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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta på 

sverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiska 

röst. I den tidigare forskningen lyfter jag upp att sverigedemokraterna på politisk nivå 

betraktats som något annorlunda. Vidare lyfter jag upp forskning som har gjorts kring 

avvikande och stigmatisering, hur detta sker och hur det påverkar individen i sitt vardagliga 

liv. Arbetet tolkas med hjälp av Goffmans tanke kring stigmatisering och Beckers tankar 

kring avvikande. I arbetet utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningsätt, för att fånga in 

individernas upplevelse av fenomenet. Studien grundar sig på fem intervjuer med individer 

som skulle rösta på sverigedemokraterna om det var val idag. I arbetets resultatdel lyfts upp 

hur de som intervjuas upplever att de blir bemötta, och vidare hur det finns ett stigma kring att 

vara sverigedemokrat på många håll, och att det även lett till negativa handlingar mot 

individen. Studien visar även att det finns anledning att inte vara öppen med sin politiska röst 

i en del sammanhang, då risken att misskrediteras är för stor. Upplevelsen av hur man bemöts 

som sverigedemokrat tycks dock vara mångtydig och situationsberoende.  

Nyckelord: Sverigedemokrat, SD, Avvikande, Stigma 
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Förord 

Ett stort tack till de fem informanterna som ställde 

upp och gjorde detta arbete möjligt! Även ett stort 

tack till de som ställt upp och bollat tankar och 

tolkningar kring denna uppsats, ni har förgyllt den!
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1 Introduktion 

Sverigedemokraterna skulle vara Sveriges näst största parti om det vore val idag. Utifrån en 

sammanställning som gjorts av de senaste opinionsundersökningarna1, skulle nämligen en 

femtedel av Sveriges befolkning lägga sin röst på sverigedemokraterna. Partiet är således det 

mest växande i Sverige, och partiets framfart har inte kantats av en tyst rapportering och 

knappast gått obemärkt förbi medborgarna i Sverige. Hanteringen av sverigedemokraterna 

som parti på politisk nivå har varit något av en het potatis. Att på politiskt plan samarbeta med 

sverigedemokraterna tycks för övriga partier ses som något högst olämpligt, och en infekterad 

fråga. Under början av 2017 öppnade partiledare för moderaterna, Anna Kinnberg Batra, upp 

för att det var tänkbart att öppna upp för att samtala och förhandla i vissa frågor med 

sverigedemokraterna. Detta möttes av en storm och moderaterna och Kinnberg Batra fick 

mycket kritik för detta.2 Att öppna upp för att tala politik med sverigedemokraterna som 

politiskt parti tycks alltså vidare inte betraktas som acceptabelt på den politiska nivån. 

I och med dessa utspel och de senare opinionsundersökningarna kom jag att slås av att jag inte 

kände någon som röstade på sverigedemokraterna. Jag har vänner och bekanta som däremot 

är öppna med att de röstar på, eller är politiskt aktiva, inom samtliga andra partier i Sveriges 

riksdag. I detta även inkluderat mindre partier som Feministiskt initiativ och piratpartiet, som 

inte är partier i riksdagen. Trots att ingen som jag känner är öppen med att de skulle rösta på 

sverigedemokraterna om det vore val idag, talar opinionsundersökningarna för att 

verkligheten ser annorlunda ut, och att en femtedel skulle rösta på partiet om det vore val 

idag. Denna distinktion kom att bli grunden för detta arbete, då det, om så faktiskt skulle vara 

svaret att det finns en laddning mot att berätta för sin omgivning att man väljer att rösta på 

sverigedemokraterna. En tankegång som dock kan ses som paradoxal då att rösta på 

sverigedemokraterna är det näst vanligaste paritet som befolkningen i Sverige idag skulle 

välja.  

Samspelet mellan att välja att rösta på ett parti och bemötandet är vidare av betydelse för ett 

samhälle som grundar sig på att samhällets makt utgår från folket, och vidare den stora 

betydelse som riksdagen har för att företräda folket, vilket även är en av de mest 

grundläggande principer enligt grundlagen3. Den politiska rösten är den som ska leda fram det 

eller de partier som av Sveriges befolkning bedöms som dess främsta företrädare, och vidare 

en av de mest grundläggande principerna i en demokrati. Av denna anledning är det av stor 

betydelse att även förstå vad det innebär för ett vardagligt liv, och hur människor i sin 

omgivning reagerar på det som individen väljer att stödja och rösta på, då det är en grund i det 

samhälle vi lever i, och benämner som demokratiskt, att individen kan rösta fram de som hen 

anser företräder dennes åsikt på bästa sätt. 

Det tycks inte tidigare ha förts någon debatt vad det gäller frågan om hur man kan samtala om 

att man väljer att rösta på sverigedemokrat, och vidare inte heller hur individen bakom rösten 

upplever att hen blir bemött. Debatten som förs har tidigare enbart legat på en politisk nivå, 

och det enda som har skrivits utifrån ett väljarperspektiv är ett kortare uttalande i en artikel, 

gjort av Li Bennich-Björkman, professor i statsvetenskap. Hon menar på att partiet i större 

                                                 
1 https://val.digital/Party-SD/ 20170419 
2 http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Er6bP/anna-kinberg-batra-om-forhandlingar-med-sd 2017-06-10 
3 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/  2017-06-13 

https://val.digital/Party-SD/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Er6bP/anna-kinberg-batra-om-forhandlingar-med-sd
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/
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utsträckning betraktas som ett mer accepterat alternativ att rösta på, och att partiet ständigt, 

även inom den närmsta tiden kommer växa, och vidare bli mindre stigmatiserat4.  

Dock framgår i artikeln att detta är just ett kortare uttalande, och att det är vad en välansedd 

professor tror med anledning av att det finns en tydlig trend att partiet växer, och att det även 

troligtvis kommer att göra det framöver. Här uppstår en paradox, för om ett parti är så pass 

stort som sverigedemokraterna, hur skulle det kunna komma sig att öppenheten av att vara det 

tycks vara osynlig på sina håll? 

1.1 Problemformulering och syfte  
Med detta som bakgrund för det oss vidare till det som detta arbete syftar till att handla om, 

nämligen att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta på sverigedemokraterna 

upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiska röst.  

Frågeställningen jag har arbetat utifrån är: Hur SD-väljaren upplever sig bli bemött av 

människor i sin vardag? 

1.2 Avgränsningar 
I detta arbete avser jag främst att fokusera på individens upplevelse av bemötandet, till följd 

av hur hen röstar. Fokus på varför personen väljer att rösta på partiet, och dessa politiska 

åsikter är i grunden inte vad detta arbete kommer röra, om än det inte är möjligt eller önskvärt 

att separera dessa åt fullt ut. Detta arbete handlar inte om sverigedemokraterna som politiskt 

parti, utan återigen upplevelsen av bemötandet som sker kring de som väljer att rösta på 

partiet.    

  

                                                 
4 http://www.dn.se/arkiv/nyheter/rosta-pa-sd-inte-langre-forenat-med-stigma/ 20170419 

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/rosta-pa-sd-inte-langre-forenat-med-stigma/
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2 Tidigare forskning 

Forskningsområdet kring hur väljare till sverigedemokraterna upplever sig bli bemötta av 

omgivningen, är ett område som det inte tidigare lagts fokus på. Av denna anledning 

presenteras i detta kapitel, dels forskning kring det rent politiska planet under rubriken 

Sverigedemokraterna, ett parti som avviker från de andra? Detta görs för att få en bredare 

grund att utgå från i detta arbete, beträffande vad sverigedemokraterna är för ett parti, och hur 

det betraktas. Även om arbetets inriktning inte ligger mot sverigedemokraterna som parti, 

utan hur individen som sådan upplever sig bli bemött till följd av sin politiska röst, blir detta 

aktuellt, då det möjliggör en viss förståelse kring hur sverigedemokraterna som parti 

betraktas, och har betraktats över tid.  

För att vidare få ett bredare perspektiv på bemötandet som sådant, lyfts nedan upp två 

ytterligare områden, Den negativa tillskrivningen samt konsekvenserna av den negativa 

tillskrivningen. Grunden till detta är att skapa en förståelse kring hur tidigare forskning ser på 

hur individen upplever sig bli negativt bemött till följd av en egenskap, handling, eller ett val. 

Något som även förs vidare i det tredje temat, kring hur detta påverkar individen. Valet av 

dessa artiklar är spretiga, och mot olika håll, men det som finns gemensamt är kärnan i 

artiklarna, nämligen den negativa tillskrivningen, och vidare även hur det kan påverka 

individen. Tanken kring detta ligger även i att få en djupare förståelse för vad det negativa 

tillskrivandet kan innebära för individen, för att kunna utgöra en grund för att tala om 

huruvida rösten på sverigedemokraterna kan kantas av en negativ tillskrivning eller inte. Valet 

av denna tidigare forskning bottnar således i den inledande tankegången kring att det tycks 

finnas en viss känslighet mot att vara sverigedemokrat, men ska i sig själv inte betraktas som 

ett ställningstagande från min sida att det finns en negativ tillskrivning av att rösta på 

sverigedemokraterna, utan som ett sätt att kunna tala om den upplevelsen som finns, och 

huruvida det finns likheter eller skillnader mot den tidigare forskningen i relation till hur det 

är att vara sverigedemokrat, vilket är något som diskuteras senare i arbetet i diskussionsdelen.  

I tidigare forskning kring sverigedemokraterna talas det om att partiet betraktas som 

främlingsfientligt, och i vissa fall högerpopulistiskt och extremt. Detta är analyser som görs 

av partiet som sådant, och som jag i grunden inte avser fördjupa detta arbete kring, då det är 

väljarnas upplevelse som detta arbete handlar om, och inte det politiska partiets historia och 

rötter. Forskning kring partiet som sådant finns det redan sedan tidigare. Något som jag 

kommer att återge vissa delar av denna forskning, för att kunna ge en djupare inblick till hur 

partiet betraktas, och retoriken som sker kring partiet. Att tillägga är vidare att jag inte heller 

avser lägga en värdering kring vilken roll partiet som sådant har, vad som faktiskt är moraliskt 

respektive omoraliskt, utan återigen, hur dessa väljare upplever bemötandet av andra 

människor i deras vardagliga liv.  
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2.1 Sverigedemokraterna, ett parti som avviker från de andra? 
På det rent politiska planet finns det klara tendenser till att partier av mer högerpopulistisk art 

har varit framgångsrika i Europa under de senaste åren. Ett bidrag till denna kartläggning från 

2006 talar samtidigt om att Sverige skulle vara något av ett undantag i Europa kring att ha 

högerpopulistiska inslag i politiken. Konkret talas om att det handlar om att dessa partier får 

medvind i tider där det finns ett missnöje till den rådande politiken, samt en upplevd 

alienation till de politiska partierna5. Då denna rapport skrevs 2006 menade författarna på att 

Sveriges utmaning var att tackla dessa högerpopulistiska partier, som här framlyfts som 

Sverigedemokraterna, som vid denna tid alltså inte kommit in i riksdagen.  Att hantera den 

närvaron som denna typ av partier sker inom ramarna för det politiska systemet är oerhört 

viktigt då denna typ av partier inte är ett övergående fenomen, och dess närvaro kan således 

inte heller bortses från.6 Detta är något som har skett, genom att högerpopulistiska partier 

inom Europaparlamentet har negligerats och marginaliserats, för att deras röster inte ska få 

rum att höras7. 

Sverigedemokraterna har inte behandlats som vilket parti som helst, vilket bland annat 

framgår av att partiet 2007 inte bjöds in till Nobelfesten, som ska ses som en tradition för 

samtliga riksdagspartierna. Nobelfesten kan vidare ses som en ritual och handlar vidare om 

något större än Nobelfesten som sådan. Hellström, forskare kring sverigedemokraternas 

framväxt, menar på att den symboliska betydelsen snarare ger en signal om att 

sverigedemokraterna som parti inte är vilket som helst, och inte välkomnas till en sådan viktig 

nationell högtid, partiet ställs i en utanförskapsposition. Partiet ses inte som ett parti i 

mängden av utomstående aktörer8. Samtidigt är SD något som alla kan hata, från borgerliga 

sidan ses partiet bestå av missnöjda socialdemokrater, samtidigt som den rödgröna sidan talar 

om partiet som typiskt högerorienterat, med tryck på en retorik som är främlingsfientlig9.  

Det som kan sägas av den tidigare forskningen här ligger vid problematiserandet av att stöta 

bort politiska partier som har röstats fram, om än de anses ha högerpopulistiska inslag. 

Samtidigt säger denna forskning något om hur dessa partier, och däribland även SD som parti, 

har behandlats, och betraktas av vår samtid, ett parti som inte ska ges utrymme i debatten, och 

isoleras och märks ut som ett parti skilt från de andra. Beträffande denna forskning ska man 

dock ha i beaktning att den har gjorts för 10 år sedan, vilket var i en tid då 

sverigedemokraterna fortfarande inte var särskilt stora, och ännu inte satt i riksdagen.  

Ett begrepp som lyfts upp kring SD är ibland att partiet som sådant är extremt i sina 

värderingar. Enligt en studie kring begreppet ”extremist” ska termen ses som ett stigmaord, 

som i grunden tjänar till att belysa en ovärdighet hos de som benämns som extremister. Detta 

är vidare en handling som sker på en större nivå, i ett större sammanhang, där de som pekar 

ut, också befäster sin normativa position. Samtidigt accepterar inte de som blir ettikerade med 

”extremist-stämpeln” sin position, utan förkastar detta och tar avstånd från att vara det som 

påstås, oavsett bakomliggande evidens10. Vidare kan det som betraktas som det extrema ses 

som en radikalisering av det normativa, att uppnå en ökad skärpning av det som betraktas som 

norm i den specifika kulturen, såsom exempelvis stängda gränser eller ökade krav på 

                                                 
5  Populism och främlingsmisstro Sverige i Europa, Integrationsverket, Norrköping, 2006, 83–84. 
6 Integrationsverket. Populism och främlingsmisstro, 86–88. 
7 Ibid, 49. 
8 Anders Hellström. Varför vi älskar att hata sverigedemokraterna. Tidskrift för samhällsanalys,2013, 70–72.  
9 Hellström. Varför vi älskar att hata sverigedemokraterna, 91. 
10 Sörbom, A., & Wennerhag, M. Begreppet extremism - en kritisk introduktion. Tidskrift för samhällsanalys, 

2016, 22–23  
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medborgarna11. Dock blir stigmatiseringen som görs utifrån de etablerade tolkningarna över 

hur politik ska se ut, nödvändig då det uppstår ett hot mot dessa centrala värderingar. Om det 

skulle varit politik som inte hade kopplingar till rådande normer, eller till fullo sakna 

substans, vore det enklare att avfärda dessa, varför även en aktiv stigmatisering inte hade 

behövts som en maktteknik12.  

Denna forskning handlar förvisso inte specifikt om sverigedemokraterna, men essensen, att ett 

parti av andra parter betraktas som extremt är nog för att övriga partier ska agera på ett 

stigmatiserat sätt i frågan, vilket framgår att SD har betraktats som, utifrån det som tidigare 

belysts i den tidigare forskningen här ovan. Individen som väljer att rösta på partiet kan 

således stämplas för en åsikt som bedöms vara extremistiska. 

Väljarna till partiet som sådant är dock, enligt vad Sannerstedt13 kommer fram till i ett 

bokkapitel kring frågan hur extrema sverigedemokraterna är, inte vare sig högerextrema eller 

marginaliserade människor som lever i ett utanförskap. Inte heller är de att betrakta som mer 

bittra än några andra. Det som skiljer en SD-väljare från andra väljare är framförallt 

sakpolitiska, och särskilt i frågan kring invandring/flyktingpolitiken, och vidare ett missnöje 

mot hur andra politiker hanterar dessa frågor, varför även ett generellt missnöje, och en ökad 

kritik mot svenska politiker, medier samt sammantaget den svenska demokratin återfinns. 

Detta är en given punkt där väljarna som sådana skiljer sig nämnvärt från anhängare till 

övriga etablerade politiska partier. 14 

2.2 Den negativa tillskrivningen 
I en studie kring barnfrihet framkommer reaktioner mot kvinnorna i studien ofta i form av ett 

ifrågasättande av att dessa kvinnor inte passar in i mallen, samtidigt som dessa kvinnor 

upplevde sig finnas i en gråzon i samhället, där de inte riktigt passar in. Närmast 

påhoppsliknande kommentarer, som tillskriver kvinnan som inte vill ha barn som en idiot 

förekommer. Samtidigt uppstår hos vissa kvinnor ett tvivel över om hennes åsikt ska ändras, 

för att passa in. Samtidigt så tycks kvinnans åsikt i frågan inte väga lika tungt som 

omgivningens tro om att de vet bättre, och säger att hon kommer ångra sig.15  

Vidare finns forskning kring långtidssjukskrivna till följd av en sjukdom som är dold, och hur 

dessa upplever sig bli behandlade. Här beskrivs hur de upplever sig bli behandlade som luft, 

och att de ofta började tvivla på sig själva, och undvek handlingar som riskerade att resultera i 

att få frågan om hur det var på jobbet, som hon var sjukskriven från. I denna studie framhävs 

att det finns skillnad mellan de olika orsakerna till stigma, beroende på vilken diagnos 

individen fått, men att såväl skam som stigma var tydliga inslag16.   

2.3 Konsekvenser av den negativa tillskrivningen  
Studien om långtidssjukskrivna belyser vidare hur det oavsett bakgrunden till upplevelsen av 

skam eller stigma, så finns det negativa följder på hälsan. Vidare innebar detta konkret att de 

sjukskrivna upplevde en lägre statusnivå i vardagslivet och på jobbet, att de blev behandlade 

med mindre respekt, samt att viss misstänksamhet från vänner och familj förekom. En del 

                                                 
11 Wennerhag Begreppet extremism - en kritisk introduktion, 30. 
12 Ibid, 30–31. 
13 Anders Sannerstedt Hur extrema är sverigedemokraterna, i: A. Bergström, B. Johansson, & M. Oskarsson, 

Fragment Som-institutet, Göteborg. 406–412  
14 Sannerstedt Hur extrema är sverigedemokraterna 406–412 
15 Helena Peterson, Barnfri - en stigmatiserad position. Sociologisk forskning, 2011, 12–14. 
16 Aronsson, G., Marklund, S., & Johanne Solheim, L. Skam, stigmatisering och framtidstro bland 

långtidssjukskrivna i "osynliga" diagnoser. Socialmedicinsk tidskrift, 2015, 521-526 
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upplevde även att människor de mötte vek undan till följd av stigma. Dock var 

samstämmigheten i det upplevda inte total, vilket är relevant att påpeka, då denna studie talar 

för att det finns en skillnad mellan hur individer upplever sig blir behandlade till följd av sitt 

stigma, samtidigt som det finns skillnad beroende på vad stigmat är. I denna studie gjordes en 

jämförelse mellan psykiatriska diagnoser och muskuloskeletal diagnos, där stigmat kring en 

kombination av de båda var mest stigmatiserat, men även att de psykiatriska diagnoserna var 

mer stigmatiserat och fyllt av skam än de muskuloskeletala. 17 

Konsekvenser av att leva på ett sätt som är förenat med ett stigma framkommer i en studie 

kring män som säljer sex till andra män, och som upplever trakasserier och våld till följd av 

detta. I studien framkommer exempelvis hur en respondent får utstå trakasserier i den småstad 

han kommer ifrån, där dessa handlingar betraktas som mycket avvikande. Där beskrivs han 

som sjuk, och som någon som inte är accepterad. Han blir kallad för ”bögen”, och benämnd 

som sjuklig och onormal. I en annan, lite större stad upplever han däremot att han får vara 

”som han är”.18 Vidare finns det en tendens i studien att sexsäljarna väljer att vara dolda med 

vad de gör, för att inte bli outsiders, att behålla hemligheten eftersom det finns ett sådant 

stigma kring dessa handlingar19. 

I en artikel som berör djurrättsaktivister som avvikare i en social rörelse, berörs hur dessa 

avvikare hanterar det faktum att de upplever den polariserade uppdelningen mellan ”vi” och 

”dem”20. Här blir subkulturen viktig för att möta människor som accepterar de värderingar 

som has, och det blir som ett alternativt hem. Vidare innebär denna mötesplats även ett utbyte 

och formande av ett särskilt sätt att tala på, egna hierarkiska ordningar, där exempelvis 

veganen har högre status än vegetarianen, och vidare köttätaren21. Vidare blir 

kommunikationen över internet en viktig del, för att få utbyte kring recept och vad som är 

lämpligt att köpa i enlighet med deras subkultur. Att få ett utbyte av andra, och kunna dela 

tankarna kring att vara vegan med andra, framstår även som av stor vikt för att kunna klara av 

att leva ut den veganska livsstilen, att vara ensam i denna avvikarroll framstår här som oerhört 

svårt22.  

2.4 Avslutande reflektioner kring tidigare forskning  
Utifrån den tidigare forskningen kan utlösas att sverigedemokraterna på politisk nivå betraktas 

som ett parti som skiljer sig från de andra. På politisk nivå har åtgärder skett för att tydligt 

markera ut att detta är ett parti som man tar avstånd ifrån. Den forskning som vidare är gjord 

mot sverigedemokrater som väljare, gör att vi kan konstatera att det är just att det är just 

vanligt folk, med distinktionen i frågan om invandrings & flyktingpolitik. 

Vidare kan talas om att tillskriva ett stigma och att bli negativt tillskriven. Denna forskning 

har inte varit inriktad mot väljare till sverigedemokraterna, utan helt andra håll. Det som dock 

är intressant gentemot detta område är den negativa tillskrivningen som sker med anledning 

av en specifik faktor, såsom barnfrihet eller att sälja sex. Processen och konsekvensen i 

avseendet att stigmatisera kan påminna om varandra oavsett vad som är grunden till 

                                                 
17 Aronsson, Marklund, Solheim, Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i "osynliga" 

diagnoser, 521-529 
18 Eriksson, N., & Knutagård, H. Sexmänsäljer.se/x - nöje blir funktion, Malmö: RFSL Rådgivningen Skåne. 

2005, 65  
19 Eriksson & Knutagård, 63 
20 Lindblom, J., & Jacobsson, K. A Deviance Perspective on Social Movements: The Case of Animal Rights 

Activism. Deviant behavior, 2014, 145. 
21 Ibid 145 
22 Ibid 146 
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stigmatiseringen. Vidare finns det tillskrivningar av den som innehar stigmat som tydligt är 

förenligt med andra negativa delar, vid sidan av det som det faktiska stigmat kretsar kring. 

Detta kan vidare föranleda att bli kallad för ord som är av negativ art, vidare kan även status 

påverkas negativt. Detta som bakgrund talar vidare alltså för en problematik med att bli 

stigmatiserad, och att sverigedemokraterna som parti är något som hanteras annorlunda. Detta 

leder oss vidare kring vad detta arbete kom att handla om, som alltså den tidigare forskningen 

inte tidigare har tittat närmare på. Alltså hur individer som väljer att rösta på 

sverigedemokraterna upplever detta klimat, och hur bemötandet upplevs.  
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3 Teoretisk och begreppslig referensram 

I denna del av arbetet presenteras den teori som används i detta arbete. Till en början 

presenteras bakgrunden till valet av teorierna, samt de förtjänster som finns med att använda 

sig av dessa i kombination med varandra. Vidare lyfts en mer djupgående ingång av såväl 

teorierna som de begrepp som används i arbetet.  

3.1 Bakgrund till det teoretiska arbetet, och valet av dessa 

Valet av teoretiker har i detta arbete landat på Erving Goffmans teorier kring stigmatisering, 

och även stämplingsteorin. Beträffande stämplingsteorin, som mer ingående presenteras i 

kapitel 3.3 stämplingsteori och avvikande, finns det flera teoretiker som använder sig utav 

begreppet stämplingsteorin, och däribland även Howard Becker, som används i detta arbete 

kring stämplingsteorin. Ett inslag är även vissa tankar och teorier av Mats Hilte, främst vad 

det gäller hur moralen spelar in i hur vi bemöter andra människor. Valet av att kombinera 

dessa, ligger i att de kompletterar varandra och ger en möjlighet att få ett bredare spektrum 

vad det gäller den teoretiska grunden. Goffman och Becker har sina likheter, och bottnar i en 

gemensam grund, med rötter i chicagoskolan.  

Chicagoskolan var som störst, och influerade sociologin kraftigt framförallt under 1920-1930-

talet. Men om än chicagoskolan som sådan har gått tillbaka i dess generella inflytande på 

sociologisk forskning har den än idag levt vidare, och har relevans särskilt mot den kvalitativa 

forskningen. Något som skett kan till viss del talas om en förskjutning av sociologin, där det 

med tiden blev mer intressant att fokusera på mer statiska analyser, än chicagoskolan som är 

känd för att fokusera på individens personliga uppfattningar för att nå sitt resultat, något som 

Becker i sitt arbete kring stämplingsteorin är ett bra exempel på. 23Detta är även det som är en 

högst lämplig infallsvinkel för detta arbete, då det är just individens upplevelse, och hur hen 

ser på tillvaron som är väsentligt för att förstå fältet. Kring denna bakgrund som teoretikerna 

haft kan vidare sägas att detta innebär att det finns tankar som gemensamt finns med såväl 

Goffman som Becker. En betydelsefull skillnad, som stärker upp betydelsen av de båda är 

stigmateorin betraktar individens hanterande av det faktum att hen blir stigmatiserad i större 

utsträckning än Beckers teori om stämplingsteori. Det finns även en relevant distinktion 

mellan hur dessa betraktar det som är avvikande och det som är normalt, och har vidare olika 

teorier utifrån detta. En styrka av att inte enbart använda sig av en av dessa teoretiker ligger 

bland annat i denna distinktion. Att det skulle betraktas som avvikande att rösta på 

sverigedemokraterna är inte givet, inte heller på vilket sätt det skulle betraktas som en norm, 

och det är inte heller givet att det finns risk att bli negativt bemött till följd av sin röst. Att då 

använda sig av två teoretiker ger en ökad möjlighet att faktiskt förstå hur en sverigedemokrat 

blir bemött, eftersom tolkningen inte enbart är från enbart ett teoretiskt perspektiv. 

Det finns en skillnad från andra avvikelseområden som gör detta område något annorlunda 

mot de mer typiska stigman eller bakgrund till vad som är avvikande, och även varför man i 

en första anblick kan rynka på näsan och fråga sig varför dessa är lämpliga för att förstå hur 

sverigedemokrater blir bemötta. Valet av att använda sig utav dessa i det teoretiska arbetet 

bottnar dock i, som beskrevs redan i inledningen; dels min förförståelse i området, där en 

upplevelse av att partiet och dess väljare i vissa avseenden kanske inte betraktas på samma 

sätt som övriga partier och dess väljare betraktas. Tankegången bakom valet bottnar vidare i 

att möjliggöra och skapa en grund att få förståelse för hur det kan förstås att det parti som idag 

vid ett val skulle bli Sveriges näst största, även tycks vara något annorlunda. I valet av teori 

                                                 
23 Ritzer George Sociologisk teori 2006 167-178 
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ska dock inte ses som att ställningstagandet är att leta efter och söka ett svar som talar för att 

det skulle vara avvikande att vara sverigedemokrat, eller för den delen normativt, utan snarare 

för att förstå det klimatet som sverigedemokraten upplever är rådande, och vidare alltså hur 

hen blir bemött. Oavsett om utfallet är att det kan betraktas som normativt eller avvikande, är 

det relevant att förstå och tolka utifrån Becker och Goffman, då en kraftig, närmare 

explosionsartad utveckling har skett, och partiet vuxit kraftigt, och vad som är accepterat i ett 

samhälle är föränderligt, och något som såväl Goffman och Becker tar fasta på, och även har 

begrepp och teorier för att möjliggöra en större förståelse för vad denna utveckling har 

upplevts för individen som väljer att rösta på sverigedemokraterna.  

3.2 Stigmatisering 

Goffmans teori kring stigma kretsar kring att den som är avvikande från normen stämplas av 

den ”normale”, för att upprätthålla de traditionella normer som råder i samhället. Termen 

stigma ska ses som en egenskap som är djupt misskrediterande, och alltså nedsättande. Det 

som individen visar sig vara förbunden kring, är också den kategori som hen kommer att 

kallas för, och som kommer känneteckna hens sociala identitet. Vidare reduceras individen 

från att vara en fullständig människa, till denna egenskap. Individen befästs med ett stigma. 

Vidare är det vid tillfällen då vi är medvetna om att någon i sammanhanget har ett stigma, att 

ta till kategoriseringar och föreställningar om individen som inte stämmer, samtidigt som både 

den stigmatiserade och den normative lätt blir obekväma av situationen. Att den ”normale” 

stigmatiserar den som avviker från det normativa bottna i att upprätthålla rådande normer som 

anses vara traditionella i samhället.24 

Dock innebär ett stigma i en situation inte per automatik att det är ett stigma i en annan grupp, 

där kan istället samma egenskap fungera som en bekräftelse och vägen till att uppnå 

grupptillhörigheten till fullo. Egenskapen som är stigmatiserad kan således ses som delad och 

situationsberoende, samt om den är positivt eller negativt laddad. Dock blir den 

stigmatiserade utav människor överlag stämplade och bemött med diskriminerande åtgärder, 

som vidare kan detta reducera den stigmatiserades tillvaro. Den stigmatiserade lyfts fram som 

misslyckad och underlägsen samtidigt som fokus läggs på hur farlig hen är till följd av 

stigmat. Vidare kallas även personen för diverse stigmatermer, såsom idiot och krympling. 

Detta helt oberoende av vad dessa termer i grunden står för.25 

Individen upplever att det är skamligt att hen innehar denna egenskap, varför det inte sällan 

görs upp en bild kring sig själv, med den stigmatiserade egenskapen saknas. Känslan av skam 

blir påtaglig och samtidigt uppkommer en känsla av att inte veta vad andra anser om en, på ett 

djupare plan, varför en känsla av att vara ifrågasatt uppkommer. Detta gäller inte enbart frågor 

som har något med egenskapen som ses som stigmatiserat att göra, utan handlar även om 

alldagliga händelser i livet. Efter tilldelningen av stigma kan dock dessa små delar, som 

tidigare varit oväsentliga noteras som anmärkningsvärda hos individen26. 

3.2.1 Den moraliska karriären 

Goffman lyfter vidare upp vikten av samhörighet med andra som liknar den stigmatiserade. 

Detta är oberoende av huruvida gruppen träffas på ett formellt eller informellt sätt, eller om 

den kan benämns som etablerad eller inte. Den moraliska karriären kretsar kring att hitta sin 

                                                 
24 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet, 2014, 10–27. 
25 Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet 11–13. 
26 Ibid 15–22. 
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sociala roll i samhället, trots sitt stigma. Det är i samband med att vistas med andra liknande 

människor som individens ”moraliska karriär” kan utvecklas27.  

Vidare kan den stigmatiserade så småningom inse att de som delar stigma är personer precis 

som honom. Att förneka de mänskliga dragen hos dessa människor blir främmande, och 

onaturligt, vilket är vanligt innan stigmat befästs hos individen. Goffman lyfter här upp ett 

exempel på en krympling som kommer till insikt att det inte enbart är det fysiska handikappet 

som krymplingar kan definieras med, det finns istället mängder av andra egenskaper, som 

dessa individer kan ha, precis som det är med alla människor. Den stigmatiserade får vidare 

alltså här tillbaka en del av att vara mänsklig, som i och med stigmatiseringen mattas av.28 

3.2.2Att passera  

Att passera handlar enligt Goffman om att stigmat förblir okänt för andra än individen som 

innehar stigmat. Då ett stigma är dolt för alla andra än hen själv, är de möjligt att gå obemärkt 

förbi, så länge individen inte väljer att prata om sitt stigma. Dock är det närmast nödvändigt 

att blotta sitt stigma för att kunna inneha en djupare intim relation för de man har en sådan 

relation med, alternativet är en känsla av skam, där den stigmatiserade upplever skam till följd 

av att hen inte vågar anförtro detta till de i sin närhet. Samtidigt är det dock inte alltid 

önskvärt att dölja sitt stigma, i en del situationer privilegieras den stigmatiserade genom att 

avslöja sitt stigma. Goffman belyser ett exempel med en luffare som gynnas i det avseendet 

att han kan få mat genom att avslöja att han är luffare, men att det samtidigt är något som 

behöver döljas för polisen. Individen med stigmat anpassar sig vidare alltså efter vilken klass 

av människor hen samtalar med.29 

3.3 Stämplingsteori och avvikande 
Stämplingsteorin kan beskrivas som ett större samlingsnamn för att, i grunden förstå 

avvikande, i benämningen att det är ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare, och inte 

som en egenskap. Tanken inom stämplingsteorin är vidare i grunden att förstå avvikelsens 

natur genom att förstå varför någon stämplas, och alltså av omgivningen betraktas som 

avvikande. Beträffande Becker är dock hans syn på vad avvikande är mer diffus än vad vissa 

tidigare kriminologiska teoretiker, då uppfattningen från Beckers sida inte är att det går att 

särskilja den avvikande och den icke-avvikande så pass lätt. Becker trycker vidare på att det 

finns faktorer som är avgörande för huruvida en person stämplas eller ej, som har med bland 

annat individens bakgrund, sätt att klä sig och det sättet som individen talar på.30  

Utifrån Becker är det först och främst viktigt att förstå att det som betraktas som avvikande 

och normativt är något som förändras över tid, och är beroende på den rådande kulturen i 

samhället. Vidare finns det även delade meningar kring vad som är accepterat i en kultur och 

inte, vad som en grupp i samhället bedömer vara regler, görs inte av andra grupper. Grunden 

för om en handling är avvikande eller ej bedöms utifrån hur omgivningen bemöter den31.  

Becker betonar vikten av att förstå att det vid studier utav det ”avvikande”, finns en skillnad i 

perspektiv på det som individen gör; och det som andra fördömer. Där det handlar om att 

förstå att individen som utgör det avvikande inte ser likadant på den handlingen som de som 

fördömer hen, och vice versa. Med fördömande ögon på handlingen skapas således en 

                                                 
27 Ibid 48 
28 Ibid 48–49 
29 Ibid 83 
30 Antony Giddens, Sociologi 2007, 590-591 
31 Howard Becker, Utanför – avvikandets sociologi, 2006, 22–24. 
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svårighet för oss att förstå det perspektiv som individen, tillika den uppfattade avvikande, 

utgör. 32 

Becker talar om begreppet avvikarkarriär för att förklara processen kring avvikande. Denna 

tar sin början i att individen bryter mot något normativt uppsatt. Allt som oftast är individen 

medveten om att normen existerar, men i de fall individen är djupt involverad i en subkultur 

är det möjligt att hen inte är medveten om att ett sådant beteende är avvikande. Detta kan 

gälla exempelvis språkbruk, som i subkulturen är accepterat och önskvärt, men av 

utomstående, och i övriga sammanhang betraktas som avvikande.33 

Becker talar vidare om avvikelsen handlar om huruvida individen lever ut sin impulsivitet 

eller inte. Många gånger kan konsekvenserna av de impulsiva tankarna, som skulle leda till en 

avvikande handling ha ett för högt pris kring många andra aktiviteter som individen är 

involverad kring. Normala människor, menar Becker, tyglar dessa impulser eftersom 

investeringen i att vara normal är för hög för att raseras av ”okonventionella impulser”. För att 

förstå den avvikande måste vi därför förstå hur hen kan agera oberoende av de konventionella 

uppfattningarna. Ett exempel med marijuanarökare görs av Becker, där han menar på att det 

finns föreställningar kring droganvändandet, som kommer påverka huruvida individen väljer 

att bruka marijuanan eller ej. De moraliska föreställningarna kring substansen som finns i 

samhället måste av brukaren kunna bortförklaras som att de är okunniga och inte har den 

insikten kring vad det faktiskt innebär34.  

Om än marijuana och en röst på ett politiskt parti kan tänkas ligga långt från varandra, finns 

det här klara likheter. Om den åsikt som betraktas som konventionell är att inte bruka 

marijuana, respektive att inte rösta på sverigedemokraterna, kan vi se hur samma process 

behöver ske för att kunna rättfärdiga det okonventionella beteendet.  

3.4 Den sociala kontrollen 
Det är alltid, menar Hilte, en fråga om makt på olika plan då det rör sig om avvikarsituationer. 

Den sociala makten ligger främst hos den som stämplar, då hen alltid har ett övertag och den 

som stämplas blir moraliskt degraderad. Samtidigt kan de som utmärker avvikare framstå som 

moraliska och laglydig samhällsmedborgare. Denna uppgradering är helt beroende av 

nedgraderingen av andra.35 

Hemlighetsmakeri talar Becker om som ett stadie då marijuanarökaren begränsas, till följd av 

social kontroll, då hen upplever att det skulle utgöras en sanktion om det kom fram att hen 

brukade marijuana. Dessa sanktioner behöver inte vara verkliga, utan det handlar om att det 

finns en upplevelse hos marijuanabrukaren att det skulle ske någon form av sanktioner som 

gör att det vore önskvärt att vara öppen med sitt marijuanabrukande. Detta gör att 

marijuanabrukaren döljer detta, då de relationer som finns utanför andra brukare är för viktiga 

för att raseras av sitt marijuanabruk. Denna känsla och vikt av hemlighetsmakeri är som 

viktigast för en marijuanabrukare i nybörjarstadiet av sin avvikarkarriär, och allt eftersom hen 

umgås med andra marijuanabrukare löses kontrollen upp och hen inser att hen inte kommer 

att bli avslöjad. Detta till trots att det fortfarande kan förekomma sanktioner om det kommer 

fram att hen brukar marijuana. För varje gång marijuanabrukaren reviderar föreställningen 

                                                 
32 Becker Utanför – avvikandets sociologi, 27. 
33 Ibid 35 
34 Ibid. 75 
35 Mats Hilte Avvikande beteende, 1996, 125 
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över att hen ska bli bestraffad kan en ny nivå av användningsnivå nås, och vidare en framgång 

i avvikarkarriären. 36 

Becker menar på att det finns konventionella moralgrepp som funkar för att kontrollera 

avvikaren, och vidare, marijuanaanvändningen i sitt exempel. För att brottas med de moralbud 

som råder i samhället måste avvikaren, i nybörjarstadiet skapa sig en ny bild av den 

avvikande handlingen, till en nivå som åtminstone inte ser den som förkastlig enbart med 

anledning av rådande samhällsnormer. Succesivt kan dessa åsikter, genom att umgås med mer 

etablerade avvikare kan succesivt nybörjaren utveckla rationaliseringar och försvar mot att 

den avvikande handlingen är moraliskt accepterar. Den avvikande nybörjaren upplever sig 

vara mer frigjord än den konventionella synen, genom att rättfärdiga åtminstone delar av den 

avvikande gruppens handlingar och tankar. Succesivt kan nybörjaren bli ytterligare etablerad 

och istället se det avvikande som något som är direkt positivt för att främja det som den 

konventionella moralen säger skulle vara skadligt.37 

Avgörande för Beckers exempel med marijuanaanvändandet är att den som ska bli etablerad 

lyckas strunta och bortse från dessa konventionella moraliska uppfattningar som finns om 

marijuana och vidare rationaliseringar och motiveringar som normalt används av andra 

brukare, och likasåväl mer etablerade avvikare i avvikargruppen. Det är när de konventionella 

åsikterna betraktas som okunniga åsikter, och sanningen ses som det som avvikargruppen 

anser vara en sanning utifrån sitt inifrån perspektiv, där de utbyten som gjorts blir viktigare 

och mer betydelsefulla än det konventionella. 

  

                                                 
36 Becker Utanför – avvikandets sociologi, 66–71  
37 Ibid. 71-75 



17 

 

4 Metod 

Sverigedemokratens upplevelse av bemötande är som fenomen intressant att tala om utifrån 

hermeneutik, just eftersom hermeneutiken möjliggör att utgå från individens upplevelse på ett 

önskvärt sätt. I nedanstående avsnitt kommer jag gå vidare in på metodologiska tankar som 

jag haft i mitt val av hermeneutiken, och vidare förklara mer ingående vad hermeneutiken 

som metod innebär; samt hur jag har använt mig av metoden i detta arbete.  

4.1 Hermeneutik 
Centralt inom hermeneutiken är att förstå världen, och däri även inkluderat individens 

livsvärld, och hur denne upplever sin omvärld38. Det är alltså då vi låter en annan människa 

framföra sitt synsätt på omvärlden som, en förståelse för detta kan växa fram. Detta är något 

som detta arbete handlar om, att förstå hur människan upplever och känner inför det som är 

hennes omvärld.  

Utifrån Gadamer kan man tala om människans förståelse som en meningshorisont. Vidare 

innebär detta att människans möjlighet, men även begränsningar till förståelse är en 

meningshorisont, som för att nå ny kunskap och förståelse måste utmanas. Det som man redan 

känner till måste utmanas, när så är fallet blir meningshorisonten större och förståelse kring 

det undersökta fenomenet kan öka. I detta fall blir det således nödvändigt att vidga 

meningshorisonten mot sverigedemokrater, och den förförståelse som jag har behöver 

utmanas, ifrågasättas och fyllas upp med ytterligare ny information för att vidare kunna nå en 

omtolkning, och således en sammansmältning. 39 

För att nå en sådan sammansmältning är dialog nödvändigt. Dialogen kan ses som en genuin 

konversation, som innehåller påfallande öppenhet inför intervjupersonerna40. Vidare menar 

Ödman på att det handlar om att samtalet ska ske på en någorlunda jämn nivå, där båda parter 

har möjlighet att ställa frågor. Det är genom att vi inte tvingar oss på den andre som vi kan nå 

en ökad förståelse, och även utveckla och förändra vårt tankesätt41.  

4.2 Urval 
I detta arbete har jag använt mig av ett ändamålsenligt urval. Tankegången som föreligger 

detta är utifrån Patton, att få en god och djup insikt i mitt valda problemområde42. En aspekt 

som är särskilt positiv med ett ändamålsenligt urval är då arbetet kretsar kring att försöka 

fånga in individers upplevelser av ett fenomen, vilket är fallet i detta arbetet, nämligen kring 

att bli bemött som en sverigedemokrat. Vidare valde jag att använda mig av ett snöbollsurval, 

vilket innebär att en informant tipsar om ytterligare informanter som kan tänka sig vara 

intresserade av att delta. Detta urval drar nytta av att det är någon som rekommenderar någon 

hen känner om att delta, vilket också gör det mer troligt att denne känner sig trygg med att 

ställa upp43. Detta har varit betydelsefullt då jag möts av en skepticism inför att delta i detta 

arbete.  

För att få tag i min första informant sökte jag genom vänner, och hörde om dessa hade någon 

som de trodde skulle vara intresserade. Vidare sökte jag på Facebook, genom att först söka 

                                                 
38 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 2007, 25–26. 
39 Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström, Reflective lifeworld research, 2008, 76-79  
40 Linda Binding & Dianne, M, Tapp, Human understanding in dialogue Gadamers recovery of the genuine, 

2008, 124–125 
41 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 13–14. 
42 Michaek, Q, Pattton Qualitative Research & Evaluation Methods, 2002 230-244 
43 Martyn Dencombe, Forskningshandboken, 2009, 52 
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bland mina Facebookvänner, i anslutning till detta fick jag tag i en informant, som i 

förlängningen ledde till ytterligare två informanter. Vid den tredje informanten tog det dock 

stopp. Jag fick ungefär samtidigt tag på tre informanter genom Facebookgrupper som var SD-

orienterade, jag sökte i totalt fyra grupper, som alla hade över 1000 medlemmar i vardera. Två 

av dessa kom dock att falla bort närmare inpå intervjun, med hänvisning till tidsbrist. Jag har 

även mailat till sverigedemokrater i ordförandeposition för lokalt parti, samt till ett lokalt 

ungdomsförbund, för att höra om de, eller någon i deras närhet var intresserad av att delta. 

Svar fick jag av ungdomsförbundet, dock efter en lång tid, då samtliga intervjuer redan var 

genomförda. Intresse för att delta i en intervju fanns dock från ungdomsförbundets sida. 

Min sista informant fick jag tag på genom en väns vän som jag kom i kontakt med vid en 

festlig tillställning. Då jag kom att hamna i ett sammanhang som detta arbete kom upp på tal, 

kom frågan om jag hade fått tag på personer att intervjua, och hen berättade att intresse fanns 

att delta.  

Urvalet har vidare alltså inte enbart varit ett snöbollsurval hela vägen igenom, då det tog stopp 

på tips om andra informanter som skulle kunna tänkas vara intresserade. Detta kan sägas 

handla om den informanten som deltog som jag hittade i en Facebookgrupp samt informanten 

som jag av en tillfällighet fick tag på genom en väns vän. Detta kan sägas ha präglats av ett 

bekvämlighetsurval, vilket av Bryman beskrivs som att de människor som råkar gå att tillgå är 

de som är med i studien. En anledning till att använda sig av bekvämlighetsurval är att man 

inte har råd att missa det tillfället som ligger framför en, att ta med dessa informanter.44 I detta 

arbetet blev aspekten att det inte fanns utrymme att missa de chanser som fanns att intervjua 

dessa två informanter som dök upp framför mig, dels med anledning av tidsramen som detta 

arbete präglades av, men även den svårigheten att få tag i informanter som detta arbete har 

präglats av.  

I sökandet efter informanter har jag vidare blivit bemött med skepticism och blivit ifrågasatt 

vad syftet är, och fått förklarat för mig att jag är ute efter att kartlägga och hänga ut 

sverigedemokrater. Jag har förklarat att det inte är syftet med detta arbete, och i stora drag vad 

tanken med arbetet är. Även kan sägas att jag i tre av Facebookgrupperna möttes av en tystnad 

och överhuvudtaget inga kommentarer, i relation till så gott som alla andra inlägg i gruppen 

som delades och kommenterades flitigt. Vidare har jag alltså haft stora svårigheter att få ihop 

informanter som vill ställa upp på denna intervju.  

4.3 Förförståelse 
Förförståelsen ska inom hermeneutiken ses som något nödvändigt, och något som är omöjligt 

att frigöra oss från. Det vore heller inte önskvärt att frigöra sig från förförståelsen, då det är en 

nödvändighet för att nå en ny förståelsehorisont.45I samband med att jag valde arbetsområde 

kom jag att reflektera och sätta mig ned för att reflektera över vad jag hade för förförståelse 

kring området. Här funderade jag över såväl den bakgrund och den relation jag haft till 

sverigedemokraterna som parti och de som röstar på partiet. Jag kom att fundera kring just de 

situationer som präglat denna syn, och kring hur jag har reflekterat om det hela över tiden. I 

och med detta kom jag även att reflektera och fundera kring hur väljare till 

sverigedemokraterna kunde tänkas uppleva den bild jag hade av att klimatet var, och även 

synen på sverigedemokraterna i stort. Succesivt i och med inläsning av den tidigare 

forskningen i området såväl som det teoretiska och begreppsliga arbetet kom jag att ompröva 

min bild och delvis förändra min förförståelse.  

                                                 
44 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, 114-115 
45 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, 104–105. 
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Min förförståelse är även något som jag satt mig ned och reflekterat kring efter varje intervju, 

för att på så vis försöka medvetligöra vilken bild jag har, och vidare hur det påverkar min 

tolkning av de informanter jag samtalat med. Att jag har en bakgrund att vistas i miljöer där 

det generellt sätt är negativa attityder till sverigedemokraterna är säkerligen en aspekt som 

påverkat min förförståelse, och varit en utmaning för att vidare tolka och förstå 

sverigedemokratsväljarens upplevelse av detta från sitt perspektiv.  

4.4 Etiska aspekter  
I och med att detta arbete kommit att kretsa kring frågor som kommer mycket nära individen 

är det av stor vikt att hantera denna information på ett forskningsetiskt sett. I detta arbete har 

jag tagit fasta på vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som kretsar kring 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 46 

Konkret har detta inneburit att jag först och främst har informerat informanterna i studien om 

att deras deltagande är frivilligt, och att det hela tiden finns möjlighet att avbryta sitt 

deltagande i studien. Detta informerade jag informanterna om i samband med intervjustarten. 

Samtidigt framhöll jag att den information som jag skulle få fram i intervjuerna enbart skulle 

användas i detta arbete, och inte i några andra sammanhang, utan enbart i anslutning till detta 

arbete, och arbetets syfte. Detta finner jag vara av särskild betydelse kring detta område, då 

sådan privat information ogärna ska hamna på annat håll än det som informanten gått med på. 

Öppenheten kring syftet med arbetet, och att hanteringen av uppgifterna hanteras på ett 

konfidentiellt sätt har jag varit tydlig med mot informanterna, med vetskapen om att 

information som är så pass privat kan anses känslig. Jag har även här tagit ställning till vilka 

delar av intervjuerna som kan vara med utan att riskera att hänga ut informantens identitet, 

däribland att namnen är fingerade i detta arbete.  

4.5 Datainsamling 
Att använda sig av intervjuer i detta arbete var särskilt lämpligt då arbetets riktning kom att 

bli mot individens upplevelse av ett fenomen. För att fånga in detta på ett bra sätt blev 

intervjuer det naturliga valet. Detta har vidare gjort att språket i arbetet har spelat en stor roll. 

Ödman47 menar på att själva språket kan betraktas som en tolkning av världen, varför det är 

av stor vikt att i arbetet vara medveten om att det som sägs måste förstås i intervjupersonernas 

roll, och vidare även medvetliggöra sin förståelsehorisont, då de som intervjuas inte delar 

densamma förförståelse som jag, och har en annan uppfattning av fenomenet än vad min 

förförståelse utgör.     

Rent praktiskt kom jag att gå tillväga på följande sätt. Till att börja med gjorde jag en 

pilotintervju för att få fram tematiskt relevanta områden. Denna mynnade vidare ut i en 

intervjuguide med några få teman (se bilaga 2). Denna pilotintervju gjorde vidare att jag kom 

in på områden jag tidigare inte funderat så mycket kring. Frågorna försökte jag vidare ställa 

på ett så öppet sätt som möjligt, för att uppnå en god dialog mellan mig och 

intervjupersonerna. Innan intervjun påbörjades informerade jag om de etiska principerna och 

generellt vad intervjuns syfte var. Här frågade jag även om informanten hade några frågor 

innan intervjun drog igång, detta för att få en bra inledning och en lätt orientering om vad 

intervjun kommer kretsa kring48.  

                                                 
46 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, 2002, 5–16. 
47 Ibid, 76–77. 
48 Steinar Kvale, Svend Brinkhammar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, 144. 
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Inledningsvis började samtalen med att informanterna fick tala om hur de upplevde att 

människor generellt ser på sverigedemokraterna som parti. Tanken bakom denna inledning 

låg i att komma in på ett bra sätt, som inte var allt för personligt, men som var ett område som 

var lätt att spinna vidare på i samtalet. Det varierade dock i vilken riktning samtalet tog sig 

efter detta. De riktlinjer jag hade skrivit ned som områden i intervjuguiden rörde, det sociala, 

hur man utåt sett blev bemött, upplevelsen kring identiteten och hur man upplevde att det 

skett en förändring kring hur människor överlag ser på sverigedemokraterna och de som röstar 

på partiet.  

Dessa områden kom i intervjuerna inte att hållas helt separerade från varandra, då de gick in i 

varandra, och samtalet gick runt dessa områden flera gånger. Detta då samtalet naturligt kom 

vidare in på dessa områden om vartannat under intervjuerna. Löpande under intervjun såg jag 

dock till att ha dessa punkter i bakhuvudet och försöka orientera mig i vilka områden som vi 

berört mer djupgående för att vid ett senare tillfälle återgå till det området. Kärnan genom 

hela intervjun var dock att hela tiden försöka fånga informantens upplevelse av hur hen kände 

sig bemött i olika situationer relaterat till områdena, och få en så nyanserad bild som möjligt 

av detta.  

Avslutningsvis valde jag även att fråga om informanten hade något mer som hen ville samtala 

om, följt av att stänga av inspelningen. Vi rundade vidare av samtalet efter att jag stängt av 

inspelningen för att än mer avslappnat samtala om den intervju vi just haft, detta med tanken 

utifrån Kvale & Brinkhamar49 att informanten kan komma att känna sig lättad, och vidare 

komma att samtala om ytterligare teman. Jag upplevde under mina intervjuer att samtalet 

förändrades något efter att inspelningen avslutats, men att det var samma tematiseringar som 

vidrördes, om än något ytterligare. En del informanter var även uppe i varv och hade starka 

känslor efter samtalet, varför avrundningen även fungerade som ett sätt att lugna 

informanterna, och där jag pratade vidare, i något mer detalj om hur jag skulle använda 

informationen, och vi samtalade vidare även om vad jag hade för reflektioner kring området, 

då det var något som intresserade informanterna. Här kom jag även att avslutningsvis höra om 

mina informanter hade någon som de visste skulle vara intresserad av att delta, i enlighet med 

snöbollsurvalet.  

Två av intervjuerna ägde rum genom videosamtal över telefonen, ett över ett telefonsamtal, 

och två av intervjuerna ägde rum genom att vi träffades fysiskt. Vid dessa två intervjuer fick 

intervjupersonerna välja platsen själv, detta för att informanterna på bästa sätt skulle känna sig 

bekväma med miljön. Detta resulterade i att en intervju genomfördes på en uteplats, och en 

annan vid informantens köksbord. 

4.6 Analysförfarande & Tolkningsprocess  
Till en början är ett hermeneutiskt arbete relativt planlöst och det finns ingen total bild över 

det man undersöker. För att arbeta utifrån detta menar Ödman50att det sker en strävan efter att 

se till mindre helheter för att i sin tur konstruera en större och mer hel bild. Vidare handlar 

detta om att arbeta från delen till helheten, och vidare från helheten till delen. Vidare ska 

sägas att delen och helheten är ömsesidigt beroende av varandra, där det är delen som ger en 

meningsfullhet för livet som helhet, varför även enskilda upplevelser blir högst meningsfulla 

                                                 
49 Kvale & Brinkhammar Den kvalitativa forskningsintervjun 145. 
50 Ödman, Tolkning, förståelse, vetande 98–99. 
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för helheten51. Konkret handlar detta arbete vidare om totaliseringar för att kunna sammanföra 

materialet till helheter som är meningsfulla. 52 

Ödman belyser detta tolknings-och förståelsearbete som så att det är ett pussel. Då den 

slutgiltiga bilden inte finns klar gäller det att experimentera och prova sig fram för att få 

delarna att falla på plats, något som vidare resulterar i att det är möjligt att börja se små 

helheter. Succesivt tolkas de olika mindre helheterna, var för sig. När sedan detta kopplas mot 

en större helhetsbild, där man ser till hela pusslet, blir delarna allt mer klara för att bilda 

helheten53. 

Vidare är detta arbete inte av en sådan art att det sker en distinktion mellan det subjektiva och 

det objektiva. Det finns ingen text som är objektiv, som bara är som den är, utan texten 

genomgår därför ständigt en tolkning, som i sig grundar sig på den som tolkars 

förståelsehorisont54. 

Tolkandet är vidare alltid subjektivt, varför det finns en problematik, men även styrka i att 

tolkning sker. Tolkningen är direkt nödvändig då förståelsen inför något inte är tillräckligt, 

risken är dock att det sker en ettikering utifrån den förförståelse som finns sedan innan, och att 

tolkningen avspeglar detta. Detta är dock möjligt att undvika genom att det som tolkningen 

grundas på tydligt är baserade på kunskap och erfarenheter till området. 55 

4.6.1 Tolkningsarbetet i praktiken 
Konkret har tankarna kring hur tolkningsarbetet ska göras fungerat som så att materialet till en 

början transkriberades för att därefter genomgå en första tolkning för att få fram och sortera in 

de delar som tycks vara mest väsentliga utifrån de olika intervjuerna. Denna lyfts upp i den 

preliminära tolkningen. Vidare gjordes en vidare tolkning, som benämns som en fördjupad 

tolkning, utefter den preliminära tolkningen med hjälp av den teoretiska och begreppsliga 

referensramen, för att slutligen övergå till en huvudtolkning, där säcken knyts samman och 

det som centralt har präglat, och varit betydelsefullt genom tolkningen, tolkas vidare ytterligt 

för att nå en slutgiltig huvudtolkning. Nedan kommer det praktiska förloppet presenteras mer 

ingående.  

 Den preliminära tolkningen gjordes rent praktiskt som så att materialet lästes igenom för att 

få en första tolkning av det insamlade materialet. Här antecknade jag vid sidan av varje 

transkription av de enskilda intervjuarna, för att fånga in det som var det mest centrala i 

informanternas upplevelse, detta resulterade i fem tematiseringar. Sammantaget skedde här ett 

samspel mellan delarna i de olika intervjuerna för att bilda en mindre helhet i respektive 

tematisering. Detta var en process som innehöll en rad omformuleringar, och omarbetningar 

kring exakt vad varje tematik skulle innefatta för att täcka in det som lyftes upp i materialet. 

Här användes således, vad Ödman skulle benämna som en ständigt pågående pendling mellan 

del och helhet56. Denna process präglades över att dels se till det enskilda intervjumaterialet, 

för att sedan se till det sammantagna, och vad som var genomgående sinsemellan, om än på 

olika sätt. I och med variationen av fallen ökade utmaningen att finna tematiseringar som lyfte 

upp de olika upplevelserna på ett adekvat vis.  

                                                 
51 Ibid, 99–101. 
52 Ibid, 67. 
53 Ibid, 97–98. 
54 Ibid, 101. 
55 Ibid, 71. 
56 Ibid,77 
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När det stod klart för mig att det var dessa fem tematiseringar som var de som jag fann mest 

centrala, och det fanns en mättnad i det som lyfts upp, gick jag vidare till den fördjupade 

tolkningen. Denna gjordes med hjälp av de teorier och begrepp som lyfts upp i den teoretiska 

och begreppsliga referensramen. Här användes samma tematiseringar som i den preliminära 

tolkningen, med ett tillägg av en ytterligare som komplement. Här skedde en process av 

prövande för att få en förståelse för vad som det teoretiska kan tillföra i vad materialet 

betyder, och vidare vad tolkningen kan mynna ut i. Tankegången som följde här var att 

omformulera, och utveckla förståelsen för vad materialet kan säga, genom att tolka med hjälp 

av teorierna och begreppen. När jag upplevde att det fanns en mättnad, och alltså en tolkning 

kunde göras på ett sådant sätt med hjälp av teorin, lades den delen av tolkningen till, 

alternativt, om det inte fungerade att på ett rimligt vis använda teorin på ett sådant sätt, så 

valdes den tolkningen bort för att ge rum för en ny. När jag sammantaget upplevde att en 

tolkning gjorts som förde förståelsen framåt gick jag vidare till nästa fas av tolkning. Jag kom 

dock även i efterhand tillföra ett ytterligare tema för att uppnå ytterligare mättnad, och öka 

möjligheten att förstå det utfall som huvudtolkningen kom att ta sig, nämligen en tolkning 

som baserades på observation till följd av sökandet efter informanter. Då denna del tydligt 

präglade min tankegång löpande i arbetet, och även sade något i linje med vad arbetet handlar 

om, blev detta en del som jag fann lämplig att placera i denna del.  

I huvudtolkningen, kom jag att föra vidare tolkningen ytterligare från den sekundära, för att 

nå en ytterligare dimension av fördjupning i tolkningen. Här lyfts upp tre tematiseringar, som 

är nya, men som fångar in det som går som en röd tråd genom de tidigare tolkningarna. 

Samtidigt sker ett mer djupgående sökande efter att se vad den skillnad som finns i 

informanternas upplevelse faktiskt kan uttydas, och betyda. I denna del av tolkningsarbetet 

skedde arbetet mycket mot den stora helheten, och att försöka koppla samman dessa med de 

mindre delarna som tidigare har tolkats, för att försöka finna vad som kan uttolkas, och säga 

oss.  
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5 Resultat 

Nedan följer resultatdelen av detta arbete, vilket är uppdelat i den preliminära tolkningen, där 

det insamlade materialet presenteras utifrån fem olika tematiseringar. Vidare följer den 

fördjupande tolkningen där jag utifrån samma tematiseringar gör en teoretisk tolkning av 

materialet och således kopplar in dessa teoretiska tankar kring stigmatisering och avvikelse. 

Vidare följer en huvudtolkning där det framkommer vad som tolkas utifrån de teorier och de 

intervjuer som är gjorda, och vidare blir den slutgiltiga tolkningen av detta arbete. I 

resultatdelen använder jag mig av namn på informanterna, dessa är fingerade.   

5.1 Preliminär tolkning  
Efter att ha bearbetat intervjuerna och antecknat vid sidan av transkriptionerna vilka 

tematiseringar som jag upplevde att informanterna fokuserade på och som tycktes var 

relevanta för detta arbete plockade jag ut dessa delar och förde samman dessa till en 

sammanfogad helhet. Detta gjorde jag rent praktiskt genom att anteckna vid sidan av 

transkriptionerna för att sedan plocka ut delarna som informanterna fokuserade på och vidare 

kunna sammanfoga dessa i en gemensam tematik som fanns sinsemellan informanterna. För 

att ge mer liv i arbetet och styrka upp min tolkning, har jag även med citat som jag plockat ut 

från intervjuerna som jag upplever som relevanta.  

5.1.1 Upplevelsen av hur andra ser på sverigedemokrater 
I intervjuerna fanns det delad mening om på vilka platser man kan samtala om att man är 

sverigedemokrat. I intervju med Birgitta lyfter hon upp att det inte finns något motstånd mot 

att samtala om att man är sverigedemokrat, längre. Hon berättar i intervjun att det är något 

som har förändrats över tiden, från 1991 då hon röstade SD första gången, till idag.  

”Att rösta på sverigedemokraterna då […] det va inte riktigt okej, ville man fortfarande leva i 

sitt sociala nät, ha kvar det, då var man tvungen att, jag har ju inte gjort det men, en del som 

hade arbeten och sådär som det var så noga vad man sa och tyckte. ” 

Birgitta beskriver det som att hon inte själv hade några problem med att prata om att hon var 

sverigedemokrat, men upplevde ändå att det var ett känsligt ämne. Och att det hade sina 

konsekvenser att vara öppen med det, om än hon själv beskriver det som att hon inte hade 

något att förlora på det. Vidare in i intervjun menar hon på att det tabu som tidigare fanns 

kring partiet, och att rösta så har förvunnit.  

”Jag tror inte det finns några hinder längre, upplever jag, dom är borta asså, det märker jag 

när jag pratar med mina grannar från Sverige, alltså från förr, jag bodde i ett ganska litet 

flerfamiljshus, nu finns det inte någon som säger det att, jag behåller det jag röstar på för mig 

själv, det är ingen som säger så längre.” 

Birgitta är från Norra Skåne ursprungligen och där menar hon vidare att det är närmast norm 

att antingen rösta SD, eller att åtminstone överväga att rösta SD. Det finns inget tabu i att tala 

om det längre. Bilden av hur man blir bemött som sverigedemokrat är dock något som övriga 

informanter har upplevt som svårt i vissa situationer, och här trycker de på att det är beroende 

av vilken miljö man är i. Otto beskriver klimatet kring att vara sverigedemokrat på följande 

sätt:  

”Jag tror att det finns nog ingen enhetlig bild, utan det skiljer nog mycket mellan olika 

grupper så att säg, […] Jag tror det verkligen är det där att skolvärlden och övriga världen, 

att det finns en enorm, vad heter det, diskrepans, mellan hur man blir behandlad som SD:are, 

eh, alltså inom arbetarvärlden och i universitets/högskolevärlden, det är två helt, helt olika 

saker hur man ser på SD:are och SD:are tror jag.” 
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För Otto är upplevelsen av att vara öppen med att man är sverigedemokrat, och samtalstonen 

kring SD-väljare mer varierad beroende på i vilka miljöer han rör sig i. Då det kommer till 

högre studier beskrivs en problematik i hur det tas emot, samtidigt som han inte upplever 

några problem att vara öppen med det på sitt tidigare arbete, eftersom det inte läggs någon 

större värdering på att vara sverigedemokrat i den miljön.  

Kring vilka arbetsplatser det bemöts på ett icke värdeladdat sätt tycks dock variera. Peter 

berättar hur han undviker att tala om att han är sverigedemokrat på sin arbetsplats, som är 

inom industri.   

”De flesta som känner mig vet att jag är sverigedemokrat så, men på jobbet är jag försiktig 

med att säga det.” 

Peter beskriver det som att han är öppen med att han är sverigedemokrat, men att ha drar sig 

för att yttra det i sin jobbmiljö, då det i den miljön inte betraktas som accepterat att rösta på 

sverigedemokraterna. Denna tendens tycks även finnas på Ottos nuvarande arbete inom skola 

och Gustavs arbetet inom kommunen. Här beskriver Gustav det som att det inte är önskvärt 

att vara öppen med att vara sverigedemokrat och diskutera dess politik. När vi kommer in och 

samtala om detta klimat tycks gälla andra politiska partier med, menar Gustav att så inte är 

fallet. Gustav menar här på att det är en skillnad mellan att samtala kring socialdemokratisk 

politik och sverigedemokraternas politik på arbetsplatsen, där det är accepterat att diskutera de 

socialdemokratiska åsikterna medan det är mer tabu kring att samtala kring 

sverigedemokratiska åsikter. 

”Jag har hört att det lyfts upp vissa delar av den socialdemokratiska politiken, eller liknande, 

men jag har aldrig egentligen hört att det talats om sverigedemokraterna. Detta även fast jag 

vet flera som är just sverigedemokrater.” 

Gustav framhåller att det inte är en miljö där det är accepterat att diskutera just 

sverigedemokraternas politik, men att det är en miljö där däremot annan politik kan 

diskuteras. Rent praktiskt undviker Gustav i denna miljö att diskutera politiken, då det inte 

finns något att vinna på det.  

5.1.2 Reaktionen och bemötandet av sin politiska röst.    
Centralt i intervjuerna har varit att invandring & migration ofta förknippas med 

sverigedemokraterna, och som även är en viktig del hos majoriteten av informanterna. I 

intervjuerna berättar informanterna att det är känsligt att yttra sig kritiskt mot dessa frågor, 

och ha en åsikt som talar för en minskad invandring, samt en tanke om en förändrad 

integrationspolitik. Detta är även något som kommer upp löpande i intervjuerna. Upplevelser 

av att det vore det värsta man kunde vara, att vara just sverigedemokrat är något som Peter 

erfarit i vissa av sina vardagsmiljöer. Det är den bilden Peter menar på att kollegorna har om 

de som röstar på SD. Vidare menar Lovisa även på att det sker ett snabbt likhetstecken i vissa 

sammanhang när det kommer fram att man är sverigedemokrat, och då att ett likhetstecken 

mot att vara rasist sätts. Lovisa beskriver även att det kantas av starka reaktioner att utrycka 

att man är sverigedemokrat.  

”[Reaktionerna] är antingen på två sätt, antingen ibland är det direkt så här Rasist, Hur kan 

du?! främlingsfientlig, vaddå folk krigar och dör där ute i världen, hur kan du vilja stänga 

gränserna? Så det är liksom en åskådning, och annars är det liksom high five, fan va bra, 

äntligen, ut med alla invandrare Så det är väldigt radikalt åt båda hållen” 

Lovisa lyfter ovan upp en distinktion som finns mellan de man möter, och upplever att det är 

väldigt starkt antingen eller. Antingen är man sverigedemokrat och har starka åsikter kring 
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det, och även, vad Lovisa beskriver, som en stark hållning i sin invandringspolitik, eller så 

förkastas och fördöms agerandet att rösta SD med en starkt negativ och ifrågasättande ton. Ett 

gemensamt drag som Peter, Gustav, Otto och Lovisa belyser är att det finns en negativ 

laddning mot att vara sverigedemokrat i en del kretsar, och menar på att man kan möta någon 

som säger ”Är du SD:are” med en förolämpande ton och att det inte är ovanligt att bli kallad 

för rasist till följd av sin politiska röst. Och ifrågasättandet av varför man röstar på ett sådant 

parti är inte ovanligt.  

Gustav menar på att för att kunna vara öppen som sverigedemokrat måste vara beredd på att 

kunna svara på frågor och vara påläst, annars kommer du likställas med att du är korkad. 

Gustav utrycker sig på följande sätt när vi pratade om detta;  

”Om jag röstar på SD och inte kan ta diskussionen, så ses jag som en dum bolle i princip, så 

det är extremt viktigt för mig, så röstar man på SD och är öppen med det då behöver man 

kunna diskutera för sin sak med.”  

Just denna bild av att det är självskrivet att man i och med att man röstar på SD skulle vara 

dummare än andra, och att det skulle bero på att man inte har kunskap återfinns gemensamt 

hos även Lovisa och Otto. Peter lyfter även han upp det, och menar på att det är en anledning 

till att dra sig för att yttra att han är sverigedemokrat i vissa miljöer, eftersom han upplever 

svårigheter med att ge ifrån sig på ett bra sätt i en diskussion, även om han vet vad han tycker 

och anser. Detta då han är övertygad om att det kommer följa en diskussion om andra blir 

medvetna om att han är sverigedemokrat.  

Ett gemensamt drag hos en del av informanterna var även att de blivit bemötta med 

känsloargument, och att de upplevs beskrivas som omoraliska i sina åsikter, snarare än att 

faktiskt diskutera saklig politik. Detta framförallt då det kommer till invandringsfrågor. Peter 

menar på att sådana samtal brukar funka ungefär på följande sätt:  

”Det blir liksom att de spelar på ens samvete, att det är synd om dom och därför måste vi ta 

hand om dom. Och för att hjälpa någon måste man ju vara här i Sverige, självklart, det är ju 

ändå sättet man kan hjälpa invandrare där. Det är ju det som folk tror då.” 

Peter utrycker en avsaknad av att kunna diskutera kring att hitta andra konstruktiva lösningar 

än att öka invandringen för att agera på ett sätt som enligt honom vore bättre. Inte heller 

menar Peter på att det går att ta sig vidare i ett sådant samtal, utan det centrala blir hela tiden 

dessa känsloargument, och att porträttera honom som SD-väljare, tillika en omoralisk individ. 

Birgittas upplevelse av hur det är att bemötas för att hon röstar på sverigedemokraterna skiljer 

sig dock från de andra informanterna i det avseendet att hon inte upplever att det finns någon 

negativ tillskrivning mot de som röstar på partiet, längre. Birgitta menar på att denna negativa 

tillskrivning mot sverigedemokrater inte lever kvar på samma sätt som förr, vad det gäller när 

man samtalar med människor till vardags. Dock upplever Birgitta att sverigedemokraterna 

som parti i debatter och nyheter döms ut på ett annat sätt än andra partier. Detta är ett 

gemensamt drag som finns hos samtliga informanter. Lovisa utrycker de på följande sätt. 

”Ofta så är man även väldigt mer påstridig när man intervjuar Sverigedemokraterna, och 

kopplar alltid ihop med rasismrötterna och tar inte hänsyn till de andra frågorna som rör 

partiet överlag, så en ganska fientlig inställning när man intervjuar överlag.” 

Det som lyfts upp när det kommer till att samtala om och debattera med sverigedemokraterna 

är enligt Lovisa klart mer negativt inställd mot partiet. Vidare berättar informanterna att de 

upplever att det inte är de faktiska åsikter som partiet, och de själva står för, som debatteras 

utan, att det hela tiden återgår till det historiska utan att ta hänsyn till hur det förändrats inom 
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partiet. Varför det inte ges utrymme till att det som informanterna faktiskt anser tycks 

diskuteras. 

5.1.3 När att vara sverigedemokrat ses som annorlunda 
Fyra av informanterna har i intervjuerna kommit in på att det finns miljöer där det inte är 

accepterat att vara sverigedemokrat, något som yttrats på olika sätt. ”Otto” berättar att det 

fanns tillfällen då studiekamrater vid ett svenskt universitet/högskola, fick nys om att han 

röstade sverigedemokraterna, och hur detta inte sågs som något accepterat.  

”Ja, jag vågade ju inte vara, ja jag vågade ju inte det öppet […] Men det var ju folk som fick 

nys om att jag kanske, kanske hade röstat på SD, och då var det ju några som sa; ”VA! är det 

sant att du röstade på SD?!” [MM] och då sa ja, att nja, det vad spelar det för roll då? ”Nej, 

för det vill jag inte, då vill jag inte ha med dig och göra.”” 

Otto ville inte vara öppen med att han röstade SD av rädsla för att förlora de vänner han hade 

på utbildningen. Han beskriver det som att han inte hade så många vänner under denna tiden, 

och konsekvenserna av att dessa skulle ta avstånd från honom var för stora bedömde han det 

som. Efter att ha flyttat tillbaka till Skåne upplever han dock en ökad öppenhet inför att vara 

sverigedemokrat, med undantag från i skolmiljöer. Då Otto är verksam inom skola i sitt yrke 

är han noga med till vilka han berättar att han röstar SD, då han är rädd för att han ska 

bedömas som olämplig i annat fall.  Otto lyfter vidare i intervjun upp det som att det vore det 

mest otänkbara som fanns att vara just sverigedemokrat. Vid ett tillfälle var han på plats för 

att lyssna på Jimmy Åkessons tal i Stockholm och han blev sedd i publiken av en 

studiekamrat.  

”Det var en kompis till mig, från just universitetet, som skrev ett långt meddelande till mig 

och frågade mig och, du var ju med på Åkessons tal, jag såg dig, i publiken, var du där för att 

demonstrera eller var du där för att lyssna, eller du kanske var där för att lyssna? Jaha, 

varför ville du inte demonstrera då? Det fanns liksom inte i hennes världsbild att någon gick 

dit för att faktiskt lyssna.” 

Att det inte finns som ett rimligt alternativ att rösta på sverigedemokraterna, i studier på högre 

nivå, är en bild som går igenom hela intervjun med Otto. I övriga sammanhang upplever Otto 

dock att det inte är något konstigt med att vara sverigedemokrat, och då fullt öppen med det. 

Även Lovisa, som liksom Otto studerat på högre nivå, kommer in på detta i intervjun, och 

belyser just att det inte är särskilt accepterat i sådana miljöer. Lovisa valde dock under hela 

sin studietid, och i sitt liv överlag att vara öppen med vad hon röstar på och sina generella 

åsikter. Lovisa utrycker i samtal om hur det är att vara öppen med att man röstar SD. 

”Reaktionerna är alltid starka, det är nog ingen som nickar och säger, jaha, ja men kul. Då 

vet jag liksom.”  

Lovisa lyfter även upp hur hon har haft heta diskussioner kring att hon röstar SD och även de 

invandringspolitiska åsikter som hon håller med om inom sverigedemokraterna. Detta bemöts 

ständigt med starka reaktioner, och främst då, i miljöer som inom universitet/högskola. 

Samtidigt talar Lovisa om hur det är få människor som hon känner som är öppna med att de 

röstar SD.  

”Alltså ibland stöter man på människor som röstar på SD, men det är ingen jag känner, det 

är bekanta och sådan jag springer på sådär. Dom man känner, då är det ju ingen som röstar 

på SD. [Nee]. Och det förvånar mig, det är ändå 20 procent av Sveriges befolkning som gör 

det, så antingen finns de inte i mina kretsar, eller så vägrar de att erkänna det helt enkelt.” 
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Lovisa utrycker skepticism mot att det är så pass få som säger sig rösta på 

sverigedemokraterna i sin omgivning, och menar vidare på att detta alltså är unikt för SD i 

relation till andra politiska partier. Vidare i intervjun kommer vi in på just hur detta tycks vara 

unikt för sverigedemokraterna, att man inte i samma mån vill vara öppen med det. Lovisa 

uppskattar själv att diskutera och upplever sig själv som en person som brinner för politik, och 

därför inte har något emot att bli konfronterad med att hon röstar SD, samt att hon är i en 

fördelaktig position att vara sverigedemokrat som högskoleutbildad invandrarkvinna som är 

insatt i sverigedemokraternas politik. Hon utrycker även en klar förståelse för de som inte 

väljer att vara öppen med det, eftersom det kan ha konsekvenser.  

Peter har även han upplevt en svårighet i att vara öppen som sverigedemokrat, med anledning 

av att han är rädd för hur han ska bli bemött. Detta gäller hans arbetsplats som han beskriver 

har en stark tradition av att vara kopplad till socialdemokratin, och där finns det inte riktigt 

utrymme att vara öppen med att vara sverigedemokrat menar han på. Då vi samtalar om hur 

det är att prata om vad partiet står för utrycker Peter detta.  

”Nej men på jobbet, det är oftast då det uppstår sådana här diskussioner och jag känner att 

jag inte kan påverka dom som är så inbitna i sin politik, så jag måste erkänna att jag vågar 

inte, jag vågar inte.” 

Att vara öppen som sverigedemokrat är inte enligt Peter en omöjlighet på jobbet, men 

konsekvensen som han upplever skulle vara om han var öppen med det kantas av en rädsla att 

bli ifrågasatt, då Peter inte är den personen som i alla situationer vill diskutera. Att vara mer 

öppen med sin politiska röst kommer enligt Peter kantas av frågor om det politiska valet. 

Något som han upplever svårigheter med att hantera. Han är även orolig över för att det ska 

genomföras sanktioner från kollegor och arbetsledare mot honom indirekt. Rädslan för 

sanktioner är inte något som Gustav är lika orolig för, men tendensen att undvika att samtala 

om att man är sverigedemokrat för att det inte skulle gynna honom på sin arbetsplats går igen 

här. Gustav utrycker hur han i samtal med vissa arbetskollegor som är sverigedemokrater 

även får höra att det vore lämpligt att undvika att samtala öppet om att han röstar SD.  

”Det va en kollega faktiskt som sa det, att du behöver kanske inte säga att du röstar på dom, 

till den här personen för han är såhär.” 

Gustav talar om hur det finns en del på jobbet som tydligt skulle reagera kraftigt mot att han 

vore sverigedemokrat, och även om Gustav framhåller att han är öppen med att vara 

sverigedemokrat om någon frågar, så undviker han att det ska komma på tal. Gustav går 

vidare inte in i en diskussion på sin arbetsplats som har att göra med hans politik, då det inte 

finns något att vinna på det. Bakgrunden till detta lyfter Gustav upp som en del att han hört 

om människor som fått sanktioner mot sig till följd av att vara sverigedemokrat. Detta har inte 

skett på hans arbetsplats, men vetskapen gör honom mer försiktig. 

5.1.4 När vänskapen riskeras med anledning av politiken    
Peter upplevde vid valet 2014 att det fanns en del röster på bland hans vänner på Facebook 

som kretsade kring att alla som röstade på sverigedemokraterna skulle plocka bort hen som 

delade ett sådant inlägg på som vän på Facebook.  

”Ja men det var ju då direkt när sverigedemokraterna kom in i riksdagen som det gick runt på 

Facebook, ”om du röstar på sverigedemokraterna, ta bort mig blablabla”, det var väl det 

första där och då så…” ” 

Peter hade inte några nära vänner som delade detta, men upplevde det som intolerans mot att 

faktiskt prata om politiken. Även Otto är inne på samma spår i intervjun, han upplever att 
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bekanta och inte så nära vänner ibland tar bort honom från Facebook, dels vid valet 2014 men 

även än idag då han delar med sig av material som har anknytning till sverigedemokraterna. 

Då vi i samtalet kommer in på om någon tagit avstånd från honom med anledning till sin röst 

svarar han;  

”Eh… naaj, inte uttalat i alla fall, utan det är mer att man har märkt att vissa människor har, 

eh, att man, att man försvinner från Facebook och tappar en del vänner liksom […] Dom 

liksom bara försvinner […] men det är ju inte några nära vänner heller tänker jag, som har 

gjort så, utan det är gamla skolkamrater, och gamla bekanta så. […] Eh, och då märker man 

ofta efter en sådan status, så blupp så försvinner det ett par kompisar liksom[MM]. Som jag 

absolut inte kan tänka mig skulle tagit väck mig i annat fall.”  

Otto menar på att dessa Facebookvänner bara försvinner och att det utan tvivel handlar om det 

som han delar med sig av på Facebook. Något som han upplever som intolerant, och tråkigt, 

då han själv aldrig skulle ta bort någon som delade med sig något som han inte höll med om, 

såsom partipolitiskt innehåll från feministiskt initiativ eller miljöpartiet.   

Otto har vid tidigare tillfällen upplevt att vänskapskretsar kan förstöras om han var öppen som 

sverigedemokrat, då studiekamrater, tillika vänner han umgicks med klargjort att de inte 

skulle vilja vara vän med honom om han hade sådana åsikter. Han beskriver hur han kände 

kring detta:  

”Jag tyckte nog det var lite jobbigt då, eh, för jag hade ju liksom inte så jättemånga vänner då 

när jag pluggade […]. Då var det ju liksom, fan skulle folk dra sig undan på grund av det så 

skulle jag kanske inte ha någon kompis kvar alls. ” 

Otto upplevde vid tillfället att det var en besvärande tanke att inte ha kvar gemenskapen till 

följd av att han stöttade sverigedemokraterna. Detta då han hade flyttat till en ny studieort i 

mälardalsregionen, och inte hade så stort nätverk utanför studierna. Detta är dock något som 

förändrats med tiden nu då han har flyttat tillbaka till Skåne och har flera vänner som röstar på 

SD. Att förlora en vän har inte samma höga pris som då.  

En gemensam trend hos några av informanterna var att de har eller har haft vänner som 

reagerat väldigt starkt mot den politiska ståndpunkten de har. En lösning som gjorts för att 

bevara vänskapen, är att låta bli att diskutera politik med dessa vänner. Birgitta beskriver det 

som så, när vi kommer att prata om hur hon väljer att hantera sådana scenarion med vänner.  

”Vi låter bli det, vi respekterar varandra för att vi tänker olika då va, men vi sätter inte gång 

att argumentera nej. Då är risken stor att vi blir ovänner då va, och vi vill inte bli det.” 

Att undvika att prata politik, då det kantas av starka reaktioner är en nödvändighet för att 

bevara vänskapen till en del vänner som har andra politiska åsikter, detta beskriver flera av 

informanterna. Heta dispyter har inte sällan föregått sådana överenskommelser hos 

informanterna, men de beskriver samtidigt att det inte är värt att förlora en god vänskap till 

följd av att de har olika politiska åsikter. 

 

5.1.5 Det kommer för sig att vara sverigedemokrat 
En aspekt som även genomgående har dykt upp som centralt i intervjuerna är hur 

oproblematiskt att vara sverigedemokrat är i många situationer, där det egentligen inte kantas 

av något som helst motstånd. Gemensamt hos tre informanter var att det fanns situationer där 

det inte sågs som något annorlunda eller märkligt att vara sverigedemokrat. Birgitta, som är 
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pensionär och flyttat utomlands efter att ha bott i Skåne, menar på att alla situationer i hennes 

tillvaro är oproblematisk då det kommer till att belysa och att vara sverigedemokrat.  

”Ja, ja, det spelar absolut ingen roll för man pratar med så många olika människor nu börjar 

det ju bli nu är det bara ett år till nästa val va, så då börjar man ju diskutera det där mer i 

mataffären och sådär va, och det är ju att alla samhällsklasser ingår där va. Så jag upplever 

det va, […] Nej men det kommer för sig att vara sverigedemokrat idag i alla fall.” 

I samtalet med Birgitta menar hon på att det inte spelar någon som helst roll vem hon pratar 

med, att sverigedemokraterna ses som ett rimligt alternativ, är en självklarhet, och det inte 

heller finns någon problematik i att vara sverigedemokrat idag. Denna totala känsla av 

öppenhet mot att vara sverigedemokrat återfinns bara hos Birgitta, utav de som intervjuats, 

men även Peter och Otto menar på att det inte finns någon problematik med att 

sverigedemokrat, i de flesta miljöerna. Peter utrycker sig på följande sätt kring detta.  

” Då kan man prata om det och då kommer man ändå fram till, man har ändå gemensamma 

saker, och det behöver ju inte vara med just med sverigedemokrater, man kan tycka likadant 

om nånting oavsett.” 

Peter menar på att det inte spelar någon roll om personen faktiskt är sverigedemokrat eller inte 

i sådana situationer, utan att det går att snacka rätt fritt kring det, med de flesta. Att vara 

sverigedemokrat i dessa miljöer, och att samtala om de partipolitiska åsikter som finns i 

partiet är inte något märkvärdigt. Att alla inte delar sverigedemokraternas åsikter blir här inte 

det centrala.  Det essentiella blir att det finns en möjlighet till att föra samtalet och att det helt 

enkelt i dessa miljöer går för sig att vara sverigedemokrat. Även Otto är inne på samma spår 

som Peter och Birgitta då det kommer till just de regionerna, Skåne och Blekinge. Där 

upplevs att det, i de flesta situationerna inte finns ett hinder kring att vara sverigedemokrat, 

det är något som går för sig i de flesta situationer.  

Här skiljer sig dock Gustavs och Lovisas bild av huruvida det går för sig att vara 

sverigedemokrat. Både Lovisa och Gustav är bosatta i mälardalsregionen och upplever inte 

det generellt öppna klimatet på samma sätt som resterande informanter. Gustav beskriver det 

som att det finns miljöer där man kan samtala öppet kring det, men att detta sker i mer privata 

sammanhang med sina vänner, och inte på samma sätt i offentliga sammanhang. Att Gustav är 

öppen med att han är sverigedemokrat även i mer offentliga sammanhang menar han själv 

beror på hur han är som person, och hans förkärlek till att diskutera politik. Vidare menar 

Gustav att det skett en succesiv förändring med tiden kring att det är mer okej att utrycka sig 

positivt till sverigedemokraterna, och att det allt mer betraktas som ett tänkbart alternativ.  

”Generellt på stan, det är ju fler och fler människor som röstar på dom, och de är ju fler och 

fler som tar upp... Dom kanske säger, nu har den här skiten hänt, nu blir det SD för min del, 

eller att de läst det här och säger nu blir det SD för min del”.   

Gustav lyfter upp och menar att det är allt mer accepterat att utrycka en positivare attityd till 

partiet och att det av allt fler ses som ett tänkbart alternativ, allt eftersom andra politiska 

partier kantas av kritik eller att de upplever att den politiken som förs inte leder någon vart. 

Detta är dock inte något som Gustav framhåller som något som sker på vardaglig basis, men 

att tendensen till sverigedemokraterna succesivt har blivit allt öppnare med tiden. 

Lovisa menar däremot på att människor i hennes närhet ogärna erkänner att de röstar på 

sverigedemokraterna. Lovisa menar på att det inte är något som generellt sätt är något som 

man vill plocka fram och belysa, och menar på att det infekterade klimat som hon upplever nu 

enbart kommer att bli värre framöver.  
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”Jag tror det kommer bli värre och värre, ju närmre vi kommer valet 2018. […] Så jag tror 

tyvärr att frågan om invandring kommer vara allt mer infekterad, inte bara i Sverige utan 

överallt i världen.” 

Lovisa belyser här hur det kommer vara fortsatt känsligt att samtala kring framförallt 

invandring, som är en central fråga för henne, och en viktig del i sin röst på 

sverigedemokraterna. Lovisas erfarenheter, och hur hon ser på sin omgivning skiljer sig 

således från övriga informanter i avseendet att hon inte upplever att det överhuvudtaget går 

för sig att vara sverigedemokrat, då det ständigt kommer bemötas på ett mer negativt sätt mot 

individen som väljer att öppet tala om för omvärlden att hen väljer att rösta på 

sverigedemokraterna.  

5.2 Fördjupad tolkning 
I denna fördjupade tolkning görs en tolkning med hjälp av det teoretiska och begreppsliga 

referensram. Detta för att skapa en större förståelse av det som intervjuerna har mynnat ut i, 

och vidare göra en möjlighet att med hjälp av teorier som verktyg kunna tolka och förstå det 

som sägs i den preliminära tolkningen på ett djupare nivå. I denna del lyfts även ytterligare ett 

tema upp, nämligen; Att hitta personer som röstar på Sveriges näst största parti – en 

utmaning. Denna del bottnar i observationen av att få tag i informanter till detta arbete, och 

den svårighet som fanns i att få tag i individer som ville ställa upp på en intervju. Bakgrunden 

till att denna lyfts upp i den fördjupade tolkningen är då det är en observation som är fylld av 

reflektioner, och som i sig själv är bearbetad och reflekterad kring, då den bottnar i de 

reflektioner som utmaningen att få tag i informanter kantades av. Detta var inte till en början 

tänkt att lyfta upp som en del av resultatet, men blev betydelsefullt då observationen i sig själv 

sa något om hur att vara sverigedemokrat kan upplevas betraktas i vår samtid och tydligt 

präglade arbetet, dels i tanke men även rent praktiskt.  

I den fördjupade tolkningen är även de figurerade namnen på informanterna borttagna då det i 

denna del är väsentligt att lyfta upp de tendenser som finns gemensamt i de valda tematiska 

områdena, framför att se individen för sig själv.    

5.2.1 Upplevelsen av hur andra ser på sverigedemokrater 
Becker menar på att vad som är avvikande och normativt, är något som är föränderligt 

beroende på kultur och vilken tid vi lever i. Samtidigt finns det skiljaktigheter kring vad som 

anses vara accepterade regler, mellan olika grupper. Den tanken som dock är genomsyrande i 

denna teori, är att om handlingen anses som normativ eller avvikande helt är upp till 

omgivningen och inte den som utför den eventuellt avvikande handlingen. Denna tankegång 

för oss vidare till att tolka huruvida informanterna i detta arbete upplever att de som de möter 

betraktar dem som avvikare eller inte.  

I vissa sammanhang upplever informanterna att det inte finns någon som betraktar 

sverigedemokrater som något avvikande, utan ser det snarare som en norm i vissa miljöer att 

vara sverigedemokrat. Det råder dock inte samstämmighet om att betrakta sverigedemokrater 

så pass accepterande på alla platser och inom alla kulturer. Enbart en informant upplevde att 

det inte fanns något motstånd eller att man behandlades likadant för att man var 

sverigedemokrat genomgående i hennes vardag. Resterande informanter talade om att det inte 

var något som betraktades som accepterat i en del av deras vardagliga miljöer. Med denna 

bakgrund används Beckers begrepp avvikare för att tolka och förstå informanternas 

upplevelse av hur de blir bemötta med anledning av att de är sverigedemokrater. Att framhålla 

är dock att, återigen avvikandet som sådant är beroende av i vilken miljö det rör sig om, 

varför det inte självskrivet går att tala om sverigedemokrater som en avvikargrupp, utan 

enbart då det rör sig om platser då omgivningen betraktar de som avvikande.  
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5.2.2 Reaktionen och bemötandet av sin politiska röst 
Goffman talar om begreppet stigma som en kategori som är djupt misskrediterande, och 

vidare att detta reducerar individen från att betraktas som en hel människa, till att bli 

kategorin i fråga. Applicerat här handlar denna kategori alltså om att vara sverigedemokrat. 

Utifrån det som framkommit gör jag tolkningen att fyra av informanterna upplever att det 

finns ett stigma som påverkar hur andra människor bemöter dom i vissa sociala miljöer. 

Genomgående i denna tematik är det dessa fyra som jag hänvisar till. Något som Goffman 

poängterar är att ett stigma är situationsbundet, och i vissa miljöer kan betraktas negativt, 

medan det i andra situationer är en betydande del för att uppleva en samhörighet med andra. 

Att vara sverigedemokrat kan vidare alltså betraktas som ett stigma i en del situationer. Detta 

blir särskilt tydligt i hur en informant beskriver hur det finns två olika typer av reaktioner som 

hon upplevt, antingen att bli kallad negativa ord, såsom rasist och främlingsfientlig. Men även 

reaktioner på motsatt vis, och vidare få glädje riktat mot sig, samt en känsla av viss 

samhörighet. Denna distinktion, som det finns en tendens genomgående av informanterna, 

skulle tala just för att det finns ett stigma kring att vara sverigedemokrat i en del miljöer, 

samtidigt som det är helt accepterat, och även önskvärt i en del andra miljöer.  

Det som vidare skulle tala för att det kan ses som stigmatiserat är just de negativa 

tillskrivningarna som informanterna har upplevt med anledning av att de är 

sverigedemokrater. Goffman talar här om att de som befästs med ett stigma, även kommer att 

kallas för en del diverse stigmatermer. Dessa termer är beroende av sammanhanget, och vilket 

stigma som det handlar om. Det som framkommit i dessa intervjuer är stigmatermer som 

”rasist”, ”Dum bolle”, ”främlingsfientlig” men även en tillskrivning av moralisk avsaknad. 

Dessa är termer som är klart negativt riktade mot informanterna, och sådant som en del av de 

som de mött i sin vardag tillika sverigedemokrater med.  

Dessa stigmatermer är alla riktade mot sverigedemokraternas politiska tanke om en 

invandringspolitik som skiljer sig från övriga partier. Detta är också det som informanterna 

menar på förknippas med sverigedemokraterna, men som även är en viktig del hos 

majoriteten av informanterna, just invandrings & migrationspolitik. På denna front tycks 

vidare den moraliska föreställningen över vad som är acceptabelt att anse i frågan komma på 

sin spets då det är när sådana frågor dyker upp, och det även blir en konfrontation gällande 

moral.  

Becker talar om hur det finns konventionella moralgrepp som råder i samhället, som även 

kontrollerar avvikaren från att agera mot den konventionella moralen som råder. Detta innebär 

att det finns en rådande föreställning kring en företeelse, och vidare en begränsning vad som 

kan inrymmas och anses vara acceptabelt att anse. Utifrån det informanterna framhåller tycks 

således det konventionella moralgreppet kring vad som är inom ramarna för vad som överlag 

anses vara okej att anse, komma på sin spets då det kommer till invandrings och 

migrationsfrågor, varför vidare individen, sverigedemokraten, blir stämplad som en avvikare 

och lyfts fram som omoralisk. Detta är vidare något som kan påverka benägenheten i att vara 

öppet utåt med att man röstar på sverigedemokraterna.  

En konsekvens utav ett avvikande av det konventionella moralbegreppet kan man utifrån 

Hilte tala om som en moralisk degradering av den som stämplas, samtidigt som den som 

stämplar kan framstå som mer moralisk och en lydig samhällsmedborgare. Detta är något som 

kommer upp hos några av informanterna, då de menar på att människor som de möter spelar 

på deras känslor och använder sig av känsloargument framför att diskutera det som de faktiskt 

själva menar att de står för. Informanterna menar på att de spelar på samvetet, framför att i sak 

kunna diskutera frågor, som i detta fall rör invandringsfrågor. Samtidigt som detta sker står de 

som spelar på känslorna kvar och framstår som betydligt mer moraliska.   
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5.2.3 När att vara sverigedemokrat ses som annorlunda 
I grunden beskrev samtliga informanter sig som öppna med att de röstar på 

sverigedemokraterna, men att det för fyra av informanterna fanns situationer där de var dolda 

med sin politiska röst, samtidigt som den femte informanten beskrev det som att hon inte hade 

någon position varpå det spelade någon roll vad hon tyckte, var eller ansåg. För resterande 

fyra rörde sig de miljöer varpå de undvek att belysa att man var sverigedemokrat, arbete 

och/eller högskola/universitet. I dessa positioner undvek de att det skulle komma fram att de 

var sverigedemokrater, och strävade efter att vara dolda. Dock varierade upplevelsen av vilka 

konsekvenser det skulle ha att yttra att de var sverigedemokrater, där vissa upplevde att det 

inte skulle ha speciellt stora konsekvenser, men att det ändå inte vore riktigt önskvärt eller 

positivt att det skulle komma fram, medan andra var oroliga för att det skulle kunna påverka 

vänskaper eller andras syn på vem man var på ett negativt sätt, och vidare även den 

yrkesmässiga positionen. Den gemensamma kärnan var dock att det fanns situationer då att 

vara sverigedemokrat skulle kunna kantas av ett mer negativt bemötande än om informanterna 

lät det passera.  

Den femte informanten ska dock sägas, återigen, uteslöt inte att det skulle kunna tänkas att det 

fanns situationer där det inte vore accepterat att vara öppen som sverigedemokrat, om än det 

inte var situationer som hon hade i sin vardag idag. Vidare att hon i andra miljöer, i andra 

positioner menar på att det skulle kunna se annorlunda ut i valet att vara öppen med sin 

politik.  

Goffmans tanke kring att passera blir här betydelsefull, för att säkerställa att undvika ett 

blottande av sin position som sverigedemokrat, och vidare alltså det stigma som skulle riskera 

att ha sina negativa konsekvenser. Den stigmatiserade individen, tillika sverigedemokraten 

anpassar sig således inför vilka sociala sammanhang hon ställs inför, och i de situationer då 

det finns risk att bemötas negativt, agerar hen även utefter att passera. Detta är något som fyra 

av fem informanter i någon situation regelbundet kan sägas agera utefter.  

Utifrån Becker kan man tala som hemlighetsmakeri som härrör vid om individen lever ut 

impulserna, eller låter tanken kring de konsekvenser som handlandet får rent socialt i sin 

omgivning. Det finns en grad av investering i vad man har som gör att många undviker att 

riskera dessa med anledning av några okonventionella impulser. I relation mot att vara 

sverigedemokrat kan detta talas om, som det finns en röd tråd hos informanterna, att man drar 

sig för att vara öppen med att man är sverigedemokrat och vidare även de åsikter som man har 

kring då främst invandring/migration, som är det åsiktsfält som informanterna upplever vara 

ett känsligt ämne att samtala om. Risken för att bli stämplad som en avvikare, och att den 

identiteten ska ta överhand blir påtaglig, och vidare problematisk. Att bli definierad som 

sverigedemokrat av omgivningen kan vidare ha konsekvenser, där behandlingen, att vänner 

från sin utbildning tar avstånd och undviker att umgås med en med anledning av 

avvikarstatusen, eller rädslan för att man ska anses som olämplig i sin yrkesutövning och få 

ofördelaktiga arbetsuppgifter är alla skäl till att agera på ett sätt som döljer att man är 

sverigedemokrat i vissa situationer, och även en förklaring till att dölja sin politiska röst helt 

och fullt.  

5.2.4 När vänskapen riskeras med anledning av politiken    
Som lyfts upp av informanterna har diskriminerande åtgärder förekommit vid vissa tillfällen, 

där bekanta eller icke-nära vänner ska ha agerat på ett sätt som förklarar att en vänskap med 

individer som stödjer sverigedemokraterna inte är önskvärd.  

Goffman talar om, att för den stigmatiserade individen är det inte ovanligt att det förekommer 

just diskriminerande åtgärder, alltså aktioner som ej är till fördel för individen med stigmat. 
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Dessa aktioner kan vidare påverka individen med stigmat på ett negativt sätt, som även 

påtagligt inverkar i vardagen. Att säga upp vänskapen, om än det inte rör sig kring nära 

vänner och över Facebook, kan detta uppfattas som en påverkan som inter är positiv för 

individen. Två av informanterna lyfter upp just att det genom Facebook cirkulerat sådana 

trender att man ska säga upp Facebookvänskapen med sverigedemokrater. Informanterna talar 

här om en intolerans, och tycker det är tråkigt att dessa bekantskaper slutar på ett sådant sätt. 

Om än påverkan inte speciellt påtagligt lyfts upp av informanterna, så blir det tydligt att det är 

ett polariserat område att samtala om, och att bemötandet möter starka reaktioner, och att det 

även på vissa håll kan påverka bekantskaper på ett negativt vis.  

Då det kommer till närmare vänner har samtliga informanter upplevt en problematik i att 

samtala om sin politiska åsikt. En av informanterna har tydligt upplevt ett riskerat 

avståndstagande i universitets/högskolemiljö med anledning av sin politiska röst, vilket kan 

ses som en mycket tydlig diskriminerande sanktion med anledning av ett stigma. Samtidigt 

har framkommit att vad man röstar på döljs i sådana sammanhang som vänner och bekanta 

skulle kunna agera på ett icke fördelaktigt sätt och man är medveten om att det inte skulle 

finnas utrymme att diskutera.  

Här blir återigen Goffmans tanke kring att passera betydelsefull, för att säkerställa att undvika 

att inte blotta sin position som sverigedemokrat, och vidare alltså det stigma som skulle 

riskera att ha sina negativa konsekvenser. Den stigmatiserade individen, tillika 

sverigedemokraten anpassar sig således inför vilka sociala sammanhang hon ställs inför, och i 

de situationer då det finns risk att bemötas negativt, agerar hen även utefter att passera. Detta 

är något som fyra av fem informanter i någon situation regelbundet agerade utefter. Den femte 

informanten ska dock sägas, återigen, uteslöt inte att det skulle kunna tänkas att det fanns 

situationer där det inte vore accepterat att vara öppen som sverigedemokrat, om än det inte var 

situationer som hon hade i sin vardag. Samtidigt som hon var klart införstådd med att om hon 

hade haft andra positioner skulle risken med att vara öppen kunnat stiga.  

5.2.5 När det kommer för sig att vara sverigedemokrat 

Utifrån Beckers tankegång kring avvikande, krävs det att omgivningen betraktar handlingen 

som avvikande, för att den just ska anses vara avvikande. Det som i dessa vardagliga miljöer 

framkommer av det informanterna säger, är att det inte kan betraktas som ett avvikande att 

rösta SD. Detta är något som dock tycks ha förändrats succesivt med tiden och gälla då det 

kommer till informanterna i Skåne och Blekinge. I dessa miljöer kan man inte, i det stora hela 

betrakta sverigedemokrater som något avvikande val ifrån det som ses som normativt. Detta 

är dock undantaget de sammanhangen där det inte anses vara accepterat, som återfinns mer 

djupgående kring i andra tematiseringar. Vad som är normativt är föränderligt över tid, och 

vidare även beroende på den kulturen som finns i samhället. Detta innebär vidare att vara 

sverigedemokrat i dessa vardagliga situationer för dessa 3 informanter inte är förenat med ett 

avvikande.  

Utifrån Goffmans synsätt kring stigma, ligger stort fokus på att individen som innehar stigmat 

blir djupt misskrediterad, och vidare alltså att det har negativa konsekvenser att inneha ett 

stigma. Stigmat sverigedemokrat blir i dessa miljöer inte en realitet, då informanterna inte i 

dessa alldagliga situationer blir misskrediterade för sin politiska röst. I dessa vardagliga 

situationer återfinns vidare inget stigma för dessa tre informanter. Det sker inte några negativa 

tillskrivningar kring att vara sverigedemokrat, och den negativa påverkan av att vara 

sverigedemokrat existerar vidare inte heller i dessa miljöer. Den generella och mest 

vardagliga bild som förmedlas av dessa tre informanter är vidare således att det kommer för 

sig att vara sverigedemokrat.  
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Detta står dock i kontrast till hur resterande två informanter ser på huruvida det betraktas som 

ett naturligt alternativ av sin omgivning. En bild är att det succesivt håller på att öppnas upp 

och betraktas som ett alternativ, och att det inte är något konstigt att yttra att man är öppen för 

att eventuellt rösta på sverigedemokraterna, och att det är en åsikt som kan föras i ett 

offentligt sammanhang. En annan bild är att avslöja att man är sverigedemokrat inte är något 

som man gärna gör. Att erkänna att man är sverigedemokrat i dessa vardagliga situationer är 

att riskera att man betraktas som avvikande, alternativt att en stigmatisering sker mot 

individen, tillika sverigedemokraten som väljer att erkänna sin politiska röst. 

5.2.6 Att hitta personer som röstar på Sveriges näst största parti – 
en utmaning 
En aspekt som även är relevant att lyfta upp, och som kan betraktas som en del av detta 

resultat, är det låga gensvar som möttes av detta arbete vid sökandet efter informanter. Denna 

del bottnar alltså i den upplevelse som jag själv har av att söka efter informanter till detta 

arbete, att få tag i fem informanter. En process som tog nästan en månad, från den 19e april 

till den 16e Maj. Detta ska ses som ett komplement till intervjuerna, och en tolkning som är 

gjord delvis separerad från resterande del av den fördjupade tolkningen efter det att den 

gjordes, men som dock funnits i mina tankar genomgående i hela arbetet. Nedan kommer jag 

ingående redogöra för min upplevelse av detta sökandet. Dels presenteras först den konkreta 

observationen, för att sedan koppla in de tankar som jag fick till följd av dessa, för att sedan 

gå in i en tolkning av vad detta kan tänkas betyda, och hur det kan förklaras utifrån teorin i 

detta arbete.  

Vid sökandet efter informanter i min närhet, genom vänner och bekanta som jag kom att 

samtala med fanns inga vänner eller bekanta som själva var, eller, visste någon som var 

intresserad av att delta. I sökandet i Facebookgrupper med sverigedemokrater möttes mitt 

inlägg med en tystnad och uteblivna kommentarer, i relation till övriga inlägg som löpande 

publicerades och som flitigt diskuterades och kommenterades. I tre av grupperna som jag 

skrev i fick jag inte någon kommentar alls. Detta är anmärkningsvärt i avseendet att detta 

skulle kunna tänkas tyda på att detta är ett känsligt ämne som man inte vill samtala om. Detta 

kan dock te sig märkligt vid en första anblick, då åtminstone inläggen i sverigedemokrats-

orienterade grupper, inte borde te sig som ett område som är känsligt att samtala om, då det är 

ett forum där just den politiska rösten på sverigedemokraterna är gemensam. 

Det låga gensvaret skulle även kunna tyda på att det finns en skepticism för arbeten som görs 

på högskolor, och kanske även om att arbetet ska ha en viss riktning som skulle kunna 

förvränga den bild som sverigedemokratsväljare har kring att vara sverigedemokrat. En 

respons som gavs av en av informanterna som studerat på universitet/högskola, i ett 

eftersamtal, efter att intervjun var avslutad, var just att min svårighet att få tag i informanter i 

de kretsarna som hade med högre studier att göra, inte kom som en överraskning, detta var 

något väntat, att vara sverigedemokrat i sådana miljöer är inte riktigt accepterat eller önskvärt. 

Samtidigt, som jag lyft i tidigare tematiseringar, lyfte de två informanter som hade erfarenhet 

av högre studier var själva kritiska kring det klimatet som fanns, och hur sverigedemokrater 

betraktades. Det fanns även hos en av informanterna tydligt en rädsla för hur det skulle ha en 

negativ påverkan på vardagslivet om det kom ut att han var sverigedemokrat. Om denna 

upplevelse som finns hos dessa informanter som har erfarenhet av att studera, samt min 

svårighet att hitta informanter, är det rimligt att det skulle kunna finnas en sådan tanke om 

högskolor och universitet även hos människor som inte har studerat själva. Alltså, att det i 

miljöer som rör universitets/högskolestudier inte är något som betraktas som positivt eller 

accepterat, att vara sverigedemokrat, varför man då även låter bli att träda fram i den miljön.  



35 

 

5.2.6.1 En teoretisk tolkning av svårigheten att hitta personer som 
röstar på Sveriges näst största parti 
Utifrån ett mer teoretiskt angreppsätt på denna ovanstående observation och tolkning, framgår 

att sverigedemokraten i universitets/högskolesammanhang skulle kunna betraktas som 

stigmatiserat, för att använda Goffmans term. I de situationer som kantas och präglas av 

högskolor och universitet finns en risk att uppleva att en misskreditering skulle kunna ske, 

med anledning av att individen väljer att rösta på sverigedemokraterna. Beträffande detta 

arbetet är en tänkbar upplevelse att det finns risk för misskreditering, som i detta fall skulle 

ligga vid en tanke om att jag som är studerande och skriver en c-uppsats vid en högskola, och 

vidare alltså en del av den upplevda utgörande kraften för att aktivt stigmatisera, vilket i ett 

sådant arbete skulle vara möjligt vid en förvrängning av det som sägs, och att det väljs vilka 

delar som är problematiska. Tänkbart är att det finns en upplevelse av att det är möjligt att jag 

skulle selektera och förvränga gör i sig att man kan tänka sig att det finns lite vunnit i att 

delta. Att blotta och ingående gå in i det som, i den specifika miljön, tycks vara stigmatiserat, 

går inte heller i linje med Goffmans tanke om att passera. Att passera bottnar här i att passera 

förbi situationer där stigmat, som inte vid en första anblick är möjligt att upptäcka, och alltså 

låta bli att hamna i en situation där risken för att misskrediteras finns. Något som dock inte 

ska blandas ihop med att det finns en rädsla eller per automatik en skam för att man röstar på 

sverigedemokraterna, utan snarare en upplevelse av att samtalet inte skulle ske på en jämlik 

nivå. Detta med anledning av att det finns en upplevelse av att det inte av andra bemöts som 

accepterat att rösta på sverigedemokraterna då det kommer till universitets/högskolemiljön, 

och kanske främst den samhällsvetenskapliga och humanistiska grenen, som är det 

informanterna som deltagit haft erfarenhet utav, samt som detta arbete hamnar under. 

Hilte lyfter upp hur den sociala makten främst ligger hos den som stämplar, och att det finns 

ett övertag, följt av att den som stämplas degraderas. Utifrån Hilte kan detta förstås och tolkas 

utifrån följande resonemang. Om bilden av högskolor och universitet är att det inte är 

accepterat att vara sverigedemokrat, som jag problematiserat att det skulle kunna vara ett 

utfall, innebär att detta är en fråga om makt. Om bilden av högre studier är att det på sådana 

platser ses ned på sverigedemokraten, och att det är individer och det klimatet som råder att 

det är moraliskt att stämpla en sverigedemokrat, och att detta även kan lyfta upp den som 

stämplar själv, blir denna situation för en sverigedemokrat högst problematisk då hen ständigt 

kommer att degraderas, den som stämplar hyllas i stället till skyarna som en moralisk individ 

som gör det rätta för att upprätthålla en moralisk ordning. 

Detta är något som även skulle kunna utmärka väljare till sverigedemokraterna från övriga 

politiska sympatisörer, då det förmodligen inte skulle vara samma svårighet att få tag i 

socialdemokrater eller moderater som skulle vilja ställa upp i detta arbete. För det handlar inte 

om att sverigedemokratsväljare inte finns, det handlar om att det finns en avsaknad av att de 

vill ställa upp i arbetet av någon anledning. Detta innebär att det skulle finnas en distinktion 

mot att vara sverigedemokrat och mot att rösta på andra partier, som skulle kunna grunda sig i 

själva bemötandet, eller tanken om hur man skulle kunna bemötas. Denna respons av tystnad 

skulle kunna tyda på att det faktiskt finns en känslighet i att vara sverigedemokrat, och att det 

inte är något som man vill prata högt om. Det är även något som kan ses som högst 

problematiskt om det handlar om en låg tillit till högskolor och universitet, då det samhälle 

som vi lever i lägger en stor vikt vid just vetenskaplighet. Betydelsefullt att poängtera skulle 

även vara att detta inte per automatik skulle betyda att sverigedemokratsväljaren inte skulle 

stå för sin politiska röst, utan snarare, att det inte finns en upplevelse av att det vore något som 

skulle gynna hen att lyfta upp i en miljö som har med högskola eller universitet att göra. 



36 

 

Med denna fördjupade tolkning skulle alltså en förklaring till det låga intresset till att delta 

bottnar i, och talar för, att det finns en problematik med hur sverigedemokraten upplever sig 

bli bemött, och att högskole/universitetsmiljöer inte är den miljö som ser mest accepterat på 

den politiska rösten på sverigedemokraterna. Dels utifrån Goffman att det finns ett stigma, 

men även att man kan tala om det moraliska planet, där sverigedemokraten i detta avseende 

framstår som omoralisk och att det finns ett ständigt pågående arbete att upprätta den 

moraliska ordningen, genom att degreadera och stämpla sverigedemokraten. Med detta som 

grund, skulle detta kunna förstås genom at det låga gensvaret kan vara kopplad till den 

akademiska världen, och för de individer som finns inom den. Detta skulle även kunna säga 

något om det samhälleliga planet, där högskolan/universitetet blir ett tydligt och även något 

utmärkande tillfälle då sverigedemokraten bemöts, eller upplever att det finns risk för att 

bemötas, på ett sätt som inte är till fördel för hen.  

 

5.3 Huvudtolkning  
I denna del knyts arbetets resultatdel ihop, och mynnar ut i en huvudtolkning. I denna del 

lyfter jag upp och gör en än mer djupgående tolkning än under den fördjupade tolkningen. 

Dock har jag i denna del valt att inte gå för långt med mina tolkningar kring vad det innebär 

att bli bemött som sverigedemokrat. Detta med anledning av att det redan i den fördjupade 

tolkningen framkommer tolkningar som är relativt långt dragna utifrån teorin. Samtidigt 

ligger en tanke i att inte dra tolkningarna för långt, då det finns en stor variation mellan 

upplevelserna, något som diskuteras mer djupgående nedan, och vad det innebär och kan bero 

på.  

5.3.1 Att misskreditera en politisk röst 
Utifrån hur informanterna upplever att andra ser på sverigedemokrater finns det delade 

meningar kring i vilka situationer det betraktas som normativt alternativt avvikande. Det 

framkommer att det finns situationer där det tycks finnas ett stigma, och att omgivningen 

betraktar sverigedemokraten som avvikande, och vidare även stigmatiserad. Detta tycks 

framförallt gälla i högre studier, men även då det kommer till arbete inom skola, och även 

yrken inom kommun och industri. Den gemensamma trenden kring detta är att det finns en 

risk att misskrediteras till följd av sin politiska röst på sverigedemokraterna i vissa 

sammanhang, med undantag från en informant. Det finns en skillnad sinsemellan 

informanterna kring hur de upplever denna misskreditering och vidare upplevelsen av vad 

som skulle ske om de var mer öppna med att de var sverigedemokrater. Här framkommer allt 

från att det skulle leda till ett bemötande som skulle vara något sämre, till en rädsla för att få 

sämre arbetsuppgifter, bli ifrågasätt vad det gäller lämplighet och bli ifrågasatt av kollegor. I 

universitets/högskolemiljön tycks reaktionerna vara som starkast utifrån vad som framkommit 

hos informanterna, där upplevelsen är att det inte finns ett uns av acceptans kring att vara 

sverigedemokrat. Det ifrågasättandet som lyfts upp av en informant är tydligt 

misskrediterande, och beskrivs vidare som något som tydligt var jobbigt för honom vid 

tidpunkten, då den positionen som han hade riskerade att raseras till följd av sin politiska röst, 

och även vänskap riskerade att upphöra. Vidare porträtteras sverigedemokraten i detta 

sammanhang som något klart otänkbart att vara, och den som till trots skulle visa sig vara 

sverigedemokrat betraktas som en avvikare.  

Detta är även en tolkning som kan göras utifrån de observationer som kom att bli till följd av 

den svårighet som fanns att finna informanter. Här är ett rimligt alternativ att det finns en stor 

betydelse av vilka man är öppen med att man är sverigedemokrat inför, samt att det inte ses 

som något som är önskvärt inom högre studier, varför det inte heller finns en anledning till att 
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blotta sin politiska ståndpunkt i dessa miljöer. Tendensen att låta sig passera i situationer där 

det inte betraktades som accepterat att vara sverigedemokrat var även något som var vanligt 

hos informanterna, då det inte fanns något att vinna på att lyfta upp att man var 

sverigedemokrat. Att inte vilja lyfta upp det betyder dock inte per automatik att man inte står 

för sin politiska röst. Oavsett vad man har för stigma är det tänkbart att låta det passera för att 

det underlättar sitt vardagliga liv. Detta kan givetvis kantas av en skam, och att man inte står 

för det stigmat innebär. I detta fall skulle jag dock inte vilja påstå att det stämmer in på 

informanternas utsagor över hur de upplever att de blir bemötta. Att det kan finnas människor 

som degraderar informanterna som individer och framhåller dessa som omoraliska kan dock 

förekomma, men inte att de själva ser sin åsikt som omoralisk, eller felaktig. Dess politiska 

ståndpunkt kvarstår även om de i situationer där det inte anses vara accepterat blir stämplade 

för sin politiska röst. Något som lyfts upp är att det är en avsaknad av att konstruktivt föra ett 

samtal, och att de som sägs tala för en öppenhet upplevs paradoxala, och att en känsla av att 

man inte alls får säga vad man tycker har en tendens att uppstå.  

Att stigmat är ett faktum, kan även det avståndstagande som några av informanterna har 

erfarit genom det sociala nätverket Facebook vara ett tecken på. Att bli bortplockad som vän 

med anledning av att en artikel med sverigedemokratiskt innehåll talar starkt för att det inte 

finns en acceptans för dessa tankar.  

Stigmatermer som använts mot informanterna är även dessa tydligt riktade mot att det finns 

ett stigma mot sverigedemokrater och att dessa även just befästs och missgynnats till följd av 

detta. Den biten som centralt kritiseras och ses ned på av omgivningen rör 

invandringsåsikterna som av en del i omgivningen klassas som rasistiska, främlingsfientliga 

och som saknar moral. Detta kan ses som att det finns en skillnad i uppfattning kring vad som 

är det konventionella moralgreppet och det som råder hos de som är sverigedemokrater, samt 

de som är i sådana miljöer där sverigedemokraterna betraktas som ett tänkbart val. Detta 

skulle vidare kunna tala för att den moraliska uppfattningen kring det hela är något som är 

föränderligt, och att bilden av sverigedemokraterna som ett omoraliskt val succesivt kan 

komma att förändras, om än detta beroende av de miljöers och specifika gruppers uppfattning 

kring vad som är moraliskt. I dagsläget finns dock en rad situationer då sverigedemokrater 

bemöts på ett sådant sätt att de upplever att andra människor spelar på deras känslor, och får 

sverigedemokraten att framstå som omoralisk.  

5.3.2 Är min politiska röst avvikande eller norm? 
Att säga något om den variation som finns mellan fallen är intressant i detta arbete. En 

informant upplevde klart att det inte fanns någon som helst problematik i att vara öppen med 

sin politiska röst, oavsett sammanhang. Detta talar återigen för betydelsen av i vilken situation 

som man befinner sig, och vad som anses som okej att anse. Denna informant hade inte några 

miljöer, eller en position som hon kände kunde påverka henne på ett negativt sätt. Det fanns 

ingen anledning till att vara dold med sin politiska röst i någon situation. Andra informanter 

framhävde hur det fanns en risk för att bli ifrågasatt kring sin lämplighet i arbete eller bland 

vänner i anslutning till studier, något som alltså inte återfinns hos denna informant.  

Detta skulle även kunna förklaras utifrån Becker och att det finns olika nivåer på en 

avvikelsekarriär, och att den som inte på något sätt upplever några negativa reaktioner från sin 

omvärld, och snabbt kan förklara bort detta. Dock finns det en problematik i att tala om att 

vara sverigedemokrat som något som överhuvudtaget är avvikande för denna informant, då 

det, som är grunden för att något är avvikande eller inte, är beroende på bemötandet från 

andra. Om inte någon bemöter sverigedemokraten på ett sätt som talar för att det skulle vara 

en avvikande handling, kan det inte heller talas om att det skulle vara en avvikande handling. 

Här finns dock en problematik i resonemanget kring vad som är avvikande och inte, vilket är 
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något som alltså de som bemöter den potentiellt avvikande avgör i sitt agerande. Då detta 

arbete lyfter upp upplevelsen av att bli bemött blir detta således något som ligger på individen 

som intervjuas att avgöra, och inte den som bemöter henne, vilket inte heller är i linje med 

tanken av avvikande. Därför är en tolkning som går att göra, att informanten som inte i någon 

situation upplevt sig bli bemött som att hon vore avvikande, är väl etablerad i sin 

avvikelsekarriär.  

Detta är dock en analys som kan kritiseras, då det utifrån att SD är så pass stort, och även har 

som starkast fäste i Skåne och Blekinge, faktiskt snarare kan ligga i att det finns en distinktion 

kring hur en sverigedemokrat bemöts beroende på i vilken miljö som hen vistas i, framför att 

hon som individ är etablerad inom en avvikelsekarriär. Detta är även något som styrks av 

informanten som dels studerat någonstans i mälardalsregionen och åter flyttat tillbaka till 

Skåne, och även upplevde en stor skillnad i bemötandet, som var mer välkomnande i Skåne, 

och även i Blekinge, mot mälardalsregionen. Detta är något som alltså talar starkt för att det 

finns en skillnad på vad som är accepterat att anse på en plats, och vad som anses accepterat 

på en annan. Om än detta bemötande inte nödvändigtvis är totalt i dessa miljöer finns 

tendenserna där. 

Situationsbetydelsen kan även återigen talas om utifrån svårigheten att finna informanter i 

detta arbete, och att det tycks finnas ett stigma inom universitets/högskolevärlden, och frågan 

är om informanten som inte upplevde en känslighet i att vara sverigedemokrat i nuvarande 

miljöer, faktiskt skulle uppleva att vara i andra situationer, som är mer dylika resterande 

informanters. Detta är en frågeställning som är relevant att fråga sig, men som utifrån enbart 

dessa informanter kan vara problematiskt att tolka vidare, mer än att acceptansen för vad som 

är okej att anse och tycka, att samtala om och diskutera, är något som är beroende av vilka 

andra människor som man pratar med, något som lik så väl även innefattar sin politiska röst 

på sverigedemokraterna. 

5.3.3 Misskrediteringens betydelse för den faktiska politiska åsikten 
En tankegång som löpande genom arbetet vuxit sig fram, efter att samtalet om påverkat av ett 

negativt bemötande kan ha för den politiska åsikten, och hur valet att kringgå att lyfta upp för 

omgivningen att man är sverigedemokrat varit central löpande genom den fördjupade 

tolkningen. Denna del av huvudtolkningen bottnar framförallt i; När att vara sverigedemokrat 

ses som annorlunda och När vänskapen riskeras med anledning av politiken, men influeras 

även av resterande tematiseringar.   

Att bemöta en sverigedemokrat på ett negativt sätt, hur kan det tänkas påverka individens 

faktiska politiska åsikter, och hur påverkar egentligen ett negativt bemötande individen. Detta 

är reflektioner som genomgående har präglat detta arbete i tanke. Det som framkommit i detta 

arbete är att det inte tycks vara så att stämplandet i sig påverkar informanterna i detta arbete 

på ett negativt sätt vad det gäller sin politiska röst. Arbetet med att passera förbi, och ett 

hemlighetsmakeri kring att man är sverigedemokrat blir betydelsefullt, men övertygelsen i att 

rösta på sverigedemokraterna är kvar. Konsekvenserna av de negativa tillskrivningarna tycks 

mot just den politiska tanken, inte påverkas negativt av stigmatiseringen. Istället tycks en 

känsla av att de som stämplar vara att dessa är intoleranta mot en variation av åsikter och en 

känsla av att dessa även är okunniga kring vad sverigedemokraterna står för. Samtidigt lyfts 

upp hur det negativa bemötandet har gjort att bekantskaper har sagts upp genom Facebook 

och att de i vissa fall blivit starkt ifrågasatta när det kommer fram att de är sverigedemokrater. 

I sig kan dessa rent negativa former av bemötande påverka individen som väljer att rösta SD 

negativt, men inte vad det gäller den politiska övertygelsen av att SD är det som ligger 

närmast de åsikter som de har.  
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5.4 Slutgiltiga reflektioner kring resultatet  
Sammantaget tycks stigmat och betraktelsen kring sverigedemokraterna som avvikande 

existera men vara tydligt bundet till olika sociala miljöer, samtidigt som det tycks vara 

föränderligt över tiden, och succesivt mattats ut på allt fler platser. Att det specifikt skulle 

vara skillnad på olika geografiska platser, samt vilka platser som är mer respektive mindre 

accepterande kring att se sverigedemokrater som ett naturligt inslag, är svårt att dra några 

faktiska slutsatser kring då underlaget i dessa fem intervjuer är för få för att få en sådan 

helhetlig bild. Tendensen som dock kan sägas är att det tycks bli allt mer legitimt att betrakta 

sverigedemokrater som något normalt på allt fler platser, och vidare att det finns en skillnad 

beroende på det sammanhang som man befinner sig i, oavsett plats i Sverige. Dock är stigmat 

och den negativa tillskrivningen ett faktum på många håll, på platser där den rådande kulturen 

inte betraktar det som acceptabelt att visa sympati för sverigedemokraterna. Ett exempel på 

detta, som av detta arbete framgår, är att det finns en upplevelse, och vidare även ett möjligt 

utfall på observationen av att få fram informanter, att högskole/universitetsmiljöer, åtminstone 

mot humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning, är sådana platser där rösten på SD 

betraktas som något främmande, och vidare något som betraktas som avvikande, och även där 

det tycks finnas inslag av misskreditering av individen från sina studiekamrater, och kanske 

även i hela klimatet som sådant. Detta är vidare även något som sannolikt även påverkar 

öppenheten, och benägenheten att berätta att man röstar på sverigedemokraterna, då oron över 

att det ska få negativa konsekvenser är större än värdet av att berätta det för sin omgivning. 

Dock tycks inte stigmat påverka individens faktiska åsikter, utan snarare benägenheten att 

vara öppen utåt med sin politiska åsikt.  
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6 Diskussion 

6.1 Problemformulering och syfte 
Syftet med detta arbete har varit att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta på 

sverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiska 

röst. Varpå den huvudsakliga frågeställningen varit: Hur SD-väljaren upplever sig bli bemött 

av människor i sin vardag? 

Centralt i de olika teman som jag utgått från i arbetet med intervjuerna, har rört sig runt denna 

frågeställning, för att fånga in den upplevelsen som sverigedemokratsväljaren har kring just 

bemötandet av andra i sitt vardagliga liv.  

I detta arbete har jag funnit att det finns en variation kring hur man som sverigedemokrat 

upplever sig bli bemött av sin omgivning, och att det tycks vara beroende av den situation 

som man befinner sig i, och att den rådande kulturen som är avgörande för om det ses som 

accepterat eller förkastligt. Vidare har det även varit centralt att problematisera just det 

negativa bemötandet som har upplevts till följd av sin politiska röst. Detta är en bit som 

informanterna till stor del har belyst, och som tydligt påvisar att vara sverigedemokrat är 

förenligt med något som betraktas som avvikande i en del miljöer. Det tycks vidare finnas risk 

för att bli negativt behandlad med anledning av att det kommer fram att vara sverigedemokrat, 

varför det finns anledning att passera med den informationen i situationer då det finns risk för 

att bli negativt behandlad. Dock, ska även framhållas tycks det finnas situationer i den 

vardagliga miljön varpå det inte kantas av en problematik att vara sverigedemokrat, och 

således heller inte finns ett stigma i dessa situationer.  

Sammantaget skulle jag beskriva det som att jag i detta arbete har problematiserat och belyst 

den problematik som finnas kring det klimat kring hur man som sverigedemokrat upplever sig 

bli bemött, vars syfte detta arbetet har kantats av. Vidare ska återigen framhållas att detta 

arbete enbart fokuserar på den upplevelse som finns hos sverigedemokrater kring hur de blir 

bemötta, därför avspeglar detta arbete, utefter syfte och frågeställning, just deras livsvärld.  

6.2 Diskussion i relation till tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har gjorts är, som tidigare nämnts, högst begränsad kring detta 

område. Genom att belysa forskning som har gjorts mot partiet som sådant har detta gett en 

solid grund att stå på genom att lyfta upp hur partiet som sådant betraktas. Vidare lyfter jag i 

den tidigare forskningen upp hur den negativa tillskrivningen verkar för individen som 

innehar något som gör att hen betraktas som avvikande eller stigmatiserad. Det förstnämnda 

området diskuteras här nedan relativt kort då detta är ett avsnitt som snarare syftar till att få en 

förståelse mot partiet som sådant, och hur själva partiet betraktas, vilket i sig inte är vad detta 

arbete handlar om, och vidare inte är aktuellt att koppla samman i någon större utsträckning. 

Det som däremot är högst vässentligt är de resterande två områden, som diskuteras 

tillsammans mot det resultat som finns i detta arbete. I grunden menar jag på att dessa 

forskningsområden som bakgrund har detta gett grund och mer tyngd kring stigmat och att bli 

betraktad som avvikande, oavsett vad som ligger till grund. I relation till min egen studie blir 

den tidigare forskningen, om än den kan ses som spretig, relevant, och säger något om 

sverigedemokraters upplevelse av hur de blir bemötta. Den tidigare forskningen säger något 

om sverigedemokraterna som parti, där det betraktas som avvikande. Detta är en uppfattning 

som även i detta arbete framkommer att det upplevs som att det betraktas. Vidare 

framkommer att det finns ett stigma kring att vara sverigedemokrat. Ett stigma som i relation 

till annan forskning kring stigmatisering blir högst intressant, då det finns tendenser i den 
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processen och upplevelsen av vad stigmat innebär och vad det gör med individen som går 

igen såväl i tidigare forskning som i detta arbete.  

6.2.1 Diskussion kring den tidigare forskningen om 
sverigedemokraterna som parti  
Den tidigare forskningen tala för att sverigedemokraterna inte är att betrakta som ett parti i 

mängden, utan något som övriga politiker och andra instanser i det svenska samhället har 

markerat och tagit avstånd mot. Vidare finns det en problematisering kring vilka som väljer 

att rösta på sverigedemokraterna, som ger tyngd till detta arbete, i och med att denna kan 

utmana den generella bilden kring vad en sverigedemokrat förväntas stå för, och vem som 

röstar på partiet, samtidigt som detta kan problematiserar bilden av att en sverigedemokrat 

skulle vara något annorlunda, då sverigedemokraten i Sannersteds studie talade för att 

sverigedemokratsväljaren inte skiljer sig från andra samhällsmedborgare på andra punkter än 

de rent sakpolitiska57. Essensen av denna studie ligger således på att väljaren till 

sverigedemokraterna är relativt alldaglig, om än det finns vissa gemensamma drag hos 

väljarna, vilket kan tänkas vara en gemensam tendens kring samtliga politiska partier som 

finns, då det förmodligen är dessa åsikter som för ett parti samman. Alldagligheten i detta 

arbete var även den ett faktum, då det fanns informanter från vitt skilda håll, individer som 

flyttat utomlands, bodde i stora städer, i små städer, hade invandrat, jobbade på industri, eller 

studerade. Platserna som informanterna befann sig på, och de positioner som de hade var 

varierande, och det fanns en stor variation vilka de var som individer, men det gemensamma 

var det faktum att de var just så kallat alldagliga individer. Det som var sambandet var att de 

valde att rösta på sverigedemokraterna, och hade en gemensam bild över vissa frågor som var 

betydelsefulla.  

En problematik som finns med forskningen som gjorts mot sverigedemokraterna som parti, är 

att stora delar av den inte är gjord nyligen. Sverigedemokraterna har under de senaste åren 

förändrats kraftigt, och vuxit i en snabb takt. Forskning som är från 2006 kan således ses som 

inaktuell för att få en bild av hur partiet faktiskt betraktas idag. Det som dock framkommer är 

hur bilden har varit och vad som hänt tidigare, vilket möjliggör en punkt att stå på i tolkandet 

av vad denna bakgrund har för betydelse för hur partiets väljare betraktas.  

6.2.2 Diskussion kring den negativa tillskrivningen och dess 
konsekvenser 
Då det inte fanns någon tidigare forskning om sverigedemokratsväljare och hur de upplever 

att de blir bemötta, har jag lyft upp forskning mot andra områden för att belysa stigmatisering 

och avvikande, och hur individen upplever att detta påverkar hen. Valet av att använda sig av 

denna infallsvinkel, bottnar som tidigare beskrivits, i den förförståelse som fanns kring 

området sedan tidigare, och en tanke kring att detta är ett sätt att tala om, och förstå 

fenomenet. Nedan följer därför även en diskussion kring hur den tidigare forskningen mot det 

negativa tillskrivandet samt dess följder står sig i relation till det som framkommit i resultatet 

i detta arbete, dessa görs utifrån följande rubriker för att ge en tydlighet i de områden som jag 

funnit särskilt intressanta att diskutera kring den tidigare forskningen i relation till resultatet; 

De negativa kommentarerna, Att vara öppen eller dold, samt; Det jag tycker och anser är 

önskvärt här, men avskytt där.  

De negativa kommentarerna  

                                                 
57 Sannerstedt Hur extrema är sverigedemokraterna 406–412 
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I den tidigare forskningen lyfts, utifrån studien om barnfrihet58, upp att individer med ett 

stigma i sitt vardagliga liv kan få påhoppsliknande kommentarer och vidare uppleva en 

tveksamhet om sin åsikt ska förändras eller ej, för att bättre passa in. Denna forskning visar 

även på att det finns en tanke om att individen som är stigmatiserad har en åsikt som betraktas 

som mindre värd, och att omgivningen vet bättre. 

Här finns det en viss likhet mellan att vara sverigedemokrat och välja att leva ett barnfritt liv. 

Det har även för sverigedemokraterna i detta arbete framkommit att påhoppsliknande 

kommentarer har förekommit i avseendet att det är ett aktivt val som andra människor ser ned 

på och befäster med en negativ kommentar. Att vara sverigedemokrat har även framkommit 

är en problematisk position, likt den barnfria positionen. Detta då upplevelsen av att vara 

barnfri, inte är att betrakta som det vedertagna och normala, och det som passar in i ramen, 

likt att vara sverigedemokrat i många situationer, där det ses som något otänkbart, och därmed 

även ifrågasätts.  

Dessa likheter ska dock tas med en viss försiktighet, då området skiljer sig kraftigt mellan att 

välja ett barnfritt liv och att rösta på sverigedemokraterna, men detta säger oss något om hur 

individen som inte följer den konventionella vägen upplever att människor i sin omgivning 

agerar till följd av att inte passa in i mallen, och hur reaktionerna från omgivningen kraftigt 

kan påverka hur individen bemöts till följd av val i livet.  

Att vara öppen eller att vara dold  

I studien om män som säljer sex 59 framkommer en aspekt som är genomgående i detta arbete, 

nämligen att med anledning av bemötandet som är starkt negativt, väljer männen som säljer 

sex att vara dolda med sin handling, att behålla hemligheten för sig själv. I detta arbete har en 

central aspekt rört vid just känslan av att det finns risk att misskrediteras om man skulle vara 

fullt öppen med att man är sverigedemokrat. Detta är inte något som totalt framkommer vare 

sig i studien om de sexsäljande männen eller hos sverigedemokrater, men i en rad situationer 

finns tendensen gemensam att valet faller på att vara dold i sitt politiska val, eller i det att man 

säljer sex. Det som dock är tydligt är att det finns en tendens att undgå att det ska komma 

fram att man är sverigedemokrat, respektive en man som säljer sex, och därför agerar på ett 

sätt som tjänar till att undgå en upptäckt, att passera förbi utan att detta ska uppdagas. Det som 

dock är en betydelsefull skillnad är förmodligen att det i en större utsträckning kan ses som 

accepterat, och inte en på samma sätt stor sak, att rösta på sverigedemokraterna som att vara 

man och sälja sex, varför det även kan tänkas vara ett arbete som sker mer aktivt för 

personerna i studien om män som säljer sex än de som intervjuats kring att de är 

sverigedemokrater. På denna front framkom att det för vissa informanter inte skulle ha 

förödande konsekvenser att det kom fram i ett visst sammanhang, men att det inte var något 

som skulle gynna dem, samtidigt som andra informanter upplevde att det skulle ha stora 

konsekvenser som kan påverka vänskaper och arbete negativt. Det som dock blir 

betydelsefullt att ta med sig, som en gemensam tendens i de båda fallen är att ett visst aktivt 

arbete kan förekomma för att dölja sin position med anledning av att man upplever att den 

inte är önskvärd av sin omgivning.  

Det jag tycker och anser är önskvärt här, men avskytt där 

En aspekt som var tydlig i resultatet av detta arbete var att det inte finns någon enhetlig 

upplevelse av hur det är att bli bemött som sverigedemokrat. Det fanns variationer hos de 

                                                 
58 Helena Peterson, Barnfri - en stigmatiserad position. 12–14. 
59 Eriksson, N., & Knutagård, H. Sexmänsäljer.se/x - nöje blir funktion, 65 
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olika informanterna, och berodde på vilken situation det rörde sig om. Utifrån den tidigare 

forskningen är ett gemensamt drag att det finns en variation i hur bemötandet yttrar sig 

överlag mellan individerna i studierna. Betydelsen av staden man bor i och dess storlek lyfts 

upp som betydelsefull i studien om män som säljer sex. Attityden och bemötandet jämtemot 

männen som säljer sex skilde sig beroende på stadens storlek. Att vara sverigedemokrat har i 

detta arbete framkommit som att det kantas av ett varierat bemötande. Dock tycks det finnas 

en betydelse av den staden som man bor i, hur de generella attityderna mot att vara 

sverigedemokrat är. Detta är något som alltså tyder på att det finns skillnad på hur vi ser på 

vad som är accepterat i vårt samhälle, och att detta inte är något som är enhetligt i hela 

Sverige, utan bundet till plats.  

I den tidigare forskningen lyfter Lindblom60 upp vikten av ett utbyte kring sina tankar kring 

den veganska livsstilen, för att denna ska kunna klaras av att levas ut. Detta då att vara ensam 

i sin avvikarroll i detta fall ses som svårt. Vad det gäller sverigedemokraterna som intervjuats 

i detta arbete har detta varit ett område som varit i periferin, men ändå en aspekt som lyfts upp 

av informanterna. Likt Lindbloms forskning blir det svårt att upprätta det som avvikarrollen, 

tillika rollen som sverigedemokrat, om det inte finns ett utbyte av att kunna ventilera dessa 

tankar med andra som har liknande åsikter. Detta är något som har medfört att informanter 

låter bli att vara öppen med sin åsikt, och att man är sverigedemokrat i vissa miljöer, men att 

det finns andra situationer där det är möjligt att samtala och få ett utbyte med personer som 

har liknande tankar och även röstar på sverigedemokraterna, vilket ändå möjliggör att 

beslutsamheten kring att rösta på sverigedemokraterna består. En intressant aspekt som lyfts 

upp i Lindbloms forskning är även att det finns hierarkiska ordningar beroende på vilken roll 

man har i avvikargruppen, såsom att en vegetarian har högre status än en köttätare i dessa 

miljöer. Detta är inte en aspekt som lyfts upp hos informanterna, på ett direkt sätt. Däremot 

talas om hur det finns en distinktion mellan det som är önskvärt i en grupp av 

sverigedemokrater, och i en grupp där det inte är accepterat att vara sverigedemokrat. I de 

grupper där det inte accepteras framgår att sverigedemokraten kan betraktas som omoralisk, 

medan dessa åsikter, utryck och tankar snarare kan tänkas uppmuntras i gruppen av 

sverigedemokrater. Detta är något som i både detta arbete och i Lindbloms forskning kan 

sägas tala för att det finns en distinktion i samhället kring vad som är ett önskvärt sätt att 

agera och vara på, samt en skillnad mellan vad som betraktas som moraliskt i olika situationer 

och i olika grupper av människor. 

6.2.3 Kritiska reflektioner till den tidigare forskningen  
Det finns även anledning till att vara kritisk till hur den tidigare forskningen har använts i 

detta arbete. Detta i det avseende att den tidigare forskningen som lyfts upp rör vid områden 

som ligger en bit bortanför detta arbetsområde, och i vissa fall inte är dagsfärsk. Det finns 

exempelvis skillnad på hur vi bemöter människor med olika stigman, och graden av hur det 

betraktas som icke accepterat varierar beroende på vad som utgör stigmat. Jag hade i detta 

arbete gärna haft med forskning som lyfte upp hur individer med en politisk röst bemöttes av 

människor som tycker annorlunda, men dessvärre hittades inte någon sådan forskning som var 

gjord som lyfte upp denna fråga på ett sådant sätt att det fanns relevans för detta arbete. Detta 

är något som jag finner beklagligt, då jag menar på att detta är en väsentlig fråga för att förstå 

sig på ett demokratiskt samhälle, och de människor som inte har en åsikt som går hand i hand 

med sin egen. Detta gör att underlaget i den tidigare forskningen är högst begränsad, vilket 

även har medfört att den forskning som har gjorts även tolkats utav mig för att kunna koppla 

                                                 
60 Lindblom, J., & Jacobsson, K. A Deviance Perspective on Social Movements: The Case of Animal Rights 

Activism. Deviant behavior, 145 
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detta mot arbetsområdet. Detta är något som givetvis är problematiskt då det kan innebära att 

tolkningarna av den tidigare forskningen inte är optimal, och faktiskt fångar in den kärnan 

som finns kring detta område. Det är skillnad på en individ som väljer att leva ett liv utan barn 

och en individ som röstar på sverigedemokraterna, även om de båda, på sina håll, kan ses som 

ett beteende som inte accepteras av omgivningen. Kopplingarna som görs mellan den tidigare 

forskningen kan därför ifrågasättas, om det faktiskt är rimliga resonemang som görs.  

Det som mitt arbete förtäljer är en bild, om än begränsad, som belyser att det finns ett stigma, 

och som tillsammans med denna tidigare forskning säger något om hur det är att vara 

sverigedemokrat idag, och hur det har förändrats över tid. Området är dock föränderligt, och i 

grunden högst relevant att studera för att få en djupare förståelse kring hur det är att vara 

öppen med sin politiska röst i Sverige, och vidare den möjlighet som finns att diskutera de 

politiska åsikter som finns i samhället. Att se individen och tala om hur hen upplever sig bli 

bemött kan vidare även leda till en större förståelse kring den snabba tillväxt som 

sverigedemokraterna har haft under den senaste tiden, och kanske även skulle vara en väg till 

att bättre förstå sig på de människor som bor i Sverige, och vad dessa anser. 

6.3 Diskussion i relation till teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska arbetet har i detta arbete spelat en central roll, då tolkningen är gjord med hjälp 

av teorierna. För att få en bredare inblick kring området använde jag mig av såväl Giddens 

som Beckers teorier med vissa inslag av Hilte. Att använda sig av dessa har bottnat i en tanke 

att så väl som möjligt kunna se och möjliggöra en tolkning av det som framkommit i 

intervjuerna. Becker och Goffman kompletterar varandra på ett tillfredställande sätt, då det 

finns skillnader på vad de belyser, och att de har olika infallsvinkel på det som normativt 

respektive abnormalt i samhället. Det är med hjälp av dessa teorier som tolkningen har 

möjliggjorts, och förståelsen för hur det är att bli bemött som sverigedemokrat baserar sig på 

dessa olika teorier. Först och främst genom att konstatera att det finns ett avvikande och ett 

stigma kring området, och vidare hur man som individ kan välja att tackla detta, om man 

väljer att låta omvärlden vara medveten om sitt stigma/avvikande, tillika politiska röst.  

I detta arbete läggs vidare ett stort fokus på huruvida rösten på sverigedemokraterna betraktas 

som normativt eller något som avviker. Detta tar en stor plats av anledningen att den tidigare 

forskningen i området är knapphändig, varför det även blir relevant att den vinkeln antas och 

arbetas med utifrån teoretiker som är just inne på det spåret i sina teorier. Med detta i ryggen 

möjliggör en djupare förståelse, och är något som läggs stor vikt vid i vårt mellanmänskliga 

vardagsliv med varandra. I vissa fall avspeglas inte att det finns ett stigma och det betraktas 

som normalt att vara sverigedemokrat, vilket kan säga mer än att det inte betraktas som 

avvikande. Detta säger något om vad vi betraktas som okej, och hur vår uppfattning kring vad 

som är accepterat är föränderligt. Detta teoretiska arbete handlar vidare alltså om något 

bredare än att enbart tala om att sverigedemokrater är något som sticker ut eller inte, det säger 

något om hur vi i samhället ser på det som inte betraktas som en norm, åsikter som för oss 

inte speglar våra egna, och vidare även vad som vi väljer att blotta för vår omgivning. Varför 

jag i det stora hela menar på att detta teoretiska arbete gjort att detta arbete kan skapa en god 

bild över hur sverigedemokrater kan uppleva sig bli behandlade med anledning av sin 

politiska röst. Detta är möjligt att göra på ett djupare och än bredare plan med andra teoretiker 

likasåväl, för att problematisera detta på en vidare front, men då det inte i den tidigare 

forskning som gjorts tydligt talas om detta område, har jag gjort avvägningen att arbetet inte 

ska bli för stort, utan istället lägga stor vikt på ett område som är tydligt inriktat mot 

parametern hur man som sverigedemokrat upplever sig bli bemött. Det vore dock välkommet 

att i framtida studier även undersöka fenomenet och försöka förstå det utifrån ett annat 

teoretiskt ramverk, för att få en än bredare bild och förståelse för fältet som sådant.  
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6.4 Metodansats och självkritik 
Detta arbete har präglats av att tolka och förstå individers upplevelser kring hur det är att bli 

bemött som sverigedemokrat. Detta innebär att om än den hermeneutiska metoden varit ett val 

som varit väl lämpat, så finns det problematik med metodansatsen och hur detta har 

genomförts. En svårighet har varit framfarten av detta arbete, med anledning av att det inte 

finns några tydliga steg att ta för att nå framåt i analysen med den hermeneutiska metoden. 

Vidare kräver metoden som sådan stora krav på mig i att vara eftertänksam kring min tolkning 

av det hela, och vidare vilken förståelse jag har för det faktiska området. Detta är en process 

som tar mycket tid, då en förändring kring sin förståelse inte sker över en natt. Med anledning 

av en problematik med att få tag i informanter gavs mindre tid till tolkning och analysarbetet 

än vad som vore optimalt för detta arbete. Jag upplever dock att jag i arbetet har varit 

reflekterande kring min förståelse och att analysen till en god huvudtolkning har kantats av 

tillräckligt mycket eftertanke för att denna ska vara realistisk och väl sammankopplad till 

såväl tidigare forskning, teori som det insamlade materialet.   

En problematik vad det gäller i urval som är relevant och kan tänkas ha påverkat arbetets 

riktning är att det är de som är relativt öppna med sin politiska ståndpunkt som valt att delta i 

detta arbete. Alla informanter som deltagit är öppen till större del med sin politiska röst, mer 

eller mindre, men i urvalet finns inte någon informant som är helt dold med att rösta på 

sverigedemokraterna. Detta är givetvis problematiskt att diskutera kring, då det inte finns 

några uppgifter om det faktiskt är en stor del som skulle vara helt dolda med sin politiska röst. 

Dock framkommer vissa reaktioner från informanterna som skulle tyda på att det vore rimligt 

att fler än de känner till röstar på sverigedemokraterna, men inte är öppna med det för att 

undvika att få motstå omgivningens potentiellt negativa bemötande och ifrågasättande. 

Samtidigt är det en svaghet i mitt sökande efter informanter, då jag sökt genom bland annat 

Facebookgrupper med sverigedemokrater. Att vara med i en sådan grupp syns bland sina 

vänner på Facebook, varför det är rimligt att det är ovanligt att icke öppna sverigedemokrater 

fått del av mitt sökande efter informanter. De som kan ha fått del av mitt sökande efter 

intervjupersoner av det som inte är öppna med att rösta på sverigedemokraterna är således de 

som sett mitt Facebookstatus som delades av ett fåtal vänner, och vidare var synbart även för 

deras nätverk av kontakter. Om än detta är potentiellt negativt för arbetets gång, bedömer jag 

det på sådant vis att detta sökande var klart nödvändigt för att nå ut till informanter. Vid en 

ytterligare större studie skulle möjligtvis snöbollsurval fungera än bättre för att nå vidare till 

informanter som är mer dolda i sin politiska röst.  

En annan problematik är det låga gensvar jag fått i mitt sökande efter informanter. Allt som 

allt tog det närmare en månad att få tag i fem stycken som var intresserade av att ställa upp, 

efter ett frenetiskt sökande genom samtliga kanaler som jag belyst tidigare, som alltså nått ut 

till en stor mängd individer. Detta i sig är något som kan ha påverkat vilken typ av individer 

som valt att ställa upp. Två ytterligare informanter från Facebookgrupper sade sig vara 

intresserade men backade i och med att det var dags för intervju med hänvisning till tidsbrist.  

Av denna anledning kan sammantaget sägas att urvalet av informanter har sina begränsningar 

och vidare även kan ha påverkat arbetets utfall, samtidigt som svårigheten att faktiskt få tag 

på informanter avspeglar den problematik som även belyses med arbetet; att det finns ett 

stigma kring att vara sverigedemokrat, och att det vidare är ett känsligt ämne att samtala om. 

Visserligen kan politik i sig vara känsligt som samtalsämne, men jag har svårt att se att 

samma problematik skulle ske i sökandet efter väljare till något annat politiskt parti, särskilt i 

relation till den storlek som sverigedemokraterna.  
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6.5 Reflektion kring min förförståelse 
Jag har under tiden som sverigedemokraterna har växt, ständigt fått en bild av att partiet är 

likställt med rasism och främlingsfientlighet, och likasåväl de som väljer att stödja detta parti. 

Jag minns väl hur det för några år sedan kom som en våg kom över Facebook att vänner ville 

veta vilka som röstade på SD, så att de kunde ta bort dessa som vänner. Vidare minns jag hur 

Facebookgrupper som ”SD=rasist” och dylikt kom att vara vanligt i mitt nätverk av vänner. 

Sverigedemokraterna som parti är för mig ett parti som ständigt i min omgivning, och även av 

mig själv betraktats som något annorlunda, och något som man inte vill riskera att associera 

sig med. En ettikering av partiets väljare som någon med rasistiska och främlingsfientliga 

åsikter, upplever jag alltså vidare som ett vanligt inslag i min omgivning. Detta fick mig att 

börja reflektera kring den bild jag faktiskt hade kring sverigedemokrater, i och med att 20 

procent av Sveriges befolkning enligt opinionsundersökning just skulle höra till denna grupp 

av människor. Samtidigt kom jag inte att tänka på en enda person som öppet sa att hen skulle 

rösta på sverigedemokraterna.  

Det jag vill framhäva med detta bottnar i att min bakgrund tydligt präglar den förförståelse jag 

har haft kring sverigedemokraterna. Min förståelse är vidare alltså något som jag succesivt i 

och med detta arbete har arbetat med för att ifrågasätta och problematisera. Förförståelsen är 

som jag tidigare belyst önskvärt inom hermeneutiken, och var vidare med den bakgrunden 

som jag kom att välja att arbeta utifrån Goffmans tanke kring stigma och Beckers tanke kring 

avvikande. Valet av detta är beroende av min bakgrund, och infallsvinkeln på hela arbetet 

likaså. Detta innebär således att min bild som fanns kring området delvis återfinns 

genomgående i arbetet, det har varit nyckeln för att förstå, men den har också behövt 

omprövats och problematiserat min tidigare relation kring området åtskilliga gånger. Bilden 

av sverigedemokratsväljaren har vidare blivit betydligt mer mångfacetterad.   

6.6 Slutliga reflektioner  

Detta arbete har inte avsett att vare sig rättfärdiga eller förkasta sverigedemokraterna, vare sig 

som parti, eller dess väljare, utan hur den som väljer att rösta på ett politiskt parti blir bemött 

med anledning av detta. Inte har jag heller haft för avsikt att utmåla och framhäva 

sverigedemokratsväljaren som ett offer, utan att tolka och förstå det bemötandets som hen får 

till följd av sitt val att rösta på sverigedemokraterna. Att betrakta en individ på ett sätt som är 

negativt med anledning av en politisk röst, utan att faktiskt se till orsakerna till att hen väljer 

att rösta som hon gör, och vidare benämna de man samtalar med på ett negativt vis är något 

som jag menar på är problematiskt i ett samhälle som sägs sträva efter en mångfald, och 

vidare även en mångfald i attityder och åsikter. Att inte samtala och föra en dialog med någon 

som röstar på ett visst parti, utan istället befästa individen med nedlåtande termer och 

egenskaper eller till och med ta avstånd från individen är problematiskt för den enskilda 

individen, men förmodligen även för klimatet i hela samhället. Särskilt om effekten är att 

individen behåller då åsikter som inte anses som accepterade, men som individ blir 

misskrediterad. Ett samtal för att främja en förståelse inför vad som den som röstar 

annorlunda än en själv är något som för oss framåt, och som kan ge oss en bild av att 

människor upplever den värld vi lever i olika. Det handlar inte om att hålla med om en 

ideologi, eller en uppsättning värderingar, utan att bättre kunna förstå människor i vårt 

samhälle. 

Att per automatik betrakta en individ som röstar på ett parti som en omoralisk, rasistisk eller 

korkad människa gör inte att vi förstår den som är annorlunda än oss själva, eller den värld vi 

lever i på ett bättre sätt. Med det förhållningsättet blir även sverigedemokraten skrämmande, 

eftersom hen är annorlunda och vi inte intresserar oss för att veta mer om hen. Inte heller 

möjliggör det att vi kan förstå vad som ligger till grund för de värderingar och åsikter som 
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andra har. Hur vi ser på en individ kan givetvis röra värderingar inför andra människor, men 

frågan är om det är så enkelt att den politiska rösten som sådant avspeglar hela individens 

värderingar och syn på andra människor, eller om detta är något mer komplext än att man kan 

basera och bedöma en individ på denna enskilda faktor, att man väljer att rösta på 

sverigedemokraterna. Med ett sådant icke fördömande gentemot individer, kanske även en 

förståelse kring faktumet att sverigedemokraterna som parti växer kraftigt, och även det som 

ligger till grund till att fler individer väljer att placera sin röst på detta vis kan uppstå. För 

samtidigt som individen som röstar på sverigedemokraterna tycks  

  



48 

 

7 Källförteckning 

Aronsson, G., Marklund, S., & Johanne Solheim, L. (2015). Skam, stigmatisering och 

framtidstro bland långtidssjuksrivna i "osynliga" diagnoser. Socialmedicinsk tidsskrift , ss. 

519-534. 

Becker, H. S. (2006). Utanför Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag. 

Binding, L. L. & Tapp, D. M. (2008).” Human understanding in dialogue: Gadamers recovery 

of the genuine.” Nursing Philosophy, 9, s. 121–130. 

Bryman, A. (2001) "Samhällsvetenskapliga metoder". Malmö, Liber AB 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström , M. (2008). reflective lifeworld research. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Dencombe, M. (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, N., & Knutagård, H. (2005). Sexmänsäljer.se/x - nöje blir funktion. Malmö: RFSL 

Rådgivningen Skåne. 

Giddens, A (2007) Scoiologi. Lund: Studentlitteratur AB 

Goffman, E. (2014). Stigma Den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Hellström, A. (2013). Varför vi älskar att hata sverigedemokraterna. Tidskrift för 

samhällsanalys. 

Hilte, M. (1996). Avvikande beteende en sociologisk introduktion. Malmö: Holmbergs. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskingsintervjun . Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lindblom, J., & Jacobsson, K. (2014). A Deviance Perspective on Social Movements: The 

Case of Animal Rights Activism . Deviant behavior, ss. 133-152. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, London 

& New Delhi: Sage Publications. s. 230-246. 

Peterson, H. (2011). Barnfri - en stigmatiserad position . Sociologisk forskning , ss. 5-26. 

Ritzer, George (2006) sociologisk teori Malmö, Liber. 

Sannerstedt, A. (2015). Hur extrema är sverigedemokraterna. i A. Bergström, B. Johansson, & 

M. Oskarsson, Fragment Som-institutet (ss. 399-414). Göteborg. 

Sörbom, A., & Wennerhag, M. (2016). Begreppet extremism - en kritisk introduktion. 

Tidskrift för samhällsanalys, ss. 15-37. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Ödman , P.-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande - Hermeneutik i teori och praktik. 

Nordstedts Akademiska förlag. 

 

 



49 

 

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/rosta-pa-sd-inte-langre-forenat-med-stigma/ 20170419 

Dagens nyheter 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Er6bP/anna-kinberg-batra-om-forhandlingar-

med-sd Aftonbladet 2017-06-10 

 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/  Riksdagen 2017-06-13 

https://val.digital/Party-SD/ Hämtad: 2017-04-19  

 

 

  

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/rosta-pa-sd-inte-langre-forenat-med-stigma/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Er6bP/anna-kinberg-batra-om-forhandlingar-med-sd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Er6bP/anna-kinberg-batra-om-forhandlingar-med-sd
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/
https://val.digital/Party-SD/


50 

 

Bilaga 1: Följebrev 
  

Hej!  

Jag studerar beteendevetenskap och håller just nu på med min C-uppsats i sociologi, som 

kretsar kring hur väljare till Sverigedemokraterna upplever sig bli bemötta i sin vardag. Och 

vidare alltså hur man blir bemött när man pratar om sina åsikter och att man är 

sverigedemokrat. 

Jag söker därför personer som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Enda kravet är att du 

skulle välja att rösta på Sverigedemokraterna om det var val idag. 

Intervjun kommer allt som allt inte ta mer än en timme av din tid, och kan göras antingen över 

Skype eller någonstans i mälardalsregionen. 

Har du frågor, Är du intresserad, eller vet du någon som kan tänkas vara intresserad? Då är 

det bara att höra av sig till mig så berättar jag mer. Ni kan nå mig antingen här på Facebook, 

eller på min mail: Fgn14002@student.mdh.se 

(Du kommer vara anonym i det resultat som jag presenterar i arbetet, så ditt namn, eller annan 

personlig information kommer att plockas bort.) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Allmänt om sverigedemokraterna  

Andras syn?  

Din syn?  

Vad är viktigt? 

 

Utåt sett  

Öppen? 

Hur blir du bemött? 

Prata politik? 

 

Upplevelsen av identiteten 

Hur ser du på dig själv? 

Förändrad syn? 

 

Det sociala 

Vänner som röstar SD? 

Vad händer när de fick reda på det? 

 

Då, nu & Framåt 

 Dig själv 

SD 

Bemötande 

 

  

 


