt. Han menar att det finns tre påhittade framställningar om 
islam inom politiska och mediala sammanhang i Sverige: att religionen är bestämmande och avgör 
människors handlingar, att traditioner inom en religion inte kan förändras, samt att uttalanden 
från ledare inom islam är något som alla muslimer följer. Därför ska vissa uttalanden ses som 
representativt för alla muslimer. Poängen med Hjärpes resonemang är att det i dagens samhälle 
finns starkare normsystem än det religiösa och att religionen ses som något i pågående 
förändring.51 Nyhetsförmedlingen som framförs i SD-Kuriren, att alla muslimer aktivt praktiserar 
sin religion, stödjer Hjärpes uppfattning om att media och politiker anser att religionen är den 

                                                 
48 SD-Kuriren. Muslimsk förening hotar anmäla sverigedemokrat för ”hets mot folkgrupp”, 2003-02-18. 
49 Jfr. till förgående sida i uppsatsen s. 8. 
50 SD-Kuriren. ”Muslimer ska respektera att Sverige är ett kristet land”, 2003-11-23. 
51 Jan Hjärpe. (2003). Tusen och en natt & den elfte september. Prisma. s. 45. 
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enda företeelse som avgör hur muslimer ska leva. Det finns ingenting, enligt SD-Kuriren, som 
tyder på att människor med anknytning till islam lever efter andra normsystem än det religiösa. 
Denna definition av islam som förmedlas i nyhetsartiklarna omöjligförklarar islam och människor 
som lever i muslimska kulturers möjlighet till förändring och assimilering till det svenska 
samhället. 

Diskursen att muslimer är starkt troende och aktivt utövar islam i vardagslivet kan relateras till 
Saids teori om Orientalism, som inbegriper att föreställningen i väst är att människor från 
exempelvis orientaliska länder anses ha svårt att förändra sitt levnadssätt.52 Materialet visar att det 
svenska samhället får representera normen (vilket inte är konstigt då skribenterna lever i Sverige). 
Det finns däremot en antydan om att alla muslimer som kommer från länder där islam är en 
huvudreligion antas vara starkt troende och därför i behov av bönerum. Ses detta utifrån 
Lipponens neonationalistiska perspektiv är det allmänt känt att partier som förespråkar 
neonationalistiska ideologier är kritiska till den ”muslimska kulturen” samtidigt som de ser 
Kristendomen som den enda religionen och uppmuntrar därför en nordisk kristen nation.53 
Utifrån detta anser jag att SD-Kurirens sätt att år 2003 skriva om nyheter som rör islam och 
muslimsk kultur har en neonationalistisk anknytning.  

Jag har tidigare i uppsatsen beskrivit olika åsikter som funnits om Sverigedemokraternas 
politiska ideologi, däribland Jens Rydgrens definition av Sverigedemokraterna som 
högerpopulister. Jag har även tagit upp Lipponens resonemang om att partiet genom olika 
retoriska försökt bli av med extremstämpeln, men att det enligt honom fortfarande existerar 
antidemokratiska tendenser inom partiet.54 När det gäller nyhetsförmedlingen av artiklarna som 
publicerades under år 2003 i SD-Kuriren finns det inget direkt som tyder på att diskursen direkt 
kan kopplas till rasism även om det i vissa artiklar också förekommer ett politiskt budskap och en 
kritik av det ”mångkulturella samhället”. Jag tolkar det snarare som att vissa av artiklarna i SD-
Kuriren präglas av kulturrelativistiska inslag. Hans-Ingvar Roth diskuterar kulturrelativism i 
Mångfaldens gränser och definierar den som en livsåskådning där olika kulturer anses ha olika 
moraliska värdesystem och att var kultur inte har förmågan att ta in värderingar från andra 
kulturer. Inom kulturrelativismen existerar en föreställning om att kulturer är homogena och 
oföränderliga och det är genom människors kultur som ett normsystem skapas. Ingen kultur 
behöver betraktas som mer sann än någon annan utan det faktum att den ibland överdriver 
skillnader mellan olika kulturer gör att begreppet inte kan sägas stödja mångkultur.55 
Analysmaterialet anser jag tyder på att diskursen om islam som förs i SD-Kurirens 
nyhetsförmedling innehåller antydan till ett kulturrelativistiskt förhållningssätt. 
 

                                                 
52 Said. (2004). s. 336. 
53 Lipponen. (2007). s. 386 f, 389 f. 
54 Jfr. till förgående sidor i uppsatsen s. 6 f. 
55 Hans Ingvar Roth. (1996). Mångfaldens gränser. Arena. s. 37, 41 f. 
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Kritik av det politiska finrummet och rapportering av brott 
Enligt Rydgren har Sverigedemokraterna, som sagts ovan, en politisk strategi att kritisera de 
etablerade politiska partierna.56 Denna strategi genomsyrar även SD-Kurirens nyhetsförmedling 
om muslimsk kultur. I många av nyhetsartiklarna tenderar skribenterna att föra in egna 
värderingar och på så sätt skuldbelägga bland annat regeringen för olika händelser inom 
nyhetsrapporteringen. Detta sker exempelvis när SD-Kuriren rapporterar om olika brott som ägt 
rum i Sverige och sedan kopplar det till det faktum att samhället är mångkulturellt. De etablerade 
politiska partierna anklagas för att ha berett väg för det mångkulturella och det i sig anses av 
skribenterna vara ett misstag.  

I en nyhetsartikel där det rapporteras att Sverige har utvecklats till ett brottsnäste påstås den 
politiska eliten blunda för de problem som massinvandringen och det mångkulturella samhället 
har fört med sig. I en annan nyhetsartikel där det rapporteras att det i en invandrartät förort i 
Karlskrona begås flest brott i hela Karlskrona kommun riktas ytterligare kritik mot 
riksdagspartierna. I följande citat från artikeln citerar skribenten Sverigedemokraternas 
ordförande i Ronnebys åsikt om situationen, vilket också framställs vara en representativ åsikt för 
hela partiet: 

- Jag är inte förvånad. Att brottsligheten eskalerar i invandrartäta områden – som en 
direkt följd av massinvandringen - är ingen nyhet, utan något som sker i hela landet. 
Vad som är beklämmande i sammanhanget är att politikerna från riksdagspartierna 
tror sig kunna lösa problematiken med så kallade informationskampanjer...(…)57  

 
I detta citat görs återigen antaganden om att en nyhet som rör en enstaka händelse också 
förekommer i övriga landet. I citatet framkommer det även något som har genomsyrat många 
tidningsartiklar där skribenterna har riktat olika former av kritik till det politiska etablissemanget. 
Nämligen att Sverigedemokraterna själva enligt skribenterna anser sig sedan länge varit medvetna 
om problematiken med det mångkulturella samhället och att det ges tillfälle i dessa nyhetsartiklar 
att på något sätt knäppa hela det politiska etablissemanget på näsan i form av ett ”vad var det vi 
sa” resonemang. Att ständigt pika det politiska etablissemanget i olika situationer är enligt 
Lennart Hallgren vanligt hos parter med en högerpopulistisk agenda. Att i olika sammanhang visa 
missnöje med den rådande politiken och driva sin egen linje i hopp om att påverka den offentliga 
debatten, är en tacksam retorisk taktik oavsett vilken sakfråga partiet har.58  
 När det gäller SD-Kurirens sätt att nyhetsrapportera om olika brott som har begåtts, visar 
analysen att kriminalitet som företeelse ofta kopplas ihop med nyheter om mångkulturen och 
människor från andra kulturer än den svenska. Förövaren eller offret beskrivs i flera 
nyhetsartiklar utifrån sin religiösa tillhörighet som muslim, medan egenskaper som ålder och 
nationell tillhörighet inte tas upp överhuvudtaget. Någon mer detaljerad beskrivning av förövaren 

                                                 
56 Jfr. till förgående sida i uppsatsen s. 6. 
57 SD-Kuriren. Flest brott i invandrartäta Kungsmarken, 2003-02-26.  
58 Lennart Hallgren. (2007). Högerpopulism i Sverige och Europa. Skrivareförlaget. .s. 20. 
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eller offret utöver att han eller hon är muslim görs inte. Det blir då intressant att reflektera över 
vad man bygger detta på, det vill säga hur man vet att offret eller förövaren som artikeln skriver 
om är muslim. I vissa artiklar finner jag svårigheter att tyda vad skribenten vill lägga fokus på vid 
beskrivningen av de inblandade, på det faktum att han eller hon är muslim eller på själva 
huvudnyheten i sig. Ses detta i relation till Lipponens konstaterande att partier, som 
Sverigedemokraterna, med neonationalistisk agenda lägger stor vikt vid den religiösa tron och att 
kristendomen enligt dem ska utgöra normen och anses vara det enda sättet att forma ett 
moraliskt samhälle. Ett resonemang som bland annat ligger till grund för att andra 
värderingssystem än det kristna betraktas som avvikande59, om så är fallet enligt 
Sverigedemokraterna är det inte konstigt att den religiösa och kulturella tillhörigheten ibland 
framställs vara mer central än huvudnyheten i nyhetsförmedlingen.  
 Sammanfattningsvis visar analysen av period 2003 att det existerar ett flertal diskurser om 
islam och muslimsk kultur i Sverigedemokraternas nyhetsförmedlare SD-Kuriren. De 
huvudsakliga diskurser jag har kommit fram till kretsar kring huruvida islam och muslimsk kultur 
ska accepteras av det svenska samhället och att det inom denna diskurs förekommer en eller flera 
mindre diskurser. Bland annat att det är viktigt att ta avstånd från islam därför att den är emot 
grundpelarna i ett västerländskt samhälle som Sverige, det vill säga demokrati, civilisation och 
sekularisering. Den muslimska kulturen ses som ett hot mot det svenska samhället i olika 
avseenden, vilket främst beror på de odemokratiska tendenserna som finns inom islam. En annan 
diskurs som förekommer är att muslimer i sig ses som en homogen grupp, som är svår att 
betrakta som svenskar då muslimer i SD-Kuriren generellt framställs ha svårt att anpassa sig till 
det svenska samhället och dess normer. Muslimer som sedan tidigare är bosatta i Sverige ställer, 
enligt SD-Kuriren, krav på att svenskarna och det svenska samhället ska bli mer lik muslimsk 
kultur. Denna nyhetsrapportering blir synnerligen skev då de i de övriga artiklarna definierar 
muslimsk kultur som kvinnoförtryckande och våldsbenägen etcetera, enbart negativa aspekter av 
muslimsk kultur tas alltså upp. Ytterligare en bild som ges av muslimer är att de är starkt 
förbundna med sin religion och det inte finns något som tyder på avvikelser inom gruppen. Det 
görs ingen skillnad i nyhetsförmedlingen på religiöst troende muslimer och människor som bor 
eller kommer ifrån muslimska länder, alla faller under kategorin muslimer. Företeelser som 
framställs höra till normen inom muslimsk kultur är som sagts ovan: tvångsgifte, äktenskap med 
minderårig, kvinnoförtryck och heder. Det är viktigt att tillägga att SD-Kuriren inte direkt har en 
rasistisk politisk profil i sin nyhetsförmedling, även om det finns inslag i huruvida olika kulturer 
bör förenas eller inte. Det förekommer i olika kontext skilda förhållningssätt till att Sverige idag 
är mångkulturellt. Detta blir särskilt tydligt i nyhetsartiklar där det politiska etablissemanget 
framställs vägra öppna ögonen för den problematik som mångkulturen för med sig.  

                                                 
59 Lipponen. (2007). s. 386 f, 389 f. 
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SD-Kuriren 2007 till och med februari 2008 
I analysen av denna tidsperiod har jag som nämndes tidigare i uppsatsen haft samma 
utgångspunkter och jag har sökt efter samma teman som i förgående period. Detta stärker min 
förmåga att som uppsatsförfattare avgöra om en förändring i materialet kan urskiljas. Jag har 
dessutom kunnat ta fasta på diskurser jag funnit i det förgående materialet för att sedan söka efter 
dessa mer specifikt i det insamlade materialet från denna tidsperiod.  Detta kapitel är indelat i tre 
avsnitt som delvis bygger på de fyra teman som använts under förgående period, men det har 
även genererats nya diskurser som är specifika för just den här perioden. 
 

Det politiska budskapet 
Materialet från denna period visar att sättet att rapportera nyheter som rör islam skiljer sig något 
från det insamlade materialet från förgående tidsperiod och då främst i hur artikelförfattarna i 
texten själva förhåller sig till nyheten som presenteras. Tidningsartiklarna visar att 
Sverigedemokraterna förmedlar nyheten utan att rent språkligt lägga in subjektiva värderingar 
(som har politisk betydelse) i nyhetsartiklarna. Skribenterna lägger med andra ord inte in 
värderingar som är i stil med det som Lipponen presenterar som partiets ideologiska 
förhållningssätt, neonationalismen, som bland annat innefattar en föreställning om att främmande 
kulturer såsom islam hotar det svenska samhället och vikten av ett homogent kristet samhälle.60 
Ett liknande konstaterande framför von Essen i sin studie av bland annat Sverigedemokraternas 
partiprogram, en av slutsatserna är att partiets ideologiska inriktning har förskjutits. Det vill säga 
partiet använder sig inte av ”ras” som begrepp och har ett mjukare förhållningssätt till det som 
tidigare betraktades som konfliktladdade sakfrågor om bland annat invandringen. Det reviderade 
partiprogrammet har dessutom en mer saklig och bildad karaktär än förgående upplagor. Denna 
omstrukturering har bidragit till att Sverigedemokraterna fått ökat stöd bland väljarna.61    
  Ses detta i relation till artiklarnas språkliga egenskaper är sättet att förmedla nyheter mer saklig 
i denna senare period, då fokus i artiklarna ligger på nyhetshändelsen i sig och det inte ges 
utrymme för varje enskild artikelförfattare att sticka in subjektiva värderingar. För att nämna ett 
exempel är det relevant att citera en nyhetsartikel som rapporterar om att ”Islamic Center” fått 
indraget tillstånd att genomföra omskärelser.  

 
Islamic Center i Malmö förbjuds av Socialstyrelsen att utföra omskärelse av pojkar, 
detta sedan Islamic Center inte hörsammat krav på förbättringar som ställdes i ett 
beslut i juni månad, uppger Sydnytt den 14 november.62  

 

                                                 
60 Jfr. till förgående sidor i uppsatsen, s. 10. 
61 Ekström von Essen. (2006). s. 171. 
62 SD-Kuriren. Omskärelse stoppas på Islamic center, 2007-11-14.  
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Materialet visar dock inte att nyhetsrapporteringen är helt fri från subjektiva värderingar som kan 
relateras till Lipponens och Rydgrens föreställning om vad som är specifikt för 
Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet som neonationalister respektive högerpopulister.63 
Materialet visar att det finns enstaka tillfällen då nyhetsförmedlingen inte kan betraktas som 
politiskt neutral och objektiv (Frågan är om någon nyhet någonsin kan vara helt politisk neutral, 
enligt forskare som Magnus Dahlstedt är inte allt politik men allt kan göras politiskt.64). Poängen 
är dock att de politiska värderingarna inte kommer från artikelskribenterna själva utan grundar sig 
i källor och uttalanden från andra personer som inte direkt har en förankring i partiet. Ett 
exempel på detta är en artikel där skribenten istället för att själv lägga in egna värderingar låter 
någon annan göra det istället: 

 
”Det råder en skrämmande och farlig tystnad. Medan politiker tassar tyst omkring i 
det politiska korrekta rummet så islamiseras Europa. Svenska mediers medlöperi 
består av en öronbedövande tystnad. (…) hur ska man kunna föra en meningsfull 
dialog om man inte vågar identifiera och verbalisera problemen? För vi vet, både i 
Storbritannien och i Sverige, att integrationen av framförallt muslimska invandrare har 
misslyckats”, skriver Mats Tunehag, ordförande i Svenska Evangeliska 
Alliansen...(…).65 

 
Att skribenten inte själv gör politiska uttalanden ger utrymme för läsaren att själv ta ställning till 
nyheten och han eller hon undkommer då att på så sätt att belastas med åsikter direkt från partiet, 
vilket ökar validiteten och trovärdigheten i SD-Kurirens nyhetsrapportering.  

Generellt för det material jag tagit del av är att fokus har flyttats från att tala om begreppet 
kultur som om det vore något konstant till att istället fokusera på den svenska kulturen och vad 
som faller inom ramen för den. Det vill säga materialet ger ingen antydan till att kultur får en 
postkolonial innebörd. Människor tillskrivs därmed inte olika egenskaper som bottnar i ett äldre 
västerländskt kolonialt värderingssystem. SD-Kuriren följer numera alltså Hylland Eriksens tes 
om att kultur inte får bli ett sätt att rangordna människor på.66 Diskursen om islam kretsar 
snarare kring svensk kultur som företeelse och tyngden läggs istället på vem som ska betraktas 
som svensk eller inte. Genom att skribenterna till nyhetsartiklarna använder begrepp som 
svenskar, etniska svenskar och svenska medborgare skapas det överlag ett intryck av att dessa 
begrepp har olika innebörder då de används inom olika sammanhang. Ett exempel på detta är 
nyhetsartikel, ”Tre män grina för terroristbrott” som rapporterar att fyra personer i Sverige har 
gripits för planering av terrorattentat. Där ges en indikation på att de åtalade inte är svenskar, 
istället för att benämna förövarna som svenskar eller etniska svenskar skrivs det att de innehar 
svenskt medborgarskap. Lipponen visar i sin studie av Sverigedemokraternas partiprogram, att 

                                                 
63 Jfr. till uppsatsens förgående sidor s. 6 f,  10. 
64 Dahlstedt, Magnus. (2005). ”Kampen om (underj)orden” i Kommunal ekonomi och politik. Volym 9 nr 2. s 40. 
65 SD-Kuriren. Kristna ledare varnar för islamiseringen av Europa, 2008-02-11. 
66 Hylland Eriksen. (1999). s. 125. 
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partiet besitter ett nostalgiskt förhållande till svenskheten och med det menas att partiet definierar 
vem som är svensk och vem som inte är det. Studien visar även att Sverigedemokraterna skiljer 
på svenskt medborgarskap och så kallade ”etniska svenskar”.67 Det framkommer senare i den 
ovannämnda artikeln att förövarna förmodligen kan ha anknytning till Somalia68, men inga direkt 
subjektiva värderingar uttrycks språkligt i artikeln från skribentens sida. Ses detta i relation till 
Sverigedemokraternas tidigare diskurs om att muslimer är kapabla till terrorism för att försvara 
islam69 skulle detta ses som ett ypperligt tillfälle att föra in en diskussion om huruvida de åtalade 
var muslimer eller inte. Eller åtminstone göra någon koppling till islam, men detta görs inte.  
 Det finns ett flertal tillfällen i materialet som inbjuder skribenten att politiskt ta ställning till 
huruvida nyheten det rapporteras om ska betraktas som bra eller dålig. Ännu ett exempel på detta 
finns i en nyhetsartikel som rapporterar att trenden tyder på att allt fler svenskar konverterar till 
islam och att en av orsakerna är att islam införlivas mer och mer i det svenska samhället.70 Inte 
heller i denna för Sverigedemokraterna kontroversiella nyhet, som grundas på källor från 
universitetsvärlden och från ordförande av islamiska förbundet, får skribenten att lyfta fram sina 
ideologiska värderingar. I citatet nedan tyder inget på att skribenten haft någon sådan intention, 
utan denne förhåller sig saklig i nyhetsrapporteringen. 
 

Främst (”främsta” som saknas i artikeln) skälet uppges vara på grund av en partner, 
rapporterar Svenska dagbladet den 19 november. Statistik saknas över hur många som 
konverterar fram och tillbaka över religionsgränserna, men trenden är tydlig; islam 
attraherar allt fler etniska svenskar.71 

 
Att presentera en nyhet sakligt utan att skribenten lägger in politiska värderingar som är i stil med 
konfliktladdade främlingsfientliga uttalanden, stöds åter igen av von Essens resonemang att 
Sverigedemokraterna tonat ner sin politiska retorik, vilket har medfört en ökad acceptans för 
partiet.72   
 

Islam i relation till nazism 
Den diskurs som förmedlas i SD-Kuriren om islam och muslimsk kultur inbegriper en 
föreställning om andra organisationers politik. Materialet visar att islam genom organisationen 
”Det muslimska brödraskapet” jämställs med nazism och organisationer som 
”Nationalsocialistisk front”. Den gemensamma nämnaren för båda kategorierna är en 

                                                 
67 Lipponen. (2007). s. 374. 
68 SD-Kuriren, Tre män gripna för terroristbrott, 2008-02-28. 
69 Jfr. till förgående sidor i uppsatsen s. 12 f. 
70  SD-Kuriren, Islam attraherar allt fler svenskar, 2007-11-19. 
71 Ibid. 
72 Ekström von Essen. (2006). s. 171. 
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nyhetsartikel, som rapporterar om ett resultat i ett examensarbete som publicerades på Lunds 
universitet. Antisemitiska värderingar förenar muslimer och nazister och det uttrycks såhär: 

 
Martin Telinius visar i sin D-uppsats att de båda grupperna förenas i förnekandet av 
förintelsen, synen på Israel och olika konspirationsteorier riktade mot judarna. 
Judehatet är en tydlig gemensam nämnare mellan nazisterna och islamisterna och det 
finns konkreta bevis på hur nazister och islamister samarbetar.73   

 
Att på detta sätt belasta andra grupperingar med diskriminerade värderingar är en strategi som 
Boréus kallar ”Blaming the victim” som syftar till att någon skyller rasistiska värderingar på de 
som vanligen utsätts för rasism. En metod som är retoriskt tacksam när någon vill visa att den 
själv tar avstånd från liknande värderingar.74 Detta kan ses som ett sätt för Sverigedemokraterna 
att visa att de tar avstånd från högerextrema värderingar.  

Samma artikel visar även tendenser till att generalisera både kategorierna nazister och 
muslimer till två homogena grupper som besitter antisemitiska åsikter, en diskurs som kan ses 
som ett sätt för Sverigedemokraterna att ställa sig själva i god dager. Detta diskuterar även 
Fryklund med stöd av Rydgren, han menar att ett sätt för Sverigedemokraterna att tvätta bort 
extremstämpeln är att hänvisa till andra politiska grupperingar som anses vara ännu mer radikala i 
sitt budskap.75 Samtidigt rapporteras att Socialdemokraterna har koppling till det muslimska 
brödraskapet. Detta skulle kunna ses som ett sätt att kritisera det politiska etablissemanget. 
Denna diskurs visar två sidor av samma mynt, att andra organisationer framställs som extrema 
och att det riktas kritik mot den politiska eliten. Den enligt Rydgren så kallade anti-
etablissemangstrategin76 ämnar jag bland annat presentera i följande avsnitt. 
 

Kritik av det politiska finrummet och populism 
Det material som på ett eller annat sätt rapporterar om en nyhet som hänvisar till ”det 
mångkulturella samhället” visar inte några tendenser på att göra någon återkoppling till islam som 
kultur eller religion, utan materialet skiljer istället på nyheter som rör mångkulturen och islam. 
Det finns enligt analysen inte mycket i materialet som tyder på att båda ämnena sätts samman i en 
och samma diskurs.  

Jag skrev tidigare i uppsatsen att materialet 2007 generellt sett visar få tendenser att i 
nyhetsrapporteringen föra in politiska budskap, som egentligen inte direkt har koppling till 
nyheten som presenteras. Det finns dock en diskurs som avviker från den resterande 
nyhetsförmedlingen och det är diskursen om Muhammedbilderna, som är en av de få gånger 
faktiska politiska påståenden ges till känna från partiets sida. I materialet görs för första gången 
                                                 
73 SD-Kuriren. Islamister och Nazister enade, 2007-01-22. 
74 Kristina Boréus. (2006). Diskrimineringens retorik: en studie av svenska valrörelser 1988-2002. Fritze. s. 72. 
75 Fryklund. (2006). s. 79.   
76 Rydgren. (2005). s. 15. 
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under denna period en distinktion mellan svensk och muslimsk kultur då skribenterna skriver att 
det är mycket som skiljer det svenska samhället från det muslimska samhället och att det inte är 
muslimska ledares angelägenhet att komma med synpunkter på hur Sverige bör hantera Lars 
Vilks Muhammedbilder. Istället skulle en eventuell publicering av Muhammedbilderna enligt 
Sverigedemokraterna själva vara ett sätt att försvara den svenska yttrandefriheten. Materialet visar 
att det existerar två sidor i denna diskurs, den första är att partiet talar om vad som är unikt för 
det svenska samhället och den andra är att markera sitt missnöje med att muslimska regler ska gå 
före svenska regler i det svenska samhället. Detta resonerar även Fryklund kring, han menar att 
människor med annan etnicitet än den svenska som bor i Sverige, ofta enligt partier med ett 
kulturrelativistiskt förhållningssätt inte fullt ut betraktas som svenskar. De ska istället ses som 
gäster i Sverige som ska visa tacksamhet över sin vistelse här som dessutom, enligt 
Sverigedemokraterna, inte borde ställa krav på Sverige.77  

Materialet visar inga tendenser till att tillskriva muslimsk kultur särskilda egenskaper men 
däremot beskrivs det svenska samhällets unikhet genom yttrandefriheten och det kan ses som ett 
sätt att hylla Sverige och dess suveränitet. Enligt Rydgren har Sverigedemokraterna en nostalgisk 
längtan tillbaka till det traditionella samhället utan sociala problem, med en homogen kultur och 
en homogen befolkning, som han kallar ”myten om det gyllene förflutna”.78 Ett förhållningssätt 
som blir särskilt tydlig i materialet då skribenterna tycks hylla det svenska samhället såsom det en 
gång varit, genom att bland annat skriva att det var bättre förr innan Sverige drabbades av 
mångkulturen. Ses detta i relation till den postkoloniala teorin, som jag nämnde ovan, kan olika 
sätt att beskriva Sveriges unikhet som nation, varifrån man betraktar andra nationer och dess 
kulturer, ha sina spår i tidigare koloniala värderingar.79   

I materialet finns det ytterligare två aspekter om den så kallade Muhammed-konflikten då 
även Sverigedemokraternas eget agerande kommer till uttryck. Partiet utger sig självt för att vara 
försvarare av den svenska yttrandefriheten genom att i en manifestation för demokratin publicera 
Vilks Muhammedbilder i SD-Kuriren. Sverigedemokraternas agerande i denna diskurs kan utifrån 
ett postkolonialt perspektiv, ses som ett sätt att dikotomisera det svenska och det muslimska 
samhället, varav det svenska samhället är demokratiskt och muslimska samhällen inte är det.80 Att 
Sverigedemokraterna utser sig till folkliga hjältar, kan utifrån Rydgrens resonemang om 
högerpopulism, vara ett sätt för partiet att visa att de är folkliga representanter med ett 
specialintresse att värna om den demokratiska ordningen.81 Den andra aspekten av Muhammed-
konflikten enligt materialet är att skribenten i nyhetsförmedling även direkt riktar kritik mot den 
svenska regeringens agerande i Muhammedkonflikten. Ses detta utifrån Jens Rydgrens 
resonemang om vad som bland annat karaktäriserar Sverigedemokraterna som ett 

                                                 
77 Fryklund. (2006). s. 77 f. 
78 Rydgren. (2005).  s. 119. 
79 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn. (1999). s. 17. 
80 Jfr. förgående sidor i uppsatsen s. 6 f. 
81 Rydgren. (2005). s. 12. 
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högerpopulistiskt parti är just kritik av det politiska etablissemanget i partiets retorik ett sätt att 
söka legitimitet.82 Citatet som följer nedan från en av nyhetsartiklarna om Muhammed-konflikten 
visar att Sverigedemokraterna, som jag nämnde ovan utger sig för att vara folkliga hjältar som 
agerar i yttrandefrihetens namn: 

  
(…) som en manifestation för Sveriges oberoende och yttrandefrihet och som en 
protest mot de förföljelser som drabbat konstnären Lars Vilks, och den undfallenhet 
som den svenska regeringen har visat inför den totalitära islamismen och de 
teokratiska och diktatoriska stater där den har sitt primära fäste, publicerar vi härmed 
de omdiskuterade teckningarna.83  

 
Detta citat visar även att skribenten kategoriserar muslimer som en homogen maktfullkomlig 
grupp som har viljan att förändra det svenska samhället. Detta är något som kan relateras till 
Saids resonemang om Orientalism, att människan i väst tar på sig uppgiften att definiera 
orientaliska kulturer som så olik västvärlden som möjligt.84 Utifrån den orientalistiska diskursen 
skulle Sverigedemokraternas försök att beskriva islam som totalitär ses som ett sätt att ta avstånd 
från muslimska samhällen. Men det är viktigt att lägga till att nyheten endast pekar på länder där 
huvudsakligen islam praktiseras och det görs inte några direkta kopplingar till att muslimer i 
Sverige ska ses som maktfullkomliga.   
 Sammanfattningsvis så har den andra delen av analysen inte varit lika omfattande som 
analysen under den förgående perioden, mycket beror på att jag inte funnit så många diskurser 
där om islam, men det behöver inte betyda att detta förhållande i sig inte är intressant. 
Analysresultatet av denna period kan sammanfattas med att nyhetsförmedlingen är saklig då 
fokus i artiklarna ligger på huvudnyheten och inte subjektiva värderingar från partiet och 
skribenternas sida. Detta innebär dock inte att SD-Kurirens nyhetsförmedling om islam är helt fri 
från politiska budskap då tidningens redaktion ändå väljer vilka nyheter som ska stå med i 
tidsskriften.  
 Materialet visar även att fokus på kultur som företeelse har minskat i nyhetsförmedlingen och 
det är inte mycket i materialet som tyder på att skribenterna ser föreställda kulturskillnader som 
något naturligt. Istället kretsar SD-Kurirens nyhetsförmedling om islam kring att beskriva kultur 
som företeelse med utgångspunkt ur den svenska kulturen och det görs olika försök att definiera 
det unika med svensk kultur. En diskurs som bland annat innefattar olika sätt att skriftligen 
benämna svenskar, utifrån skilda begrepp som svensk, etnisk svensk och svensk medborgare.  
 Ytterligare något som innefattar SD-Kurirens diskurs om islam, är olika ambitioner från 
artikelskribenternas sida att genom en viss nyhet jämställa islam med nazism och den föreställda 
gemensamma nämnaren för organisationer som representerar vardera sida är antisemitism. Att på 
liknande sätt kategorisera andra politiska grupperingar som högerextrema blir tydligt i flera 
                                                 
82 Ibid. s. 15. 
83 SD-Kuriren. SD-Kuriren publicerar Muhammedbilderna, 2007-09-07. 
84 Said. (2004). Orientalism. 
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nyhetsartiklar där skribenterna gärna framställer andra politiska organisationer som nazister. 
Detta kan ses som ett sätt för Sverigedemokraterna att skriftligen visa att de tar avstånd från 
högerextremism och inte vill förknippas med sådana politiska grupperingar. 

Kritik av de etablerade politiska partierna är något som förekommer i SD-Kurirens 
nyhetsförmedling, en diskurs som blir särskild tydlig när nyheter, som har anknytning till det 
mångkulturella samhället, skildras. Analysen visar dessutom generellt att det inte finns några 
direkta uttalanden som är i samklang med den neonationalistiska agendan även om det i 
nyhetsrapporteringen om Muhammed-konflikten förekommer uttalanden som syftar till att måla 
upp en bild av islam som en totalitär religion, samt att muslimer inte ska få ställa krav på det 
svenska samhället. Denna diskurs anser jag dock vara i för ringa omfattning för att den ska kunna 
anses vara representativ för hela nyhetsförmedlingen perioden 2007 till januari och februari 2008, 
även om den är värd att uppmärksammas.  
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En jämförelse av de båda perioderna 
Materialet visar att det finns likheter mellan vilka diskurser som är centrala i SD-Kurirens 
nyhetsrapportering om islam, men samtidigt är det mycket som skiljer de båda perioderna åt, 
vilket talar för att det faktiskt går att urskilja en förändring i tidningens nyhetsförmedling över tid. 
För att göra denna jämförelse tydlig presenterar jag först vad de båda perioderna har gemensamt 
och därefter följer en presentation av de diskurser som skiljer perioderna åt. 

 Materialet visar att SD-Kuriren i olika nyhetsartiklar som rör islam och mångkultur riktar 
kritik mot de etablerade politiska partiernas sätt att agera i olika sakfrågor som exempelvis 
”problematiken i förorten” och ”Muhammedkonflikten”. Denna kritik skildras på olika sätt rent 
retoriskt. Under den första perioden händer det att skribenterna till artiklarna själva kommer med 
en eller flera egna inlägg i form av kritik, medan skribenterna i den andra perioden låter någon 
annan tala, genom att använda citat från personer som inte direkt förknippas med 
Sverigedemokraterna. Med utgångspunkt ur Rydgrens resonemang om att kritik av det politiska 
etablissemanget är en retorisk strategi som ett högerpopulistiskt parti som Sverigedemokraterna 
använder sig av85, tolkar jag utifrån materialet att även skribenter i SD-Kuriren använder sig av en 
sådan strategi i nyhetsrapporteringen.  

En annan diskurs som förenar de olika perioderna är framställningen av muslimer som en 
homogen grupp, som har svårt att anpassa sig till det som kallas det svenska samhället. Materialet 
från båda perioderna visar även en antydan till att muslimer generellt ställer krav på att Sverige 
ska bli mer muslimskt, men det finns en liten skillnad i diskursen i de olika perioderna, nämligen 
vem eller vilka det är som faktiskt ställer kraven. I den tidigare tidsperioden kommer diskursen 
om att muslimer ställer krav på det svenska samhället i form av att skribenten ordagrant skriver 
att detta faktiskt gäller alla muslimer. Medan materialet från den senare perioden visar att det är 
högt uppsatta muslimska ledare som kommer med dessa krav på Sverige. Detta är något som 
även förekommer i Fryklunds forskning, han menar att partier med ett kulturrelativistiskt 
förhållningsätt också har inställningen att människor från andra länder ställer krav på Sverige.86 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att det som är gemensamt för båda perioderna i SD-Kurirens 
diskurs om islam är att den i olika avseenden kretsar kring huruvida islam ska accepteras av det 
svenska samhället eller inte. 

Materialet visar att sättet SD-Kuriren förmedlar nyheter på har förändrats från den första 
tidsperioden till den andra tidsperioden, och då menar jag främst artiklarnas saklighet. Under den 
första perioden använder sig skribenterna ofta av egna politiska värderingar vilket gör att fokus 
förflyttas från huvudnyheten till skribentens egna kommentarer till det som hänt. Denna 
subjektiva nyhetsförmedling förekommer inte alls i lika stor utsträckning i SD-Kurirens nutida 
nyhetsförmedling om islam och muslimsk kultur.  

                                                 
85 Rydgren, (2005). s. 15. 
86 Fryklund. (2006). s. 77 f. 
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Ännu en diskurs som skiljer de båda perioderna åt är att skribenterna i flera nyhetsartiklar år 2003 
definierar islam i negativa termer, såsom att islam är en religion där kvinnoförtryck, 
barnaäktenskap, tvångsgifte och våldsbenägenhet hör till normen. Att beskriva islam på detta sätt 
kan utifrån ett postkolonialt perspektiv ses som ett sätt att bygga upp en fiktiv bild av ”dom 
andra”, samtidigt som det blir ett sätt att peka ut muslimsk kultur som odemokratisk och 
ociviliserad. Vilket indirekt generar en uppfattning om att svensk kultur representerar motsatsen 
till muslimsk kultur, det vill säga att det i Sverige inte skulle finnas företeelser som kvinnoförtryck 
och tvångsgifte. Denna dialog visar att skribenterna i SD-Kuriren i nyhetsförmedlingen väljer att 
betrakta andra kulturer utifrån de normer som finns i Sverige87 En definition av islam i sådana 
negativa termer görs dock inte i de färska nyhetsartiklarna. Däremot ställs den outtalade 
definitionen om islam i relation till den svenska kulturen. Istället för att ordagrant göra en entydig 
definition av vad muslimsk kultur innebär lägger skribenterna i nyhetsrapporteringen som rör 
islam energi på att definiera den svenska kulturen och dess unikhet i olika sammanhang.  

Jag nämnde tidigare i uppsatsen att jag i analysen utgått från Rydgren och Lipponens 
hypoteser om högerpopulism och neonationalism. Det finns enligt båda forskarna mycket som 
tyder på att Sverigedemokraterna, trots försök att tvätta bort extremstämpeln genom att tona ner 
vissa konfliktladdade formuleringar i partiprogrammet, fortfarande är samma radikala parti. Både 
Rydgren som karaktäriserar Sverigedemokraterna som ett högerpopulistiskt parti och Lipponen 
som definierar partiet som neonationalistiskt, hävdar att det fortfarande finns främlingsfientliga 
och antidemokratiska tendenser inom Sverigedemokraterna och som särskilt kommer till uttryck i 
partiets retorik om islam.  

Jag kan utifrån analysen av båda perioderna konstatera att det finns tendenser hos 
Sverigedemokraterna att dela in svenskar och muslimer i upplevda ”vi” och ”dom” grupper. Det 
görs även olika försök i nyhetsrapporteringen att beskriva om muslimer och muslimsk kultur som 
annorlunda samt att de präglas av värderingar som inte faller inom ramen för den svenska 
normen. Materialet visar att SD-Kurirens nyhetsförmedling om islam under 2003 har en starkt 
kulturrelativistisk profil där det bland annat förekommer ett förnekande av olika kulturers 
möjlighet att samexistera och att islam ses som ett hot mot svenskheten. Däremot visar analysen 
av de nutida tidningsartiklarna att Sverigedemokraterna i sin nyhetsförmedling inte i samma 
utsträckning framställer islam och muslimsk kultur som ett problem för det svenska samhället. 

 

 

                                                 
87 Jfr. till förgående sida i uppsatsen s. 8 f. 
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Slutsatser och avslutande reflektioner 
Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv studera hur 
Sverigedemokraterna framställer islam och muslimsk kultur i sin partitidning SD-Kuriren. Jag har 
för att kunna besvara uppsatsens syfte utgått från tre frågor; Hur beskriver Sverigedemokraterna 
muslimsk kultur i jämförelse med svensk kultur? Finns det dialoger där Sverigedemokraterna 
definierar islam och muslimsk kultur som problematisk i det svenska samhället? Har det skett en 
förändring över tid i SD-Kurirens nyhetsrapportering om islam.  

Som svar på den första frågan visar analysen av det insamlade materialet att det finns flera 
tendenser i nyhetsrapporteringen att framställa muslimsk kultur och islam som annorlunda på 
grund av att det förekommer normer och värderingar som inte överensstämmer med det svenska 
samhället. Generellt sett visar materialet att muslimsk kultur anses vara statisk och att det inte 
förekommer avvikelser inom gruppen muslimer. SD-Kuriren gör inte någon skillnad mellan 
muslimsk kultur och islam som religion, dessa sätts ihop till en enda diskurs vilket ger intryck av 
att muslimer i sig är starkt förbundna med religionen. Den svenska kulturen däremot benämns i 
olika avseenden ofta som det motsatta till muslimsk kultur och det görs egentligen ingen direkt 
beskrivning av vad som är svensk kultur mer än att den präglas av en demokratisk ordning, 
jämlikhet och frihet. När det i SD-Kuriren skrivs om kultur finns en antydan om att olika kulturer 
är mer eller mindre anpassningsbara till det svenska samhället, observera att det inte ordagrant 
skrivs något om att människor från andra kulturer än den svenska är sämre än någon annan.  

Islam och muslimsk kultur beskrivs vara problematisk i SD-Kurirens nyhetsrapportering, i 
den bemärkelse att den i de flesta av artiklarna från år 2003 ses som ett hot mot svenskheten och 
det svenska samhället. Den anses hota den västerländska demokratiska ordningen, genom bland 
annat fanatism och andra företeelser som beskrivs höra till normen inom muslimsk kultur. Islam 
uppfattas dessutom som den bidragande orsaken till att det mångkulturella samhället, enligt 
skribenterna, anses vara ett enda stort misslyckande, vilket i sin tur anses bero på muslimers 
svårigheter att anpassa sig till det svenska samhället.  

Som jag skrev ovan visar analysen av materialet att det finns markanta skillnader i 
nyhetsrapporteringen från de olika perioderna. Den främsta skillnaden är att artiklarna från den 
senare perioden inte innehåller så många politiska värderingar från skribenternas sida.  

Överlag vill jag utifrån analysen påstå att det i nutida nyhetsartiklar inte i lika hög grad 
existerar diskussioner om till exempel olika kulturers möjlighet till samexistens och direkt 
främlingsfientliga uttalanden vilket tyder på att Sverigedemokraternas ”putsning på fasaden” har 
lyckats. Jag kan dessutom säga att SD-Kurirens nyhetsartiklar som faktiskt rör islam och 
muslimsk kultur har minskat i antal och att jag har haft svårt att finna artiklar där det 
överhuvudtaget skrivs om islam och muslimsk kultur i det nutida materialet. Det finns dock en 
fråga som återstår, som jag inte i denna uppsats kan besvara, det är om Sverigedemokraterna som 
parti, internt, har gjort sig av med högerpopulistiska och neonationalistiska värderingar och 
numera kan klassas som ett ”städat” parti. Det finns en aspekt på denna fråga som jag anser är 
värd en reflektion. Von Essen menar att Sverigedemokraterna vid en första anblick kan se ut som 
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ett ”hyggligt” parti med en restriktiv inställning till invandring, men bara för att partiet inte har en 
öppen rasistisk agenda behöver inte det betyda att det kan räknas bort från allt vad rasism 
innebär.88 Den kanske mest centrala slutsatsen för denna uppsats är att det i materialet går att se 
en förändring när det gäller Sverigedemokraternas nyhetsrapportering och man kan se att en 
”putsning på partiets fasad” ägt rum. Orsaken till detta kan jag inte besvara med hjälp av 
frågeställningen till uppsatsen men det är en intressant forskningsfråga att följa upp vid ett annat 
tillfälle. 

                                                 
88 Ekström von Essen. (2006). s. 171 f. 
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Bilaga 1 
 I denna bilaga beskrivs mer specifikt hur jag gått till väga för att samla in analysmaterialet. Jag 
skrev tidigare i uppsatsen att jag har haft för avsikt att undersöka nyhetsartiklar i SD-Kuriren från 
två skilda tidsperioder för att se om det finns någon eventuell förändring i nyhetsförmedlingen.  

I SD-Kuriren finns olika sorters artiklar som exempelvis nyhetsartiklar, debattartiklar, artiklar 
som direkt rör Sverigedemokraterna och insändare. Dessutom skiljer tidningen på inrikes- och 
utrikes nyheter. För att avgränsa nyhetsmaterialet har jag endast valt att analysera artiklar om 
inrikesnyheter. De artiklar jag har använt mig av är alla publicerade i SD-Kurirens nätupplaga och 
finns tillgängliga i tidsskriftens elektroniska arkiv sorterade efter månad och år. Då det endast går 
att leta efter artiklar manuellt i SD-Kurirens arkiv, det vill säga artiklarna finns inte tillgängliga 
genom en sökmotor, valde jag ut ett antal ord som jag ville skulle finnas med i artiklarnas rubriker 
och som jag anser var relevanta för studiens syfte och frågeställning. Dessa sökord (som jag 
nämnde tidigare i uppsatsen) visade sig inte vara tillräckligt så jag fick utöka sökandet med olika 
ändelser på sökorden.  

Jag hade till en början för avsikt att ha material insamlat från hela år 2003 och år 2007 men då 
2007 inte innehöll så många artiklar som jag hade hoppats på, fick jag utöka min sökning till och 
med januari och februari 2008. Jag valde först ut alla artiklar som innehöll sökorden vilket totalt 
blev 45 st. Efter att ha gjort en snabb orientering av dessa kunde jag konstatera att vissa artiklar 
inte var relevanta för att besvara uppsatsens syfte och det återstod endast 30 artiklar som jag 
sedan minskade ner till 20 artiklar, jämt fördelade mellan de valda perioderna, det vill säga 10 
artiklar 2003 och 10 artiklar 2007- till och med januari februari 2008. Anledningen till att jag valde 
ut just dessa 10 artiklar, var att jag kunde konstatera efter att snabbt ha orienterat mig i materialet 
att de var representativa för alla 30 artiklarna. Observera att de 20 artiklar jag valt att analysera på 
djupet är vad jag anser är representativt för hela det aktuella materialet i SD-Kuriren. Jag vill 
dessutom tillägga att fördelningen av de artiklar jag sökte efter var ojämn under de båda 
perioderna, det vill säga att det under vissa månader inte alls publicerades några artiklar vars 
rubriker innehöll mina sökord, medan andra månader hade många artiklar som stämde på 
sökorden, vilket också förklarar varför de artiklar jag har valt att analyser på djupet är ojämnt 
fördelade på de olika månaderna under perioderna.  
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