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Sammandrag 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka diskurser gällande Sverigedemokraterna som 

konstrueras i ett antal samhällskunskapsläroböcker vilka är riktade mot gymnasieskolans kurser. 

Med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen (CDA) analyseras texterna kvalitativt med fokus 

på två specifika aspekter gällande framställningen av Sverigedemokraterna: hur partiets ideologi 

definieras samt på vilket sätt partiets historia och bakgrund berörs. Genom undersökningen dras 

slutsatsen att läroböckerna i avseende av diskurser kring ideologin framförallt reproducerar 

diskurser som återfinns hos kritiker till partiet. De ideologiska definitioner som 

Sverigedemokraterna själva använder återfinns i mycket liten utsträckning. I avseende av 

diskurser kring historien är förhållandena snara motsatta då mycket litet fokus läggs på 

beskrivningen av partiets kontroversiella och radikala historia, något som partikritiker ofta lyfter 

fram som något centralt i förståelsen av partiet. I diskussionen konstateras att det vore önskvärt 

att fler diskurser och kreativa sätt att tala om Sverigedemokraterna och politiska dimensioner får 

ta plats i lärobokstexterna. Detta i ett försök att uppnå att läsaren/eleven genom lärobokstexten 

får en så pragmatisk förståelse av partiet som möjligt och att hen därigenom kan hjälpas att kunna 

göra aktiva, medvetna och upplysta val i partipolitikens djungel.  

  

Nyckelord: Läromedelsanalys, kritisk diskursanalys, samhällskunskap, Sverigedemokraterna 
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1. Inledning 
 

När rasistiska och främlingsfientliga partier vill få tillträde till skolan på samma villkor 
som övriga partier ställs skolorna inför ett speciellt dilemma. Hur ska dessa partier 
bemötas? (Lärarförbundet 2006:13) 

 

Det inledande citatet är hämtat från Lärarförbundets skrift och pedagogiska handledning Att 

motarbeta nazism och rasism vilken publicerades år 2006. Fyra år efter att denna skrift publicerades 

fick Sverige, i och med valet 2010, ett nytt riksdagsparti. Sverigedemokraternas valframgångar 

mottogs med blandade reaktioner. Av många, oss själva inräknande, togs valresultatet mot med 

stor besvikelse och rädsla inför hur detta skulle komma att påverka ett redan hårdnande 

samhällsklimat.  

Oavsett om man anser att Sverigedemokraterna uppvisar rasistiska eller främlingsfientliga 

tendenser och oavsett våra personliga åsikter om partiet anser vi, som blivande lärare, att det idag 

inte är vare sig rimligt eller försvarbart att utesluta partiet från skolans verksamhet. Vår 

utgångspunkt är att alla åsikter, så länge de inte är direkt diskriminerande, kränkande eller går 

emot gällande lagstiftning, måste få utrymme och kunna diskuteras i våra klassrum. Det är 

inbyggt i vår yrkesroll att värna om yttrandefriheten och alla elevers rätt att formulera sina egna 

ståndpunker, även om vi själva inte är benägna att hålla med om dem. Men samtidigt är det 

oerhört viktigt att värna om att ingen elev blir kränkt i skolan, något som också tydligt är 

formulerat i det inledande avsnittet i Gymnasieskolans läro- och kursplan: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lgy11:5) 

Att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen gör också att partiet har en mer självklar roll i 

de läromedel som används i skolan. Vi, som blivande lärare i samhällskunskap, vet med oss att 

många samhällskunskapsläroböcker i sina politiska avsnitt behandlar de svenska riksdagspartierna 

och deras ideologier, politik och historia. Med Sverigedemokraternas riksdagsmandat har listan på 

partier växt från sju till åtta. I april 2011 kunde man i Lärarnas tidning, läsa hur Therese Borg, 

lärare och ledamot för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige i Södermanland, anmälde en 

skola i Nyköping till skolinspektionen för att ha använt en lärobok i samhällskunskap som enligt 

anmälan strider mot läroplanen i och med dess framställning av Sverigedemokraterna som ett 

rasistiskt och nynazistiskt parti och att det likställs med bl.a. den högerextrema organisationen 
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Vitt ariskt motstånd (VAM) (Arevik 2011)1. Att en lärobok likställer Sverigedemokraterna med 

organisationer som VAM är både felaktigt och problematiskt och en sådan framställning är 

ganska lätt att ta avstånd från. Men vilka andra sätt att framställa partiet förekommer i läroböcker 

och vilka konsekvenser kan det tänkas få för de elever som läser texten? Det är kring detta som 

denna uppsats kretsar. 

I arbetet med den föreliggande examensuppsatsen har följande arbetsdelning gällt:: i ett 

första skede har Mia Skoog fokuserat på att studera diskursen om ideologi och Frida Hol har 

fokuserat på diskursen om Sverigedemokraternas historia. För att öka intersubjektiviteten har vi 

dock valt att båda två analysera samtliga läroböcker ur båda perspektiven och sedan sammanställa 

bådas resultat i en gemensam, slutlig resultatdel.  

2. Bakgrund 

Denna studie faller inom ramarna för den forskningsdisciplin som brukar benämnas som 

läromedelsforskning och har ett specifikt fokus på läroboken som forskningsobjekt. Att analysera 

den traditionella lärobokstexten är intressant utifrån flertalet aspekter, inte minst med tanke på 

lärobokens (fortfarande) auktoritära position i skolan och som källa till kunskap. I undervisningen 

har läroboken fått sällskap av en mångfald av läromedel, men trots att läroboksanvändningen i 

viss mån har minskat använder lärare ofta läroboken i undervisningen och då framförallt i 

skapandet av undervisningens innehåll och struktur (Carlsson & Brömssen 2011:28, Apple & 

Christian-Smith 1991:5).  

Utifrån socialkonstruktivistiska perspektiv, med en syn på kunskap som socialt 

konstruerad, kan analyser av läroböcker synliggöra strukturer i samhället samt belysa hur vår 

historia och samtid avspeglas och konstrueras i text och bild. Enligt Apple och Christian-Smith 

(1991) bidrar läroboken, genom sitt innehåll och form, till att konstruera verkligheten genom det 

selektiva urval och den organisering av innehåll som görs i den (ibid.3).  

Genom att studera pedagogiska texter får vi större förståelse för vilka meningserbjudanden 

eleverna får genom dessa texter. Texterna påverkar elevernas uppfattning och medverkar till att 

forma bilden av olika grupper, aktörer och fenomen i samhället.  

Skolans pedagogiska texter kan alltså ses som en social kodifiering av vad som gäller både i och 
utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer för sociala relationer och 
verksamheter. (Carlsson & Brömssen 2011:17) 

 

Att studera hur just Sverigedemokraterna framställs i ett antal samhällskunskapsläroböcker anser 

vi framförallt vara intressant av två orsaker. För det första kan Sverigedemokraterna betraktas 

                                                 
1 Den anmälda läroboken är en av de lärobokstexter som är underlag för den kommande analysen.  
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som ett tämligen kontroversiellt och omstritt parti, vars partipolitiska och ideologiska 

utgångspunkter och ställningstaganden ständigt tycks debatteras och kritiseras, och där olika 

aktörer definierar Sverigedemokraternas ideologi och åsikter på vitt skilda sätt (se avsnitt 4.4). 

Detta anser vi gör det intressant att undersöka vilka beskrivningar och definitioner som 

läroböckerna utgår från och således kunna reflektera kring vilket meningserbjudande som 

läroboken ger i förståelsen av Sverigedemokraterna. För det andra har en studie av detta slag inte 

tidigare gjorts. Lilja Waltå (2011), bland många andra, beskriver hur läromedelsforskningen är ett 

eftersatt forskningsområde (ibid.21). Sverigedemokraterna, som är ett relativt ungt parti, har inte 

varit objekt för något större antal studier (se avsnitt 4.3). Det vi vill åstadkomma med denna 

studie är att kombinera två till synes eftersatta forskningsområden, läroboksanalys och studier om 

Sverigedemokraterna, och således kunna bidra med något nytt. Men framförallt vill vi, med en 

kritisk utgångspunkt, sätta ljus på hur läroböckerna beskriver och framställer 

Sverigedemokraterna, och diskutera hur detta kan tänkas påverka elevernas förståelse av partiet. 

3. Syfte och frågeställningar 

I den föreliggande studien undersöks hur riksdagspartiet Sverigedemokraterna beskrivs i ett antal 

svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Genom att utgå från den kritiska 

diskursanalysen, som teoretisk och metodologisk utgångspunkt, är syftet således att försöka få 

fram vilka diskurser gällande Sverigedemokraterna som konstrueras i lärobokstexterna. Detta 

diskuteras sedan utifrån ett kritiskt förhållningssätt om vilka konsekvenser de diskurser som 

framträder kan tänkas få.  

För att försöka få syn på diskursen kommer vi att studera de aktuella lärobokstexterna ur två 

aspekter, vilka vi anser är betydelsefulla för hur man kan förstå ett parti (och vilka vi upplever 

som kontroversiella angående Sverigedemokraterna). Dessa aspekter, som får agera 

analyskategorier, är: 

 

- Hur definieras Sverigedemokraterna ideologiskt i de undersökta lärobokstexterna? 

- På vilket sätt berörs och beskrivs Sverigedemokraternas historia och bakgrund i de 

undersökta lärobokstexterna? 

  



7 
 

4. Forsknings- och litteraturöversikt  

I detta avsnitt placeras ämnet för denna studie i ett forskningssammanhang. Avsnittet har även i 

syfte att beskriva den diskursiva praktiken (se avsnitt 6.1).  Inledningsvis definieras, för uppsatsen, 

viktiga begrepp och det redogörs även för varför läromedelsforskningen bör betraktas som 

angelägen. Därefter redogörs för olika perspektiv genom vilka läromedel vanligen analyseras och 

ett antal tidigare, närliggande studier beskrivs. Under rubriken ”Tidigare skrivet om 

Sverigedemokraterna” är ambitionen att göra en kartläggning av hur forskningsläget ser ut i detta 

fält. Detta avsnitt fungerar som en översikt av studier där Sverigedemokraterna har behandlats i 

olika, mer eller mindre, vetenskapliga sammanhang. Avslutningsvis försöker vi placera in 

diskurser om Sverigedemokraterna, och uppsatsens två analyskategorier, i ett intertextuellt 

sammanhang.  

4.1 Läromedelsbegreppet och lärobokens användning och funktion 

Läromedel är ett ganska brett begrepp utan några exakta definitioner. Ofta hänvisas till den 

definition av begreppet som görs i 1980 års läroplan där läromedel definieras som ”sådant som 

lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (Lgr 80:50). 

Läromedel innefattar mer än den traditionella läroboken, då det också innefattar sådant som 

exempelvis filmer, lärarhandledningar, webb-läromedel etc. (jfr. Mattlar 2008:19).  I denna 

uppsats är det dock just den traditionella läroboken som står i fokus.  

I slutet av 1980-talet myntade Selander begreppet pedagogisk text, som används för att 

beskriva text som har skapats och strukturerats i syfte att användas i utbildning (Lilja Waltå 

2011:18). Texter som avses är sådana som skapats i syfte att ”informera och övertyga”, oftast för 

ett formellt undervisningssammanhang (Selander 1994:67). Numera är det också vanligt att en 

distinktion görs mellan primära pedagogiska texter, dvs. texter som skapats i syfte att användas i 

ett pedagogiskt sammanhang och sekundära pedagogiska texter, dvs. texter som producerats i en 

annan kontext men som används i undervisningen, t.ex. skönlitteratur och journalistiskt material 

(Korsell 2007:26). Vi läromedelsanalyser är det vanligt att utgå från ett vidgat textbegrepp, vilket 

innebär att det inte endast är det skrivna ordet som anses vara text utan även exempelvis bilder 

och tabeller räknas in i textbegreppet (jfr. Selander 1994:67, Mattlar 2008:19).  

I dagens informationsbaserade samhälle, tycks det ibland råda en uppfattning om att den 

traditionella läroboken har, eller åtminstone inom kort kommer att ha, spelat ut sin roll. Carlsson 

och von Brömssen (2011) menar att trots att informationsteknologi har kommit att bli en mer 

självklar del av skolans vardag så har digitala medier inte på långa vägar konkurrerat ut 

traditionella, tryckta läromedel (ibid.29). Traditionella läromedel har i själva verket fortfarande en 

stark ställning i skolan och läroboken är fortfarande det dominerande läromedlet (Englund 
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2006:25). Läroboken fungerar bl.a. som riktningsgivare i undervisningen och påverkar starkt 

vilket innehåll som behandlas i undervisningen. Wikman (2004) menar att lärobokens särställning, 

bl.a. kan förklaras eftersom lärare upplever läroboken som en garant för måluppfyllelse i relation 

till läro- och kursplaner (ibid.87). Huruvida lärare verkligen alltid upplever läroboken som en 

garant för måluppfyllelse i relation till läro- och kursplaner anser vi vara ifrågasättbart. En av 

orsakerna är det faktum att förhandsgranskning av läromedel ej har förekommit i Sverige sedan 

1991, vilket enligt Johansson Harrie (2009) får följande konsekvens: 

 
Därmed är det idag upp till marknadens producenter och konsumenter att avgöra kvaliteten på de 
läromedel som används i skolan.(ibid:10) 

 

Läromedelsbranschen kan idag påstås ha blivit en bransch som i större utsträckning drivs av 

kommersiella krafter, vilket exempelvis görs synligt genom det sponsrade läromedlets ökade 

utbredning (jfr. Johansson Harrie 2009:224ff).  

Lärobokens betydelse för undervisningen är emellertid störst i ämnen som bygger på en 

kunskapsprogression och där ämnesstoffet bygger på varandra, dvs. i ämnen såsom språk, 

matematik och naturorienterade ämnen (Skolverket 2006:14). I samhällsorienterade ämnen, 

såsom samhällskunskap, är läroboksanvändningen inte lika frekvent, men trots detta används den 

i någon mån av de flesta lärarna (ibid.97ff). 

Enligt Boel Englund (1999) har läroboken framförallt fem olika funktioner: 1. Läroboken 

har en kunskapsgaranterande och auktoriserande roll.  2. Läroboken har en 

gemensamhetsskapande och sammanhållande roll ”ur både ett ideologiskt och ett praktiskt 

perspektiv” (Wikman 2004:88). 3. Läroboken underlättar arbetet i skolan. 4. Läroboken har en 

disciplinerande roll. 5. Läroboken ger eleverna en modell för hur lärandet går till (se Englund 

1999:339f, 2006:26, Wikman 2004:88ff, Carlson & von Brömssen 2011:30f). Den funktion som vi 

anser vara av störst intresse för denna studie, och som vi därför nu kommer att resonera närmare 

kring är den första funktionen: läroboken som kunskapsgaranterande och auktoritär kraft. 

Enligt Apple och Christian-Smith (1991) har läroböcker en stark roll i konstruerandet av 

vilken kunskap som anses vara legitim och sanningsenlig i ett samhälle (ibid.3). Selander (1994) 

skriver att ”läroboken i mångt och mycket är den instans där skolkunskapen blir synlig och giltig” 

(ibid.70). Det tycks också finnas en föreställning om att läroboken bör och kan ha ett neutralt och 

objektivt innehåll. En sådan uppfattning är dock problematisk eftersom de beskrivningar och val 

av ämnesstoff som finns i läroböcker alltid är färgat av sådant som författarnas kunskaps och 

historiesyn (Englund 2006: 138). Foster (2011), som i sin forskning fokuserar på läroböcker i 

historia, utgår från att läroböcker inte på något sätt bör ses som neutrala, eller objektiva, utan att 
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de istället är ”powerful cultural artefacts”, vilka innehåller idéer, värderingar och kunskaper som 

eleverna förväntas behöva lära sig och omfamna (ibid. 5).  

När lärobokstexter, som tagits fram i ett primärt pedagogiskt syfte studeras och analyseras 

är det av stor vikt att ständigt ha i åtanke att lärobokstexten oftast inte är den enda 

informationskälla som eleven har att tillgå då de studerar ett visst ämnesstoff. Det är exempelvis 

ganska troligt att samhällskunskapslärare väljer att använda andra läromedel, som exempelvis 

partiernas egna partiprogram, då de behandlar den svenska partipolitiken. Det är också av vikt att 

problematisera huruvida innehållet i läroböckerna verkligen är liktydigt som vad eleverna faktiskt 

lär sig om det aktuella kunskapsstoffet.  Innehållet i läroböcker behöver inte alltid bli utlärt eller 

tolkas av eleverna som intentionen var bland staten, läroboksförfattarna eller läraren (Foster 

2011:5-6). 

The many ways in which students and teachers understand, negotiate, and transform their personal 
understandings of textual material is a complex process and rarely is textbook content simply 
accepted, absorbed, and then regurgitated by learners. (Foster 2011:6) 

Selander (2003) menar, på liknande sätt, att läroboken kan ”omstruktureras, omtolkas och delar 

kan utelämnas i undervisningen respektive läsningen” (ibid. 198), vilket alltså gör att 

lärobokstexternas innehålla inte kan betraktas som något absolut eller ”statiskt”.  

När eleverna tar del av läroböckerna stoff, t.ex. texter om Sverigedemokraterna i 

samhällskunskapsböcker, finns det alltså inte någon garanti att detta är det som främst påverkar 

elevernas förståelse av eller kunskaper om partiet, men ändock kan man anta att läroboken, på 

grund av sin starka ställning, ändå påverkar undervisningen och lärandet. Då denna studie antar 

en produktorienterad utgångspunkt (se avsnitt 4.2) kommer vi dock inte ta hänsyn till i vilken 

utsträckning lärobokstexten ligger till grund för undervisningsinnehållet eller se hur texten tolkas 

av läsare. Istället är det själva texten i sig som är föremål för analys.  

4.2 Läromedelsforskning 

Lilja Waltå (2011) framhåller, likt många andra, att läromedelsforskning kan betraktas som ett 

eftersatt såväl som spretigt forskningsområde, vilket hon bl.a. förklarar med hänvisning till att 

ämnet kan och brukar studeras med utgångspunkt i många olika discipliner: 

Forskningsfältet har inte lyckats etablera sig inom någon egen disciplin, vilket bl.a. beror på att olika 
forskare som lingvister, pedagoger, filosofer, historiker, sociologer och psykologer ägnar sig åt att 
studera läroböcker utifrån respektive vetenskapsgren. (Lilja Waltå 2011:21)  

 
Även Selander (2003) konstaterar de brister som finns gällande läromedels/läroboksforskning, 

men menar dock att det under de senaste årtiondena även har uppstått ett större intresse för 
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forskning om läromedelsfrågor. Samtidigt menar Selander att ”mycket kvarstår att utveckla vad 

gäller en mer sammanhållen forskningsinsats” (ibid. 209).  

Carlson och von Brömssen skriver hur det ibland görs en indelning mellan olika typer av 

forskning kring läromedel vilken utgår från vad forskningen fokuserar på: processinriktad-, 

produktorienterad- och användarorienterad forskning (ibid. 22). Selander (2003) utgår från en liknande, 

men något mer utvecklad indelning, där han delar in läromedelsforskningen i fyra kategorier: 

system- och processanalys, produktanalys, reception- och läsforskning samt designstudier (ibid. 211ff). Som 

tidigare nämnts återfinns denna studie inom kategorin produktorienterad 

forskning/produktanalys. 

Produktanalyser fokuserar på texten som sådan utifrån ett antal olika aspekter. Selander 

identifierar tre områden inom vilka denna typ av analys är vanlig: ämnesdidaktik, kritisk 

diskursanalys och historiska studier. En studie som i viss mån kan sägas falla inom ramarna för 

samtliga tre områden är Bronäs (2003) avhandling Demokratins ansikten - En jämförande studie av 

tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Bronäs undersöker i avhandlingen vilka 

diskurser av demokrati som förmedlas i svenska jämfört med tyska läroböcker mellan åren 1950 

och 1999. Bronäs kommer i studien fram till att, det i de svenska läroböckerna framförallt 

förekommer en demokratidiskurs där medborgarna ses som passiva och att de bilder av 

demokrati som målas upp framförallt ”har ett paternalistiskt drag som för med sig att 

medborgarna och framförallt eleverna betraktas som okunniga, ansvarslösa och oengagerade” 

(Bronäs 2000:249). 

Under 1970- och 80-talen utvecklades det inom produktorienterad forskning en tradition 

som kallas för ideologikritik. Ideologikritiken utgår från ett kritiskt förhållningssätt, där intresset 

gäller ”textens underliggande värderingar och ideologiskt präglade föreställningar” (Selander 

2003:215). Att fokusera på vilka ideologier som textboken förmedlar är enligt Pingel (2008:181) 

det mest frekventa forskningsämnet i läromedelsforskning. En studie som intar en ideologikritiskt 

utgångspunkt är Mattlars avhandling Skolbokspropaganda. En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005). I avhandlingen studerar Mattlar vilka ideologier som produceras i fem 

läromedel i ämnet svenska som andraspråk och tonvikten läggs vid representationer av kön, 

etnicitet och klass (Mattlar 2008:17). I resultatet kommer han fram till att en relativt samstämmig 

bild av det svenska samhället (som demokratiskt, jämställt, neutralt och sekulärt) framträder i 

läroböckerna men att det ideologiska innehållet skiljer sig något åt. Några av böckerna är 

genomgående socialdemokratiska medan andra är influerade av västerländsk liberalism eller har 

konservativa tendenser (ibid. 190f). 
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4.3 Tidigare skrivet om Sverigedemokraterna 

Vid våra efterforskningar har vi inte kunnat finna någon tidigare läromedelsstudie som fokuserar 

på hur Sverigedemokraterna tas upp, beskrivs eller definieras i läroböcker. Till följd av detta 

kommer detta avsnitt därför att beröra ”forskningsläget” gällande partiet i ett bredare perspektiv, 

men med ett visst fokus på studier som är relaterade till skolan eller undervisning.  

Sverigedemokraterna är som bekant ett relativt ungt parti, detta kan vara en av 

anledningarna till att det är ett outforskat område. Av de publikationer som finns om partiet har 

en stor andel skrivits i utomvetenskapliga sammanhang och de är ofta skrivna med journalistiska 

utgångspunkter och metoder. En stor aktör gällande publiceringar om Sverigedemokraterna är 

stiftelsen Expo. Stiftelsen Expo har med sin verksamhet ett fokus på att rapportera om 

”organiserad intolerans i allmänhet och högerextremism i synnerhet” (Expo 2013). För många är 

organisationen troligtvis känd för att starkt ta avstånd mot och öppet kritisera 

Sverigedemokraterna, något som bl.a. visar sig i publikationer som Sverigedemokraterna har fel och 

Sverigedemokraterna har fel - igen (Bengtsson och Stiftelsen Expo 2008, 2009). Ett flertal 

publikationer har gjorts som syftar till att beskriva partiets historia så som Larsson och Ekman 

(2001) Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen och Ekman och Poohl (2010) Ut ur skuggan – en 

kritisk granskning av Sverigedemokraterna. Hur pass användbara sådana framställningar kan anses vara 

i ett forskningssammanhang bör självfallet problematiserats med tanke på att de producerats i ett 

utomvetenskapligt sammanhang. Erlingsson m.fl. (2005) resonerar kring den akademiska 

användbarheten av Larsson och Ekmans bok på följande sätt: 

Studiens styrka är den noggranna journalistiska rekonstruktionen av de processer som föregick 
partibildningen. Boken illustrerar en viktig metodologisk poäng, nämligen hur givande det kan vara att 
anlägga ett historiskt perspektiv och spåra processer för att förstå och förklara samhälleliga utfall.[…] 
Svagheten med Ekman och Larssons berättande angreppsätt är bristen på teoriförankring. Det gör att 
den vetenskapliga glädje andra forskare kan ha av undersökningen blir begränsad, i bemärkelsen att 
författarna inte presenterar hypoteser som kan lyftas till en högre abstraktionsnivå, generaliseras i 
allmänna termer och prövas på andra fall. (Erlingsson, Håkansson, Johansson och Mattson 2005:172).  

I denna undersökning kommer journalistiska källor av samma slag som de som beskrivs ovan 

framförallt att användas i relation till en framställning av olika diskurser som vi funnit gällande 

Sverigedemokraterna (se avsnitt 4.4).  

Inom ett vetenskapligt sammanhang tycks Sverigedemokraterna vara ett mycket sällsynt 

studieobjekt. När Sverigedemokraterna omnämns i mer eller mindre vetenskapliga sammanhang 

sker detta exempelvis med en ideologisk utgångspunkt, där frågan om vilken ideologi som kan 

tillskrivas partiet står i centrum. Ett exempel på en sådan studie är Palinis (2011) kandidatuppsats 

Sverigedemokraterna: Från högerextremister till radikala högerpopulister– En idealtypsanalys av partiets 

politiska program. I studien undersöker Palini, genom en idealtypsanalys av Sverigedemokraternas 
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princip- och handlingsprogram, huruvida Sverigedemokraterna är ett högerpopulistiskt parti 

(vilket är en definition som ofta tillskrivs partiet). Palini drar genom sin analys slutsatsen att 

Sverigedemokraterna är ett högerpopulistisk parti.  

Egenskaperna som kännetecknar radikala populistiska partier går att påvisa i SD:s politiska program. 
SD: s politiska program kännetecknas även av främlingsfientlighet, välfärdschauvinism och nostalgi 
som ses som den radikala högerpopulismens kärna. (Palini 2011: 33)  

 

När det gäller doktorsavhandlingar har, enligt vad vi har funnit, endast en skrivits som behandlar 

Sverigedemokraterna: Kiiskinen och Saveljeffs (2010) Att dansa i otakt med väljarna. Innehållet i 

denna avhandling behandlas i korthet snart. Kiiskinen och Saveljeff utgår från en definition av 

Sverigedemokraterna som ett radikalt högerpopulistisk parti (RHP-parti) och syftet med studien 

är att undersöka vilket strategiskt bemötande av Sverigedemokraterna som tillämpats och 

tillämpas av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kiiskinen och Saveljeff kommer fram till att 

de strategiska utgångspunkter som partierna har i sitt bemötande av Sverigedemokraterna har 

förändrats sedan valet 2006 och kommer fram till att följande förändringar i strategiskt 

bemötande har skett:  

“[…] from a common dismissive strategy to a strategic approach marked by tendencies of divergence 
(the Social Democratic party) and vauge tendencies of convergence (the Conservative party) 
(Kiiskinen och Saveljeff 2010:Abstract).  

 

Eftersom studier som fokuserar på Sverigedemokraterna i en skolrelaterad kontext tycks lysa med 

sin frånvaro i den mer etablerade forskningssfären får man här främst förlita sig på tidigare 

examensarbeten och kandidatuppsatser (jfr. Thorell 2012:4). På en mer grundläggande nivå har 

det dock gjorts ett större antal studier. Flertalet uppsatser har skrivits som kombinerar 

forskningsobjekten Sverigedemokraterna och skolan/undervisning. Sådana studier har bl.a. 

fokuserat på ämnesområden som: Sverigedemokraternas framgångar i skolvalet, se t.ex. Jacob & 

Magnusson (2011), Sverigedemokraternas tillträde på skolorna, se t.ex. Roslund & Jönsson (2012) 

och Gustafsson (2009), hur lärare väljer att bemöta och arbeta mot främlingsfientlighet, se t.ex. 

Lindh (2012), och hur Sverigedemokraterna behandlas i samhällskunskapsundervisningen, se t.ex. 

Grönkvist (2008). 

En studie som kan vara intressant att beröra lite närmare är Thorells (2012) 

examensuppsats Sverigedemokraterna i riksdagen. Vilka konsekvenser får det för undervisningen? Genom 

en välarbetad framställning redogör Thorell för sin studie vilket grundar sig på intervjuer med 

fyra samhällskunskapslärare som arbetar på samma gymnasieskola. Thorell intresserar sig 

framförallt för frågor om hur undervisningen i samhällskunskap har förändrats i och med 

riksdagsvalet 2010 utgång. De intervjuade lärarna uppger att de har kommit att behandla 

Sverigedemokraterna i större utsträckning än tidigare i och med att partiet har fått riksdagsmandat 
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(ibid. 39). Den inställning som de intervjuade lärarna uppger gentemot vilken plats och roll 

Sverigedemokraterna ska få i undervisningen är att det är deras uppdrag som lärare att undervisa 

neutralt om partiet, på samma sätt som man undervisar om andra partier: 

Respondenterna ger ett gemensamt uttryck för att partiet är demokratiskt valt och representerar 
folkviljan vilket innebär att det blir lärarnas uppgift att förhålla sig till SD på samma sätt som till de 
övriga riksdagspartierna. I och med att partiet inte uttalat är rasistiskt eller främlingsfientligt föreligger 
heller inget behov av att motverka dess framgångar[…]Samtidigt uttrycker respondenterna vissa 
problem i undervisningen: det kan vara svårt att inte reagera mot partiets politik. (ibid.37) 

De intervjuade lärarna har en övergripande negativ definition av Sverigedemokraterna och 

definierar bl.a. partiet som ”enfrågeparti” och ”missnöjesparti” (ibid. 35). Thorell menar dock att 

undersökningen visar på att Sverigedemokraternas framgång i riksdagsvalet 2010 har förenklat 

vardagen för de intervjuade lärarna då de upplever att de inte längre behöver ”gå som katten 

kring het gröt” när det kommer till partiet (ibid.39). Thorell konstaterar att lärarna upplever att 

detta gör att man kan gå vidare i diskussionen och i större utsträckning granska vad partiet 

faktiskt står för och problematisera detta i relation till skolans värdegrund (ibid.). 

 

4.4 Diskurser om Sverigedemokraterna i relation till ideologi och historia 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka diskurser som produceras i olika sociala praktiker 

gällande Sverigedemokraterna och ideologi och historia. Diskurser kan mycket enkelt förklaras 

som sätt att tala kring ett visst fenomen.2 Denna del bör alltså inte på något sätt ses som en 

forskningsöversikt utan syftar till att ge översiktlig bild av Sverigedemokraterna och hur de 

beskrivs i olika textuella sammanhang. Den ”översiktliga bilden” är dock ganska begränsad då 

den endast fokuserar på diskurser kring ideologi och historia/ursprung och endast återger 

diskurser från ett fåtal aktörer. De tre aktörer vars sätt att tala om Sverigedemokraterna är: 

Sverigedemokraterna själva, partiets kritiker (som här främst representeras av Expo) och 

”akademin” (dvs. mer vetenskapligt förankrade aktörer).  

Sverigedemokraterna och ideologi 

Att undersöka vilken ideologi som ett visst parti beskrivs verka utifrån anser vi vara mycket 

relevant eftersom ideologi och partipolitik är starkt sammankopplande. Tomas Englund (2005) 

menar att ideologi innefattar både idéer och praktik, vilket innebär att ideologierna inte bara 

existerar som abstrakta idéer utan de manifesteras genom våra handlingar och levnadssätt. Så här 

skriver han: 

                                                 
2 För en mer ingående förklaring om vad vi avser med diskursbegreppet se avsnitt 5.1. 
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Ideologi kan således betraktas som en mer eller mindre utarbetad världsbild med antaganden om 
individ, samhälle och relation mellan individ och samhälle, samt praktiker utifrån denna världsbild. 
Detta betyder att varje ideologi innefattar en slags common-sense-syn som i sin praxis leder till ett 
visst handlande. (Englund 2005:145) 

Englund delar sedan upp ideologibegreppet i tre olika typer: politiska ideologier, dominerande 

ideologi samt hegemonisk ideologi. Med dominerande ideologi menas den ideologi som statens 

förmedlar. Den förändras i och med de sociala krafter som kämpar om makten. När en ideologi 

blivit till common-sense hos människor är den hegemonisk. Den politiska ideologin innebär ”mer 

eller mindre manifesta politiska idésystem med modeller för social integration (ibid. 146).” De 

klassiska ideologierna konservatism, socialism och liberalism står här som grundideologier som 

andra ideologier utvecklats från. I denna uppsats talar vi om ideologi som politisk ideologi men i 

begreppet inkluderar vi även mer allmänna begrepp som betecknar politiska utgångspunkter och 

åsikter, så som ”främlingsfientlig” och ”populistisk” eftersom vi menar att också dessa kan 

kopplas till Englunds definition.  

De skilda ideologierna innebär således olika sätt att uppfatta och analysera verkligheten, och de 
implicerar olika synsätt för hur samhällssystemet skall organiseras och dess medlemmar integreras. 
(ibid. 147) 

Vi anser att en analys av hur läroböcker beskriver vilken ideologi Sverigedemokraterna står för är 

synnerligen intressant eftersom det tycks finnas många olika sätt att se på partiets ideologiska 

grund. Inom den svenska partipolitiken har det dessutom länge funnits en tydlig vänster-höger-

dikotomi, vilken framförallt tar utgångspunkt i de klassiska ideologierna. Det är inte orimligt att 

påstå att uppdelningen mellan vänster-högerpartier förstärktes ytterligare i och med valet 2010, 

där två tydliga block, alliansen och de rödgröna, ställdes mot varandra (jfr. Asp  2011). 

Sverigedemokraterna ställde dock upp i valet ”utanför” dessa block. Att undersöka hur 

läroböckerna definierar Sverigedemokraterna rent ideologiskt handlar också om att se hur man 

placerar in partiet i en vänster-höger-skala där de inte riktigt ”passar in”. Det bör poängteras att vi 

i studien inte försöker fastställa Sverigedemokratiska ideologiska grundsyn utan endast undersöka 

den ideologiska diskursen kring partiet. Partiets ideologi och politik beskrivs på många olika sätt 

av olika aktörer och nedan ska vi försöka återge ett urval av sådana beskrivningar. 

 Sverigedemokraterna själva beskriver sig som ett ”Sverigevänligt parti” 

(Sverigedemokraterna 2013a). Följande beskrivning av partiets politik återfinns på hemsidan: 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som 
vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. [vår kursivering] (ibid.) 

 

 När det kommer till att placeras till vänster eller uttrycker sig partiet som följer:  
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I traditionellt låsta höger- eller vänsterfrågor, som till exempel statligt eller privat ägande, har vi en 
pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger 
störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa 
anledningar inte enkelt placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller 
något av de traditionella blocken (Sverigedemokraterna 2013a).  

 

De menar även att nationalismen är ”det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den 

gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet” (Sverigedemokraterna, 2013b) och 

utifrån detta kan man också se hur deras ideologiska identitet är nära kopplat till nationalismen. 

Kiiskinen & Saveljeff (2010) definierar som bekant Sverigedemokraterna som ett svenskt 

RHP-parti. RHP står för radikala högerpopulistiska partier vilket kortfattat kan beskrivas som 

partier som i ”sin politik och retorik utmanar den liberala demokratins principer om pluralism 

och tolerans” (ibid. 46). De menar vidare att det inom forskningen kring RHP-partier inte råder 

konsensus om hur dessa partier ska beskrivas ideologiskt, dessutom menar de att 

forskningsvärlden är långt ifrån överens i frågan om giltigheten i att klassificera partiet på det sätt 

som de gör (ibid. 47). Exempelvis nämns Lodenius och Vikström (1997), vilka menar att 

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti med ett främlingsfientligt budskap, Erlingsson 

(2009) som benämner partiet som invandrarkritiskt samt Hellstöm & Nilsson (2010) som endast 

sätter stämpeln nationalistiskt på partiet. Definitionen av Sverigedemokraterna som ett RHP-parti 

gör Kiiskinen och Saveljeff (2010) enligt följande grundvalar: Sverigedemokraterna är radikalt på 

grund av att partiet förespråkar en antipluralistisk politik. Partiet placeras åt höger på grund av 

den värdekonservativa inställningen gällande familjefrågor. Den populistiska benämningen får 

partiet på grund av deras kritiska inställning till det politiska etablissemanget (ibid.55). 

Expomedarbetarna Larsson och Ekman (2001) har en annan definition av 

Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet:  

Vi menar att SD är ett rasistiskt >>nationellt<< parti som formats inom ramen för den 
traditionella fascistiska rörelsen, och som hämtar både inspiration och aktivister från 
sina politiska föregångare. (Larsson & Ekman 2001:8) 

Larsson och Ekman (2001) diskuterar även vilka etiketter som vanligen satts på 

Sverigedemokraterna i massmedia och politiska sammanhang. Partiet har ibland stämplats som 

”nazistiskt” vilket enligt Larsson och Ekman är felaktigt (ibid.24). Andra benämningar är 

högerextrema och populistiska. Dock menar Larsson och Ekman att den högerextrema etiketten 

är något problematisk eftersom det ”definitionsmässigt kan betyda väldigt mycket” (ibid.). På 

samma sätt är populism ett vitt begrepp som enligt Larsson och Ekman visserligen passar in på 

Sverigedemokraterna i den bemärkelsen att de ”gärna använder populistiska propagandagrepp 

och odlar missnöjespolitik och politikerförakt av det slag som kännetecknar missnöjespolitik och 
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politikerförakt i andra länder” (ibid.). Problemet med att definiera Sverigedemokraterna som 

populistiskt är emellertid likartad som förhållandena för att definiera partiet som högerextremt. 

Populism är ett brett begrepp som i viss mån också kan vara motsägelsefullt (Larsson & Ekman 

2001).  

Sverigedemokraterna och historia 

I analysen har vi också valt att titta på vad som skrivs gällande Sverigedemokraternas historia eller 

ursprung. Denna utgångspunkt hämtar vi i ”common-sense” tankar kring att för att förstå vad ett 

samhällsfenomen innebär (exempelvis ett politiskt parti) finns det en viktig poäng att se vad 

samma organisation härstammar från (jfr. Erlingsson m.fl. 2005.172). Sverigedemokraternas 

historia kan på många sätt anses vara tämligen kontroversiell. Nedan kommer vi att redogöra för 

partiets historia och hur olika aktörer brukar framställa denna.  

I samband med att Sverigedemokraterna firade sitt 20 års jubileum 2008 gav partiets egna 

Blåsippan Förlag ut skriften 20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988-2008. I den 

historieöverblick som i boken ges i bokens avslutande avsnitt beskrivs partibildningen på följande 

vis: 

 
Lördagen den 6 februari samlades ett tjugotal personer i en lägenhet i Stockholm. Syftet var att bilda 
ett politiskt parti. Man diskuterade partiets utformning, politik och namn. Bland de namnförslag som 
nämndes kan nämnas Svenska Fosterlandspartiet. Till slut enades man om namnet 
Sverigedemokraterna, och man enades även om att partiet nu skulle anses vara bildat. (Blåsippan 
Förlag 2008)  

På partiet hemsida kan man, under rubriken ”Partihistorik”, finna en liknande beskrivning: 

”Lördagen den 6 februari bildades partiet Sverigedemokraterna” (Sverigedemokraterna 2013c). 

Utifrån partiets egna beskrivningar är det lätt att få uppfattningen om att Sverigedemokraterna 

var en helt ny organisation som uppstod mer eller mindre ur tomma intet.  

Journalisterna Ekman och Poohl (2010) ger i boken Ut ur skuggan en helt annan bild av 

Sverigedemokraternas historia och partiets åsikter än vad partiet förmedlar. I boken diskuterar de 

var den som vill förstå Sverigedemokraternas historia bör börja. Ekman och Poohl går nio år 

tillbaka i tiden från 1988, till 1979 då ett flygblad med ett tydligt budskap började delas ut. 

Flygbladets upphovsmän var Leif Zeilon (senare Leif Ericsson) och Jerker Magnusson och det 

undertecknades med en slogan som kom att bli namnet på den rasistiska organisation som senare 

blev en av 1980-talets mest omtalade rasistiska gruppering: Bevara Sverige svenskt (BSS) (ibid.22). På 

det ovannämnda flygbladet kunde följande budskap läsas: 

För varje år blir svenskarna allt färre. Om fyra år finns inget svenskarnas Sverige. Med kanske en turk 
som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte 
talar svenska utan olika språk huller om buller. (Flygbladstexten från BSS, återgiven av Ekman och 
Poohl 2010:22) 
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BSS-rörelsen beskrivs som den rörelse som Sverigedemokraterna formades ur och författarna 

menar att ”Partiets bruna rötter är Sverigedemokraternas största akilleshäl” (ibid. 407). I den 

tidigare omnämnda publikationen Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen, hade Larsson och 

Ekman (2001) som uttalad ambition att ”placera Sverigedemokraterna i sitt rätta historiska 

sammanhang” (ibid.8). Larsson och Ekman beskriver hur BSS-rörelsen i mitten av 1980-talet var 

”den i särklass viktigaste >>nationella gruppen<< i Sverige” (ibid. 81). Vid denna tidpunkt 

började man internt i organisationen, enligt Larsson och Ekman, på allvar diskutera nästa steg: att 

ombilda BSS till ett regelrätt parti (ibid.). I november 1986 kom också ett pressmedelande som 

meddelade att det nya partiet Sverigepartiet hade bildats. Enligt Larsson och Ekman kom 

emellertid bildandet av partiet som en nyhet för såväl motståndare till ”den nationella rörelsen” 

som för många av rörelsens egna aktivister (ibid. 83). Vidare uppkom det oklarheter i och med att 

det visade sig att Sverigepartiet bildats genom sammanslagning med missnöjespartiet 

Stockholmsfraktionen av Framstegspartiet (FsP), ett parti som vid tidpunkten under ett par år 

hade ”karaktäriserats av rättshaveristiska utbrott och knappt någon partiverksamhet 

överhuvudtaget” (ibid.).  

Även statsvetarna Mats Bäck och Tommy Möller beskriver i boken Partier och organisationer 

(2003) sambandet mellan BSS, Framstegspartiet och Sverigedemokraterna på följande sätt: 

 I Stockholm och Malmö startades 1979 en annan invandrarfientlig organisation, Bevara Sverige Svenskt 
(BSS). Genom en sammanslagning med framstegspartier ombildades BSS 1986 till Sverigepartiet (sp). 
Interna strider utbröt omgående och sedan BSS-falangen i november 1987 genom en kupp tagit 
makten inom partiet heter det numer Sverigedemokraterna. (Bäck & Möller 2003:85) 

Bildandet av Sverigedemokraterna, eller om man så vill, namnbytet från Sverigepartiet till 

Sverigedemokraterna, ägde alltså rum den 6 februari 1988. På det datumet ett antal personer3 som 

utgjorde kärnan av aktivisterna inom BSS-fraktionen för ett möte. Formellt sätt var mötet ett 

extrainsatt årsmöte för Sverigepartiet och under den nionde punkten på dagordningen kan enligt 

protokollet utläsas hur beslut skulle tas angående namnbyte till Sverigedemokraterna (Larsson 

och Ekman 2001:107f).  

Kiiskinen och Saveljeff (2010) betonar i sin historiebeskrivning att partiet ”ingår i en 

partifamilj” med andra RHP-partier i Europa, bl.a. beskriver de hur Sverigedemokraterna under, 

det som de kallar partiet etableringsfas (1988-2000) hade mycket kontakt med franska Front 

National och att de inspirerades mycket av dem. 1998 fick partiet finansiellt stöd av just Front 

National för att trycka valbroschyrer (ibid. 49). På senare år har dock samarbetet med det franska 

partiet minskat och Sverigedemokraterna har i större utsträckning ”sökt stöd och inspiration” av 

                                                 
3 Enligt Sverigedemokraterna var det ett 20-tal personer (Blåsippan Förlag 2008) och enligt Larsson och Ekman 
(2001:108) var det sju personer (enbart män).  
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Dansk Folkeparti (ibid.). Även Kiiskinen och Saveljeff påpekar partiets kopplingar till bl.a. BSS 

(ibid.50).  Intressant att notera är att Kiiskinen och Saveljeff, i sin genomgång i stor utsträckning 

lutar sig på utomvetenskapliga källor som exempelvis Larsson och Ekman (2001) och Mattsson 

(2010). 

Ur partiets egna synvinkel är sammankopplingen med BSS mindre stark än det som hävdas av 

ovanstående källor. Enligt Ekman och Poohl (2010) hävdar Sverigedemokraterna själva att partiet 

inte var någon direkt vidareutveckling av BSS utan att det enbart fanns vissa kopplingar på 

individnivå mellan de två organisationerna (ibid. 145). Författarna beskriver vidare hur partiet på 

sin skolwebb4 år 2005 försöker släta över kopplingarna till BSS genom att beskriva organisationen 

som en ”tvärpolitisk lobbyorganisation” (ibid.145). Sverigedemokraterna tycks, enligt Ekman och 

Poohl, emellertid inte förneka partiets radikala historia, något som också exempelvis 

framkommer i en nyhetsartikel som publicerades i Borås tidning i samband med partiets ”25-års 

jubileum” i februari 2013. I artikeln kan man läsa hur partiledaren Jimmie Åkesson säger att han 

inte är stolt över partiets hela historia och i följande citat beskriver han själv en medveten 

radikaliseringsprocess som fanns i partiet mellan år 1991 och 1994/19955:  

Partiledningen pratade om den här radikaliseringen i termer av någonting positivt, som sedan har 
tillåtits prägla partiet under väldigt lång tid, med skinnskalledemonstrationer och liknande. Det är en 
period på tre, fyra år där vi hade de här allvarliga problemen. Det är klart att det aldrig borde ha 
skett, samtidigt så är vi där vi är trots allt (Borås tidning 2013) 

Under denna radikaliseringsperiod hade många av ledamöterna i partistyrelsen varit kopplade till 

nazistiska rörelser, före under eller efter sin tid i partiet, exempelvis hade partiledaren Anders 

Klarström (1989-1995) tidigare varit aktiv i Nordiska rikspartiet (Ekman och Poohl 2010:147). 

1995 valdes Mikael Jansson till partiledare och partiet började då arbeta för att framstå som 

ett/bli ett mer respektabelt parti. Ett exempel på hur detta yttrade sig var i och med det 

uniformsförbud på partiets möten som Jansson instiftade 1996 genom att ta upp det i SD-

bulletinen (ett budskap som senare upprepades i bulletinen under flera års tid) (Expo Skola 2013). 

Ett annat exempel på avradikaliseringsprocessen är bytet av partisymbol. På 1990-talet tog 

Sverigedemokraterna en brinnande fackla, med en svensk flagga inkorporerad i elden, som 

partisymbol. Larsson och Ekman (2001) skriver hur: ”Den [symbolen] har lånat från den engelska 

nazigruppen National Front” (ibid. 170). År 2006 byttes den brinnande facklan ut mot blåsippan 

som idag är partiets symbol (Blåsippan förlag 2008). 

                                                 
4 Hemsidan som Ekman och Poohl refererar till är numera inte tillgänglig.  
5 Mellan vilka år denna radikaliseringsprocess rådde är aningen oklart, medan artikeln i Borås tidning anger åren 
1991-1995, anger Ekman och Poohl (2010:145) att den pågick under perioden 1991-1994. 
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5. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som vi utgår från i 

undersökningen. Inledningsvis beskrivs den kritiska diskursanalysen, som används som såväl 

teoretisk som metodologisk utgångspunkt. 

5.1 Diskursanalys som teori och metod 

Diskursbegreppet är tämligen abstrakt och svårt att definiera. Att begreppet är svårdefinierat kan 

framförallt härledas till att det finns många olika definitioner som har sitt ursprung i skilda 

teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter och vilka därför kan anses stå i konflikt med och 

överlappa varandra (Fairclough 1992:3). En väldigt allmän definition kan enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) göras på följande sätt: 

[…]en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen). (ibid.7) 

Denna studie tar både sitt teoretiska och metodologiska avstamp i diskursanalysen, och då särskilt 

i den kritiska diskursanalysen (CDA). Under de senaste årtiondena har diskursanalyser av olika 

slag på allvar slagit sig in i vetenskapliga undersökningar och sammanhang (jfr. Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:7, Bergström och Boréus 2012:353). Vad som egentligen avses med 

”diskursanalys som teori och metod” är också det ganska svårdefinierat och abstrakt. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000:7) konstaterar att: 

[…] diskursanalys inte är en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser 

som man kan använda på många olika sociala områden och i många typer av undersökningar. (ibid.) 

Bergström och Boréus (2012) formulerar sig på liknande vis då de menar att: ”Diskursanalysen 

består av ett flertalet kära barn med samma namn” (ibid.355). 

Det som olika former av diskursanalys dock har gemensamt är att de undersöker diskurser 

på ett systematiskt sätt. Diskursanalys kan, mycket förenklat, därför beskrivas som studiet av 

samhällsfenomen där språket utgör en central roll (Bergström och Boréus 2012:354).  

Bergström och Boréus (2012:355ff) presenterar tre olika generationer av diskursanalyser, vilka 

bl.a. utgår från olika diskursdefinitioner. Den första generationen definierar diskurs som ett snävt 

begrepp, där diskursen är ett urval av talad text eller ett sammanhängande textsjok. Denna 

generation har framförallt varit gällande i ett rent språkvetenskapligt (lingvistiskt) 

användningsområde. Den andra generationen av diskursanalys kännetecknas av att den utgår från 

en mer vidgad syn på diskursbegreppet. Här innefattas diskursen också av de språkliga praktiker, 

alltså olika situationer där talat och skrivet språk, förekommer. Den tredje generationen har en 

stark poststrukturalistisk utgångspunkt och ett än mer vidgat diskursbegrepp än den andra 

generationen. Företrädare för denna generation, så som Laclau och Mouffe, utgår från att ”Allt 
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meningsskapande sker diskursivt och att det inte finns någon extern struktur som ytterst avgör 

bestämningar” (Bergström och Boréus 2012:357).  

CDA och Faircloughs tredimensionella modell 

CDA tillhör den andra generationens diskursanalys och utvecklades av lingvisten Fairclough i ett 

syfte att kunna ”[…]studera strukturella förhållanden och historiska skeenden i relation till 

detaljerade analyser av språk och diskurser” (Löf 2011:38). Genom Faircloughs syn på vad en 

diskurs är sker en integration mellan lingvistiska utgångspunkter och samhällsvetenskap 

(Bergström och Boréus 2012:356). Detta är en kombination som vi, som språk- och 

samhällsvetare, anser vara exalterande, såväl som användbar i relation till uppsatsen syfte.  

Fairclough (2010:3) menar att CDA har tre grundläggande egenskaper: det är relationellt, 

det är dialektiskt och det är tvärvetenskapligt. Den relationella aspekten förklarar Fairclough 

(2010) på följande sätt: 

It is relational form of research in the sense that its primary focus in not on entities or individuals (in 
which I include both things and persons) but on social relations […]. (ibid.3) 
 

Den dialektiska utgångspunkten handlar om att det finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurs 

och social praktik (Bergström och Boréus 2012:356f). Det innebär att språk både reproducerar 

och producerar sociala praktiker. Alltså: språket både skapar och återskapar ”verkligheten”. Enligt 

Fairclough bidrar diskurser till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 

och betydelsesystem. Men också till att upprätthålla befintliga och rådande maktstrukturer 

(Bergström och Boréus 2011:374). I och med att språket såväl producerar som reproducerar 

sociala praktiker, finns det också genom användningen av språket en möjlighet till att uppnå 

förändring. Löf (2011) beskriver i sin avhandling hur CDA, enligt Fairclough måste drivas av en 

vilja till förändring: 

[…] CDA måste drivas av en ambition att ifrågasätta sådant som inte fungerar i samhället och på så 
sätt komma runt problemen och hitta vägar till förändring. Det är därför viktigt att kritiskt granska 
föreställningar och värden som skrivs fram i olika samhälleliga praktiker i syfte att hantera och åtgärda 
sociala missförhållanden. (Löf 2011:37)  
 

Den tvärvetenskapliga utgångspunkten handlar om att CDA, genom sin utformning, inte kan 

placeras in under en enskild, isolerad vetenskaplig disciplin. Istället rör sig analysen rör mellan 

olika discipliner (så som lingvistik, sociologi, utbildningsstudier etc.) (Fairclough 2010:4).   

Ett viktigt begrepp inom CDA är diskursordning, vilket enligt Faircloughs synsätt, 

betecknar ”[…] ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de 

konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:64). 

Då flera diskurser verkar inom samma domän kan de komma i konflikt med varandra, dock om 

all konkurrens upphör kan man tala om ett ”hegemoniskt” tillstånd, alltså att en diskurs kan bli 
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totalt dominerande. Den dominerande diskursordningen kan dock förändrats genom ett kreativt 

användande, och blandande av diskurser. Om diskurserna blandas på ett konventionellt vis 

vidmakthålls dock den dominerande diskursordningen.  

De diskursiva praktiker vari diskurser blandas på ett konventionellt vis är däremot tecken på och en 
drivkraft i upprätthållandet av den dominerande diskursordningen och därmed den härskande sociala 

ordningen. (Winter Jørgensen & Phillips 2000:77)  

CDA kan beskrivas med hjälp av en tredimensionell modell vilken återges i Figur 1. Den innersta, 

första nivån utgår från texten. Vid del av analysen är utgångspunkten lingvistisk och det finns 

bl.a. en inriktning mot texters grammatiska struktur (Bergström och Boréus 2012:375). Det är 

kanske framförallt i avseende av användandet av tydligt lingvistiska anslysredskap som CDA 

skiljer sig från andra diskursanalytiska inriktningar (jfr Bergström och Boréus 2012:376). Man 

fokuserar exempelvis på syntaxanalys (analys på meningsbyggnadsnivå) och ordval. Enligt 

Fairclough (1992) intresserar sig diskursanalytikern främst för transitivitet, nominalisering och 

modalitet (ibid. 169ff). Transitivitet är en term som används för att beskriva hur syntaxen 

(meningsbyggnaden) uttrycker vilket perspektiv som det uttalade ska förstås utifrån. Alltså: sättet 

man utrycker en viss sak på indikerar ett visst perspektiv. Eller som Hellspong och Ledin (1997) 

beskriver det: ”Sin värld uppfattar texten alltid i ett visst perspektiv” (ibid. 135). Jämför exempelvis 

meningarna: ”pojken kramade hunden” med meningen ”hunden kramades av pojken” och se hur 

perspektivet för händelsen flyttas från just pojkens synvinkel till hundens. Nominaliseringar handlar 

om att ”de verb eller adjektiv som kan användas för att mer fullständigt beskriva processer ersätts 

med substantiv” (Boréus och Bergström 2012:283). Med hjälp av nominaliseringar kan alltså 

deltagare helt ”trollas bort från processerna” (ibid.284).  Modalitet avser i vilken mån av säkerhet 

som ett påstående (eller proposition)6 görs. Med hjälp av ordval och syntax kan sannolikheten i 

olika påståenden bli mer eller mindre tydliga. Hellspong och Ledin (1997:133f) använder sig av en 

skala mellan faktiska och icke-faktiska propositioner, där faktiska propositioner är sådana där det 

som sägs kan/bör tolkas som ett faktum, som i exemplet ”Sverigedemokraterna är ett 

nationalistisk parti”, medan icke-faktiska propositioner görs med en större grad av försiktighet, 

som i exemplet ”Sverigedemokraterna kan kallas för ett nationalistisk parti”. Inom 

diskursanalysen ligger fokus inte bara på att undersöka det som uttryckligen sägs, utan även i det 

som inte sägs. Diskursen går att finna också i det som utelämnas och det som inte sägs. Det är 

alltså på denna nivå som den konkreta textanalysen hamnar.   

                                                 
6 Proposition är en lingvistiskt term som används av Hellspong och Ledin (1997) och som är mindre synonymt med 
den mer allmänna termen påståenden. 
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Den andra nivån, den diskursiva praktiken, involverar de processer i vilka texter produceras, 

distribueras och konsumeras (Fairclough 1992:78). Bergström och Boréus (2011:376f) beskriver 

hur ett sätt att undersöka hur texter produceras är genom att inta en intertextuell utgångspunkt. 

Intertextualitet handlar om att en text ständigt har en relation till andra texter. Eller som 

Hellspong och Ledin (1997) uttrycker det i metodhandboken Vägar genom texten: 

Ingen text är något helt för sig själv. I stället för den ett slags dialog med andra texter som den 
återskapar, lånar ur, omformar, replikerar på, vänder sig mot eller knyter an till. Dessa utgör en 
intertextuell kontext (ibid. 56)  
 

Genom att se hur det talas om samma fenomen i olika texter, samt hur dessa texter och diskurser 

förhåller sig till varandra kan man få syn på den diskursiva praktiken.  

Den yttersta dimensionen, den sociala praktiken, innebär en vidgning av analysen. 

Diskursen sätts här in i ett större sociala sammanhang och diskursanalysens kritiska, och också 

normativa, karaktär kommer till uttryck. 

 

 

Som sagt är diskursanalys ett både abstrakt och svårdefinierat fenomen och CDA är inget 

undantag. För att försöka ge en kort sammanfattning av några av de viktigaste utgångspunkterna 

vill vi därför avsluta med följande beskrivning av CDA som metod: 

Som metod betraktad är CDA en variant av textanalys som går ut på att se språkliga samband inom de 
nätverk som länkar samman sociala praktiker och diskursordningar. Mot den bakgrunden kan man sedan 
förklara hur logiker och ideologier prövas, utmanas och förkastas av människor. (Löf 2011:47) 
 

 

Text 

Diskursiv praktik 
(produktion, distribution, konsumtion) 

Social praktik 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysmodell 
(efter Fairclough 1992:73)  
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6. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs det på ett mer konkret sätt för den analysmodell inom CDA som vi har 

format vår egen analys efter. Vi kommer också att problematisera metodvalet. Avslutningsvis 

presenteras urvalsprocessen gällande de analyserade läroböckerna och även en presentation av de 

aktuella lärobokstexterna. 

6.1 Metod 

Det övergripande metodvalet kan alltså sägas vara en metodansats som enligt Esiassion m.fl 

(2012:210) vanligen går under namnet kvalitativ textanalys. I vår metod har vi valt att utgå från 

Faircloughs tredimensionella analysmodell (se avsnitt 5.1.1) som vi har gjort våra egna tolkningar 

av och anpassat för att passa vår undersökning. I enlighet med Faircloughs rekommendationer 

inleder vi med den andra nivån (diskursiv praktik), sedan den första (text) och till sist den tredje, 

mer analytiska nivån (social praktik).  

Diskursiv praktik 

För att få en bild av olika diskurser om Sverigedemokraternas ideologi och historia har vi valt att 

läsa olika texter som producerats av olika aktörer: Sverigedemokraterna själva, 

sverigedemokraternas kritiker, och ”akademin”. Dessa beskrivningar, som är hämtade ur ett 

intertextuellt sammanhang och återfinns ovan i avsnitt 4.3. På samma sätt är framställningen 

kring läroboken och dess funktion och användning (se avsnitt 4.1) en beskrivning av hur 

lärobokstexterna produceras, distribueras och konsumeras. 

På grund av att uppsatsen är av en produktorienterade karaktär kan vi inte säga något 

konkret om hur den upplevs (konsumeras) av eleverna.  

 

Text 

I denna studie utgår vi från ett vidgat textbegrepp, vilket innebär att det inte endast är löptexten 

som analyseras utan även figurer och illustrationer kommer att tas med. Textanalysen har 

strukturerats efter ett antal principer. För att kunna undersöka vilka diskurser som 

lärobokstexterna producerar och reproducerar utgår vi som bekant från två analyskategorier: 

ideologi och historia. Huvudsakligt fokus kommer att ligga på att undersöka vad respektive lärobok 

skriver om Sverigedemokraterna specifikt, men vi kommer också, där vi anser att det är särskilt 

intressant,  jämföra framställningarna med hur andra partier framställs. Detta i ett försök att ge en 

bredare förståelse av det som står i texterna. Till följd av att vi utgår från CDA får också 
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grammatiken en central roll i förståelsen av de diskurser som manifesteras i texterna. Vi har valt 

ut ett antal av de begrepp vilka vi kommer att studera närmare (och vilka beskrivs nedan).  

För att undersöka vilka ideologier som läroböckerna kopplar samman Sverigedemokraterna 

med undersöker vi vilka ideologiska bestämningar som läroboken sätter på partiet, men också på 

hur deras politik och åsikter framställs i mer allmänna termer. Vi har valt att analysera både de 

textavsnitt som beskriver ideologier i mer allmänna termer och de avsnitt som behandlar 

partipolitik och partiernas ideologiska utgångspunkter.  

För att undersöka hur Sverigedemokraternas historia och bakgrund beskrivs har vi valt att 

leta efter tillfällen i texten där denna aspekt berörs och analyserat detta.  

I den lingvistiska analysen har tre aspekter valts ut, detta för att få en avgränsning som står i 

proportion till uppsatsens omfattning. Den första aspekten är förekomsten av transitivitet och val 

av perspektiv, där vi bl.a. har valt att titta på förekomsten av passivkonstruktioner. Genom att 

använda passivkonstruktioner blir den som utför handlingen mer osynlig och man berättar alltså 

inte vilka deltagare som gjorde vad (genom att aktören tas bort), exempelvis som i meningen 

”Sverigedemokraterna bildades 1988”. I en sådan mening finns alltså inte ett uttalat aktivt subjekt 

som utför handlingen (bildandet av partiet). Den andra aspekten, vilken ges större fokus än den 

tidigare, är modalitet. Där kommer vi att analysera med vilken säkerhet och med vilket eftertryck 

som olika påstående (eller propositioner) ges. Kan det som skrivs tolkas som en absolut sanning? 

Är påståendena hämtade ur författarnas egna åsikter eller lutar de sig på någon annan, eller tankar 

om ”en allmän uppfattning”? Då vi beskriver med vilken grad av faktiskhet eller icke-faktiskhet 

som ett påstående görs med kommer vi att tala i termer av säkerhet-försiktighet. I analysen tolkas 

en formulering som: ”Sverigedemokraterna är ett exempel på ett högerpopulistiskt parti” vara 

gjord med ganska stor säkerhet, medan ett uttalande som ”Sverigedemokraterna beskrivs ofta som 

ett nationalistiskt och konservativt parti” klassas som ett uttalande vilket kännetecknas av 

försiktighet. Den tredje aspekten av den lingvistiska analysen är ordval och metaforer. Vi kommer 

alltså att titta på specifika ordval och metaforer och resonera kring vad ett sådant detta kan tänkas 

innebära för diskursen av Sverigedemokraterna.  

Genomgående kommer vi inte bara fokusera på det som sägs explicit. Detta eftersom 

diskursen inte bara återfinns i vad som sägs (eller hur det sägs), utan också i det som tas för givet, 

går att läsa mellan raderna eller inte alls uttalas. 

Social praktik 

Denna nivå kommer att återfinnas i den avslutande diskussionen om hur våra resultat kan förstås 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  
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6.2 Metoddiskussion 

Fairclough lyfter själv fram hur det finns en viss problematik kring att den diffusa definition som 

ofta finns av CDA. Att CDA, till följd av detta, används på ett felaktigt sätt kan urholka dess 

värde inom forskning och dess attraktionskraft inom forskarvärlden (Fairclough 2010:10). Denna 

undersökning har en stark koppling till CDA då våra teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter är hämtade från denna. Vi tar dock inte i anspråk att göra en kritisk diskursanalys 

som helt och fullt följer Faircloughs tredimensionella modell utan har anpassat metoden efter 

vårt material, tycke och uppsatsens omfattning.  

Att göra tolkningar av text innebär självfallet alltid en risk för subjektiva tolkningar. Vi har 

försökt att minimera denna risk i så stor utsträckning som möjligt på två olika sätt. För det första 

har vi valt att båda två analysera allt material ur samtliga analyskategorier. Vid undersökningens 

genomförande har vi, vilket nämns i inledningen, initialt delat upp de två analyskategorierna 

ideologi och historia mellan oss. För att öka graden av intersubjektivitet i undersökningen har vi 

dock också valt att ”byta” analyskategori med varandra och därefter har vi jämfört våra resultat, 

diskuterat och sammanställt bådas resultat (för båda analyskategorierna) i en gemensam skriftlig 

framställning. För det andra använder vi oss i resultatdelen i stor utsträckning av citat och 

infogade illustrationer vilket vi hoppas ska ge även den som inte har tillgång till materialet 

möjlighet att göra egna tolkningar och eventuellt ifrågasätta de tolkningar vi gör, vilket också 

stärker uppsatsens reliabilitet.  

6.3 Urval och material  

Valet att studera samhällskunskapsläroböcker för gymnasieskolan har huvudsakligen gjorts med 

hänsyn till två faktorer. För det första tycks beskrivningar av de politiska partierna 

(riksdagspartierna) inte vara särskilt utbrett i läroböcker för yngre åldrar.  För det andra blir 

eleverna myndiga under sin tid på gymnasiet och på så sätt blir partipolitiska kunskaper och 

insikter viktiga inslag i deras roll som (förhoppningsvis) valdeltagande samhällsmedborgare. 

Att försöka få en överblick över vilka samhällskunskapsläroböcker som finns på 

marknaden är en ganska komplicerad uppgift. Fram till år 2005 gav Föreningen Svenska 

Läromedelsproducenter (FSL) ut kataloger över befintliga läromedel (Mattlar 2008:23). Efter 

avvecklandet av verksamheten är vi hänvisade till respektive bokförlags kataloger för att få en 

överblick av vilka läroböcker som finns (ibid.). Det hade varit önskvärt att kunna göra en 

komplett urvalsram med förteckning på samtliga läroböcker (Denscombe 2009: 40), men med 

tanke på studiens omfattning har detta inte gjorts. Vår grundläggande urvalsprincip har varit ett 

subjektivt urval, där läroböckerna har ”handplockats” efter huruvida Sverigedemokraterna 

överhuvudtaget omnämns i dem (jfr. Denscombe 2009:40). Böcker där partiet inte nämns har 
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valts bort. I och med att Sverigedemokraterna fick sitt stora genombrott på nationell nivå först i 

och med riksdagsvalet 2010 har vi funnit att partiet inte omnämns särskilt flitigt innan denna 

tidpunkt. Antalet läroböcker att göra urvalet från är därmed något begränsat, men i och med 2011 

års gymnasiereform med nytt kurssystem och nya läro-och kursplaner har emellertid en rad 

nypubliceringar eller nyutgåvor av läroböcker kommit ut på marknaden under de senaste åren. Av 

de totalt åtta läroböcker som valts ut för analys är sju publicerade efter implementeringen av 

gymnasiereformen och riktar sig mot de nya samhällskunskapskurserna för gymnasiet 1, 2 och 3. 

Den åttonde boken (nya Millennium – Samhällskunskap A-B-C) är publicerad 2007, men 

eftersom den behandlar partiet har vi även tagit med denna. I vårt urval finns också en viss mån 

av tillfällighetsurval, eller bekvämlighetsurval, utifrån rent praktiska aspekter (Denscombe 

2000:24, 2009:39). Vi har helt enkelt endast kunna undersöka huruvida en specifik lärobok skriver 

om Sverigedemokraterna då vi har haft läroboken i våra händer. Detta har lett till att ett första 

urval har skett i relation till vilka böcker vi har haft tillgång till. Tillgången på läroböcker att 

bläddra i har dock, tack vare universitetsbibliotekets avdelning för läromedel, varit relativt god. 

Urvalet av material bör inte ses som representativt för alla de läroböcker som finns på marknaden 

och används i skolorna. I och med tydliga analyskategorier och CDA som teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt, vilka är tydligt befästa i uppsatsens syfte och frågeställningar, stärks 

uppsatsen validitet.  

De utvalda textavsnitten är sådana där Sverigedemokraterna explicit omnämns. Detta har 

lett till att det i princip uteslutande är avsnitten om ideologier och de svenska riksdagspartierna 

som stått i fokus för analysen. Analyserade läroböcker och textavsnitt går att läsa i tabell 1. Av 

tabellen framkommer även förlag och publiceringsår. För den som är intresserad av att veta vilka 

läroboksförfattarna är hänvisar vi till referenslistan.  

Tabell 1.  Läroböcker och textavsnitt vilka utgör examensuppsatsens studieobjekt. 

Huvudtitel Förlag Publiceringsår Textavsnitt 

Arena123 – 
Samhällskunskap för 
gymnasiet 

Gleerups utbildning AB 2011 s.133-161 

Exposé – samhällkunskap 
kurs 1 och 2 

Liber AB 2011 s.176-207 

Forum – samhällskunskap 
123 

Bonnier utbildning AB 2011 s. 338-375, s.400-443 

Kompass 100 – till 
samhällskunskap 

Gleerups utbildning AB 2011 s.19-41 

nya Millennium – 
Samhällskunskap A-B-C 

Bonnier utbildning AB 2007 s.2-50, s.234-245 

Samhällskunskap1a1 Liber AB 2012 s. 64-70 

Samhällskunskap 1b Liber AB 2011 s.85-116 

Zigma - Samhällskunskap 
Kurserna 1,2 och 3 

Liber AB 2012 s.100-109 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys. Vardera lärobok redovisas separat och i 

bokstavsordning. Först ges en översiktlig genomgång av de analyserade textavsnitten och därefter 

presenteras de två analyskategorierna ideologi och historia och sist ges en kort sammanfattning. 

För enkelhetens skull används lärobokens fullständiga namn endast i rubrikerna och sedan 

används förkortningar. Referenser till respektive lärobok anges endast med siffror där vi anser att 

det är tydligt vilken lärobok referensen är hämtad från. Vi har försökt att i så stor utsträckning 

som möjligt låta varje presentation följa samma struktur men till följd av att innehållet och 

dispositionen i de olika böckerna skiljer sig åt har detta inte alltid varit särskilt enkelt.  

7.1 Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet  

De analyserade textavsnitten i Arena återfinns i kapitel 7 ”Ideologier och partier”. I Kapitlet 

beskrivs först beskrivs olika ideologier, både de klassiska (konservatism, liberalism och socialism) 

samt olika förgreningar inom dessa men även ”nyare” ideologier såsom fascism, nazism, 

ekologism och nazism (s.133-151). I de följande avsnitten diskuteras ”Dimensioner i politiken” 

(s.152-153) där motsatsparen vänster-höger, miljö-tillväxt, nationalism - internationalism, religiös-

sekulär, diskuteras i relation till bl.a. riksdagspartier. Sist beskrivs de åtta svenska riksdagspartierna 

(s.154-161). 

Ideologi 

I avsnittet som behandlar ideologierna får Sverigedemokraterna en konservativ etikett, genom att 

det går att läsa hur ”Sverigedemokraterna brukar beskrivas som ett konservativt parti” (s.136). 

Denna definition görs dock med viss försiktighet genom formuleringen ”brukar beskrivas”. I 

samma stycke beskrivs hur det i partier som Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna 

(partier som vanligen beskrivs som konservativa) finns drag som går att spåra ur konservatismen, 

men att dessa främst kan beskrivas som socialliberala (ibid.). I en illustration på s.152 förstärks 

bilden av hur Sverigedemokraterna ideologiskt skiljer sig från de andra partierna eftersom de inte 

placeras in på samma vänster-höger-skala som de andra riksdagspartierna utan istället placeras 

under konservatismen (se Figur 2). I bildtexten bjuds läsaren in till att själv göra tolkningar om 

sanningsgraden i placeringarna genom formuleringen ”Partiernas placering i övrigt kan ses som 

ett förslag som kan diskuteras” (s.152). 
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Figur 2. Illustration över ideologier i relation till en höger 
vänster skala (s.152) 

  

I Arena tas, som sagt, fler dimensioner än vänster-höger upp.  I den dimension som beskriver 

dimensionen ”nationell – internationell”, definieras Sverigedemokraterna som nationellt medan 

de andra sju riksdagspartierna placeras mot den internationella axeln. I det textstycke som 

förklarar dimensionen ”nationell-internationell” står följande att läsa: 

Nationalistiska partier framhäver majoritetsbefolkningens behov. Att det i första hand är den som ska 
ha jobb och bidrag och inte invandrare. På den nationella sidans ytterlighet finns främlingsfientliga, 
fascistiska och nazistiska partier. (s.153) 
 

Den illustration som visar denna dimension återges i Figur 3. Bildtexten beskriver dock hur 

placeringen är ”Ett förslag på hur partierna kan placeras i de övriga dimensionerna” (s.153). 

Illustrationen inbjuder till tolkningen att Sverigedemokraterna befinner sig ganska långt ut på den 

”nationella kanten”, särskilt då man iakttar avståendet till de andra partierna. 

 

  

 

Figur 3. Partiernas placering enlig dimensionen internationell-nationell 
(s.153) 
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Figur 4. Illustration över ideologier i relation till en höger vänster skala (s.154) 

I Figur 4, som hämtats från illustrationen på s.154, visas var partierna har sina ideologiska rötter 

och här placeras Sverigedemokraterna alltså till höger om resterande partier. Illustrationen visar 

hur Sverigedemokraternas ideologiska rötter främst härstammar från nationalism medan 

kopplingarna till konservatismen är svagare (vilket visas genom den streckade linjen). I 

ideologiavsnittet finns dock inte någon definition av nationalismen. Det som däremot återfinns är 

en faktaruta som beskriver socialkonservatism och värdekonservatism7 (s.135), men någon 

koppling mellan de ideologierna och partiet görs emellertid inte i Arena. En ytterligare aspekt 

gällande Figur 4 som kan vara värd att kommentera är att man har valt att använda färgen brun 

för att ringa in nationalismen. Brun är en färg som i en diskussion av ideologier lätt kan leda 

tankarna till nationalsocialismen.  

 

I avsnittet som presenterar och beskriver riksdagspartierna finns en textruta med rubriken 

”Partier som motståndsrörelser” (s.157). Textrutan syftar till att belysa det intressanta i varför 

olika politiska partier bildats. I textrutan tas ”Främlingsfientliga partier mot ökad invandring” upp 

och under den rubriken nämns Sverigedemokraterna på följande vis: ”I Sverige visar 

Sverigedemokraterna tydliga drag av främlingsfientlighet” (s.157). Nästa rubrik tar upp 

”Populistiska partier mot etablissemanget” och här beskrivs att: ”I Sverige var Ny demokrati ett 

populistiskt parti och idag kallar många Sverigedemokraterna för populister” (s.157).  På s. 161, 

                                                 
7 Sverigedemokraterna definierar sig som bekant själva som just social- och värdekonservativa 
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görs en partibeskrivning av Sverigedemokraterna och här finns följande förklaring av partiets 

politiska utgångspunkter att finna: 

Sverigedemokraterna bildades 1988 och brukar beskrivas som ett främlingsfientligt och 
populistiskt parti. Partiets viktigaste budskap är att invandringen ska begränsas kraftigt 
och att invandrare ska assimileras istället för att integreras. Man är alltså motståndare till 
det mångkulturella samhället. (s.161) 

Det kan alltså konstateras att Arena menar att Sverigedemokraterna ”visar tydliga drag av 

främlingsfientlighet” (s.157) och att partiet ”brukar beskrivas som ett främlingsfientligt och 

populistiskt parti” (s.161). Utifrån dessa formuleringar kan tolkningen enkelt göras att 

Sverigedemokraterna hamnar på, vad man i läroboken kallar, den nationella sidans ytterlighet. 

En placering som skulle kunna kopplas samman med mer extrema tendenser.  

Rent språkligt kan man se hur formuleringen ”visar tydliga drag” indikerar en ganska hög 

grad av säkerhet i propositionen, även om man inte använder absoluta termer som ”är”. Då 

etiketterna främlingsfientlighet och populistism sätts på partiet görs detta med en större grad av 

reservation genom formuleringen ”brukar beskrivas”. Det är dock oklart vem eller var man kan 

finna dessa beskrivningar. Är det t.ex. meningsmotståndare, journalister, andra politiska partier 

eller (föga troligt) Sverigedemokraterna själva? Perspektivet som man utgår från är alltså snarare 

motståndarnas än partiets. En liknande språklig iakttagelse kan göras i citatet där 

Sverigedemokraterna och Ny demokrati jämförs i vilket de går att läsa att Ny demokrati ”var” 

ett populistiskt parti medan man menar att många ”kallar” Sverigedemokraterna populistiskt 

idag. 

Intressant att notera är också att det tidigare i kapitlet, i ideologiavsnittet, under rubriken 

”Fascism” (där också Nazismen behandlas) finns en faktaruta med rubriken ”Populism, 

missnöjespartier och främlingsfientlighet” (s.146). Följande går att läsa i faktarutan: 

I många länder i Europa finns partier med starka främlingsfientliga drag. Man ska dock akta sig för att 
sätta likhetstecken mellan främlingsfientlighet och rasism. Men utan tvekan är det ofta i 
främlingsfientliga partier som man hittar människor med fascistiska och rasistiska åsikter. Ibland kallas 
sådan partier missnöjespartier. Man menar då att de fångar upp ett missnöje bland befolkningen. En 
annan vanlig beskrivning är att de är populistiska partier, dvs. partier som försöker nå röster genom 
att ha de åsikter som man tror är populära. Missnöjespartier är oftast emot invandring, emot höga 
skatter och emot etablerade politiker.  (s.146) 

I Arena konstateras det alltså att det i främlingsfientliga partier ofta återfinns människor med 

rasistiska och fascistiska åsikter och man menar alltså senare att Sverigedemokraterna brukar 

beskrivas som ett främlingsfientligt parti. Indirekt skulle man också, genom ovanstående citat, 

kunna förstå det som om Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti. Man kan här göra en 

tolkning att Sverigedemokraterna, högst indirekt, i texten kan kopplas samman med nazismen 

och fascismen. 
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Historia 

Sverigedemokraternas historia beskrivs mycket kortfattat i Arena. I den inledande meningen i 

beskrivningen av partiet på s.161, står ”Sverigedemokraterna bildades 1988”. I textavsnittet om 

Sverigedemokraterna diskuteras inget ytterligare om partiets historia. Processen kan också sägas 

osynliggöras ytterligare då passivformen ”bildas” används.8 

I beskrivningen av de andra partierna, som också samtliga är betydligt längre en den om 

Sverigedemokraterna, finns ett betydligt större fokus på historiebeskrivning. Textavsnittet som 

beskriver Centerpartiet inleds exempelvis på följande sätt ”Partiet har sitt ursprung i 

Bondeförbundet som grundades redan 1914 och då som ett intresseparti för landets bönder (s. 

158)”. Genom att det talas om ”ursprung” anser vi att det sätts ett större fokus på historien. Även 

i denna beskrivning används en passivkonstruktion (”grundades”). Vi menar dock att ”grundar” 

är ett verb som antyder ett tydligare subjekt som är aktivt i processen än ”bildar”, dessutom 

antyder det ordvalet ett historiskt perspektiv eftersom grundandet ofta förekommer bildandet av 

något.  

I beskrivningen av vänsterpartiet, ett parti vars historia i likhet med Sverigedemokraternas 

ofta lyfts fram som något kontroversiellt, går följande beskrivning att läsa: 

Partiet bildades 1917 genom att en del medlemmar lämnade Socialdemokraterna för att föra en mer 
revolutionär politik i Marx andra. Partiet hette från början Vänstersocialisterna, bytte 1921 namn till 
Sveriges kommunistiska parti och 1968 till Vänsterpartiet kommunisterna. Sedan 1990 heter 
man Vänsterpartiet kort och gott. De olika namnbytena skvallrar om partiets utveckling från ett 
revolutionärt kommunistiskt parti troget det sovjetiska partiet mot ett idag närmast 
”vänstersocialdemokratisk” parti. (s.160-161) 

Beskrivningen av Vänsterpartiets historia kan ses som en förklaring av partiets avradikalisering. 

En process som Sverigedemokraterna också har gått igenom, men som inte diskuteras i Arena.  

Sammanfattning 

I Arena beskrivs Sverigedemokraterna främst som ett nationalistiskt parti. Men också som ett 

främlingsfientligt och populistisk parti. Partiet kopplas också samman med konservatismen. De 

senare definitionerna är dock uttryckta med ett ganska försiktigt språkbruk. Partiets historia ges 

ingen utförligare beskrivning mer än att det bildades 1988. 

 

                                                 
8 Att använda passiv konstruktion av just verbet ”bildar” är inte i sig problematiskt, det kan t.o.m. sägas vara 
konventionellt enligt hur man vanligen uttrycker det i faktatexter, men genom att det saknar agent kan ett sådant 
användande osynliggöra bakgrunden till bildandet. I jämförelse med andra partier skiljer sig ofta denna beskrivning åt 
då man i andra fall ofta talar hur partierna grundades eller bildades av någon. 
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Figur 5. Illustration av olika politiska dimensioner (s.202) 

7.2 Exposé samhällskunskap 1 och 2 

De analyserade textavsnitten ur Exposé är hämtade ur kapitlet ”Demokrati, ideologier och 

politiska partier” (s.176-210). Först behandlas demokrati (s.176-182) därefter presenteras 

ideologier vilka delas upp i de klassiska ideologierna, de totalitära ideologierna (kommunism, 

fascism och nazism) och postmoderna ideologier (nyliberalism och nykonservatism, ”de gröna”, 

feminism, religiös fundamentalism och anarkism). Nationalism, social- och värdekonservatism 

finns ej med i beskrivningarna. (s.183-201). Till sist presenteras ideologi och praktisk politik i 

Sverige, samt riksdagspartierna (s.201-207). 

Ideologi 

I avsnittet ”Ideologi och praktisk politik i Sverige” (s.201-202) beskrivs vänster-höger-skalan som 

”ett vanligt sätt att presentera de olika partierna” på (s.201). Denna politiska dimension förklaras 

och problematiseras genom att man ger uttryck för ett behov av att också utgå från andra 

dimensioner. Miljö/tillväxt, jämställdhet, migration och etik/moral nämns som dimensioner som 

är svårhanterliga då man försöker använda den traditionella vänster-höger-skalan. I anslutning till 

texten finns också en illustration över olika politiska dimensioner, men där har inget av 

riksdagspartierna placerats ut. Istället uppmanas läsaren att själv att försöka fundera på var 

partierna kan placeras genom bildtexten ”Hur skulle du vilja placera in de svenska partierna på i 

figuren ovan?” (s. 202). Illustrationen återges i Figur 5. 
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I Exposé görs en beskrivning av samtliga åtta riksdagspartier (s.203-207) och sist presenteras 

Sverigedemokraterna. Samtliga texter om riksdagspartierna avslutas med ett kort utdrag ur 

partiernas partiprogram. I detta texten om Sverigedemokraterna kan man läsa hur det ”är ett 

nationalkonservativt parti” (s.207). Ideologidefinitionen görs alltså med stor säkerhet, genom 

användandet av ”är”. Dock förklaras inte begreppet nationalkonservativt i boken. Partiets 

politiska utgångspunkter beskrivs med ett starkt fokus på invandringsfrågor:  

[…]Partiet är starkt motståndare till det mångkulturella samhället och vill verka för ett etniskt 
homogent Sverige. Därför argumenterar Sverigedemokraterna för att antalet invandrare ska minimeras 
och att personer med utländsk bakgrund som lever i Sverige ska anpassa sig efter svenska normer och 
värderingar. (s.207) 

I texten om Sverigedemokraterna sammanfattas alltså en del av sakpolitiska ställningstaganden 

som Sverigedemokraterna gör.9 Detta görs utan vare sig passivkonstruktioner eller särskilt 

försiktiga formuleringar. När det gäller beskrivningarna av de övriga riksdagspartierna beskrivs 

partiernas utveckling och deras ideologiska tillhörighet över tid såväl som idag. Här finns alltså en 

skillnad mot framställningen av Sverigedemokraterna. 

Exposé är den enda lärobok som har utdrag ut partiernas egna partiprogram och i utdraget 

ur Sverigedemokraternas program står bl.a. ”[…] att den nationalistiska principen – principen om 

en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.” (s.207). Här används 

alltså partiets egen ideologiska definition.    

Historia 

Sverigedemokraternas ursprung och historia beskrivs i en enda mening följande sätt: 

Sverigedemokraterna bildades 1988 och är ett nationalkonservativt parti med rötter i 
främlingsfientliga rörelser. (s.207) 

Här berättas det alltså om att Sverigedemokraterna är ett ”parti med rötter i främlingsfientliga 

rörelser”, även om vilka dessa rörelser är inte berörs. Precis som i flera av de andra analyserade 

läroböckerna används här ordvalet ”bildades”.  Som tidigare nämnts görs det en betydligt mer 

grundlig historisk genomgång för de övriga riksdagspartierna, där man exempelvis anger årtal för 

viktiga händelser och förändringar för partiet. Det kan också vara intressant att notera att det 

endast är gällande tre partier som sakpolitiska ställningstaganden tas med (Vänsterpartiet, 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna). När det kommer till beskrivningen av Vänsterpartiet 

finns beskrivningen av partiets ställning i sakpolitiska frågor i följande citat: 

 

                                                 
9 I utdraget ur partiprogrammet som följer den beskrivande texten finns också ett liknande fokus då man valt ut ett 
avsnitt där ”den nationalistiska principen” beskrivs och även, med partiets egna ord, formuleras som ”grundläggande 
för Sverigedemokraternas politik” (s.207). 



34 
 

Sedan 1970-talet har partiet haft en uttalad feministisk inriktning där man drivit frågor om utbyggnad 
av daghem och sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet är dessutom motståndare till Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen (EU).  (s.203) 

I texten om Centerpartiet gör läroboksförfattarna en beskrivning av var partiet står/stod i 

kärnkraftsfrågan: 

I slutet av 1970-talet kom centern att inta en ledande ställning i kampen mot kärnkraftens införande. 
(s. 205) 

De sakpolitiska frågor som tas upp gällande Vänsterpartiet och Centerpartiet är dock hämtade ur 

ställningstaganden som gjordes för flertalet år sedan, de kan alltså sägas återfinnas i någon slags 

historisk kontext.  Texten om Sverigedemokraterna saknar däremot historiska perspektiv bortsett 

från den inledande meningen vilken vittnar om bildandet av partiet (och partiets rötter i 

främlingsfientliga rörelser).  

Sammanfattning 

I Exposé definieras Sverigedemokraterna som ett nationalkonservativt parti. I läroboken görs 

inga försök att placera in något av riksdagspartierna enligt olika dimensioner (t.ex. vänster-höger-

dimensioner). I beskrivningen av Sverigedemokraterna finns ett fokus på sakpolitiska frågor, och 

då med betoning på deras hållning inom invandrings- och integrationsfrågor. Detta är något som 

inte är gällande i beskrivningarna av de andra riksdagsparterna där istället större fokus finns på 

historiskutveckling och ideologi. I Exposé berättas att Sverigedemokraterna bildades 1988 och 

partiets rötter i främlingsfientliga rörelser beskrivs, vilket inte förklaras mer ingående än så. 

7.3 Forum Samhällskunskap 123 

De analyserade textavsnitten i Forum är hämtade ur två olika kapitel. De textavsnitt som 

beskriver ideologierna är hämtade ur avsnittet som beskriver ”Politiska ideologier” (s. 362-375) i 

kapitel 9 ”Politikens grunder” (s. 338-375) och de textavsnitt som fokuserar på riksdagspartierna, 

och därigenom Sverigedemokraterna, är hämtade ur kapitel 11 ”Svensk politik” (s. 400-443). I 

kapitlet ”Politikens grunder” ges en genomgång av de klassiska ideologierna och dess innebörd 

och utveckling. Under rubriken ”Andra politiska ideologier” (s.368-365) beskrivs ekologism, 

feminism, anarkism och syndikalism samt fascism och nazism. Nationalism, social- och 

värdekonservatism tas inte upp som ideologiska förgreningar. 

Störst fokus för analysen finns i textavsnittet om den svenska politiken, då främst i de delar 

som behandlar de svenska riksdagspartierna (s.408-416).  

Ideologi 

Genom rubriken ”Partierna i riksdagen” (s.410-411) presenteras de åtta riksdagspartierna kort. 

Där tas det upp att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har en historisk bakgrund i 
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socialismens idéer om trygghet och gemenskap. Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna har däremot sitt ursprung i liberalismens idéer om individens frihet under eget 

ansvar. När sedan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna presenteras i texten nämns endast att 

Miljöpartiet samarbetade med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna men att inget av de två 

blocken fick majoritet eftersom det nya partiet Sverigedemokraterna fick riksdagsmandat (s. 411). 

I anslutning till detta textavsnitt finns en illustration där ideologierna, men också miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna, placeras in enligt vänster-höger-skalan (se Figur 6), detta kan ses som ett 

försök att ändå placera in Sverigedemokraterna i ett ideologiskt sammanhang. Enligt denna figur 

kan man göra tolkningen att Sverigedemokraterna kan definieras som ett populistiskt parti på 

högerkanten. Man skulle också kunna tolka att Sverigedemokraterna ligger nära liberalismen. 

 

 

Efter den kortfattade texten om riksdagspartierna sker ytterligare en förklaring av partiernas 

ideologiska tillhörighet genom en illustration med rubriken ”Partierna i riksdagen under 80 år” 

(s.412-413). Illustrationen tar ett helt uppslag i anspråk och återges här därför inte i sin helhet. 

Den del som illustrerar Sverigedemokraternas ideologi återfinns i Figur 7. Sverigedemokraterna 

placeras i samma kolumn som Ny demokrati, med en ideologisk beskrivning genom orden 

”Populism”, ”Nationalism” och ”Nyliberalism”. Även här kan man, genom illustrationen, göra en 

tolkning att Sverigedemokraterna kopplas samman med liberalismen. Huruvida läroboken menar 

att även Sverigedemokraterna är nyliberala eller om det endast är Ny demokrati som ges denna 

etikett är tämligen oklart. Om det skulle vara så att man verkligen menar att Sverigedemokraterna 

Figur 6. Illustration av ideologiernas samt Miljöpartiet och Sverigedemokraternas placering 
enligt vänster-höger-skalan (s.410) 
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är ett nyliberalt parti kan detta anses vara tämligen kontroversiellt och banbrytande i relation till 

de olika diskurser som vi funnit kring Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet. Om det 

verkligen är så att man avsiktligt definierar Sverigedemokraterna som nyliberalt anser vi att det 

tyder på en ganska stor okunskap då nyliberalismens tankegångar och Sverigedemokraternas 

politik är väldigt oförenliga. Vi menar dock att det, för en läsare som inte är bekant med 

nyliberalismens innebörd, är lätt att göra tolkningen att den ideologiska etiketten sätts på 

Sverigedemokraterna.  

 

 

Efter helsidesillustrationen kommer ett textavsnitt som har rubriken ”Nyare riksdagspartier”, här 

beskrivs först Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna diskuteras i samma 

textavsnitt, men då under underrubriken ”Populism” (s.414-415). Populism definieras som följer: 

En politik som hämtar sin näring ur åsikter hos ”vanligt folk” brukar kallas för populism. Ordet 
kommer från det grekiska ordet för folk, populas, och har en lite nedsättande klang (till exempel i 
pöbel). Detta kan jämföras med demos som också betyder folk, men som har en mer positiv klang (jfr. 
demokrati). (s.415) 

 

Man kan alltså se hur populism målas upp som ett ganska negativt begrepp.  

Sverigedemokraterna definieras på ett mycket konkret sätt som ett högerpopulistiskt parti genom 

beskrivningen ”Ett annat exempel på ett högerpopulistiskt parti är Sverigedemokraterna (SD) […]” 

(s.415). Citatet inleds med formuleringen ”Ett annat exempel…”, detta är eftersom Ny 

demokrati, tidigare i texten har getts som ett första exempel på ett missnöjesparti som nått vissa 

framgångar. Sverigedemokraterna definieras alltså, likt Ny demokrati, även som ett 

missnöjesparti. 

Historia 

Sverigedemokraternas historia beskrivs i textavsnittet ”Nyare riksdagspartier”. Här beskrivs 

Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna, Ny demokrati och Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna beskrivs på följande sätt: 

Figur 7. Del av illustration som visar ”partierna i riksdagen under 80 år” (s.413) 
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Ett annat exempel på ett högerpopulistiskt parti är Sverigedemokraterna (SD), vilket har sitt ursprung i 
den nationalistiska och främlingsfientliga rörelsen ”Bevara Sverige svenskt” som fanns på 1980-
talet. För att bredda partiets politiska bas har de på senare tid tonat ner sin bakgrund och försökt 
göra partiet mer rumsrent. Partiet har lockat väljare genom enkla och folkliga argument, främst när 
det gäller att bevara svenska traditioner och att minska invandringen. (Forum 2011:415) 

 
Texten ger alltså en relativt långtgående beskrivning av Sverigedemokraternas historia. Det ges en 

bakgrund till partiets bildande och ursprunget ur BSS görs tydligt. Att partiet genomgått en 

avradikaliseringsprocess berörs också genom uttrycken ”tona ner sin bakgrund” och ”rumsrent”. 

Dessa ordval är intressanta för man säger alltså inte att partiet tagit avstånd från dess 

ursprungliga idéer utan partiet istället försökt städa upp och tona ner kopplingarna till 

främlingsfientlighet och sin radikala historia. Detta kan tolkas som att främlingsfientlighet och 

radikala tendenser fortfarande finns inom partiet. Att man väljer att använda ordet ”rumsrent” 

ger associationer till ett sällskapsdjur som lärt sig att kissa och bajsa på lämplig plats. Det är 

vanligt att i relation till ”politiskt korrekta” åsikter använda uttrycket men det är också en effektiv 

metafor som tydligt visar på hur man lyckats ”städa upp” och ”snygga till” partiets framtoning.   

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna definieras i Forum främst som ett högerpopulistiskt nationellt parti med en 

historia av främlingsfientlighet. Man skriver att partiet ”är” högerpopulistiskt vilket visar en hög 

grad av säkerhet. Det finns också mycket tydliga indikationer på att partiet också bör betraktas 

som ett missnöjesparti. I en illustration (Figur 7) beskrivs partiet ideologiskt höra samman med 

populismen, nationalismen och nyliberalismen (även om den sist nämnda kopplingen kan 

ifrågasättas). I beskrivningen av partiets historia görs tydliga kopplingar till såväl 

främlingsfientliga rötter och BSS-rörelsen. Främlingsfientligheten benämns som ett ursprung 

som försökts tonats ner men man säger inte direkt att partiet tagit avstånd från dessa idéer.  

7.4 Kompass 100 till Samhällskunskap 

De analyserade textavsnitten ur kompass är hämtade ur lärobokens andra kapitel ”Demokrati” (s. 

19-41), där politiska ideologier och partier behandlas. I avsnittet ”Ideologier och partier” (s. 28-

37) behandlas konservatism, liberalism, socialism, fascism och nazism samt andra ideologier 

(ekologism, feminism och anarkism) och i avsnittet ”De politiska partierna” (s.38-39) bearbetas 

riksdagspartierna mycket översiktligt.  

Ideologi 

I det korta stycke som presenterar de politiska partierna finns en illustration av partiernas 

ideologiska hemvist. Illustrationen, som visas i Figur 8, har två axlar, socialistiskt- borgerligt samt 

miljö-tillväxt. Sverigedemokraterna placeras utanför själva rutan, snett upp till höger. 
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Frågetecknet som finns vid partisymbolen visar att det finns en osäkerhet kring var partiet ska 

placeras, vilket vi tolkar som orsaken till att Sverigedemokraterna har placerats utanför figuren.   

 

 

 

 

I bildtexten beskrivs svårigheterna med att placera ut partierna på en vänster-höger-skala, och 

frågan ”Stämmer det här diagrammet med din uppfattning?” (s.38) ställs till läsaren. 

Sverigedemokraternas placering diskuters dock ej i bildtexten.  Sverigedemokraterna beskrivs 

senare i löptexten, som förklarar de politiska blocken, på följande vis: 

Sverigedemokraterna beskrivs ofta som ett nationalistiskt och konservativt parti, men är svårt att 
placera i det politiska landskapet eftersom det är många frågor de inte tagit ställning i ännu. (s.38) 

 

I Kompass definieras alltså Sverigedemokraterna som nationalistisk och konservativt med hjälp 

av det passiva, och subjektssvaga, ordvalet ”beskrivs ofta”. Dock ges inget förtydligande eller 

motivering till definitionen.  Nationalism förklaras inte heller under ideologiavsnittet. Motivering 

till att placering av partiet ideologiskt är svårt att göra då partiet inte tagit ställning i många frågor 

är uppseendeväckande och indikerar att partiet är ett enfrågeparti. Partiet har dock ett helt 

partiprogram i vilket det presenteras vilka deras åsikter i olika frågor är. Att sedan dessa åsikter 

Figur 8. Illustration över hur riksdagspartierna 
placeras in enligt dimensionerna socialistisk-borgerlig, 
tillväxt-miljö (s.38) 
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inte kan placeras enkelt inom de traditionella ideologierna är en annan sak men de tar ju likväl 

ställning i de flesta samhällsfrågor.  

Historia 

I Kompass finns ingen direkt historiebeskrivning av Sverigedemokraterna. De andra partierna ges 

inte heller någon större plats för historiebeskrivning dock sätts Socialdemokraterna och 

framförallt Vänsterpartiet in i en historisk kontext vilket vi kan se utifrån hur deras 

ideologitillhörighet beskrivs:  

Socialdemokraterna har sina ideologiska rötter ibland dessa demokratiska socialister. Vänsterpartiet 
däremot har sina rötter i den revolutionära grenen av socialism, men är idag ett demokratiskt 
socialistiskt parti. (s.30) 

Här beskrivs det alltså hur Vänsterpartiet har en ganska kontroversiell bakgrund, men som partiet 

idag har gjort upp med då man idag är ”ett demokratiskt socialistisk parti”.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna definieras i Kompass som ett parti som ”ofta beskrivs” som konservativt 

och nationalistiskt. Det uppges också att partiet inte har tagit ställning i många frågor vilket kan 

tolkas som att det är ett enfrågeparti. Dock ges inga förklaringar på innebörden av nationalism. 

Partiets historia eller ursprung behandlas inte, vilket det dock inte heller gör i avseende av de 

andra riksdagspartierna.  

7.5 Nya Millennium Samhällskunskap A-B-C 

Nya Millenium riktar sig till de tidigare samhällskurserna A, B och C. Boken är uppdelad i fyra 

olika block vilka alla har en fördjupningsdel. De textsjok vi i har analyserat närmare är hämtade ur 

det första blocket ”Vem bestämmer” (s.2-50) och fördjupningsdelen ”Demokrati och politisk 

ideologi” (s. 234-245) som hör till blocket. För enkelhetens skull refererar vi till de olika 

textavsnitten som grunddelen och fördjupningsdelen. Det är alltså denna bok som år 2011 

anmäldes för att sin framställning av Sverigedemokraterna (se avsnitt 1). 

Ideologi  

Eftersom denna bok är tryckt innan valet 2010, finns Sverigedemokraterna inte med i 

presentationen av riksdagspartierna. I grunddelen behandlas Sverigedemokraterna istället under 

rubriken ”Extrema partier”. Textavsnittet inleds på följande sätt: 

I Sverige finns ett antal extrema höger och vänster partier. Från att mest ha hållit till ute på gator och 
torg har några slagit in på en ”parlamentariska vägen”. Några av dessa partier finns numera i flera av 
våra kommunala församlingar. Det parti som lyckats bäst är Sverigedemokraterna. (s. 14-15)  
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Implicit definieras Sverigedemokraterna här som ett (höger)extremt parti. I ett senare återfinns 

följande citat i relation till partiets ideologiska och partipolitiska utgångspunkter: 

Etablerade partier och medier har haft svårt att bestämma sig för hur man bemöter ett parti som enligt 
den allmänna uppfattningen är invandrarfientligt, nationalistiskt och odemokratiskt. Ska man tiga ihjäl 
partiet eller ska man möta deras representanter i en öppen debatt? Svaret på frågan får vi under de 
närmaste fyra åren fram till nästa val 2010. (s.15) 

Definitionen av partiet som ”invandrarfientligt, nationalistisk och odemokratiskt” utgår alltså här 

från ”den allmänna uppfattningen”, vilket visserligen kan ses som ganska luddigt, men ändå som 

något som kan förstås som en slags sanning. Det är dock tydligt att perspektivet inte är partiets 

egna. I Nya Millenium definieras partiet på ett starkt negativt sätt, framförallt då det beskrivs som 

ett ”odemokratiskt” parti. Även ”invandrarfientligt” och ”nationalistiskt” kan sägas ge starkt 

negativa associationer. Nationalismen som ideologi förklaras i vid ett tillfälle, i fördjupningsdelen. 

Detta sker under rubriken Konservatism (s. 240-241), där nationalism definieras som ”överdrivet 

hävdande av den egna nationens intresse” (s.241). Nationalismen berörs också i avsnittet som 

behandlar nazismen (s.243) och beskrivs bl.a. Hitlers försök att sprida nationalismen.  

I fördjupningsdelen tas Sverigedemokraterna upp under rubriken ”Icke-demokratiska 

rörelser” (s.245). 

Under en väldigt luddigt formulerad nationalism förenas ett flertal svenska högerextremistiska 
organisationer som VAM, Sverige-demokraterna, BSS och NRP. Dessa nynazistiska organisationer är 
inte bara kritiska mot svensk flyktingpolitik, de är uttalat rasistiska och ofta öppet odemokratiska. […] 
Även om dessa grupper inte utgör ett direkt hot mot vår demokrati ska de bekämpas med alla till buds 
stående demokratiska medel, anser en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen. (s. 245) 
 

I denna lärobok sätts partiet alltså i samma fack som öppet rasistiska och nazistiska 

organisationer som VAM (Vitt Ariskt Motstånd), BSS och NRP (Nordiska rikspartiet). Genom 

formuleringen ”dessa nynazistiska organisationer” ges en förståelse av att också 

Sverigedemokraterna i Nya Millenium ses som en sådan organisation.  Att man likställer 

Sverigedemokraterna med BSS skulle kunna förklaras med utgångspunkt i att det finns historiska 

kopplingar mellan dessa två. Att idag likställa de två kan dock starkt ifrågasättas på samma sätt 

som det är mycket problematiskt att likställa Sverigedemokraterna med VAM och NRP, samt att 

påstå att partiet skulle vara nynazistiskt. Denna beskrivning utgår också från en starkt normativ 

utgångspunkt då man menar ”en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen” anser 

att ”dessa grupper ska bekämpas med alla till buds stående medel”. En normativ utgångspunkt 

som kanske i relation till VAM, BSS och NRP skulle kunna kännas rimlig.10 Men med tanke på att 

                                                 
10 Särskilt med utgångspunkt i vad som står i läroplanen (se avsnitt 1.) 
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en av dessa organisationer (Sverigedemokraterna) idag, med demokratiska medel, har valts in i 

riksdagen blir också detta uttalande ganska problematiskt.  

 

Historia  

I Nya Millennium behandlas inte Sverigedemokraternas historia angående hur partiet bildats och 

utvecklats men det berättas däremot att partiet lyckats växa från 2002 och tagit fler och fler 

mandat i kommuner och landsting. I läroboken förklaras att partiet hade stora valframgångar i 

2006 års riksdagsval och ”en förklaring till detta” beskrivs vara att partiet i valet 2002 kom över 

”en-procentsgränsen” vilket innebar att staten betalade för valsedlar till nästkommande val. Att 

man väljer att lyfta fram tillgången på valsedlar, istället för folkligt stöd, som en orsak till 

valframgångarna anser vi vara ganska intressant och kan kopplas samman med den bild som förs 

fram i Nya Millenium om att ”en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen” anser 

att Sverigedemokraterna ska bekämpas.  

I texten tas BSS upp som organisation men då som en organisation som 

Sverigedemokraterna jämförs med. Det görs alltså inga historiska kopplingar mellan partiet och 

BSS.  

Sammanfattning 

Resultatet av textanalysen av Nya Millenium skiljer sig något mot resterande läroboksanalyser då 

denna bok publicerades innan 2010, vilket leder till att partiet inte alls omnämns i sammanhang 

där de dåvarande riksdagspartierna beskrivs. Boken är också radikal i sin beskrivning av 

Sverigedemokraterna, någonting som en skola som nyttjat boken blivit anmäld för.  

Sverigedemokraterna beskrivs i Nya Millenium som ett extremt parti. I Nya Millenium 

beskrivs den allmänna uppfattningen gällande Sverigedemokraterna vara att de är ett 

”invandrarfientligt, nationalistiskt och odemokratiskt” parti (s.15). Anmärkningsvärt är också att 

Sverigedemokraterna i Nya Millenium likställs med organisationer som BSS, VAM och NRP, 

samt att man, definierar partiet som öppet rasistiskt och nynazistiskt. En historisk koppling till 

BSS och liknande organisationer görs dock inte utan sådana kopplingar utgår från ett 

”nutidsperspektiv”. 

7.6 Samhällskunskap 1a1 

De analyserade textavsnitten i Samhällskunskap 1a1 finns i kapitlet ”Politiska partier” (s.64-70). 

Här ges en översiktlig genomgång av först höger och vänster i politiken (s.64-69) där man berör 

förändring, statens roll i samhället, privat eller gemensamt ägande, värdekonservatism och 

livsstilsliberalism samt samhällsfrågor som anses ligga utanför en höger-vänster-skala, exempelvis 
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jämställdhet och miljö. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de politiska blocken (s.69-70). I 

Samhällskunskap 1a1 finns alltså inget avsnitt som behandlar ideologierna explicit. Här finns inte 

något textavsnitt där riksdagspartierna beskrivs på ett systematiskt sätt. 

Ideologi 

I Samhällskunskap 1a1 ges en ganska kortfattad genomgång av partierna, de omnämns endast i 

termer av var de kan placeras i relation till ”de politiska blocken” (s.70-71). Sverigedemokraterna 

(och Miljöpartiet) får dock lite mer plats i texten: 

Vad gäller Sverigedemokraterna är det inget av de traditionella blocken som velat inleda något 
samarbete med dem sedan valet 2010. De har därför ibland röstat för det borgerliga blockets förslag, 
och ibland med resten av oppositionen, beroende på vad frågan handlat om. Till övervägande del 
röstade man med det borgerliga blocket under partiets första år som riksdagsparti. Anledningen till de 
andra partiernas avståndstagande är främst Sverigedemokraternas starkt värdekonservativa 
uppfattningar, och då i synnerhet i frågan om invandring och kulturell mångfald. (s.70)  

Sverigedemokraterna beskrivs alltså som ”starkt värdekonservativa” vilket uttrycker en hög grad 

av säkerhet och något som framställs som negativt, eftersom inget annat parti vill samarbeta med 

dem på grund av det. Några sidor tidigare definieras värdekonservatism på följande sätt: 

De värdekonservativa menar att ett samhälle vilar på gemensamma värderingar och traditioner, som 
det är viktigt att staten uppmuntrar och försvarar. (s.68) 

Därefter står det hur ”de värdekonservativa” rent konkret brukar lyfta fram frågor som handlar 

om kärnfamiljens betydelse, traditionella könsroller, ”och ibland även ett motstånd mot 

invandring och mångkultur” (s.68-69).    

I anslutning till diskussionen om den svenska blockpolitiken finns också en illustration 

med, med rubriken ”Modell: Det svenska partilandskapet”. I illustrationen, som återfinns i Figur 

9, finns en figur där partierna placeras in efter ”två olika vänster-höger-dimensioner”. Den ena 

dimensionen är ”inställning till gemensamt ägande och statligt inflytande” och motpolerna som 

anges är stort-litet. Den andra dimensionen (som återfinns på den vertikala axeln) sträcker sig 

mellan värdekonservatism och livsstilsliberalism. Sverigedemokraterna placeras i princip i mitten, 

men dock lite närmare åt höger än vänster på den horisontella axeln och långt ut mot 

värdekonservatism på den vertikala axeln. I bildtexten beskrivs hur en modell av detta slag bör 

ses som en förenkling och att det finns ”många andra sätt att kategorisera politiska åsikter än de 

som används här” (s.70). Detta kan tolkas som ett försök att inta en försiktighet gällande 

framställaningen av Sverigedemokraterna, och de andra partiernas, ideologiska tillhörighet.  
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Historia 

I läroboken beskrivs inte partierna ur något historiskt perspektiv utan man sätter endast 

ideologiska etiketter utifrån var partierna står idag i vissa frågor. Det görs inte heller någon 

genomgång av de olika ideologierna eller deras historiska ursprung. 

Sammanfattning 

De analyserade textavsnitten ur Samhällskunskap 1a1 är av ganska litet omfång. Dessutom skiljer 

sig dispositionen i läroboken sig i stort från de andra analyserade lärobokstexterna. Den 

ideologiska definition som dock görs av Sverigedemokraterna är att de, med stor säkerhet, 

definieras som värdekonservativa, en term som Sverigedemokraterna själva använder. Det 

värdekonservativa innehållet i Sverigedemokraternas politik betonas dock som något negativ i 

och med att det lyfts fram som en orsak till att andra partier inte vill samarbeta med partiet. 

Historiska perspektiv berörs ej. 

7.7 Samhällskunskap 1b 

De analyserade textavsnitten i Samhällskunskap 1b har hämtats ur kapitlet ”Politiska partier och 

ideologier” (s. 85-116). Först ges en genomgång av ”Höger och vänster i politiken” (s.86-88), 

sedan anläggs ett historiskt perspektiv på ideologierna under rubriken ”De politiska ideologiernas 

historia” (s.89-91), här talas det om den industriella revolutionen och framväxten av nya 

samhällsklasser. Därefter beskrivs de politiska ideologierna (liberalism, socialism, konservatism, 

fascism och nazism samt feminism och ekologism) (s.91-113). Som underrubriker till avsnittet 

Figur 9. Illustration över ”det svenska partilandskapet” och hur partierna 
kan placeras in i detta (s.70) 
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om konservatism finns ”Värdekonservatism” (s.106) och ”Konservativ nationalism” (s.107). 

Avslutningsvis behandlas de politiska blocken (s.114-116). Inte heller i denna lärobok finns något 

avsnitt som beskriver respektive riksdagsparti. Samhällskunskap 1b, är skriven av samma 

författare som Samhällskunskap 1a1, och har ett likande innehåll och disposition. Denna lärobok 

är dock anpassad för 1b-kursen vilken är dubbelt så omfattande som 1a1-kursen. Något som 

också blir ganska märkbart i boken.  

Ideologi 

Sverigedemokraterna används i Samhällskunskap 1b som ett exempel på ett parti som förespråkar 

nationalistisk konservatism, vilket alltså kan tolkas som att partiet har en tydlig ideologisk 

grundsyn. Detta sker i presentationen av politiska ideologierna i Sverige, genom underrubriken 

”Konservatismen i Sverige”. Här kan man läsa hur konservatismens idéer främst företräds av 

Moderaterna och Kristdemokraterna men även Sverigedemokraterna. Så här beskrivs 

Sverigedemokraternas ideologiska utgångspunkt: 

Den nationalistiska konservatismen har förhållandevis få förespråkare i Sverige. Det parti som haft 
störst framgångar är Sverigedemokraterna. Partiet betonar invandringen som ett hot mot svenska 
värderingar, och den nationella identiteten och kan betecknas som främlingsfientligt snarare än öppet 
rasistiskt. I övrigt domineras partiprogrammet av strikt värdekonservativa uppfattningar. (s.107) 

 

Särskilt intressant i ovanstående citat är formuleringen att partiet ”kan betecknas som 

främlingsfientligt snarare än öppet rasistiskt” (s.107), här görs alltså en ganska försiktig definition 

av partiet som främlingsfientligt rent språkligt med tanke på formuleringen ”kan betecknas”, men 

genom att denna definition sägs vara mer rimlig än att kalla dem för ”öppet rasistiska”, kan man 

mellan raderna tolka att det inom Sverigedemokraterna finns en dold, men dock närvarande, 

rasism. Vidare i lärobokstexten kan man läsa hur: ”Denna inställning [nationalkonservatism] 

kallas ofta för främlingsfientlig” (s.107) och då Sverigedemokraterna definieras som 

nationalkonservativt görs också en sammankoppling mellan partiet och främlingsfientlighet. I 

samma stycke på s.107, beskrivs också kopplingen mellan konservativ nationalism och rasism på 

följande sätt: 

Konservativa nationaliseter anklagas ibland för att vara rasister, att de ger människor olika värde eller 
rättigheter eller rättigheter på grundval av hudfärg eller kulturell bakgrund. Det finns emellertid ingen 
nödvändig koppling mellan nationalism och rasism, även om de två uppfattningarna ofta förekommer 
tillsammans. Både historiskt och i modern tid. (s.107) 

Vi menar att man i läroboken kan finna vissa indikationer på kopplingar mellan 

Sverigedemokraterna och rasism, eftersom man i beskrivningen av nationalkonservatismen menar 

att ”de två uppfattningarna ofta förekommer tillsammans”, men det är dock en koppling som 

enligt läroboken inte alltid är gällande. 
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I avsnittet om de politiska blocken (s.114-116) ges riksdagspartierna inga precisa ideologiska 

benämningar utan här beskrivs istället endast det socialistiska blocket och det borgerliga blocket 

och vilka som ingår i dessa. Sverigedemokraterna placeras inte i något av blocken med 

förklaringen att inget av blocken har velat inleda ett samarbete med dem och man kan också läsa 

hur partiet ”komplicerar livet” för de etablerade partierna:  

Något som komplicerar livet för de etablerade partierna är när det uppstår vad man kallar för 
missnöjespartier. Ett missnöjesparti utnyttjar att det finns politiska frågor som alla de etablerade 
partierna antingen är överens om eller inte ägnar vidare mycket intresse samtidigt som det upplevs 
som viktigt för en stor grupp väljare. Missnöjespartier är därför ofta så kallade enfrågepartier. 
Sverigedemokraterna är ett exempel. Få av de väljare som röstar på partiet bryr sig om någonting 
annat i partiprogrammet än motståndet till invandring. (s.116) 

Genom detta citat kan vi också se hur Sverigedemokraterna beskrivs som ett missnöjes- och 

enfrågeparti i Samhällskunskap 1b. Senare i samma textavsnitt går det också att läsa hur 

enfrågepartier ofta är kortlivade då etablerade partier brukar anpassa sin politik och lägga mer tid 

på missnöjesfrågan (s.116). Här förklaras också att enfrågepartier vanligen saknar en ideologisk 

grundsyn som skapar gemenskap bland medlemmarna och de kan innebära att partiet splittras när 

de försöker bredda sin politik. Detta kan ses som aningen motsägelsefullt då 

Sverigedemokraterna tidigare presenterats ha en ganska tydlig ideologisk grundsyn. 

I Samhällskunskap 1b finns ingen illustration av någon vänster-höger-skala men i den 

skriftliga presentationen av de politiska ”blocken” används samma text som i den tidigare 

analyserade läroboken (Samhällskunskap 1a1) från samma serie. Här beskrivs alltså att ingetdera 

av de politiska blocken har velat inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna. Det som dock 

har ”plockats bort” i Samhällskunskaps 1b är meningen som förklarar till att detta är till följd av 

Sverigedemokraternas värdekonservativa uppfattningar. 

Historia 

Partiernas historiska bakgrund ges inget utrymme i denna lärobok utan fokus ligger istället på hur 

partierna kopplas samman med olika ideologiska idéer.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna definieras utan försiktighetsåtgärder som ett nationalkonservativt parti i 

Samhällskunskap 1b med strikt värdekonservativa uppfattningar. De står också hur partiet ”kan 

betecknas” som främlingsfientligt. Partiets direkta historia behandlas inte utan det är istället 

kopplingar till ideologiernas historia som görs. 

7.8 Zigma Samhällskunskap 1, 2 och 3  

De analyserade textavsnitten i Zigma är hämtade ur kapitel 15 ”Partierna i Sverige” (s. 100-109). 

Först ges en genomgång av hur ideologierna och partierna hör samman och sedan ges en mycket 
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kortfattad genomgång av riksdagspartierna under rubriken ”Namn och Siffror” (s.102-103). 

Därefter diskuteras hur de olika partierna kan placeras in enligt de politiska dimensionerna 

vänster-höger och tillväxt-miljöhänsyn (s.104-105) och avslutningsvis diskuteras partiernas 

verksamhet och organisation. 

Ideologi 

Det analyserade textavsnittet i Zigma inleds med att beskriva kopplingen mellan partipolitik och 

ideologier under rubriken ”Ideologin är själva rotsystemet för ett politiskt parti” (s.100). Här 

konstateras: ”Att sätta säkra ideologiska etiketter på de svenska politiska partierna är inte lätt. I 

flera fall har de hämtat idéer och näring från olika håll” (s.101). I en illustration på samma sida 

görs dock ett försök med hjälp av en fantasieggande bild (se Figur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som går att se av Figur 10, är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet inte med i illustrationen. 

Istället tillfrågas läsaren var denne skulle placera partiet med följande formulering (gällande 

Sverigedemokraterna): 

Sverigedemokraterna (SD), med blåsippan som logo, kom in i riksdagen efter 2010 års val. Men var i 
planteringen ska man placera SD? (s.101) 

  
Gällande Miljöpartiet tillfrågas läsaren på följande sätt: 

 

Figur 10. Illustration av sex av riksdagspartiernas ideologiska ursprung (s.101) 
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Är Miljöpartiet de gröna (MP), med maskrosen som symbol, ett vänster- eller mittenparti? Pekar inte 
den förda politiken mest åt vänster. (s.101) 

 

Här kan man alltså se hur läsaren, när det gäller Sverigedemokraterna, själv får försöka bilda sig 

en uppfattning om ideologiskt ursprung, medan det för Miljöpartiet ges ganska tydliga förslag om 

hur partiet kan placeras ”i ideologirabatten”. I avsnittet ”Namn och Siffror” (s.102-103) står 

följande att läsa om Sverigedemokraterna: 

Sverigedemokraterna (SD) bildades 1988 och kan nog bäst beskrivas som ett nationalistiskt parti. Det 
nationalistiska uttrycks bl a genom att man motsätter sig att Sverige är en del av ett överstatligt EU. 
Dessutom vill SD kraftigt minska flyktinginvandringen till Sverige och införa mycket strängare straff än 
idag för grov brottslighet. Men det är inte självklart var på en vänster-höger-skala som SD hör hemma. 
Därför har vi avstått från att placera in detta nya riksdagsparti i figurerna på de två följande sidorna. 
(s.103) 

Partiet definieras alltså som nationalistiskt med främsta argumentet att de är EU-kritiska. Det ges 

dock visst utrymme för alternativa tolkningar vid den ideologiska definitionen genom 

formuleringen ”kan nog bäst beskrivas”. Formuleringen uttrycker viss försiktighet gällande den 

ideologiska definitionen då den antyder att det kan finnas fler beskrivningar vilka stämmer mer 

eller mindre väl överens med partiets ställningstaganden. 

På hela nästa uppslag, under rubriken ”Socialistiska och borgerliga, eller… ?” (s. 104- 105) 

görs ett försök att placera ut partierna enligt vänster-höger-skalan.  Sverigedemokraterna tas här 

inte alls med vilket motiveras med att det inte är självklart var partiet ska placeras och därför 

avstår man från att göra detta. Man försöker också placera ut partierna i diagram som förutom att 

horisontellt innefatta en vänster-högerskala, också innefattar dimensionen ”tillväxt” och ”miljö” 

(på den vertikala axeln). Inte heller där görs försöka att placera ut Sverigedemokraterna. Det ges 

heller ingen förklaring varför partiet inte finns med på den skalan. Miljöpartiet finns med i 

beskrivningen av båda dimensionerna. 

Historia 

Partiernas ursprung, tidigare och nuvarande partiledare, och i viss mån också politiska idéer och 

värderingar beskrivs på ett uppslag under rubriken ”Namn och Siffror” (s.102-103). Samtliga 

beskrivningar av riksdagspartierna inleds med en förklaring om när partierna startade. 

Sverigedemokraterna beskrivs som ett parti som ”bildades” 1988. För Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet de gröna används den liknande benämningen ”grundades”. I beskrivningen av 

vänsterpartiet och moderata samlingspartiet talar man inledningsvis om att ”partiet fick sitt 

nuvarande namn” (ang. vänsterpartiet) och ”[partiet] fick den nuvarande beteckningen” (ang. 

moderata samlingspartiet). Genom ordvalet ”grundades” till skillnad från ordet ”bildades”, som 

tidigare diskuterats, förutsätts något form av ursprung. Även när det kommer till Vänsterpartiet 

och Moderaterna får läsaren en indikation på att partierna utvecklats, de har alltså funnit tidigare 
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och har en bakgrund då man talar om att partierna haft ett tidigare namn än det som de bär för 

tillfället. 

Gällande Sverigedemokraterna nämns ingen direkt historisk bakgrund eller motivering till 

bildandet av partiet vilket skiljer sig från majoriteten av resterande partier. I beskrivningar av 

exempelvis Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna förekommer 

utförligare beskrivningar och förklaringar av partiernas bakgrunder och ursprung.  Vi kan alltså 

konstatera att Sverigedemokraterna inte sätts in i något historisk sammanhang, vilket sker med de 

andra riksdagspartierna. Istället kan man se hur beskrivningen av partiet, under rubriken ”Namn 

och Siffor” är betydligt mer inriktat på ideologi och politiska ställningstaganden, något som i 

detta sammanhang ej tas upp gällande de andra partierna. 

Vidare är det intressant att belysa valet på vilka personer som lyfts fram som exempel på 

partiledare för de olika riksdagspartierna. För de flesta partier ges det en överblick över 

partiledarna från ca 30-40 år tillbaka (den ”tidigaste” partiledaren som omtalas är Olof Palme 

1969-1986). I texten om Sverigedemokraterna tas endast Jimmie Åkesson upp.11 Detta är 

intressant då de tidigare partiledarna i Sverigedemokraterna ledde partiet under dess mer radikala 

tid. Att man valt att endast ta upp Jimmie Åkesson skulle dock kunna bero på att han är den enda 

partiledaren som suttit i riksdagen. 

Sammanfattning 

I Zigma ges egentligen ingen tydlig beskrivning av Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet. 

Den definition som görs av Sverigedemokraternas ideologi och politik görs i det avsnitt som 

beskriver respektive parti kortfattat. Här definieras partiet, i ganska försiktiga ordalag, som 

nationalistiskt. Gällande beskrivningen av Sverigedemokraternas historia är det enda som står att 

de ”bildades 1988”, i de andra partibeskrivningarna finns ett betydligt större fokus på historia.  

 

 

  

                                                 
11 I beskrivningen av Miljöpartiet de gröna finns inte en uppräkning av ledare heller med utan det ges istället en 
förklaring om att partiet använder benämningen språkrör. Gustav Fridolin och Åsa Romson som tillträdde 2011 är 
de enda exemplen som ges.   
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8.  Slutsats och diskussion 

Avsnittet inleds med att de två delfrågeställningarna besvaras. I diskussionsavsnittet kommer vi 

att diskutera hur slutsatserna kan förstås i relation till uppsatsens syfte. Det är i denna avslutande 

diskussion som kopplingen till analysmodellens tredje nivå, den sociala praktiken, görs.  

8.1 Hur definieras Sverigedemokraterna ideologiskt? 

I detta avsnitt besvaras alltså frågeställningen: Hur definieras Sverigedemokraterna ideologiskt i de 

undersökta lärobokstexterna?  I Tabell 2 ges en översiktlig sammanställning av hur partiet definieras 

ideologiskt i de olika läroböckerna och därefter ges en kort beskrivning av definitioner i 

respektive lärobok.  Som kan utläsas av Tabell 2 är den vanligaste ideologiska etiketten som sätts 

på Sverigedemokraterna ”nationalistiskt”, men också ”främlingsfientligt” som förekommer i 

hälften av läroböckerna.  

Tabell 2. Definitioner av Sverigedemokraterna i läroböckerna 

 Arena Exposé Forum Kompass Nya 

Millen-

nium 

Samhälls-

kunskap 

1a1 

Samhälls-

kunskap 

1b 

Zigma Totalt antal 

förekomster av 

respektive definition: 

Konservativt  x   x     2 

Värdekonservativt       x   1 

Nationalkonservativt   x     x  2 

Nationalistiskt  x x x x x   x 6 

Populistiskt  x  x      2 

Högerpopulistiskt    x      1 

Missnöjes/enfrågeparti    x    x  3 

Främlingsfientligt  x x x    x  4 

Invandrarfientligt      x    1 

Högerextremt      x    1 

Odemokratiskt      x    1 

Nynazistisk     x    1 

Rasistisk     x    1 

Nyliberalt   x      1 
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I Arena används ett flertal definitioner och de mest framträdande är kopplingen till 

nationalismen, men även kopplingar till konservatismen beskrivs. Partiet beskrivs också, med viss 

försiktighet, som främlingsfientligt och populistiskt. 

I Exposé definieras Sverigedemokraterna som ett nationalkonservativt parti, ett begrepp 

som dock inte förklaras. När partiet beskrivs finns ett fokus på sakpolitiska frågor gällande 

invandrings- och integrationspolitik. 

I Forum definieras Sverigedemokraterna på ett tydligt sätt som ett högerpopulistiskt 

nationellt parti med en historia av främlingsfientlighet. Partiet beskrivs också som ett 

missnöjesparti. Genom två illustrationer (Figur 6 och 7) finns viss otydlighet kring om partiet 

också anses ligga nära och kopplas samman med liberalism/nyliberalis, vår uppfattning är nog att 

dessa ideologier och partiet inte ska blandas samman utan att det handlar om att illustrationerna 

är otydliga.  

I Kompass definieras, med ett ganska försiktigt språkbruk, som konservativt och 

nationalistisk. 

I Nya Millenium omnämns Sverigedemokraterna som ett exempel på ett högerextremt 

parti och en ickedemokratisk rörelse. Ord som invandrarfientlig, nationalistisk och 

odemokratiskt anges vara den ”allmänna uppfattningen om partiet”. Sverigedemokraterna sägs 

återfinnas under ”en luddigt formulerad nationalism” och partiet sätts i samma fack som 

nynazistiska och öppet rasistiska organisationer.  

I Samhällskunskap 1a1 definieras partiet som värdekonservativa. Den värdekonservativa 

uppfattningen anges som orsak till att andra riksdagspartier ej vill ingå i samarbete med 

Sverigedemokraterna 

I Samhällskunskap 1b definieras Sverigedemokraterna som ett nationalkonservativt med 

strikt värdekonservativa uppfattningar. Denna definition kan, genom vad som står i boken, 

tolkas som ett likställande med främlingsfientlighet. Partiet beskrivs också som ett 

missnöjes/enfrågeparti.  

I Zigma anges ”den bästa beskrivningen” av partiets ideologi vara nationalistiskt, vilket 

främst motiveras genom partiets motsättning till ett överstatligt EU, men också med kopplingar 

till deras ställning gällande ”flyktinginvandringen”.  

8.2 På vilket sätt berörs och beskrivs Sverigedemokraternas historia och bakgrund? 

I detta avsnitt besvarar vi frågeställningen: På vilket sätt berörs och beskrivs Sverigedemokraternas historia 

och bakgrund i de undersökta lärobokstexterna? Det förekommer väldigt sällan någon direkt historisk 

beskrivning av partiet och dess ursprung i läroböckerna och när det görs sker det mycket ytligt 

och partiets ursprung problematiseras ej.  Kompass, Nya Millenium, Samhällskunskap 1a1 och 
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Samhällskunskap 1b beskrivs inte Sverigedemokraternas historia och bakgrund alls. I Nya 

Millenium beskrivs de andra riksdagspartiernas historia, anledningen till att Sverigedemokraterna 

utlämnas är att boken publiceras innan valet 2010. I de övriga tre böckerna ges ingen, systematisk, 

historiebeskrivning av något av riksdagspartierna.  

I Arena, Exposé och Zigma, där samtliga partier beskrivs ur ett historiskt perspektiv, kan 

man läsa hur Sverigedemokraterna ”bildades 1988”. Alla använder alltså passivkonstruktionen av 

det subjektssvaga verbet ”bildar”. I Exposé betonas dock hur Sverigedemokraterna ”rötter i 

främlingsfientliga rörelser”, det utvecklas emellertid inte vidare.  I samtliga av de tre läroböckerna 

sätts ett betydligt större fokus på historia och ursprung i beskrivningarna av de övriga sju 

riksdagspartierna i jämförelse med beskrivningen av Sverigedemokraterna.  

Den bok som utmärker sig i beskrivningen av historiskt ursprung är Forum i vilken det 

beskrivs hur Sverigedemokraterna har tydliga kopplingar till främlingsfientliga rötter och BSS. 

Här talar man också om hur partiet genomgått en avradikalisering, men det framgår inte tydligt 

att partiet tagit uttalat avstånd från dessa åsikter.  

8.3 Diskussion 

Det vi kan se efter denna analys är att när det kommer till en ideologisk diskurs om 

Sverigedemokraterna reproduceras, för det mesta, de diskurser vi kan återfinna inom den kritiska 

och den akademiska sfären och inte partiets egna.  Sverigedemokraternas egen definition 

socialkonservativ återfinns inte alls och definitionen värdekonservativ nämns endast i två böcker. Inte 

heller tas begreppet ”Sverigevänligt” upp, vilket dock (om det skulle ha tagits upp) rimligtvis 

borde problematiseras. Sverigedemokraterna menar också att deras socialkonservativa politik 

grundar sig i en nationalistisk samhällssyn och begreppet nationalism/nationalistisk är den mest 

frekvent förekommande definitionen i de undersökta läroböckerna. Definitionen av partiet som 

nationalistiskt problematiseras inte då nationalism som ideologi sällan behandlas mer ingående i 

kapitlen som berör politiska ideologier och partier. Då ett av Sveriges riksdagspartier anses 

grunda sin politik på nationalismens idéer anser vi att det kan vara på sin plats att nationalismen 

ges större utrymme i den ideologiska genomgången i läroböckerna.  I en av läroböckerna finns 

dock ett utdrag ur partiernas partiprogram och här är enda tillfället när Sverigedemokraternas 

egna ”förståelse” av begreppet finns med.  

Diskurserna om Sverigedemokraterna bidrar till att konstruera en social identitet av partiet 

som utgår från mycket annat än Sverigedemokraternas egen diskurs. De dominerande diskurserna 

liknar alltså främst de partikritiska och de ”akademiska”. 

Det är en lärobok som tydlig förknippar Sverigedemokraterna med mer extrema tendenser, 

det är dock en bok som publicerades innan valet 2010. De böcker som publicerats efter valet och 
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till de nya gymnasiekurserna har en avsevärt mycket ”mjukare ton” i beskrivningen av partiet och 

när man använder begrepp som främlingsfientlig görs detta med relativt stor försiktighet 

generellt. Ofta kan man också se hur Sverigedemokraterna, då de inte kan placeras in på vänster-

höger-skalan och då deras ideologiska ”rötter” anses vara otydliga, helt utelämnas från vissa 

textavsnitt där riksdagspartierna diskuteras. Vi menar att detta kan ses som en effekt av att 

läroböckerna reproducerar konventionella sätt att tala om partierna, framförallt med ursprung i 

vänster-höger-skalan. Det vi menar är nödvändigt är att man, nu när det finns flera nya 

riksdagspartier som inte passar in i de gamla modellerna, bör försöka finna nya kreativa sätt att 

tala om partiers ideologier och målsättning med den drivna politiken. De gamla modellerna som 

inte längre är funktionella bör bytas ut eller utvecklas så att läsaren kan hjälpas att göra upplysta, 

medvetna och demokratiska ställningstaganden och val. Risken är annars att konsekvenserna av 

ett partis drivna politik höljs i dunkel eller inte tas på allvar. Modellerna bör anpassas till 

”vekligheten” och inte tvärtom.  I vissa av läroböckerna kan man dock se hur det görs försök till 

detta genom att flera politiska dimensioner lyfts in då man försöker placera in partierna. På 

samma sätt kan man också se hur man, i flera av läroböckerna, signalerar viss osäkerhet kring var 

partierna kan placeras in i det politiska landskapet, exempelvis genom att ställa öppna frågor till 

läsaren hur denne tänker kring de placeringar som görs/inte görs. Detta tycker vi ska lyftas fram 

som något positivt då läsaren aktiveras att tänka fritt istället för att köpa en färdig förklaring.  

När vi begrundar den historiska diskursen om Sverigedemokraterna i lärobokestexten kan 

vi istället se hur denna snarare liknar Sverigedemokraternas eget sätt att tala om partiets historiska 

bakgrund. Den dominerande diskursen liknar alltså främst partiets egen. Beskrivningen av de 

processer som ledde fram till partibildningen som vanligen förs fram av mer partikritiska röster 

reproduceras alltså inte i de analyserade lärobokstexterna. En av böckerna nämner dock både 

kopplingarna till BSS och partiets avradikaliseringsprocess. Dock ges ingen förståelse av att 

partiet idag har gjort tydliga avståndstaganden mot den mer radikala historien. 

Vi anser att det är av stor vikt att fler diskurser om Sverigedemokraternas ideologi och 

historia förs fram i lärobokstexterna. I avseende av ideologi anser vi framförallt att partiets egna 

ideologiska diskurs i större utsträckning bör lyftas in. Därtill bör de begrepp som används för att 

beteckna partiets ideologiska tillhörighet, exempelvis nationalism, förklaras och även 

problematiseras. Vi menar ej att man inte bör ta upp beskrivningar av partiet som går emot 

partiets egen diskurs, och exempelvis berätta om hur de visar tendenser av främlingsfientlighet.  

Tvärtom. 
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 I avseende av historiebeskrivningen anser vi att det är viktigt att Sverigedemokraternas 

kontroversiella, radikala och starkt främlingsfientliga ursprung tas upp och problematiseras i 

lärobokstexterna för att ge en ökad förståelse av partiet var partiet kommer ifrån. 

Vi menar att det är viktigt att föra fram en nyanserad och saklig bild av partiet men att detta 

ska göras utan att använda en allt för entydigt kritisk och negativ retorik eftersom det kan leda till 

att de elever som sympatiserar med Sverigedemokraterna kan känna att partiets politik förminskas 

och smutskastas. Som nämnts i avsnitt 4.3, kom Thorell (2012) i sin studie fram till att de 

samhällskunskapslärare som han intervjuade menade att i och med att Sverigedemokraterna har 

kommit in i riksdagen, slipper man nu ”gå som katten kring het gröt” i samtalet om partiet. 

Istället kan man gå vidare i diskussionen och på ett mer djupgående sätt problematisera vad 

partiet faktiskt står för och vad en sådan politik får för konsekvenser. Vi menar att läroboken 

spelar en viktig roll i denna diskussion. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att läroboken, även om den inte är den enda 

informationskällan, genom sin auktoritära roll som kunskapsförmedlare, alltid bör sträva efter att 

ge en så pragmatisk bild av samhället som möjligt. Även om läroboksförfattarna, precis som vi, 

innerst inne är kritiska mot Sverigedemokraternas politik menar vi att det är fördelaktigt att inte 

låta detta lysa igenom. Vi är nämligen övertygade om att det endast är genom en öppen, 

nyanserad och saklig diskussion, som främlingsfientliga åsikter kan motverkas.  
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