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ABSTRACT 
This is a qualitative study with an argumentation and discourse approach with the purpose to 

compile what the Swedish democrats (SD) and the Nordic resistance movement (NMR) writes 

about religion in their current party program. The two main questions in this study were as 

follows: Are there any signs of islamophobia, antisemitism or cultural racism in the party 

programs of Swedish democrats and the Nordic resistance movement and how is this 

expressed? also Is it religion that is more represented as threat in each party program? The 

main theories that are discussed in this study are islamophobia, antisemitism and cultural 

racism. The result of the study shows that the Nordic resistance movement have many 

arguments that are antiemetic, and this organization especially believes that we live in a world 

where majority of medias and politicians are controlled by a Zionist elite group. The study of 

The Swedish democrat’s party program shows that many arguments have cultural racism 

intendencies and that the party favorites Christianity in their party program.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 
Dagens högerpopulism verkar inom det demokratiska systemet och har en mer välputsad yta än 

tidigare högerextremister. Men de utgår ändå från att dagens demokrati rymmer någon form av 

förräderi och att kunskaper om hur det verkligen förhåller sig undanhålls det svenska folket.1 

Ett återkommande ämne är att kostnaden för invandringen är mycket högre än vad någon 

offentlig insats vill medge. Det spelar ingen roll hur många motargument som framförs för att 

tillbakavisa högerpopulisternas påståenden om invandringens kostnader. Högerpopulismen 

lever på det faktum att många människor inte känner sig delaktiga i dagens samhällsutveckling. 

Den exploaterar vår tids rädslor och ängslan inför omvärlden. Världen utanför Sverige upplevs 

som hotfull. Och numera finns världen även hos oss. Högerpopulismen har förvisso ingen 

konsistent samhällssyn.2  

Men den binds ihop av en rädsla för det främmande.3 I de tre senaste riksdagsvalen har SD 

fortsatt växa, 2010 fick SD 20 mandatplatser, 2014 fick SD 49 och det senaste valet 2018 fick 

SD 62 mandatplatser.4 5 6 Detta bevisar att SD växer snabbt vilket gör det mycket intressant att 

studera SD:s politiska program som är offentligt för allmänheten. Med detta sagt blir det även 

intressant att se lik- och olikheter mellan SD och rörelser där några av SDs representanter har 

sitt ursprung från extrema grupper.  

TV-underhållaren Hagge Geigert7 fick vid flera tillfällen hot via hans privata telefon. Flera 

av dessa hot onämndes Geigert till antisemitiska termer. Ett Flertal medlemmar från Nordiska 

Rikspartiet (NRP) dömdes för att ha legat bakom hoten och trakasserierna. En person som 

deltog i dessa hatkampanjer var Anders Klarström8.9 Klarström inledde sin politiska karriär i 

början av 80-talet i Nordiska Rikspartiets så kallade Riksaktionsgrupp (RAG), denna grupp 

som bestod mestadels av skinnskallar och året 1985 greps ett 30-tal av dem i Göteborg och 

Stockholm och anklagades för flera antal brott, misshandel, attentat och olaga hot (därtill 

                                                
1 Bengtsson, A. Håkan, Inledning, I Högerpopulismen: En antologi om Sverigedemokraterna, Stockholm: Premiss 
förlag, 2009, s. 8 
2 Bengtsson, A., Håkan, Inledning, s. 8 
3 Ibid. s. 8f 
4 Valmyndigheten, Valresultat 2010, 2018-10-2, https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2010.html, (hämtad: 2018-11-16) 
5 Valmyndigheten, Valresultat 2014, 2018-10-2, https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2014/valresultat.html, (hämtad: 2018-11-16) 
6 Valmyndigheten, Valresultat 2018, 2018-11-5, https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html, (Hämtad: 2018-11-16) 
7 Aktiv under mitten av 1980-talet 
8 Före detta partiledare för SD 
9 Larsson, Stieg, Lodenius, Anna-Lena, Extremhögern, Stockholm: Tidens förlag, 1994, s. 43 
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dömdes två av personerna för att torterat en 56-årig homosexuell till döds i Göteborg).10 SD är  

Sveriges största nationella parti  i dagsläget, och därtill det största i svensk efterkrigstid. Partiet 

vinner många sympatisörer som engagerats av flyktingdebatten.11  

Partiprogrammet har innehållit samma budskap som tidigare framförts av BSS12 och 

Sverigepartiet: kamp mot invandringen och krav på repatriering (det vill säga alla invandrare 

som redan kommit till Sverige bör återvända till sina hemländer).13 Däremot har SD från 1990-

talet tonat ner den öppet invandringsfientliga retorik som kännetecknade partiet,14 samtidigt har 

flera framträdande partimedlemmar i SD ett förflutet i nazistiska partier samt har äldre nazistiter 

har framträtt i partiets tidning.15 SDs historia börjar den sjätte februari 1988 när flera personer 

av kärnan från aktivisterna i BSS-fraktionen samlades i ett möte som formellt var ett extramöte 

för Sverigepartiet. Detta möte hade på dagordningen att partiet skulle byta namn till 

Sverigedemokraterna (SD). Grundarna av SD var Leif Zeilon, Sven Davidsson, Jerker 

Magnusson, Ulf Ranshede, Johan Rinderheim och Lars Ljung (samtliga av dessa personer har 

kopplingar till antingen BSS eller Nysvenska rörelsen).16  

Enligt partiets egen kronologi var det framförallt under 2001 som partiet på allvar gjorde 

upp med sitt förflutna. Detta ledde bland annat till att det mer extrema partiet 

Nationaldemokraterna bildades. Dagens partiledare, Jimmie Åkesson valdes till 

partiordförande 2005 från att gått med partiet 1995 men talar ogärna om partiets bakgrund innan 

dess.17 

Nordiska motståndsrörelsen är en nordisk våldsbejakande, högerextrem, antisemitisk, 

förintelseförnekande, militant och nynazistisk organisation. Genom revolution vill detta parti 

”skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, 

Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna.”18 NMR grundades 

i mitten av 1990-talet och hette då Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Deras ungdomsförbund, 

Nationell Ungdom (NU), växte fram ur bland annat Sverigedemokraterna och var från början 

tänkt som en ”städad patriotisk ungdomsrörelse”, men avslöjades snart som en nazistisk sekt. 

                                                
10 Ekman, Mikael, Larsson, Stieg, Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen, Stockholm: Ordfront förlag, 
2001, s. 125 
11 Larsson, S., Lodenius, A-L., 1994, s. 43 
12 Bevara Sverige Svenskt  
13 Larsson, S., Lodenius, A-L, 1994, s. 54f 
14 Ekman, M., Larsson, S., 2001, s. 25 
15 Larsson, S., Lodenius, A-L, s. 55 
16 Brottsförebyggande rådet, Brå, Våldsam politisk extremism: Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- 
och vänsterkanten, Korsell, Lars, Rapport 2009:15, Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 106f 
17 Hellström, Anders, Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna, I Det vita fältet II. Samtida forskning om 
högerextremism, specialnummer av Arkiv: tidskrift för samhällsanalys, nr 2, 2013, 69–99, s. 77 
18 Jacobson, Göran, Nordiska motståndsrörelsen delade ut 500 000 flygblad, Inblick, 2018-11-18, 
http://www.inblick.se/nyheter/2018/01/18/nordiska-motstandsrorelsen-delade-ut-500-000-flygblad (hämtad: 2018-
11-18)  
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Ledare för SMR blev Klas Lund19.20 Med åren har SMR vuxit, nya kontakter har knutits och 

rörelser har bildats även i Finland och Norge. Därför valde organisationerna och slås samman 

under samma fana vilket blev Nordiska Motståndsrörelsen.21 

 Intressesant nog har NMR växt mest procentuellt de senaste två valen jämförelsevis med 

SD (trots detta har det fortfarande inte lett till att partiet har kommit in i riksdagen). 2014 

registrerades enbart två röster för partiet,22 medan valet 2018 registrerades det 2106 stycken 

röster för detta partiet.23 Säpo menar att NMR är en våldsbejakande nazistisk organisation och 

Sveriges farligaste nazistgrupp.24 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Det har skett en utveckling inom politiken där användningen av religion i partiers 

argumentation har ökat de senaste åren, Jonas Lindberg25 säger att det är delvis har att göra med 

högerpopulistiska partier fått mer andningsrum. Speciellt har en ökning skett i Danmark och 

Norge, anledningen till att Sverige inte haft så mycket innan är för att Sverige har ganska 

nyligen (jämfört med Danmark och Norge) fått ett populistiskt parti i riksdagen.26 Relationen 

mellan religion och politik har återigen blivit aktuellt och relevant att studera menar Daniel 

Braw. Trots att andelen besökare i söndagens huvudgudstjänst i Sverige halverat sedan 1990-

talet har det observerats ett ökat intresse för religion som politisk faktor.27  Syftet med denna 

uppsats är att sammanställa vad Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen 

(hädanefter SD och NMR) säger om religion i respektive partiprogram och kartlägga möjliga 

skillnader i argumentationen hos ovannämnda partierna. Frågeställningen som denna uppsats 

ska besvara: 

1. Finns det tecken på islamofobi, antisemitism eller kulturrasism i SDs och NMRs 

partiprogram. Om svaret är ja: på vilket sätt uttrycks detta?  

                                                
19 Dömd åren 1986, -91 och -2004 för dråp, bankrån respektive vapeninnehav. 
20 Expo, Poohl, Daniel, Aschberg, Robert, SMR – Svenska Motståndsrörelsen, 2007-04-29, 
https://web.archive.org/web/20071017231132/http://expo.se/research_smr.html, (hämtad: 2019-01-05) 
21 Lindberg, Simon, Svenska motståndsrörelsen är död – Länga leve Nordiska motståndsrörelsen!, Nordfront, 
2016-06-06, https://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen-ar-dod-lange-leve-nordiska-
motstandsrorelsen.smr, (hämtad: 2019-01-05) 
22 Valmyndigheten, Röster på partier som ej beställt valsedlar, 2014-09-19, 
https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad: 2018-11-19) 
23 Valmyndigheten, Röstfördelning övriga partier, 2018-9-16, 
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad: 2018-11-19) 
24 Carlén, Linnea, Många organisationer och personer bojkottar Almedalsveckan 2017, SVT nyheter, 2017-07-02, 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland (hämtad: 2018-12-15)  
25 Präst, journalist, författare och teologie doktor i religionssociologi 
26 Lindberg, Jonas, Politicisation of Religion in Scandinavian Parliamentary Debates 1988-2009, Politics, Religion 
& Ideology, vol. 15, no. 4, 2014, 565-582, s. 580f 
27 Braw, Daniel, Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid, Statsvetenskaplig Tidskrift, 
vol. 117, no. 3, 2015, 475–478, s. 475 
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2. Är det en specifik religion som är mer representerade som hot i respektive 

partiprogram?  

 
1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsar sig till NMR och SDs partiprogram. Denna avgränsning grundar sig i 

att båda partierna har en gemensam historia. Med den begränsade tiden som getts för denna 

uppsats har det gjorts aktiva val med att välja SD (som har mandatplatser i regeringen och 

klassats som främlingsfientligt parti),28 och NMR (icke-parlamentariskt parti och klassats av 

SÄPO som en nazistisk grupp), om mer tid hade getts kanske fler partier/organisationer hade 

varit med i undersökningen. Studien avgränsar sig även till det aktuella partiprogrammet för 

respektive parti, delvis för svårigheter att hitta äldre partiprogram för NMR. Men också för att 

det är mer intressant att fokusera på det som är aktuellt idag.  

 

1.4 Tidigare forskning 
I skrivandes stund har finns det relativt mycket tidigare forskning om rasism inom politiska 

program, speciellt gällande SD:s politiska program. Däremot om NMR:s politiska program 

finns det färre forskningar jämförelsevis i fråga om SD. Dock finns det mycket mer forskning 

om högerextremism och nazism i Sverige. I Anna-Lena Lodenius29 bok Gatans parlament: Om 

politiska våldsverkare som gavs ut 2006 redogör hon hur extremister inte ser dagens 

parlamentariska politiska konstruktion som ett lämpligt system för att representera 

befolkningens åsikter. Lodenius menar att nazister tror på diktatur just för att de inte ser den 

process av folkligt medbestämmande erbjuder till något positivt.30 I denna bok beskriver 

Lodenius hur den nya nazismen, med fokus på vit makt-rörelsen, skapades ur punk- och 

skinnskallerörelsen av Ian Stuart31. Stuart utformade en nya avvikande inriktning från 

skinnskallekulturens och punkrörelsens grundideal.32  

För att förstå hur partier eller organisationer som SD respektive NMR finns idag kvar i 

samhället, kan det vara viktigt att få insikt hur ideologier som kan tolkas odemokratiskt eller 

rasistiska får finnas som röstbara partier och hur deras ideologier försvaras lagligt. Jan 

Andersson33 skrev i sin avhandling, Yttrandefrihetens dilemman: Debatt om hetspropaganda, 

mediekoncentration samt personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal, hur yttrandefriheten 

                                                
28 SOU 2012:74, Främlingfienden inom oss, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 17f  
29 Journalist och författare 
30 Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament: Om politiska våldsverkare i Sverige, Stockholm: Ordfront, 2006, s. 
121f 
31 Vit makt-rörelsens ensamma grundare  
32 Lodenius, A-L., 2006, s. 123 
33 Statsvetare  
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kan motiveras och den centrala i diskursen i de grunder som yttrandefriheten stödjs på. 

Andersson kommer fram till att begreppet yttrandefrihet snarare inskränks än försvaras i 

rasism- och hetsdebatter, då aktörer framförallt vädjar till demokratin. Författaren menar att 

även om begreppet ”demokrati” ibland används på ett vagt vis i en argumentation, är termen så 

pass positiv laddad att den kan användas i de flesta stödpunkter med ett övertalande resultat.34  

I sin avhandling har Sami Lipponen35 undersökt vad Sverigedemokraterna vid kyrkovalet 

2001 har för ställning till religion, livsåskådningar och invandring. Lipponens undersökning är 

av empirisk typ och har använt sig av intervjuer som metod, närmare bestämt en 

temaintervjusmetod. Personerna som Lipponen har valt att intervjua är personer som SD själva 

har utsätt att vara goda representanter för partiet som utifrån dåvarande partiprogram tar sina 

ställningstaganden.36 Lipponens undersökning resulterade i att partiets retorik gav uttryck för 

att regressivt tänkande med en längtan tillbaka till ”den sanna nationalstaten”. Bland annat 

beskylls massinvandringen och kulturblandning för att ha med tiden förstört samhällsordningen 

samt att folkhemstanken är centralt för SDs politik.37  

Undersökningen visade även att SD tycker religion är en mycket viktig nationell 

angelägenhet. Kristendomen, speciellt lutherdomen, förklaras ligga väldigt nära med 

svenskheten. Enligt Lipponens undersökning anser SD att lutherdomen har påverkat 

svenskarnas moraluppfattning och samhällssyn. Kyrkan beskrivs som viktig nationell symbol 

och trycker på att Svenska kyrkans ställning sin en moralisk uppfostrare och som en 

gemenskapsskapande nationell symbol.38 Anledningen till Lipponens avhandling omnämns i 

denna uppsats är för att Lipponen har gjort en undersökning om vad representanter från SD 

tycker i frågan om just religion, som senare kan jämföras med hur mycket som kan ha förändrats 

från SD förra partiprogram med deras nuvarande partiprogram. Den sverigedemokratiska 

negativa synen på kulturell mångfald hänger ihop med deras positiv tolkning av den lutherska 

kristendomen som uttryck för en enhetlig inställning. Dock menar Lipponen att SDs tolkning 

av lutherdomen står i direkt motsats i förhållande till Svenska kyrkans syn på vad som är 

”luthersk teologi”. Dessutom har kyrkans dåvarande ledande personer, med ärkebiskopen i 

spetsen, blivit starkt kritiserade av partiet.39  

Alexander Gills artikel i Fornvännen handlar om SDs parti och partiets felanvändning av 

begrepp som ”kultur” och ”kulturarv”. Gill diskuterar när SD gjorde entré i Riksdagen med 

                                                
34 Andersson, Jan, Yttrandefrihetens dilemman: debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt 
personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal, Uppsala: Uppsala universitet, 2004, s. 163ff 
35 Doktorand i religionsvetenskap 
36 Lipponen, Sami, ”Nationens sista Försvarare”: En religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn 
och livstolkning i Sverige, Åbo: Åbo akademiska förlag, 2004, s. 18 
37 Lipponen, S., 2004, s. 108 
38 Ibid. s. 109 
39 Ibid. s 107 
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hjälp av en politik som värnar om det ”svenska kulturarvet”. Författaren menar att 

representanter för kulturarvsområdet tog omedelbart avstånd från partiet och menade att dess 

intresse för bevarandefrågor grundas i okunnighet om vad kulturarvssektorns arbete går ut på. 

Därutöver menar kulturarvssektorn att de tar avstånd från rasism och säger att grupper som SD 

är ett bekymmer för att de missbrukar begreppet.40 Gill menar även att SDs kulturpolitik är att 

de vill se tydliga gränser mellan en kulturellt definierad svensk befolkningsgrupp och andra 

grupper så att de senare kan pekas ut som avvikande och inte hemmahörande i Sverige.41  

Denna artikel är av intresse för att denna artikel handlar om SDs användning av begrepp som 

”kultur” och ”kulturarv” i sin debatt. Dessutom är artikeln intressant för denna uppsats då, likt 

artikeln, handlar om SDs program samt deras retorik i deras partiprogram. 

Ingvar Svanbergs42 och Mattias Tydéns43 samlingsverk I nationalismens bakvatten: Om 

minoritet, etnicitet och rasism har varit till stor hjälp med att skapa förståelse för vilka händelser 

som både SD och NMR hänvisar till att Sveriges invandringspolitik har förstört 

invandringspolitiken och i sin tur lett till mångkulturen.44 Anledningen till att detta kompendiet 

omnämns i denna uppsats är för att författarna förklarar retoriken bland nationalistiska partier 

och organisationer angående mångkultur. Författarnas arbete har varit till hjälp för att kunna 

skapa förståelse för vissa argument som hänvisar till historien bakom problem som NMR eller 

SD har formulerat.  

Människorättsaktivisten och författaren Khalid Salimis bok Mångfald och jämställdhet: om 

rasism, fördomar, kultur och identitet har skrivit om konservativa och populistiska partier och 

politiker efter andra världskriget har använt andra begrepp för att bedriva (kanske rasistiska) 

agendor. Salimi nämner Margaret Thatcher som ett exempel på en politiker som använt 

kulturbegreppet för att skapa en negativ bild av immigranter och människor med mörk 

hudfärg.45 I sin bok skriver Salimi även att ordet ”kultur” har blivit ett ersättningsord för ”ras” 

i mycket av det invandringsfientliga politikerspråket ute i Europa samt att det förstärker 

nidbilden av invandrare. Orden ”kultur” och ”religion” används för att varna för de hot som 

sades komma från invandrare, de ljuger, stjäl, vill inte betala skatt, förtrycker sina barn med 

mera. Den nya retoriken har bara fått andra förtecken: i stället för att säga rasblandning är 

oacceptabelt, säger politiker nu att kulturblandning är skadligt.46 

                                                
40 Gill, Alexander, Vårt kulturarv – Sverigedemokraterna, främlingsfientlighet och bevarandearbete, I Fornvännen, 
Vol. 107, nr 2, 2012, 112–115, s. 112 
41 Gill, A., 2012, s. 112 
42 Etnolog vid Uppsala universitet 
43 Historiker vid Stockholms universitet 
44 Svanberg, Ingvar, Tydén, Mattis, I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet och rasism, Lund: 
Studentlitteratur, 2006 
45 Salimi, Khalid, Mångfald och jämställdhet: om rasism, fördomar, kultur och identitet, Stockholm: PM Bäckström 
förlag, 1997, s. 80 
46 Salimi, K., 1997, s. 80f 
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Salimis bok har varit till stor hjälp för att skapa förståelse för hur och varför partier som 

använder begreppen ”kultur”, ”religion” och/eller ”identitet” och vad dessa begrepp kan betyda 

i tal och text. I undersökningen av källmaterialet har flertal begrepp varit svåra att förstå, inte 

minst begreppens tidigare betydelse och denna bok har hjälpt till att reda ut begreppen. Tack 

vare den boken var det lättare att analysera partiernas partiprogram och tolka texten rätt.  

Henrik Bachner47 gör en beskrivning om högerpopulism och nazismen i Sverige efter andra 

världskriget i en antologi. Bachners fokus hamnade på att beskriva antisemitismen inom 

högerpopulistiska grupper i Sverige. I detta arbete kom Bachner fram till att sen sekelskiftet har 

antisemitismen blivit ett större problem globalt och i Europa, vilket även Sverige har drabbats 

av.48 Bachner menar även att på senare tid har en växande tolerans för vissa former av 

antisemitism inom den politiska diskursen, exempelvis blir inte anti-judiska uttryck 

uppmärksammats som anti-judiskt i media.49   

Anledningen till att Bachners arbete är så intressant för just denna uppsats är främst för att 

Bachner förklarar och går in på djupet om antisemitismens och islamofobins historia i den 

politiska diskursen, samt hur dessa har kringgått och överlevt till idag. Därav har Bachners 

arbete gett kunskaper om att detta inte är nya fenomen inom den politiska diskursen. Arbetet 

som Bachner gjorde har även gett en insikt hur långt antisemitism och islamofobi går tillbaka i 

Sveriges historia med kända personer och grupper som spridit antijudisk- och islamofobisk 

propaganda.  

I Benjamin R Teitelbaums50 artikel ”Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i 

forskning om Sverigedemokraterna” granskar Teitelbaum ett återkommande tema i forskningen 

om SD, hur SD kan kopplas till rasideologiska och högerextrema krafter i det svenska 

samhället.51 Teitelbaum skriver i sin artikel att så länge partiet (speciellt i deras kulturpolitik) 

bedriver sin assimilationspolitik är partiet en fiende för etnonationalister, till och med en större 

sådan är den krafter som agiterar för att befintliga minoritetsgrupper ska kunna främja och 

behålla sina kulturella traditioner och skillnader. Teitelbaum menar även att även om det finns 

skillnader mellan SD och mer radikala nationalister så borde de ingå i andra allianser än med 

varandra, sett utifrån deras ideologiska och politiska agenda.52 

                                                
47 Filosofie doktorand i idéhistoria 
48 Bachner, Henrik, political cultures of denial? Antisemitism in Sweden and Scandinavia, I Politics and 
Resentment: Antisemitism and Counter-Cosmopolitanism in the European Union, Rensmann, Lars & Schoeps, 
Julius H., (red.) 329-362, Boston: Leiden 2011, s. 258 
49 Bachner, H., 2011, s. 359 
50 Lektpr och prefekt i nordiska studier vid University of Colorado, Boulder 
51 Teitelbaum, Benjamin R., Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i forskning om 
Sverigedemokraterna, I Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv: 
Tidskrift för samhällsanalys, nr 5, 2016, 93–110, s. 96f 
52 Teitelbaum, B., 2016, s. 102 
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Teitelbaums artikel är av intresse för att undersökningen liknar denna uppsats med att 

undersöka/granska SDs koppling till rasideologiska/högerextrema krafter. Det som skiljer 

Teitelbaums undersökning och denna uppsats är metoden som används i undersökningen. 

Medan Teitelbaum använder sig av etnologiskfältstudie i sociala medier och intervjuer är 

metoden till denna uppsats av kvalitativ metod. Mer om metod i nästa delkapitel nedan. 
 
1.5 Metod och material 
Den metod som använts till denna undersökning är en kvalitativ metod. Kvalitativ metod har 

valts för att kunna ge denna undersökning en förståelse för sociala interaktioner och vad olika 

samhällsfenomen betyder i det sammanhang där de skapas. Utöver detta används kvalitativ 

metod för att kunna besvara frågor som inte siffror kan i detta område. Kvalitativa studier 

eftersträvar inte att mäta hur mycket eller hur många, utan för att begripa processer, betydelser 

och kvaliteter, exempelvis: hur makt utövas, har beslut fattats, varför människor protesterar, 

hur kreativa miljöer uppkommer, hur människor lär känna och lär sig förstå varandra, eller hur 

konflikter uppkommer.53  

Med denna anledning så har det gjorts ett aktivt val att använda kvalitativ metod då metoden 

möjliggör djupgående analyser av källmaterialet och kan komma med svar för någonting som 

inte den kvantitativa metoden kan ge utifrån källmaterialet. Däremot om frågeställningen hade 

varit annorlunda kunde en annan metod varit mer lämplig ifall syftet med undersökningen var 

att kartlägga olika partiers användning av religiösa begrepp i respektive partiprogram.  

Uppsatsen har, utöver en kvalitativ metod, en argumentationsanalytisk inriktning för att det 

är intressant att undersöka en viss aspekt av vad ett parti argumenterar för och vilka skäl partiet 

anger. Argumentationsanalysen fokus hamnar i första hand på innebördsaspekten som 

textförfattaren framhäver. Denna typ av analys utövas också på ett retoriskt plan som kräver 

annorlunda analysverktyg. Retoriken som forskningsinriktning studerar också de sätt som en 

talare använder för att övertyga, utöver den uttalade argumentationen.  

Därmed är retoriken tydligare inriktad mot den interpersonella aspekten.54 Tre grundbegrepp 

inom retoriken är logos, ethos och pathos. Logos är den rationella förmågan att dra slutsatser. 

Argumenterande texter där inslaget av logos är dominerande gör ett sakligt intryck och 

innehåller få värdeladdade ord och uttryck. Ethos kan definieras som ”den karaktär eller 

personlighet talarna vill tillskriva sig själv för att vinna sina åhörarens intresse, välvilja och 

                                                
53 Rennstam, Jens, Wästerfors, David, från stoff till studie – Om analysarbete i kvalitativ forskning, Lund: 
Studentlitteratur, 2015, s. 13 
54 Bergström, Göran, Boréus, Kristian, Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, I Textens mening och makt 
– Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 13–48, 
Uppl. 3, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 24 
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förtroende”.55 Man tilltalar till, i detta fall väljaren, i kraft av den trovärdighet man själv besitter. 

En person som framstår som ärlig, klok och sympatisk har lättare att övertyga andra än den som 

framstår som opålitlig. Pathos är ”de starka känslor, ’affekter’ eller ’passioner’ som en talare 

försöker väcka hos sina åhörare och utnyttja för att övertyga dem”. Texter som präglas av pathos 

framstår som känsloladdad och värdeorden står tätt.56  

Argumentationsanalysen kommer med hjälp av de teoretiska begreppen57 kunna avgöra 

huruvida ett argument är antisemitiskt, islamofobiskt eller kulturrasistikt. Metoden i uppsatsen 

har även diskursanalytisk inriktning. Diskursanalysen förekommer både inom olika språk- och 

olika samhällsvetenskaper. Det kan användas exempelvis för att undersöka hur olika 

föreställningar i en diskurs skapas och vilka ramar för vad som ’kan’ sägas som diskursen sätter. 

Diskursanalysen är inriktad mot texten innebördsaspekt. Tre olika inriktningar har vuxit fram 

ur olika akademiska traditioner och studier som utförs inom dem är ofta mer eller mindre 

förankrade i olika vetenskapsteoretiska föreställningar.58 Enligt Norman Fairclough59 har 

diskurser tre olika funktioner: en ideationell funktion60, diskurser har relationell funktion 

eftersom olika relationer etableras mellan olika grupper som lärare och studenter.  

Diskurser konstrueras olika identiteter, vilket kan ses som att kritiska diskursanalyser 

anknyter till ett konstruktivt synsätt snarare än ett materiellt baserar klassperspektiv.61 Främst 

används diskursanalysen som metod för att denna metod kan användas för att studera debatter, 

förändringar i synsätt över tid och deras diskursiva förutsättning.  

Det källmaterial som uppsatsen grundar sig i är NMRs och SDs partiprogram som finns 

tillgängligt via respektive partis hemsida, men det finns även i fysik format att beställa från 

partiernas respektive hemsidor. NMRs partiprogram, som heter Vår tid, är skrivet av flera olika 

författare som har under längre tid sammanställt ett partiprogram på vad organisationen vill 

åstadkomma med deras politik. Programmet skevs under några intensiva månader 2015 och 

tryckt i Estland.62 SDs partiprogram heter Principprogram och antogs vid partiets landsdagar 

2011 och reviderades 2014. Dock framgår det inte vem eller vilka som har författat 

programmet.63 

 

                                                
55 Bergström, G., Boréus, K., Argumentationsanalys, I Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran Boréus, Kristina (red.), 91–138, Uppl. 3, Lund: 
Studentlitteratur, 2012, s. 91 
56 Bergström, G., Boréus, K., 2012, s. 91f 
57 Se kapitel 1.7 Teori 
58 Bergström, G., Boréus, K., 2012, s. 26 
59 Professor emeritus i lingvistik på Lancaster University   
60 En diskurs har en innehållslig dimension.  
61 Bergström, G., Boréus, K., 2012, s. 374f 
62 Nordiska motståndsrörelsen, Vår väg: Ny politik för en ny tid, Grängesberg: Nordfront Förlag, 2017, s. 2 & 4 
63 Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas principprogram 2011, Stockholm, 2014 
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1.6 Begrepp  
NMR – Förkortning av Nordiska motståndsrörelsen, har rötter i den ultranationalistiska 

grupperingen Vitt ariskt motstånd (VAM). Deras politiska program innehåller en rad åtgärder 

vilka syftar till att skapa ett rasrent samhälle. Tydliga paralleller finns till Nazityskland, vilket 

också tar sig uttryck i gruppers symbol, tyrrunan.64 

 

SD – Förkortning av Sverigedemokraterna, politiskt parti med nationalistisk och 

socialkonservativ inriktning, bildat 1988. Partiet brukar, liksom liknande partier i andra länder, 

karakteriseras som populistiskt – såväl av de politiska motståndarna som av den 

samhällsvetenskapliga forskningen.65 

 

Rasism – En ideologi som grundas på kombinationen av fem förutsättningar, 1) uppfattningen 

att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån yttre kännemärken. 

2) antagandet att det finns ett samband mellan yttre kännemärken med mentala och 

intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär. 3) antagandet att 

nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser. 4) övertygelse att 

raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen. Och 

5), föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment 

överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta medlemmar av förment 

underlägsna raser.66 
 
 
1.7 Teori 
Islamofobi, förledet ”islam” i denna teori riktas antipatin inte nödvändigtvis mot islam som 

religion, utan mot muslimer som människor, som representanter för ett föreställt och negativt 

laddat kollektiv. Det handlar inte om islam utan om föreställningar om islam och skall muslimer 

nödvändigtvis ansluta sig till vårat samtal om islam gör de bäst i att bekräfta det vi säger. Annars 

ljuger de, vilket enligt en populär antimuslimsk utsaga sägs vara en religiös plikt i islam.67 

Fientlighet mot muslimer och islam har en lång historia i väst, men händelserna från 11 

september 2001 i USA ledde till att attityder som funnits ner eller mindre i uttryck i folkdjupet 

                                                
64 Lodenius, Anna-Lena, Trygg, Sanna, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordiska-motståndsrörelsen,(hämtad: 2018-11-19) 
65 Bjurulf, Bo, Erlingsson, Gissur, Sannerstedt, Anders, NE-redaktionen, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna, (hämtad: 2018-11-19)  
66 Andersson, Lars, Ovesen, Jan, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism, 
(hämtad: 2018-11-23) 
67 Gardell, Mattias, Islamofobi, Uppl. 2., Stockholm: Leopard förlag, 2011, s. 12 
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återigen kom upp till ytan.68 Allt en muslim gör kan enligt det islamfobiska talet förklaras med 

hänvisning till islam. När det kommer till muslimer kan man bortse från alla andra faktorer, det 

räcker med islam.  

Även om ”muslimer” till sin natur är väsensskilda från ”normala människor” kan vi, enligt 

många antimuslimska ideologiproducenter, lista ut hur de är genom att slå upp det i Koranen. 

Där står det, svart på vitt. Många antimuslimska texter kryddas därför med valda verser ut 

Koranen, tänkta som ”bevismaterial” för precis hur onda muslimer är, hur väl de än försöker 

dölja det bakom sina bedrägliga leenden eller lismande tal.69 Termen Islamofobi syftar dels på 

rädsla eller en fobi för religionen islam och för dess anhängare, muslimer, och dels på en 

kampanj mot islam och muslimer som bottnar i denna rädsla.70 Utöver denna definition med 

”rädsla för islam”, är det även överdrivna föreställningar om att islam som religion kan leda till 

negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobi 

kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det 

västerländska samhället.71  

Därtill även socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam, och muslimer, 

samt behandlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på 

basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.72 En synonym till 

islamofobi är ”antimuslimsk rasism”. Att islamofobin kan sägas vara ett slags rasism trots att 

islam är en religion och muslimer inte utgör en homogen befolkningsgrupp kan förklaras att 

rasismens historia föregår biologin och genetiken med århundraden. Det talas idag mindre om 

den muslimska rasen samtidigt som rasismens bärande idéer om nedärvd essens inbäddats i 

begrepp som kultur och religion. Dessa tankar gör det möjligt att dela in mänskligheten i 

välavgränsade, väsenskilda, enhetliga kulturer och religioner som sägs tillhöra en viss kultur 

och religion tänker och agerar (hur de är som människor).73 

Antisemitismen kan definieras som den ideologi och politiska rörelse som Wilhelm Marr 

grundade 1879 under namnet den Antisemitiska ligan. Syftet var att bekämpa ”semitism” (därav 

den ofta använda, men olämpligt, ortografin anti-semitism. Men antisemitismen betraktas också 

ofta som en psykologisk kategori: från lätt nedsättande fördomar om judar till patologiskt hat 

med paranoida inslag där det judiska folket anses vilja förstöra den västerländska (ariska 

civilisationen). Det är denna psykologiska dimension som gör att antisemitism tolkas som en 

                                                
68 Ouis, Pernilla, Roald, Anne Sofie, Mulsim i Sverige, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003, s. 25 
69 Gardell, M., 2011, s. 18 
70 Ouis, P., Roald, A., 2003, s. 26 
71 Gardell, M., 2011, s. 15 
72 Ibid. s. 17 
73 Gardell, Mattias, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi, (hämtad: 
2019-01-26)  
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djupt rotad patologisk störning, inte bara hos individer i det västerländska samhället utan även 

i det västerländska samhällets kollektiva ”diskurs” eller rentav i ”moderniteten” som sådan.74  

Antisemitism är en bestående latent strukturföreställning fientliga mot judar som kollektiv, 

det kan handla om hur på det individuella planet manifesteras som attityder, i kulturen som 

myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, samt handlingar som social eller legal 

diskriminering, politisk mobilisering mot judarna och kollektivt eller statligt våld, vilket 

resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar för att det är judar.75 

Yttringar av antisemitistiskt slag i Europa har på senare tid kommit från nynazistiska grupper 

som har med hjälp av hemsidor på internet upprättat nätverk som koordinerar verksamheten 

genom anordnade demonstrationer och marknadsförening av rasistisk musik och litteratur. 

Vanliga inslag har varit förnekelse att förintelsen under andra världskriget ägt rum eller att ett 

stort antal judar som närmare 6 miljoner förintades.76 

Kulturrasism utgår från tanken att människor kan delas in i essentiellt olika kulturer samt att 

kultur bestämmer vilka värderingar, beteenden och förmågor en person har. Denna idé utgår 

samtidigt från att kulturen i ett land, region eller en etnisk grupp är homogen.77 Ofta utgår idén 

också om andrafierade människors kulturer från att ”de andras” kultur är underlägsen.78 

Begreppet används inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och 

stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer. Kulturrasismen bygger på 

föreställningar om att kulturer är statiska och ett kulturrasistikt sätt att tänka betonar olikheter 

snarare än likheter och ser negativa drag i ett sådant resonemang till kulturers möten. Det kan 

även innebära ett negligerande av andras kulturarv.79 

Begreppet kulturrasism har uppkommit i takt med anledning av att i flera europeiska länder 

har hänvisat till förment inrotade kulturella skillnader för rättfärdiga det fientliga bemötande 

och diskriminering som många har haft mot nykomlingar från tredje värden. Exempelvis i USA 

anser vissa vita att många av invånarna i getton kan avfärdas som obotligt nedsmittade av 

kulturella defekter – en inställning som på liknande sätt har beskrivits som rasistiskt av de som 

engagerar sig i fattiga afro- och latinamerikaners svåra situation i landet.80  

                                                
74 Beller, Steven, Antisemitism – En aktuell genomlysning, Stockholm: Hillelförlaget, 2009, s. 14f 
75 Löwander; Birgitta, Hagström, Mirijam, Antisemitism och Islamofobi – Utredning, orsaker och preventivt arbete, 
Stockholm: Forum för levande historia, 2011, s. 7 
76 Antisemitism, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antisemitism,(hämtad: 
2019-01-26) 
77 Kultur är som ett bagage man bär med sig livet ut och att detta går i arv mellan generationer. 
78 SOU 2006:40, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer, s. 280 
79 Svanberg, Ingvar, Tydén Mattias, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturrasism, (hämtad: 2019-01-26) 
80 Fredrickson, George M., Rasism – En historisk översikt, Lund: Historiska Media, 2003, s. 18 



 13  

Fredrickson menar att kulturrasism kan användas för att beskriva den oförmågan eller ovilja 

att tolerera kulturella skillnader.81 Den franka filosofen Etienne Balibar diskuterar begreppet 

rasism och idén om en ”nyrasism”. Balibar ställer sig frågan om vi ser i dagens samhälle ett 

återuppvaknande av de gamla rasbiologiska ideologierna eller om det rör sig om en ny rasism?82 

Denna nya rasism ser inte det biologiska arvet som sin dominerande term utan snarare de 

kulturella skillnaderna, och skillnaderna får nu utgöra det stora hotet mot den egna identiteten 

och de egna traditionerna vilken/vilka är oförenlig/oförenliga med de av en annan kultur. Dessa 

olika traditioner och kulturer är med andra ord väsensskilda och utgör därför en ny form av 

mänsklig kategorisering med en inneboende rangordning efter olika kategorier.83 Dessa 

kulturella skillnader förutsätter ett jämförande vilket är ett skapande av ett ”vi” och ”dom”. Den 

argumentation som kulturrasismen bygger på är alltså ”vi” (vår kultur) är bättre en ”dom” (deras 

kultur) bland annat genom att bygga en fientlig bild mot ”dom”.84 

Simon Ekström85 menar att kulturbegreppet har möjliggjort utbildandet av en specifik 

kulturrasistik diskurs där den främmande inte längre nödvändigtvis presenteras som sämre: men 

däremot annorlunda och därför otvetydigt som ”out of place”.86 Likt Baliber beskriver Ekström 

att använda kultur som förklaring på ett fenomen eller problem i debatter, eller i 

argumentationer är ett annat sätt att säga: det är inte ”vi” som slår eller förtrycker våra kvinnor 

utan ”de Andra”.87 

 

1.8 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt; i kapitel 2:1 finns sammanställningen som behandlar 

undersökningen angående NMRs partiprogram och vad som sägs i deras partiprogram om 

religion eller religiösa grupper. I kapitel 2:2 redovisas undersökningen om SDs syn på religion 

och religiösa grupper utifrån deras egna partiprogram. Alltså kommer dessa två kapitel 

behandla båda frågeställningarna och uppdelat i två kapitel för att enkelt kunna se var parti för 

sig. Sedan i kapitel 3 som är en slutdiskussion där undersökningen återkopplas till den tidigare 

forskningen som tidigare presenterades i kapitel 1.4. Kapitel 3 avslutas även med tips på nya 

undersökningsområden som har kommit upp under arbetets gång. Efteråt kommer kapitel 4 som 

                                                
81 Fredrickson, G., 2003, s. 20 
82 Balibar, Etienne, Finns det en ”nyrasism”?, I Ras, nation, klass, Balibar, Etienne & Wallerstein, Immanuel (red.), 
33-47, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB,  2002, s. 33 
83 Balibar, E., 2002, s. 38ff 
84 Baliber, E., Rasism och kris, I Ras, nation, klass, Baliber, Etienne & Wallerstein, Immanuel (red.), 279–291, 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2002, s. 283ff 
85 Docent i etnologi vid Stockholms universitet 
86 Ekström, Simon, Begrepp i bur: Om kulturbruk och kulturbråk, I Kulturella perspektiv – Svank etnologisk 
tidskrift, Nr 3, 2010, 5–17, s. 5 
87 Ekström, S., 2010, s. 9f 
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sammanfattar hela uppsatsen som följs av käll- och litteraturförteckning som sätter punkt för 

hela uppsatsen.   
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2. Undersökningsdelen 
I detta kapitel kommer själva undersökningsdelen, där respektive parti har enskilt delkapitel 

och fokus ligger på det aktuella partiet. De frågeställningar som bearbetas här nedan är alltså; 

Finns det tecken på islamofobi, antisemitism eller kulturrasism i SDs och NMRs partiprogram. 

Om svaret är ja: på vilket sätt uttrycks detta? och Är det en specifik religion som är mer 

representerade som hot i respektive partiprogram?. I första delkapitlet kommer det 

sammanställa NMRs partiprogram och i det andra delkapitlet kommer att handla om 

undersökningen om SD partiprogram.   
	 	 	 	
2.1 Nordiska motståndsrörelsen 
NMR:s partiprogram, Vår väg, är skrivet slutet av 2015 och författades av fyra personer som 

vid författandet var i NMR:s riksråd i Sverige. Varje ämnesområde blev tilldelat till den person 

som ansågs vara bäst lämpad med deras expertis samt därefter har varje ämnesområde 

avhandlats under åtskilliga möten.88 I första kapitlet av NMR:s partiprogrammet tar 

kapitelförfattaren upp invandring och argumenterar för att stoppa ”massinvandringen”. 

Huvudargumentet som används är att invandringen hotar den nordiska rasens överlevnad, när 

icke-europeiska män, eller kvinnor, beblandas med varandra försvinner den nordiska rasen 

långsamt.89  Här beskylles judiskt ägd media för att ha hjälpt att maskera olika beslut på statlig 

nivå som ska ha lett till Sveriges mångkulturella utveckling. ”1975 var året då beslut togs om 

att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av omfattande 

lobbyverksamhet maskerad som debatt, i judiskt ägda medier i Sverige”.90 

Detta sätt att framföra sina argument likt författaren har gjort är väldigt tydligt känsloladdad 

och värdeorden kommer tätt efter varandra. Författaren försöker med att använda fakta så att 

texten ska vara mer trovärdig, men författaren följer inte upp sina påstådda fakta eller följer upp 

källor till fakta. Därför bedöms denna argumentation som pathos.  

I partiprogrammets andra kapitel vill kapitelförfattaren framföra att NMR vill att den globala 

monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av relativt fåtal personer och att denna makt 

borde tas ifrån och ges till olika länders parlament och ledare. Den grupp (som sägs besitter 

denna makt) ska enligt författaren vara globala sionister som enbart vill främja staten Israel.  
 
Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa 
personer är på inget sätt folkvalda, deras malt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till 
varje pris inom samma maktsfär. […] De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja 

                                                
88 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 4 
89 Ibid. s. 8 
90 Ibid. s. 9 
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staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett 

hot mot deras maktstruktur.91 

 

Författaren till detta kapitel menar också att organisationen ska i deras kamp alliera sig med 

andra stater som vill bryta sig fria från detta slaveriet samt att många har genomskådat dessa 

orättvisor.92  

Denna argumentation som författaren har framfört har tolkats att vara pathos, speciellt för 

att författaren vill använda sina starka känslor och försöker väcka läsarens känslor och utnyttja 

för att övertyga dem. Likt argumentet som analyserades innan, har författaren även försökt att 

använda fakta men har inget som kan stärka kapitelförfattarens påståenden. I kapitel fyra i 

NMRs politiska parti beskriver författaren vad NMR tycker om EU, författaren trycker på att 

de nordiska länderna bör gå ur EU. NMR menar att syftet med EU-projektet är att få in hela 

Europa i sionisternas världsordning.93 Lite längre ner i kapitlet beskriver författaren att även 

dagens partier är slavar till samma elit som tidigare nämnts, styr den globala monetära 

infrastrukturen, och att partierna idag enbart speglar sin politik som har blivit godkänd av 

makthavarna (sionisterna).94  

I partiets partiprogram beskriver författaren om NMRs vilja att ersätta den nuvarande 

demokratin. Författaren menar att den demokrati som vi känner till idag inte alls är en riktig 

demokrati utan ett sätt för dagens maktinnehavare att skydda priviligierade minoriteter och 

förtrycka det egna folket.95 Ifall NMR skulle få igenom denna önskan skulle partiet även förnya 

yttrandefriheten genom exempelvis ersätta lagen om hets mot folkgrupp med lagar mot fientlig 

och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa lagar kommer i sin tur främst gälla intuitioner 

med makt såsom media eller annan opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Dock 

tycker man att religionsfriheten ska bestå. 

 
Idag är Sverige, Finland och Danmark medlemmar av den Europeiska unionen, vilket innebär att 
dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister 
i Bryssel. Eftersom EU-projektet syfte är att få in hela Europa i sionisternas världsordning är det vår 

skyldighet att så fort som möjligt bryta denna oheliga allians.96 

  

Hela argumentationen som förs i det fjärde kapitlet i NMRs partiprogram har bedömts vara ett 

pathos-argument, dels för att värdeorden återigen ligger tätt med varandra, men också för att 

                                                
91 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 13 
92 Ibid. s. 14 
93 Ibid. s. 15 
94 Ibid. s. 19 
95 Ibid. s. 20 & 25 
96 Ibid. s. 25 
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kapitelförfattaren åter försöker väcka känslor hos läsaren för att kunna utnyttja för att övertyga 

läsaren.  

Författaren för NMRs femte kapitel i deras partiprogram tycker att all media ska bli folkstyrt 

i det nya Norden, för att författaren anser att merparten av svensk massmedia styrs av 

agendajudar (antingen genom familjeklaner som Bonnier eller via banker från USA). 

Författaren fortsätter med att massmedian propagerar för massinvandringen och integration, 

ljuger och undanhåller information om mångkulturens konsekvenser och utesluter protesterna 

eller organisationen av svenska folket mot folkmord på nordiska rasen. 

 
Det är ett faktum att merparten av ’svensk’ massmedia styrs av agendajudar, antingen genom 
familjeklaner som Bonnier eller via banker från USA. Det är likaledes ett faktum att dessa 
mediemoguler genom massiv propaganda indoktrinerar svenskarna med mångkulturella och på 
andra sätt subversiva och folkfientliga idéströmningar, allt för att gynna sina sionistiska intressen. 

Deras makt måste för all framtid brytas om vårt folk ska överleva.97  

 

Denna argumentation är fulladdad av värdeord och känslor. Även om författaren försöker vara 

trovärdig så har hen ingen som helst faktabaserade argumentation utan stärker sin text med fler 

värdeord och påståenden, därför faller denna argumentation också in på pathos-argument.  

I NMRs sjätte kapitlet i partiprogrammet tar författaren upp miljöfrågan och hur NMR ser 

på naturen. Förvånande nog är början av detta kapitlet annorlunda jämfört med de tidigare, 

författaren för en argumentation som har knappt några värdeord alls och för på en rationell nivå 

sina tyckanden för att dra slutsatser samt håller sig till sakliga intryck.98 Däremot avslutar 

författaren i kapitlet med en helomvändning och diskuterar om att världen måste få en biologisk 

mångfald. Här omnämns människan som olika raser och inte borde beblandas med varandra 

och argumenterar att det ”folkmordsideologi” som andra gröna partier står för inte är bra för 

nationer. NMR menar att varje ras har sin plats och bör därför inte gå utanför dess gränser, för 

att beblandningar är onaturligt och hot mot populationen, ekosystemet och den dialogiska 

mångfalden.99 I denna del av kapitlet kommer känslorna tillbaka i argumentationen tillsammans 

med värdeorden, vilket leder till att denna del gått från logos-tillbaka till en pathos-

argumentation. 

I sjunde kapitlet skriver kapitelförfattaren till NMRs partiprogram bilden av kvinnan i 

samhället är enligt författaren direkt tagen från den naturliga och jämlika synen som förfäderna 

i norden hade och inte inspirerad av någon ”ökenreligion”. NMR fortsätter även att kvinnans 

                                                
97 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 26 
98 Ibid. s .29f 
99 Ibid. s. 32 
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roll borde få starkare roll i samhället, NMR beskyller kulturmarxismen och feminismen för att 

har fört en folk- och familjefientlig hållning genom att normalisera homosexuella för att krossa 

heteronormen. Kapitelförfattaren fortsätter med att detta har i sin tur förminskat kvinnans roll i 

samhället och borde bort. ”Vår bild av kvinnan är inte inspirerad av någon ökenreligion utan 

härstammar direkt från den naturliga och jämlika synen som våra nordiska förfäder hade.”100 

NMRs syn på kvinnans roll och deras argumentation till varför det ser ut som det gör är väldigt 

känslo- och värdeladdat. Med detta sagt är NMRs argumentation om kvinnornas roll pathos-

argumenterande.  

I kapitel åtta menar NMR att norden borde stärka sin militära styrka ifall okända makter 

skulle ville komma åt naturresurser i norden, speciellt trycker författaren på de makter som 

besegrade Tyskland 1945. Författaren fortsätter att NMR inte kan utesluta att samma sionistiska 

krafterna kommer med vapenmakt att försöka kväsa alla försök till nationalsocialistiska 

resningar om de bedömer att vi saknar förmåga att försvara oss. 

 
Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig mot främmande hot. […] Det 
nationalsocialistiska Norden står även inför en ytterligare utmaning som inte för överslätas. De 
krafter som styr vår värld idag är samma hatiska krafter som genom en världsomspännande allians 

besegrade Tyskland 1945. Vi kan inte utesluta att dessa sionistiska krafter med vapenmakt kommer 
försöka kväsa alla försök till nationalsocialistiska resningar om de bedömer att vi saknar förmågan 
att försvara oss.101  

 

Argumentationen som NMR för om förstärkt försvarsmakt eller bättre samarbete mellan alla 

nordiska länder kanske inte har mycket värdeladdade ord, desto mer försöker författaren 

framföra i kraft den trovärdighet hen själv besitter. Men att sättet som författaren gör det på, att 

använda värdeladdat ord blir det en blandning av ethos- och pathos argumentation.   

Kapitel nio handlar om lag och ordning. Någonting som NMR vill ha ändring på är att alla 

ska stå lika inför lagen då kapitelförfattaren menar att etniska nordbor bestraffas hårdare inför 

domstolen jämförelse med rasfrämlingar, religiösa- och sexuella minoriteter är mer 

skyddsvärda. 

 
I dagens demokratur är rasfrämlingar, men också religiösa och sexuella minoriteter, mer 
skyddsvärda än andra medborgare, trots att det tydligt framgår i grundlagen att likhet inför lagen är 
en av statsskickets grunder. Etniska nordbor, i synnerhet dem som kämpar för sitt folks överlevnad 

eller uttrycker kritik mot massinvandringen, bestraffas hårdare än andra.102  

                                                
100 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 41 
101 Ibid. s. 45 
102 Ibid. s 49  
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Denna delen av texten är mer eller mindre fullspäckad av känslor för att försöka övertyga 

läsaren och har ingenting som stärker hens påstående, därför tolkas denna del som pathos-

argumentation. Emellertid vill NMR att alla medborgare – oavsett härkomst, politisk- eller 

religiös uppfattning – har rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och en rättvis prövning i domstol 

på lika villkor.103 Det som stod längre ner i kapitlet om lag och ordning har tolkats som att vara 

ett ethos-argument, framförallt då författaren speglar sympati för samtliga grupper när alla ska 

ha rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och rättvis prövning i domstol på lika villkor. 

I dokumentets Efterord 104 beskriver författaren att det mest akuta hotet är sionismen och att 

nya Norden måste befria sig från de främlingar som inte hör hemma i norden. ”(…) i det nya 

Norden efter att vi avvärjt de mest akuta och befria vårt folk från sionismen och skickat hem de 

främlingar som inte hör hemma här”.105 Men är NMR ett antisemitiskt, islamofobiskt eller 

kulturrasistikt parti? Av att bedöma utifrån de teorier som beskrevs i kapitel 1.7, så bedöms 

NMR vara djupt antisemitiska. Speciellt inom det psykologiska planet då NMR i sitt 

partiprogram visar hat- och paranoiainslag av att det judiska folket anses vilja förstöra den 

västerländska (ariska civilisationen).106 Exempelvis anklagas sionistiska grupper ligga bakom 

mycket av det onda och felaktiga i samhället som NMR vill få bort i syfte att bilda en union 

tillsammans med övriga nordiska länder för att bevara den ariska rasen.   
 
2.2 Sverigedemokraterna  
I SDs partiprogram används begreppet kultur för att samla olika typer av människor. Begreppet 

innefattar levnadsättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor. Språk, 

beteendemönster, seder och högtider, intuitioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, 

seder, värderingar och normer för lagar och moraliska system är inräknande.107 Detta har tolkat 

att avsnitt som handlar om kultur är religion inräknat i deras text, om inget annat sägs.  

SD skriver i sitt partiprogram några saker som de vill eftersträva för en demokratisk stat: att 

likhet inför lagen och allmän och lika rösträtt för medborgare skall råda, yttrandefrihet, 

tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och rättstrygghet. Dessa är nödvändiga inslag delvis för 

att medborgarna skall kunna och våga informera sig, engagera sig och fullt ut utnyttja sin 

rösträtt och i fria och hemliga val. Däremot omnämns inget om religionsfrihet.108 Detta är 

                                                
103 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 50 
104 Där en av författarna, Simon Lindberg, vädjar fler att gå med i deras kamp 
105 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 56 
106 Beller, S., 2009, s. 14f 
107 Sverigedemokraterna, 2014, s. 18 
108 Ibid. s. 5f 
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återkommande senare i dokumentet där det diskuteras att de flesta människor är sociala och 

kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap.  

SD skriver att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner 

om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer 

som dom upplever är en del av samma gemenskap en person tillhör. Därför vill SD ha en stark 

nationell identitet och minimalt av språkliga, kulturella och religiösa skillnader, allt för att det 

enligt SD en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett 

samhälle.109 Första delen av text som nyligen presenterades, har SD några sakliga intryck och 

innehåller inga värdeord, därför tolkas denna delen av texten som logos i sin argumentation. 

Däremot när författaren hävdar att de flesta människor hat lättare att visa solidaritet och empati 

med individer som upplevs vara av samma gemenskap, har argumentationen bedömts vara av 

ethos-karaktär då det inte hänvisas till fakta och har tolkats som antaganden i denna 

undersökning.   

Enligt SDs principprogram är den nordiska kulturgemenskapen någonting man vill bejaka 

och utveckla. Samtidigt som SD menar att partiet vill utveckla den nordiska 

kulturgemenskapen, så ska personer som kanske har invandrat till Sverige anpassa sig efter den 

nordiska kulturgemenskapen.110 Den argumentation om vissa grupper ska anpassa sig och ta till 

sig från svensken har tolkats som att vara pathos-argumentation, då författaren valt att använda 

värdeladdade ord i texten. Längre ner i dokumentet skrivs det att SD ser positivt på utbytet av 

idéer, kulturimpulser och erfarenheter över nationsgränserna, under förutsättningen att det sker 

på jämlika och frivilliga villkor och inte utgör något allvarligt hot mot den nationella identiteten. 

SD uppfattning är att berikande kulturmöten aldrig kan ske under tvång och att kulturell 

påverkan utan frivillighet är att betrakta som kulturimperialism. 

 I partiprogrammet fortsätts det längre ner att skrivas om begreppet kultur. SD betraktar att 

utländska kulturimpulser som inte anpassas till svenska förhållanden, inpräntas i det svenska 

samhället av makthavare, eller grupper som inte ser sig själva som svenskar inte är en del av 

den svenska kulturen utan mer likt en form av kulturimperialism.111 Denna argumentation som 

har skrivits i SDs principprogrammet har kategoriserats som pathossargument, med anledning 

att texten är ganska känsloladdad i och med att författaren uttrycker sig oroande (och kanske 

till och med hotad) av främmande kulturimpulser. Författaren följer sedan upp detta med att 

värna om det svenska kulturarvet.112 

                                                
109 Sverigedemokraterna, 2014, s. 8  
110 Ibid. s. 15 
111 Ibid. s. 19 
112 Ibid. s. 19 
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 Mångkulturalismen beskrivs som ett begrepp synonymt med den politiska idén om att det 

är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en 

överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin 

ursprungliga kultur och identitet. Detta är något som förklaras vara något negativt, enligt SDs 

partiprogram skulle detta leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, 

motsättningar, otrygghet och minskad välfärd.113 

SD ser hellre ett alternativ till mångkulturalismen att återgå till en gemensamhetsskapande 

assimilationspolitik likt den som rådde i landet fram till 1975, där målsättningen är att 

invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sin ursprungliga kultur och 

identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.114 Även denna argumentation har 

tolkats som att vara pathos argumentation då de värdeladdade orden ligger tätt med varandra 

här samt att texten i den delen framstår som känsloladdad. Religionsfriheten definieras som 

individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller gudar individen själv vill utan att drabbas av 

negativ särbehandling eller förföljelse. Dock måste utövandet av religion ha tydliga 

begränsningar. Som exempel omnämns att handlingar som görs i en religions namn inte ska 

kringgå svensk lagstiftning.115  

Argumentationen som förs i denna delen av texten har tolkats att hålla en rationell förmåga 

att dra slutsatser och inte innehålla värdeladdade ord, framförallt för att författaren valt att inte 

anklaga en religion specifikt, därför faller denna argumentation i kategorin logos. Trots att det 

påstås i dokumentet att svenska staten inte bör vara religiöst neutral, sägs det även i dokumentet 

att religioner inte ska göra anspråk på samhällsinflytande institutioner utan att kritiseras och 

diskuteras på samma villkor som politiska ideologier.116 Skulle staten bli religiöst neutral 

behöver staten ta avstånd från en betydande del av svenska kulturarvet ifrån de offentliga 

verksamheterna. Därför tycker SD att kristendomen bör tillåtas inneha en särställning i 

förhållande till andra religioner i Sverige.117  

Islam, i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren, är något som enligt SDs 

uppfattning den religiösa åskådningen som har svårast att harmoniskt samexistera med den 

svenska och västerländska kulturen. Därför tycker SD att islamismens inflytande på det svenska 

samhället bör i största möjliga utsträckning motverkas och invandring från muslimska länder 

bär vara begränsad, specifikt de med fundamentalistiska islamgrenar bör vara mycket starkt 

begränsad.118 Så som SD har argumenterat i denna delen har författaren valt att använda många 

                                                
113 Sverigedemokraterna, 2014, s. 21 
114 Ibid. s. 21 
115 Ibid. s 27 
116 Ibid. s. 27 
117 Ibid. s. 27 
118 Ibid. s. 27  
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värdeladdade ord och tenderar med att kännas mycket känsloladdad, har denna argumentation 

bedömts vara av pathos. Någonting som SD ska stå för, enligt deras partiprogram, är att varje 

religiös församling själva ska få avgöra huruvida vigsel mellan samkönade par ska få äga 

rum.119 Argumentationen att varje religiös församling själva får bestämma om samkönade 

vigslar, bedöms här vara en rationell slutsats som innehåller väldigt få värdeladdade ord, 

därmed klassas detta som logos. Angående arbetsmarknaden tycker SD att tillfälliga 

uppehållstillstånd borde införas för arbetskraftsinvandrare just för att tillfälligt kompensera för 

en dålig fungerande matchning på den svenska arbetsmarknaden. 

Dock menar SD även att det inte får bli för mycket för då skulle det leda till negativa 

konsekvenser på det kulturella heterogenitet samt det sociala kapitalet i invandringslandet, plus 

att det förvärrar problemen i de utvecklingsländer som dräneras på sin unga och välutbildade 

befolkning.120 Att kunna samarbeta med andra länder och stater tycker SD är viktigt för att 

kunna bevara den kulturella mångfalden i världen.121 Samtidigt anser SD att Sverige i första 

hand ska samarbeta med övriga nordiska länder för att stärka den nordiska identiteten och 

bredda och fördjupa det nordiska samarbetet.122 Den sistnämnda argumentationen som precis 

beskrivs är lite mer invecklat än de tidigare. Ena sidan har argumentationen pathos-tendenser, 

med starka känslor för att utnyttja läsarens ställningstagande men väldigt få värdeladdade ord. 

Och andra sidan försöker författaren hålla en rationell förmåga att dra slutsatser med sakliga 

intryck. Därför bedöms denna argumentation att vara en hybrid av både logos och pathos.  

Frågan huruvida SDs partiprogram är islamofobiskt, antisemitiskt eller kulturrasistikt är en 

väldigt svår fråga att besvara i och med SD valt att fokusera på att beskriva hur partiet vill värna 

om en gemensam nationell identiteten. Det har SD gjort genom att inte beskriva mycket som 

en specifik religion och istället valt att använda begrepp som ”kultur”. Emellertid favoriserar 

SD kristendomen när författaren beskriver att staten inte ska vara religiöst neutralt och värna 

om det svenska kulturarvet, därför menar SD att kristendomen bör tillåtas ha en särställning i 

förhållande till andra religioner. På det sättet som SD argumenterar att Islam är den religiösa 

åskådningen som har det svåraste att harmoniskt samexistera med den svenska västerländska 

kulturen, har några islamofobiska tendenser. Genom att dra alla personer som är muslim över 

en kam och överdriva föreställningar att islam som religion kan leda till negativa beteenden och 

att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara är ett exempel på islamofobi.  

Däremot har det tolkats att SD är utifrån deras principprogram kulturrasistiska. Vid flera 

tillfällen har begreppet ”kultur” omnämnts och uppmålats att det finns ett ”vi” och ”de Andra” 

                                                
119 Sverigedemokraterna, 2014, s. 26  
120 Ibid. s. 33 
121 Ibid. s. 43 
122 Ibid. s. 43 
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i deras argumentation. Som ett exempel tycker SD att personer som invandrat till Sverige ska 

anpassa sig efter den nordiska kulturgemenskapen.123 Som ett annat exempel trycker SD på att 

det inte är gynnsamt för ett samhälle med kulturella skillnader därför att det inte skulle ha en 

positiv effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.124 Ett sista 

exempel är SD argumentation om internationella samarbeten, där argumentet är att genom 

samarbeten med övriga nordiska länder stärks den nordiska identiteten.125 Denna argumentation 

har ett väldigt starkt ”vi” och ”de Andra” koncept.	  

                                                
123 Sverigedemokraterna, s. 15 
124 Ibid. s. 8 
125 Ibid. s 43 
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3. Slutsatser 
Syftet i denna uppsats var att sammanställa vad SD och NMR säger om religion i respektive 

partiprogram och kartlägga möjliga skillnader i argumentationen hos partiernas partiprogram. 

Frågor som har besvarats i denna uppsats var: Finns det tecken på islamofobi, antisemitism eller 

kulturrasism i SDs och NMRs partiprogram. Om svaret är ja: på vilket sätt uttrycks detta? samt 

Är det en specifik religion som är mer representerade som hot i respektive partiprogram?.  

 

3.1 Tecken på islamofobi, antisemitism eller kulturrasism 
Resultatet på den första frågan är att NMRs partiprogram innehöll många tydliga tecken på 

antisemitism, långt fler än utifrån de teorier som användes i uppsatsen. I NMRs partiprogram 

finns det patologiskt hat och paranoida inslag där judar är ute efter vilja förstöra den 

västerländska civilisationen. Judiskt ägd media beskylls för att ha maskerar olika beslut på 

statlig nivå som ska ha lett till Sveriges mångkulturella utveckling,126 dessutom menar NMR 

att all media ska bli folkstyrt för att merparten av svensk massmedia styrs av agendajudar. NMR 

tror att denna massmedia propagerar för massinvandringen vilket i sin tur leder till folkmord på 

nordiska rasen. 127   

NMR tror på en global sionistisk elit för att kontrollera den globala monetära infrastrukturen, 

Samma grupp vill enbart främja staten Israel. 128 Dagens partier styrs av samma grupp och 

speglar enbart en politik som har blivit godkänd av sionisterna.129 Därutöver tvekar inte NMR 

att samma sionistiska krafter som slog Tyskland 1945 kommer med vapenmakt försöka kväsa 

eller försök till nationalsocialistiska resningar ifall de bedömer att vi saknar förmåga att försvara 

oss.130 

I SDs principprogram var det däremot betydligt svårare att hitta tecken på antingen 

antisemitism eller islamofobi, men däremot var mer tecken på kulturrasistiska tendenser i 

principprogrammet. Anna Lena Lodenius kommer fram i sin forskning om extremism från både 

höger och vänsterkanten till att SD politiker gärna vill framställa sig som normala svenskar som 

”säger vad folk tycker men inte vågar säga”.131 Lodenius menar också att SD förespråkar 

mycket lokal demokrati, men att invandrare, muslimer och många andra etniska och religiösa 

                                                
126 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 9  
127 Ibid. s. 26 
128 Ibid. s. 13 
129 Ibid. s 19 
130 Ibid. s 45 
131 Lodenius, A-L, 2006, s. 124 
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minoriteter knappast har någon plats att räkna med i det folkhem som SD talar om.132 I dagens 

principprogram skiljer det sig från vad Lodenius kom fram till.  

SD har valt att formulera sig på ett sätt som inte i direkt mening pekar på en viss religion 

eller grupp, där begreppet ”kultur” har använts för att motivera den nationella identiteten som 

SD vill stärka.133 SD målar upp en ”vi” och ”de Andra”-känsla i några av deras argumentation 

och målar upp en fientlig bild av andra kulturer samt känslan att den egna kulturen är hotad, 

vilket är en väldigt central del av kulturrasismen.  Exempelvis trycker SD på att personer som 

invandrat till Sverige ska anpassa sig efter den nordiska kulturgemenskapen.134 Internationella 

samarbeten argumenteras med att samarbeten mellan de nordiska länderna ska stärkas för att 

förstärka den nordiska identiteten.135  

I denna undersökning har undersökningen kommit fram till att SDs principprogram 

innehåller få tydliga tecken på islamofobi eller antisemitism utifrån de teorier som används. 

Exempelvis utpekas enbart islam som något dåligt vid ett tillfälle i hela principprogrammet.136  

SD föredrar kristendomen i sitt partiprogram när författaren beskriver att staten inte ska vara 

religiöst neutralt och värna om det svenska kulturarvet, således menar SD att kristendomen bör 

tillåtas ha en särställning i förhållande till andra religioner.137 Ett tydligt tecken på islamofobi, 

enligt den teori som beskrevs tidigare i kapitlet 1.7, är att SD uppfattar Islam som den religiösa 

åskådning som har svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska 

kulturen. Med denna anledning tycker SD att utländska inflytande på svenska samhället och 

kulturen bör i största möjliga utsträckning motverkas, och invandringen från muslimska länder 

bör vara begränsad.138  

Båda partierna tar upp att religionsfrihet är något som ska kvarstå, men SD menar att 

kristendom ska vara den dominerande religionen i statliga sammanhang.139 För SDs del kom 

Lipponen fram till att religionen spelade en viktig roll för partiet vid 2000-talets början. Då 

menade partiet speciellt att svenska kyrkan är en viktig kultur- och identitetsskapare i 

Sverige.140 Partiet tyckte även att kyrkan var en viktig nationell symbol. Framförallt tyckte 

partiet att kyrkans viktigaste uppgifter i samhället är att skapa samhörighetskänsla bland folket 

och fungera som ett etiskt föredöme för landets alla medborgare. Partiet menade samtidigt att 

personer med ett avvikande moraluppfattning bildar ett konkret hot mot den nationella enheten 

                                                
132 Lodenius, A-L, 2006, s. 124 
133 Sverigedemokraterna, 2014, s. 18 
134 Ibid. s. 15 
135 Ibid. s. 43  
136 Ibid. s. 27  
137 Ibid. s. 27 
138 Ibid. s. 27 
139 Ibid. s. 27 
140 Lipponen, S., 2004, s. 72 
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och leder till ökad brottslighet.141 Detta finns delvis kvar i principprogrammet då SD fortfarande 

favoriserar kristendomen,142 men också trycker SD fortfarande på att minimalt kulturella 

skillnader är bäst för samhället.143 

Salimi menar i sin bok att invandringsfientliga partier i Europa medvetet använder begrepp 

som exempelvis ”kultur” för att försöka kringgå den rasistiska stämpeln.144 Salimi kommer 

även fram till att kultur och identitet inte är statiska utan under ständig förändring, även om vi 

inte alltid är medvetna om det.145  

Både SD och NMR är emot mångkultur, men möjligtvis i olika kvantiteter. NMR vill helt 

och hållet stoppa ”massinvandringen” med nya kulturella inslag i Sverige för att det klassas 

som folkmord av den ariska rasen och det nordiska kulturarvet.146 SD menar däremot att 

mångkulturen är dåligt för den nationella identiteten och ursprungliga kulturen.147	Utifrån de 

teorier som har använts i denna uppsats och beskrevs i kapitel 1.7, 148 bedöms NMR vara djupt 

antisemitiska eftersom NMR har vid flera tillfällen visat hat- och paranoiainslag mot det judiska 

folket i sin text och anklagar dessa att vilja förstöra den västerländska ariska civilisationen.  

Gills påstår att SD använder på olämpligt sätt begrepp som ”kultur” och ”kulturarv” sen när 

SD gjorde entré i Riksdagen samt att SD är okunniga om vad kulturarvssektorns arbete går ut 

på.149 I principprogrammet idag målar SD upp att vi ska värna och hålla om det kulturarv som 

vi har, delvis för att det ska visa respekt för tidigare generationer men att kulturarvet ska fungera 

som sammanhållande kitt.150 Med andra ord menar SD att kultur och kulturarvet är statiskt. I 

tidigare partiprogram som SD har haft kom Gill fram till att deras kulturpolitik är främst för att 

de vill se tydliga gränser mellan en kulturellt definierad svensk medborgare och andra grupper 

så att de senare kan pekas ut som avvikande och inte hemmahörande i Sverige.151 Utifrån det 

aktuella principprogrammet tycker SD att utomstående kulturer ska anpassas till svenska 

förhållanden och att endast svenska makthavare kan fastställa vad som är svensk kultur.152 
 
3.2 Religiöst hot 
Den andra forskningsfrågan har blivit lite komplicerad att besvara i jämförelse med den första 

frågan. Återigen är SDs användning av övergripande begrepp som inte specificerar sina 

                                                
141 Lipponen, S, 2004, s. 73 
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144 Salimi, K., 1997, s. 81f 
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146 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 6 & 8 
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149 Gill, A., 2012, s. 112 
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inställningar till en religion orsaken. Enbart en gång omnämnes kritik i SDs partiprogram om 

en annan religion, vilket var Islam. Kontexten till deras åsikt om Islam var huruvida staten ska 

vara religiöst neutral. SD tycker att staten inte kan vara religiöst neutral för att staten då skulle 

fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet. Dessutom menar SD att Islam skulle ha det 

svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen och bör därför 

i största möjliga utsträckning motverkas.153 Lipponen kom fram till att SD omkring år 2001 

använde Islam som exempel på avvikande moral som inte passar in i det lutherska Sverige. 

Partiet ansåg att Islam har sådana ”sociala och politiska ambitioner” som strider mot den 

svenska lagstiftningen och moraluppfattningen. Med denna anledning ville SD inte tillåta 

moské- och minaretbyggen i Sverige.  

Lipponens slutsats är att det då fanns en rädsla för islamsk invasion av Sverige.154 Denna 

typen av rädsla eller motivering till att kristendomen spelar en viktig roll för Sverige i dag finns 

inte kvar i SDs partiprogram. Men det finns mindre spår av deras tycken kvar i programmet, 

exempelvis att SD vill att kristendomen ska ha en särskild plats för staten. Än idag finns det 

förakt mot Islam i partiprogrammet, men det är definitivt nedtonat i hur SD uttrycker det.155 I 

undersökningen om NMR var det mycket enklare att hitta kritik eller åsikter om en specifik 

religion, vilket i detta fall var judendomen. Mer exakt fanns det mycket kritik och åsikter mot 

en sionistisk elit som sägs styra västvärlden och folkmordspolitik mot det nordiska folket.156  

Även media anklagas vara styrda av agendajudar som ska styra folkets tankar i den riktning 

de vill genom monopol på de skrivna orden. Media anklagas likaså för att massivt propagera 

subversiva och folkfientliga idéströmningar för att gynna sina sionistiska intressen.157 NMR 

menar också att de globala sionisternas mål idag är inte bara att gagna staten Israel utan även 

att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras 

maktstruktur.158  

Argumentationsanalysen visade att båda parter för argument som är pathos, men det förekom 

även argumentation som var av logos- och ethos-karaktär. Analysen resulterade dock i att NMR 

har fler pathos-argument än SD för sin argumentation. SD har vid några tillfällen haft två 

argumentationer som bedömts vara logos, en ethos samt en hybrid av logos och pathos. NMR 

däremot hade fler pathos argument än vad SD hade. NMR förde ingen argumentation som har 

bedömts vara av logos-karaktär. NMR förde en ethos argumentation, samt två hybrider av 

Pathos-ethos och Pathos-logos.  

                                                
153 Sverigedemokraterna, 2014, s. 27 
154 Lipponen, S., 2004, s. 73 
155 Sverigedemokraterna, 2014, s. 27 
156 Nordiska motståndsrörelsen, 2017, s. 21 
157 Ibid. s. 26 
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Ett tips på nytt undersökningsområde med liknande metodval som gjort till denna uppsats 

är: SDs argumentation om religion i kyrkoval efter 2001 där Lipponens undersökning slutade, 

eller SDs argumentation i deras tidigare partiprogram. På detta sätt blir det klarare att se 

skillnader eller utvecklingar av användningen av religion som politisk faktor.159 Samtidigt kan 

det klargöra om användningen av religion i SDs partiprogram har minskat eller ökat, då Jonas 

Lindberg menar att det har ökat med åren.160 

  

	  

                                                
159 Braw, D., 2015, s. 475  
160 Lindberg, J., 2014, s. 580f  
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4. Sammanfattning 
Anledningen till att undersökningen ägde rum är för att mer extrema partier syns mer och mer 

i medier samt för att ett parti som har rötter från den högerextrema ideologin har fått mandat i 

Riksdagen och har de senaste valen fått fler och fler röster och mandat. Denna uppsats är en 

kvalitativ undersökning av SDs och NMRs partiprogram med en argumentationsanalytisk och 

diskursanalytisk inriktning där syftet var att sammanställa vad SD och NMR skriver om religion 

i deras aktuella partiprogram. Frågor som ställts är följande: Finns det tecken på islamofobi, 

antisemitism eller kulturrasism i SDs och NMRs partiprogram. Om svaret är ja: på vilket sätt 

uttrycks detta? Och Är det en specifik religion som är mer representerade som hot i respektive 

partiprogram?. Det har använts tre olika teorier i form av tre begrepp där dessa ska klargöra 

vad som definieras som islamofobi, antisemitism och kulturrasism.  

Den tidigare forskningen visade att populistiska och högerextrema grupper inte tror på 

dagens parlamentariska politiska konstruktioner som ett lämpligt system för att representera 

befolkningens åsikter, Lodenius menar att nazister tror mer på en diktatur just för att de inte ser 

den process av folkligt medbestämmande erbjuder till något positivt. Gill kom fram till i sin 

undersökning att SD missbrukar begrepp som ”kultur” och ”kulturarv” samt att SD drar tydliga 

gränser vad som är ”vår kultur” och ”de Andras kultur”. Lipponen kom fram till att SD hade en 

rädsla för Islam i kyrkovalet och att kyrkan är en extremt viktig symbol för Sverige. 

Undersökningen resulterade med att i NMRs program finns det flera olika antisemitiska 

argumentationer. I partiprogrammet finns det tydliga indikationer på att NMR tror på en judisk 

konspiration där en sionistisk elitgrupp ska styra en folkmordsidealiserad politik som främjar 

staten Israel.  

SDs partiprogram har inte islamofobiska eller antisemitiska tendenser i deras 

principprogram, förutom ett argument där Islam är den religion som har svårast att samexistera 

med den svenska och västerländska kulturen. Däremot finns det fler tecken på kulturrasism i 

SD principprogram. I SDs argumentation upplevs det flertal gånger att den svenska kulturen 

och kulturarvet är under hot. Därför vill SD ha ett sunt samhälle med minimalt av språklig, 

kulturella och religiösa skillnader för att stärka den nationella identiteten för att skapa bättre 

sammanhållningar, trygghet och stabilitet inom samhället. I NMRs partiprogram omnämns 

framförallt judendomen för stå för allt som är felaktigt i dagens Sverige och Norden. För SDs 

del har undersökningen visat att kristendomen har en särställning i samhället. SD argumenterar 

att kristendomen borde ha en särställning i statliga sammanhang för att staten annars måste 

fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån de offentliga verksamheterna och 

offentliga rummet. 
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