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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att titta på och jämföra hur Sverigedemokraterna och 

Feministiskt Initiativ konstruerar och talar om kultur och gemenskaper i politisk 

kommunikation. Intresset i studien är också att se huruvida man kan koppla dessa 

konstruktioner till reaktioner på globaliseringsprocessen. Materialet till denna studie grundar 

sig i politiska texter om kultur funna på respektive partis hemsida. Analysen utgår från ett 

diskursteoretiskt perspektiv och använder diskursanalytiska verktyg för att titta på 

konstruktioner av ”vi och dom” i texterna. Materialets resultat kopplas sedan till teorier 

rörande globalisering, nationalism och ”vi och dom”.  

Studiens analys visar två olika diskursers sätt att tala om gemenskap och kultur, dessa 

kan kopplas till teorier kring reaktioner på globaliseringsprocessen. Jämförelsen kan ses visa 

på en konflikt mellan den globala och den nationella diskursen. Analysens resultat kan även 

kopplas till en mer övergripande politisk bild som är högst aktuell inte minst i dagens Europa, 

där nationella och kulturella gränser ifrågasätts. 
 
 
 
Nyckelord: 
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Inledning  
 

Den senaste tiden har vi kunnat se ett uppsving i politiken för partier med 

nationalistiska rötter runt om i Europa. Göteborgs-Postens kulturchef Gabriel 

Byström (2014) framför sin oro när han talar om den nationalistiska framgångsvågen 

som kan ses i länder som Ungern, Österrike, Grekland, Frankrike och Danmark (GP 

2014). Teoretiker verkar oundvikligen komma in på ämnet globalisering när man talar 

om nationalism. Michael Billig (1995) och Manuel Castells (1997) är exempel på två 

teoretiker som tar upp nationalismen som en reaktion på globaliseringsprocessen. 

Billig förklarar i sin bok, Banal Nationalism, att resultatet av globaliseringen göder 

nationalstaterna, bland annat genom de vardagliga rekonstruktionerna av våra 

nationella identiteter som pågår rakt framför oss. Att vi har blivit blinda den banala 

nationalismen som dagens nationalism har utvecklats till (Castells 1997 och Billig 

1995).  

 

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga 

mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra 

övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men 

nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått.” – Sverigedemokraterna 

(2011) 

Om ovan nämnda stycke talar till fördel för den fortsatta kraften i den nationella 
identiteten som både Billig och Castells tar upp, så kan nästkommande citat belysa 
något andra teoretiker skulle peka på som ett resultat av globaliseringen i form av 
transnationella processer. De menar istället att man idag mer talar om ett gemensamt 
”världs-vi”, en transnationell identitet (Berglez, Olausson 2012). Feministiskt Initiativ 
representerar ett parti som står för feminism och antirasism. Partiet kan ses som ett 
exempel på den starka motreaktionen mot fascistiska rörelser (Feministiskt Initiativ 
2014). 
 
”OBS! Feministiskt initiativ utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett 

jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som 

också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant”- Feministiskt 

Initiativ (2014) 
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Politisk kommunikation handlar om det kommunikativa samspelet mellan 

politiska aktörer, medieaktörer och medborgare. Dessa tillsammans utgör ett socialt 

system förklarar Lars Nord (2002), i sin bok IT och demokrati, de är ömsesidigt 

beroende av varandra och de påverkar och påverkas av varandra. Flera teoretiker, 

bland annat Stuart Hall (1997) och Manuel Castells (1997), tar upp kulturens roll 

kopplat till globaliseringen och dess både inkluderande och exkluderande egenskaper.  

I min studie ligger intresset i hur partiernas politiska kommunikation, utan 

mellanhänder av medier, behandlar begreppet kultur och hur gemenskaper 

konstrueras när de pratar utifrån kultur. 

 Både Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ har anklagats för att vara 

enfrågepartier. Genom att undersöka hur de problematiserar kultur och hur de 

konstruerar gemenskap så skulle man också kunna dra paralleller till deras större 

politiska agendor.  

Castells (1997) förklarar att globaliseringen och informationssamhällets framväxt 

håller på att omvandla världen och hur vi ser på den. Detta innefattar inte minst hur vi 

ser på kultur. Jag tycker därför det är av intresse att titta på hur olika typer av 

gemenskaper skildras i politisk kommunikation och hur de politiska partierna talar om 

kultur. Genom att göra en kvalitativ, jämförande analys av två ideologiskt olika 

partier hoppas jag kunna visa på två tydliga reaktioner på globaliseringen. 

  

Syfte 
Genom att jämföra och analysera Sverigedemokraternas och Feministiskt Initiativs 
kulturpolitiska diskurser i form av texter från respektive partis hemsida vill jag visa 
två olika sätt att tala om och problematisera ”kultur” samt hur de konstruerar en 
”gemenskap”, som följaktligen kan kopplas till två olika, och högst aktuella, 
reaktioner på globaliseringsprocessen.   

 

Frågeställningar 
 

Hur definierar och problematiserar de olika partierna kultur? Hur konstruerar de ”vi 

och dom”? Vilka innefattas i ”vi” kontra ”dom” i kulturpolitiska texter? Kan man dra 

några paralleller i ett större globalt sammanhang?  
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Material och avgränsning  
 

Principprogram från Sverigedemokraterna och liknande material från Feministiskt 

Initiativs hemsida går att hitta på partiernas respektive hemsida. Detta material har 

valts till studien då dessa texter ger en koncis sammanfattning av partiernas 

ideologiska uppfattning. Politiska partier väljer med mycket stor precision hur deras 

valprogram, principprogram och valmanifestationer utformas, allt från vilka politiska 

frågor de väljer att tala om till ordval. Dessa politiska texter ska vara representativa 

för partiet och de värden och budskap som de vill förmedla.  

 

Urval 
Studien grundar sig i stycken ur Sverigedemokraternas principprogram från 2011 

samt Feministiskt Initiativs Politiska områden 2014. Under studiens gång har det även 

visats att reaktioner till följd av globaliseringsprocessen kan upptäckas enbart genom 

att undersöka partiernas kulturpolitik, eftersom reaktioner så som nationalism, 

transnationella reaktioner och konstruktioner av gemenskap även yttrar sig kulturellt.  

Genom att avgränsa studien till enbart kulturpolitik ämnar studien kunna göra en 

fördjupad analys som ansetts lämpligare. Vid en större studie hade det varit att föredra 

att analysera partiprogrammen i sin helhet. 

Det empiriska materialet som har använts är politiska texter kopplat till kultur.  

Dessa återfinns under stycke med tillhörande namn, kultur, i respektive partiprogram. 

Utöver detta är även två korta stycken ur Feministiskt initiativs text om 

”Kulturrasism” och ”Integrationspolitik” inkluderade, då dessa känns väsentliga för 

studiens syfte, samt ett avsnitt ur Sverigedemokraternas principprogram ”Sverige och 

Nationen”, som bland annat tar upp andra kulturer. Det begränsade urvalet kan 

kritiseras men har ändå bedömts tillräckligt för sitt syfte.  
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Bakgrund 
Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna grundades 1988. På deras hemsida, 

www.sverigedemokraterna.se (2014), skriver de att de är ett socialkonservativt parti 

med nationalistisk grundsyn. De betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av 

en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda 

samhället. Partiets stora genombrott kom i valet 2010 då de med 5,7 procent av 

rösterna tog sig in i riksdagen med 20 mandat. Utöver detta vann de även 70 mandat i 

15 landsting och 612 mandat i 246 kommuner samma år.  

2005 valdes Jimmie Åkesson till partiordförande. 2014 valdes Sverigedemokraterna 

för första gången in i Europaparlamentet med 9,9 procent av rösterna och skickade 

därmed ner Kristina Winberg och Peter Lundberg till Bryssel. Där har de gått med 

EU-parlamentsgruppen Frihet och direktdemokrati i Europa. Partiet strävar i 

Europaparlamentet för minskad makt över Sverige från EU. Partiet har idag strax över 

12 000 medlemmar. I det allmänna valet 2014 fick partiet 12,86 procent av rösterna, 

vilket innebär en fördubbling sedan 2010 års val, och därmed blev de landets tredje 

största parti. Deras ungdomsparti kallar sig Sverigedemokratisk Ungdom 

(Sverigedemokraterna 2014). 

 

Feministiskt initiativ  
Feministiskt initiativ grundades 2005. På deras hemsida, www.feministisktinitiativ.se 

(2014), kan man läsa att de är ett parti med feminism som utgångspunkt i deras 

politik. En antirasistisk och feministisk ideologi genomsyrar deras politik. Partiet har 

sedan 2006 kandiderat som politiskt parti i val till riksdagen, flera landsting, 

kommuner och Europaparlament. Gudrun Schyman, Stina Svensson och Sissela 

Nordling Blanco är talespersoner för partiet. I Europaparlamentsvalet 2014 fick 

partiet 5,49 procent av rösterna och vann för första gången ett mandat i 

Europaparlamentet och skickade ner Soraya Post till Bryssel. I Riksdagsvalet 2014 

fick partiet sitt bästa resultat hittills på 3,12 procent, där Stockholm fick 7,18 procent 

och hade högst antal röster av kommunerna i landet. Deras ungdomsförbund heter 

Unga feminister (Feministiskt Initiativ 2014). 
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Kultur  
Kulturbegreppet är ett begrepp med vid betydelse, denna studie använder definitionen 

kultur som sociala levnadsmönster. Eftersom kultur är ett svårdefinierat begrepp så 

har studien även ett intresse att undersöka på vilket sätt de två partierna talar om detta.  

Erik Nydahl (2010) berättar att det politiska kultur begreppet myntades på 

1960-talet då intresset för sociala frågor blev aktuellt inom politiken. Begreppet 

handlade då om vilka egenskaper som kännetecknade god demokrati och hur detta 

uppnås. Den politiska forskaren och experten, Lucien Pye (1991) , förklarar begreppet 

som summan av de grundläggande känslor, värderingar och kunskaper som ger 

innehåll och form åt politiska processer. Med detta menas på lokalpolitisk nivå ett 

brett mönster av normativa förhållningssätt som tar form och verkar genom 

kommunalmännen. Han förklarar att kulturpolitiken fick sitt stora uppsving på 1950-

talet men att intresset under 70-talet sedan svalnat för att på senare tid åter blossa upp 

som en viktig del av den politiska scenen. Politiken ser värdet i ett kraftfullt begrepp 

som genomsyrar alla sociala praktiker. Genom legitimitet, tradition, konstituerande av 

normer och nationella värden såg, och ser, den politiska scenen ett stort vinstintresse 

inom kulturpolitiken (Nydahl 2010 och Pye 1991;487-495).  

Nick Stevenson (2003) förklarar i boken Cultural Citizenship, att kulturellt 

medborgarskap måste förstås i förhållande till social transformation. Utvecklingen av 

nya konflikter, nätverk, globalisering, kommersialisering har omvandlat den tidigare 

synen på medborgarskapet. Han förklarar att i och med denna utveckling, av det 

globala, det nationella, av staden och identiteten så har en ny världsmedborgare blivit 

allt mer vanligt. Den nya världsmedborgaren rör sig över nationella gränser och kan 

inta olika identitetspositioner som kopplar det personliga till det globala.  Han 

förklarar också att världsmedborgaren och multikulturella medborgare står inför en 

konflikt med fundamentalister och deras ideal (Stevenson 2003; 35-66)  

 



   6 

 

Tidigare forskning & Teoretisk ram  
 

Globalisering 
Castells (1997) berättar i andra delen av trebandsverket Informationsåldern; 

Identitetens makt, hur globalisering och informationalisering håller på att omvandla 

världen. Dessa processer förhöjer vår produktionsförmåga, kulturella kreativitet och 

kommunikativa potential. Detta påverkar i sin tur våra institutioner och stater, som är 

byggda på kultur, geografi och historia. Man kan säga att globaliseringen och 

informationaliseringen omyndighetsförklarar samhällen (Castells 1997).  

Peter Berglez och Ulrika Olausson (2012) förklarar att i ordet ”global” ligger en 

anspelning på människans övervinnande av geografiska avstånd. Det finns inte längre 

några gränser för hur långt man kan nå. Med globalisering syftas på förflyttande av 

såväl människor som varor, idéer, teknik och kunskap. Man kan tala om 

gränsupplösande förflyttningar. Kommunikationen har blivit transnationell, alltså 

oberoende av hinder och gränser över nationer och kontinenter. Detta gör i sin tur att 

hemvister och förankring blir mindre självklara, men inte för den sakens skull 

oviktiga. Den lokala erfarenheten har förändrats i samband med det globalas 

intågande i våra liv och nationalstaten är inte längre en självklar absolut mittpunkt. 

Detta kanske inte leder till att våra etablerade identiteter, så som den nationella, 

kommer försvinna, men väl att dessa kan förändras och transformeras in i nya 

identitetspositioner, exempelvis den transnationella. De gränsöverskridande 

kommunikationsteknikerna tillåter oss till identitetsskapande utanför den egna 

nationalstaten. Medier kan hjälpa skapa nya, geografiskt obundna gemenskaper där 

man skulle kunna tala om ett gemensamt ”världs-vi”, vilket kan betraktas som en 

konkurrent till mer etablerade nationella identiteterna (Berglez, Olausson 2012).  

 

Det nationella  
Ett ämne som blir relevant när det talas om reaktioner kring dagens 

globaliseringsprocess, och som även har en nära anknytning till kultur, är nationalism. 

En teoretiker som tar upp globaliseringsprocesser är Michael Billig (1995), han menar 

att dessa bara stärker nationsstatens fortsatta dominans. I linje med Castells menar han 
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att globaliseringens era ger nationalismen ett uppsving. Detta yttrar sig dels genom 

viljan att upprätthålla nationalstaterna och dels genom rekonstruktioner av våra 

nationella identiteter, som upprätthålls av bekräftandet av de andra och de 

främmande. Billig förklarar i sin bok Banal Nationalism hur det traditionella synsättet 

att se på nationalism är föråldrat och fokuserar för mycket på den extrema och 

exotiska bilden av nationalism, exempelvis högerextremism. Problematiken enligt 

honom ligger i att vi då förbiser den han kallar banala nationalismen som pågår rakt 

framför oss i form av exempelvis flaggor och idrottsaktiviteter. Han menar på att den 

typen av nationalism blivit så integrerad i vårt medvetande att vi nästan blivit blinda 

för den och slutat reflektera kring den. Vidare menar han att nationalismen blivit till 

en ideologi som skapar och upprätthåller nationsstater och kommer fortsätta göra så 

genom den vardagliga banala nationalismen (Billig 1995). För att vidare förklara 

begreppet nationalism behöver man först ge begreppet nation en förklaring.  

Nationen är ett fundamentalt politiskt koncept som syftar på en administrativ 

anordning som anses sig ha herravälde över ett specifikt område. Nationellidentitet är 

en form av imaginär identifikation med den nationen, som uttrycker sig bland annat 

genom symboler och diskurser förklarar Chris Baker (1999). Nationen blir på så sätt 

inte bara en politisk formation utan också ett system av kulturell representation och 

den nationella identiteten produceras och reproduceras inom diskursen av nationen. 

Den symboliska och diskursiva dimensionen som är nationell identitet förmedlar och 

skapar ofta idén om ursprung, kontinuitet och tradition (Baker 1999). Stuart Hall 

(1997) menar att nationell identitet är en konstruktiv representation av delade 

erfarenheter och historia, framställd genom berättelser, litteratur, popkultur och 

television. Hall menar också att nationell identitet är ett sätt att ena kulturell mångfald 

(Hall 1997).  

Berglez och Olausson (2009) förklarar att den nationella identiteten är 

”naturaliserad”, alltså den verkar vara något naturligt medfött och oftast inget vi 

reflekterar över eller ifrågasätter. Den nationella identiteten har blivit en ideologi som 

producerar och reproducerar de nationella maktstrukturerna (Berglez, Olausson 

2009;138). Gunilla Hultén (2006) påpekar hur globalisering och transnationell 

migration har påverkat hur vi ser på nationell tillhörighet idag, eftersom att de 

territoriella grunderna har luckrats upp. Hon pekar också på att identiteter inte är fasta 
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i tid och plats, de är istället rörliga och påverkbara, att vara svensk på 1940-talet är 

inte desamma som att vara svensk idag (Hultén 2006).  

Det är först i slutet av 1700-talet som uttrycken nationalitet och nationalism 

myntas, och under 1800- talet kommer begreppet nationalism till allmän användning. 

Anna Roosvall (2005) påpekar att uttrycket är relativt nytt för vår tid och införandet 

av den ”officiella nationalismen” var då till för att främst tillgodose elitens syften 

(Roosvall 2005). Även om delar av nationalismens historia kom ur ett elit- och makt 

perspektiv så påpekar Gunilla Hultén (2009) nationens betydelse för demokratins 

framväxt som ett instrument för bygget av en nationalstat, vilket på många sätt gjorde 

nationalismen till enande och inkluderande (Hultén 2009;17).  

Filosofen Hans Ruin förklarar begreppet i Sveriges Radio (SR) programmet 

Det filosofiska rummet från den nionde Mars 2014, att den tidiga nationalismen var 

från början en frihetsrörelse, en progressiv rörelse mot imperier och förtryckare som 

tog sin början kring den Franska revolutionen. Han påpekar också att man ska vara 

försiktig med att likställa nationalism med främlingsfientlighet. Det finns trygga 

nationalstater som har en språklig och kulturell gemenskap men inte utesluter de 

främmande. Han ger som exempel Norge, som är väldigt nationalistiskt men samtidigt 

väldigt inkluderande. Journalisten Göran Rosenberg berättar i samma program varför 

han tror EU projektet, som är en större gemenskap än den nationella, inte får samma 

genomslagskraft. Han säger att EU saknar det affektiva bandet vi har till 

nationalstaterna, och identifikationen med EU blir således sämre (SR  2014). 

Castells (1997) menar att världen och våra liv idag formas av två motstridiga 

tendenser, globalisering och identitet. Vid sidan om den teknologiska revolutionen, 

kapitalismen och tron på den egna statens fall så märker vi ett uppsving för den 

kollektiva identiteten. Det rör sig om en omvandling, att den legitimerande identiteten 

tycks ha hamnat i en fundamental kris genom upplösningen av det civila samhället 

som uppkommit ur industriepoken, och följaktligen har den viktigaste 

legitimitetskällan, nationalstaten, bleknat. Kulturella kollektiv skapar därför en 

motståndsidentitet, genom att organisera ett nytt motstånd och bryta upp från det 

civila samhället de en gång uppstått ur, och exempelvis grunda nationalistiska rörelser 

som utmanar nationalstaten och de statliga institutionerna.   

Detta, säger han, leder till slutna gemenskaper som erbjuder skydd, tröst och vishet 

med liten inre differentiering och samtidigt åberopar kollektivt ansvar och gemenskap 
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som skjuter undan individen. Castells ger exempel på tre defensiva reaktioner på 

globaliseringen, och kanske mer specifikt mot mänsklighetens flertal som man kan 

hitta i samhället idag; religiös fundamentalism, kulturell nationalism och territoriella 

gemenskaper.  

 

”När världen blir för stor för att kontrolleras, vill de sociala aktörerna krympa den så 

att den åter kommer inom deras räckhåll. När nätverken upplöser tid och rum, 

förankrar sig människor i platsen och återkallar sina historiska minnen”  - Castells 

1997  

Han förklarar dessa sociala rörelser som försvarsreaktioner för att skapa mening och 

identitet genom att konstruera kulturella koder från ett historiskt material. Eviga koder 

så som Gud, nation, familj och gemenskap används av motoffensiven mot den 

virtuella verklighetens kultur. Globaliseringens tidsålder är också nationalismens 

frammarsch.  

Castells tar även upp en annan typ av social rörelse som också gör anspråk på 

att påverka hur vi ser på våra kollektiva identiteter samt hur vi på en grundläggande 

nivå vill omvandla våra mänskliga relationer. Dessa uttrycks lättare genom globala 

processer så som kommunikation, nätaktivism och självuttryck, och kan därför lättare 

mobiliseras. Han förklarar att om nationalism, religiös fundamentalism och 

territoriella gemenskaper är reaktiva rörelser så är feminismen och miljörörelsen 

proaktiva. Alltså skulle man kunna se feminismen som en motreaktion mot 

exempelvis nationalismens reaktion på globaliseringsprocessen (Castells 1997; 79ff).  

 

Diskursteori  
”En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” Förklarar Marianne 

Winter Jorgenssen och Louise Phillips (2000;7) i Diskursanalys som teori och metod.  

Diskursteorin menar till att få en förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion, där i princip alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap. Den generella tankegången hos diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är 

totala eller färdiga. Det går inte att fixera en betydelse, vilket ger möjlighet till en 

ständig kamp om definition om samhälle och identitet, vars resultat får sociala 

konsekvenser. Denna studie kommer främst byggas på teorier och diskursanalytiska 
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verktyg från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Dessa är 

huvudsakligen hämtade från deras huvudverk Hegemony and Socialist Strategy 

(1985). 

Laclau och Mouffe är tacksamma att använda på ett politiskt material då de ser 

de politiska processerna som de allra viktigaste; ”politiken har företräde”. Politiken 

ses som avgörande i hur vi tänker och handlar och därför hur vi skapar samhället. 

Teorin är tacksam att använda på en text då den innefattar influenser från Ferdinand 

de Saussure och dennes teorier om exempelvis mångtydiga tecken. Teoretikerna 

hämtar även inspiration från Jacques Lacan och dennes syn på subjektet och identitet, 

vilket gör att teorin är passande för att titta på hur identiteter och grupper konstrueras.  

  Laclau och Mouffe smälter samman sin teori med influenser från framför allt 

marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. Diskursanalysens huvudsyfte, 

förklarar Winter, Jorgenssen och Phillips (2000; 32), är att; 

 

”kartlägga de processer där vi kämpar om hur teckens betydelse ska fastställas och 

där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 

naturliga”   

 

 En diskurs konstituerar sig alltid i förhållande till något yttre, det som utesluts ur 

diskursen kallas inom diskursteorin för det diskursiva fältet. Denna del av teorin kan 

ifrågasättas då det inte är exakt fastställt hur detta fält yttrar sig. Laclau och Mouffe 

ställer sig kritiska till den klassiska västliga föreställningen om individen som 

autonomt subjekt. De riktar även kritik till marxismens teori att tanken om kollektiv 

identitet avgörs av ekonomiska och materiella faktorer. Teoretikerna har inspirerats av 

Louis Althussers subjektuppfattning och framför allt begreppet interpellation, som 

syftar till att en individ interpelleras eller ”försätts” i bestämda positioner av 

diskurserna. Exempelvis om ett barn ropar ”mamma” och kvinnan reagerar så har hon 

interpellerats med den identiteten, nämligen mamma, med detta kommer ett regelverk 

för hur hon ska agera och vilka förväntningar hon får på sig. 

I diskurserna finns det alltid angivet vilka positioner subjektet kan inta, och i 

linje med poststrukturalismen kan en diskurs aldrig etablera sig så totalt att den blir 

den enda diskursen som strukturerar det sociala. Subjektet bestäms utifrån 

diskurserna, och det finns alltid flera motstridiga diskurser. Varför ett subjekt låter sig 
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interpelleras av diskurser förklarar Laclau med hjälp av teorier tagna från Lacan om 

subjektets omedvetna ”inre”. Kortfattat menas med detta att subjektet i grunden alltid 

är splittrat, aldrig färdigt eller helt. Identitet representeras diskursivt och är således en 

identifikation med en subjektposition i diskursen. Identitet konstitueras genom 

ekvivalenskedjor, som sorterar upp tecken efter hur något/någon är eller inte är. 

Identitet är på så vis relationell, man är något genom att inte vara något annat. 

Identitet är precis som diskurser, föränderlig. Subjektet kan ha flera identiteter, 

fragmenterad, beroende på vilken diskurs den befinner sig i. Utöver detta är subjektet 

överdeterminerat, det finns alltid en möjlighet till identifiering i en situation men den 

är också kontingent, möjlig men inte nödvändig.  

Vissa av dessa begrepp, så som representation, identifikation och 

ekvivalenskedjor kommer att användas i analysen.  

Ett annat begrepp som är relevant i studien är antagonism, som är det 

diskursteoretiska begreppet för konflikt och detta finner man när olika diskurser stöter 

ihop med varandra. Antagonism uppstår exempelvis när olika identiteter hindrar 

varandra.  

Laclau och Mouffes diskursteori har, som sagts tidigare, även influenser från 

Saussure och dennes teorier om tecken. Ett tecken som syftar till mångtydlighet kallas 

element, detta tecken har inte en fixerad mening menar de. Diskursanalysen 

intresserar sig främst för de betydelseskapande processerna som uppstår när tecken får 

mening och vilken betydelse etableras när man sätter element i bestämda förhållanden 

till varandra och vilka betydelsemöjligheter utesluts i och med detta. Denna teori om 

mångtydliga element kommer bland annat att användas under studiens analys (Laclau 

& Mouffe 1985, refererad i Winther Jørgensen, Phillips 2000). Under metoddelen 

kommer textanalytiska redskap och förklaringar av dessa att tas upp ytterligare. 

På grund av att teoretikerna anser att allt alltid kan bli annorlunda menar vissa 

att de överskattar möjligheten till förändring. Lilie Chouliaraki och Norman 

Fairclough (1999) menar att Laclau och Mouffes diskursteori förbiser att alla 

individer inte alltid har samma möjlighet till förändring och att starka 

beroendeförhållanden och strukturella begränsningar så som klass, etnicitet och kön 

ibland förgör individers möjlighet till att göra ett eget val (Chouliarakaki, Fairclough 

1999). Diskursteorin håller inte med om denna kritik, och medger att det finns vissa 

aktörer som inte har samma möjlighet och att de tagit hänsyn till dessa. De medger 



   12 

också att det finns vissa sociala områden där man kan hitta stabilitet och permanens, 

men teorin saknar konkreta anvisningar i hur dessa skall undersökas närmare. Vidare 

kan teorin kritiseras för att den inte tar tillräcklig hänsyn till kausalitet och slumpen. 

För att vara en hermeneutisk tradition så är teorin inte anpassad efter att undersöka ett 

enskilt subjekt, utan teorin riktar sig mer till kollektiva identiteter.  

Diskursteorin är alltså tacksam att använda när man vill undersöka språkets 

betydelse, och närmare bestämt den diskursiva makten över tanke och de språkliga 

uttryckens tvingande karaktär. Teorin lämpar sig också för att synliggöra hur 

konstruktionen av kollektiva identiteter i diskurser ser ut, samt att den ser politik som 

en viktig meningsskapare i samhället. Allt detta gör att den fördelaktigt kan appliceras 

och användas på det valda materialet för studien (Bergström, Boréus 2012).  

 

Den globala, nationella och politiska diskursen 

Diskurser hjälper oss att kartlägga och skapa mening av vår verklighet. De tre mest 

framstående diskurserna som studien kommer beröra är den globala, den nationella 

och den politiska.  

Globaliseringsdiskursen ifrågasätter den nationella diskursen då den har en 

annan föreställning om hur världen är inrättad. Den globala diskursen har en annan 

syn på kultur och identitet än den nationella, och kan därför ses som en konkurrent till 

den nationella. Den globala diskursen ser kultur som en ström av praktiker, idéer och 

varor som rör sig utan hinder över våra nationella gränser. Den ser identitet som 

mångtydig och mångfacetterad. Den nationella diskursen konstruerar den nationella 

identiteten som den viktigaste, och i vissa fall den enda identiteten, och har en mer 

stabil syn på identitet. Kultur ses som homogen och avgränsande i den nationella 

diskursen. Man kan se den nationella och den globala diskursen som två konkurrenter 

i den geografiska identitetsdiskursen  

Orvar Löfgren (1989) beskriver i The nationalization of culture, att den 

nationella diskursen som att man alltid måste ha en särprägel. Paradoxalt nog kan man 

ändå tala om en slags nationell innehållsförteckning som talar om vad som krävs för 

att vara en riktig nation. Detta inräknar en särskild kultur och historia, ett typiskt 

landskap, traditioner, ett nationellt kök, en samling symboler och gärna en nationell 

karaktär, exempelvis brittisk humor. Den nationella uppfattningen om kultur är 
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problematisk för diskursteorin, då den nationella diskursen ser kultur som ett objektivt 

faktum där varje nation har sin egen homogena och specifika kultur (Löfgren 1989). 

Alla diskurser måste aktiveras och reproduceras för att kunna bestå. När det 

kommer till den nationella diskursen är ett uppenbart område just nationella politiska 

rörelser, men även i idrott så som fotbolls VM kan man hitta en aktivering av en 

nationell diskurs (Winther Jørgensen, Phillips 2000). 

Politik definieras som kamp mellan olika grupper om väsentliga värden, vilket 

tar sig uttryck i språket bland annat. Språket handlar då om kampen mellan dessa 

värden och maktperspektivet finns därmed redan med som en utgångspunkt för 

studien då den inriktar sig på en diskursanalys av politiska texter (Bergström, Boréus 

2012). 

 

Vi och Dom   
Användandet av diskursteorier som både teori och metod är lönsamt när man vill 

undersöka hur konstruktioner av ”vi och dom” ser ut. 

Stuart Hall (1997) förklarar att det både finns för och nackdelar med 

skapandet av ”de andra”. Frågan om ”de andra” har kommit att spela en allt viktigare 

roll inom många olika discipliner. Frågan är dock ambivalent i det att den både är 

nödvändig för vårt meningsskapande, vårt språk, kultur och sociala identiteter, men 

samtidigt är den också hotande, ett sätt att tyda fara, negativa känslor, främlingskap 

och aggression mot ”de andra”. 

Hall tar även upp stereotypifiering, vilket menas med de essentiella, 

reducerande och naturaliserande effekterna som stereotyper bär med sig. Stereotyper 

reducerar människor till mindre, specifika grupper med karaktäristiska egenskaper 

som anses som naturliga (Hall 1997).  

Richard Dyer (2013) tar upp skillnaden mellan typifiering och 

stereotypifiering. Han förklarar att det är genom ”typer” vi försöker ge vår värld 

mening. Vi förstår världen genom att kategorisera och placera människor, händelser 

och föremål till generella scheman som passar hur vi lärt oss genom vår kultur att se 

världen. Dyer förklarar vidare hur vi försöker skapa mening genom att sätta 

människor, händelser och föremål i större kategorier. Exempelvis sätter vi människor 

i roller, och ger dem medlemskap i vissa grupper beroende på exempelvis kön, klass 

etnicitet eller nationalitet. Stereotyper är när man tar ett fåtal, enkla, minnesvärda, 
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specifika och väl kända karaktärsdrag om en person och reducerar allt om den 

personen förutom dessa egenskaper, för att sedan simplifiera och överdriva dessa 

samt utesluta förändring och utveckling. Stereotyper ger oss social och symbolisk 

ordning, det skiljer det normala och det accepterade från det onormala och 

oacceptabla. Stereotyper exkluderar de som inte passar in och sticker ut. Vilka som 

hör till eller inte. Vilka ”vi” är och vilka är ”dom”. Vad som hör hemma var, och hur 

”dom andra” är. De binder samman alla ”oss” som dem ”normala” och som 

tillhörande i en imaginär gemenskap och utesluter ”dom andra” till dem som på något 

sätt är annorlunda från oss (Dyer 2013).   

Stuart Hall förklarar också hur vi skapar mening genom skillnader mellan 

binära oppositioner, såsom vit/svart, man/kvinna, svensk/utlänning. Dessa kan även 

de vara mål för förenklande och reducerade, då man antyder att något är endast de ena 

av två val. Hall anser att väldigt få binära oppositioner är neutrala. Oftast är en av 

polerna dominant och det föreligger alltid en maktrelation mellan polerna, exempelvis 

mellan vita/svarta, män/kvinnor, överklass/underklass, svensk/utländsk, vi/dom (Hall 

1997).    

Genom att studera den relationella identitetsmekanismen inom diskursteorin, 

med andra ord konstruktionen av en ”annan” som skiljer sig från en själv, och genom 

att ställa kollektiva identiteter mot varandra, exempelvis nationella, kan man genom 

denna jämförelse visa på vilka innehåll och föreställningar det råder om dessa 

”andra”.  Diskursteorin lämpar sig därför som metod att titta på när man vill analysera 

vilka ”vi” är och vilka ”dom andra är” och vilka relationer som råder mellan ”dom” 

och ”oss” (Winther Jørgensen, Phillips 2000). 

 

Metod 
 

Diskursanalys 
Genom att uppfatta gemenskaper, kollektiva identiteter, och nationalstater som sociala 

konstruktioner snarare än naturliga självklarheter så ges det en möjlighet att 

undersöka hur dessa konstrueras och reproduceras och på så sätt kan de ifrågasättas. 

Studien ämnar göra detta genom att undersöka politiska texter om kultur funna på 

respektive partis hemsida. Urvalet av materialet som undersökts har ansetts lämpat för 
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syftet med studien, att undersöka två skilda sätt att konstruera gemenskaper och 

kultur. Med hjälp av diskursteorins idéer och redskap kan man undersöka just detta. 

Teorier och diskursanalytiska redskap som använd i denna studie kommer främst från 

Laclau & Mouffe.  

Laclau och Mouffe har, som tidigare nämnts, inspirerats mycket av Saussure 

och dennes teorier om tecken. Det huvudsakliga intresset i diskursanalysen, och i 

denna analys, är att undersöka de betydelseskapande processerna som uppstår när 

tecken får mening. Element kallas de tecken i en diskurs som är mångtydiga och är i 

skallad ständig kamp. Laclau och Mouffe talar om den flytande signifikanten för de 

element inom diskursen som är speciellt öppna för olika betydelser, alltså den kan 

betyda olika saker beroende på i vilken diskurs den används i (Winther Jørgensen, 

Phillips 2000). Man kan säga att den flytande signifikanten bildar en rubrik för 

identiteten som förmedlas i diskursen och är därför ett bra redskap att applicera på 

text när man vill undersöka konstruktionen av ”vi och dom”. Genom att ekvivalera 

eller ställa den flytande signifikanten emot andra signifikanter kan man undersöka vad 

för innehåll och värden texten vill förmedla. Ekvivalenskedjor även kallat 

analogikedjor är en struktur konstituerat ur den rådande diskursen och bestående av 

element, vilka bildar en kedja som visar på hur vissa tecken är kopplade till varandra. 

Detta kan vara användbart när man vill titta på hur man pratar om exempelvis en 

identitet eller en grupp (Bergström, Boréus 2012).  

Dessa redskap är alltså alla användbara för att beskriva diskursens innehåll, då 

de hänvisar till knutpunkter i den sociala organiseringen av betydelse. Genom att 

lokalisera dessa kan man ta reda på hur diskurserna, identiteten och det sociala 

rummet är diskursivt konstruerat. 

Diskursteorin är också speciellt intresserad av den diskursiva bildningen av 

grupper, därför är gruppbildningsprocesser och gemenskaper viktiga att analysera, 

speciellt när det gäller den nationella diskursen. Målet blir då att undersöka hur de 

olika texterna artikulerar diskursiva element som hjälper att skapa och konstruera 

olika grupper. Detta kan exempelvis göras med hjälp av ekvivalenskedjor. När man 

tittar på gruppbildningsprocesser är det också av intresse att titta på representationen, 

hur talaren gör sig till representant för olika grupper och hur gruppen konstitueras, 

även detta genom ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen, Phillips 2000). 
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Den överordnade tankegången inom Laclau och Mouffes diskursteori är att sociala 

fenomen aldrig är färdiga eller totala. Det finns ingen fixerad betydelse. Detta gör att 

det ständigt finns plats för strid, som ofta resulterar i sociala konsekvenser, kring 

definitioner av samhälle och identiteter. Detta kallas antagonism i diskursteorin och är 

av intresse när man tittar på materialet. Teorierna är även bra att tillämpa på valt 

område när man vill undersöka och observera kampen mellan olika framställningar av 

världen. 

En kritisk aspekt till denna metod är att diskursanalysen ofta är öppen och inte 

innefattar en självklar uppfattning. Detta gör att teorin ofta behöver förlita sig på flera 

olika typer av insamlingar för att styrka validiteten i studien (Bergström, Boréus 

2012). Tyvärr har denna studie inte kunnat tillgodose detta och studien skulle därför 

gynnas av att vidareutvecklas, gärna med kritisk diskursteori som inslag för vidare 

kritik av sociala konstruktioner i ett större sammanhang. Det vore exempelvis 

intressant att undersöka den diskursiva nivån ytterligare och titta på hur olika personer 

konsumerar och uppfattar texterna.  

Denna studie är en kvalitativ undersökning, vilket menas att den grundar sig i 

viljan att se världen genom aktörernas ögon. Den kvalitativa forskningen har principer 

kring vad som skall gälla som giltig kunskap om den sociala verkligheten och hur 

sådan kunskap skapas. Dessa principer kommer framför allt från fenomenologin, 

naturalismen, symbolisk interaktionism och ”etogenes”. Tolkning utgör den 

grundläggande faktorn i kvalitativ forskning och således också i denna studie 

(Bryman 1997). Studien har som avsikt att undersöka både det manifesta och det 

latenta innehållet i texterna, alltså både vad som konkret uttrycks men också hur 

texten tolkas, detta för att få en fördjupad förståelse för attityder och idéer.   

Ur en kritisk synvinkel är det viktigt att beakta tolkningsfrågan samt att 

författaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som analyserats, exempelvis 

dennes egna värderingar kring materialet, även om objektivitet eftersträvats igenom 

hela arbetsgången.  

 

Tillvägagångssätt  
 

Kodfrågor:  
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- Hur talar respektive parti om kultur, Vad/vilka problematiseras? 

- Kan ett ”vi” som ställs emot ett ”dom” utskiljas i texterna och i så fall hur 

konstrueras de, kan man visa dem med hjälp av ekvivalenskedjor? 

- Kan man i de valda texternas finna spår av globaliseringsdiskursen och den 

nationella diskursen? Kan detta kopplas till konstruktionerna av vi och dom? 

 

För att ta reda på detta används diskursteoretiska redskap från Laclau & Mouffe så 

som element, flytande signifikant, subjektposition, ekvivalenskedja och binära 

oppositioner. Kodfrågorna kommer även att besvaras med hjälp av att titta på 

förekomst av ord, i vilket sammanhang ord förekommer i samt vilka 

identitetspositioner texten talar utifrån. 

 

Resultat & Analys  
 

För att undvika långa upprepningar och för ett behagligare flyt i texten så används 

förkortningarna FI istället för Feministiskt Initiativ samt SD istället för 

Sverigedemokraterna. Avsnittet kommer att redogöras för på följande sätt: 

 

1. Vad är kultur och vad är problemet (objektiva resultat) 

Definition av kultur samt respektive partis syn på kultur 

Vad de ser som det största problemet 

2. Orsak och lösning (objektiva resultat) 

Vad ser de som orsak till och lösning på problemet 

3. Diskurserna (analys) 

Politiska, Nationella, Globala.  

4.  Vi och dom (analys) 

Hur konstrueras ”vi och dom” i respektive diskurs 

5. Jämförelse, reaktioner på globalisering? (analys)  

Jämförelse mellan partierna, hur de talar om kultur och konstruktioner av ”vi 

och dom”, går det att koppla dessa till globaliseringsprocessen? 
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1. Vad är kultur och vad är problemet 
 

Resultat & analys- delen av uppsatsen inleds med att presentera objektiva resultat av 

materialet i två steg. Först presenteras FIs och SDs definitioner av kultur därefter en 

sammanfattning av vad FI och SD anser vara de största problemen när de i sina texter 

talar om kultur, vilka kulturaspekter ses som problematiska och hur de ämnar lösa 

detta. 

Därefter går studien över i tre analyserande delar, som inleds med en 

redogörelse för de övergripande diskurserna man finner i de valda texterna för att 

sedan undersöka hur respektive text konstruerar ett ”vi och dom”. Slutligen avslutas 

resultat & analys- delen med en jämförelse mellan dessa konstruktioner av ”vi och 

dom”, och om det går att koppla dessa till att vara en reaktion på 

globaliseringsprocessen.  

 

SD definierar kultur 
”Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en 

viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, 

beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, 

ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system.” – SD (2011) 

 

Vidare förklarar SD att de ser kultur som summan av allt som någonsin tänkts, 

skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen.  

Med personer som tillhör den svenska nationen syftar partiet till människor som har 

en svensk identitet. Med svensk identitet menar de tillhörighet till den svenska 

nationen, eftersom att de skiljer på medborgarskap i den svenska staten och 

tillhörighet till den svenska nationen. Partiet anser att nationen är den viktigaste 

gemenskapen som på flera sätt är fördelaktigt för det svenska samhället att fungera. 

För att vara delaktig i denna gemenskap behöver man tillhöra den svenska nationen, 

vilket är detsamma som att erhålla en gemensam svensk identitet, även kallad 

nationell identitet. Partiet anser därför att det bästa för samhället är att en så stor andel 

som möjligt av statens medborgare har en svensk identitet. SD definierar den svenska 

nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och en gemensam 
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kultur. Den gemensamma kulturen är alltså en väsentlig del för den gemensamma 

identiteten, och i sin tur samhället i stort. 

 

Problemet enligt SD 
Det framgår tydligt i texten att SD främst vill värna om den gemensamma nationella 

identiteten. Detta för att de anser att en stark kollektiv gemenskap med ett minimum 

av kulturella, religiösa och språkliga skillnader ger de bästa förutsättningarna för 

sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten i ett samhälle.  

Eftersom den gemensamma kulturen är en viktig grundsten i strävan till den 

gemensamma identiteten så problematiserar partiet det som de anser hota denna 

gemenskap, vilket då främst blir andra kulturer inom nationen, som de inte anser är 

kompatibla med den svenska, och även då andra människor från andra kulturer. Men 

även medborgare överlag som inte ser sig själva som svenska. SD ställer sig alltså 

kritiska till mångkulturalism, vare sig det innebär en gemensam mångkultur eller 

kulturella särsamhällen.  

 

”…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.” Partiet anser att detta kommer leda till 

”/.../ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, 

otrygghet och minskad välfärd som följd”. – SD (2011) 

 

FI definierar Kultur 
“I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur är 

en självklar och oundgänglig del av det mänskliga livet. Att forma en politik för 

kulturen är således att forma en politik för livet självt i all dess komplexitet och 

mångfald.” – FI (2014) 

 

FI betraktar kulturen som det som finns närmast oss i vår vardag, som formar vårt 

samhälle och oss som individer och samhällsmedborgare. Partiet förklarar ytterligare 

att de ser kulturyttringar som möjlighet till identifikation och självreflektion då de 

synliggör olika berättelser och erfarenheter. De ser på kulturen som ett verktyg att 

ifrågasätta, göra motstånd mot, begrunda, kritisera och förändra samhällets normer 
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och gränser. De anser att kulturens institutioner och mångfald av mötesplatser utgör 

det offentliga samtalet och demokratins verktyg och vagga. Därför, säger de, är 

kulturens fria uttryck en förutsättning för demokratin. 

  

 

Problemet enligt FI 
FI vill värna om den unika individen, men framför allt vill de stå upp för den utsatta 

minoriteten och de som faller utanför normens ramar i samhället och på grund av 

detta inte accepteras eller får utrymme inom kulturen. Partiet problematiserar de 

rådande strukturerna i samhället så som integrationspolitiken, heteronormer, 

könsmaktsordningen, klasstillhörighet, strukturell rasism och både historiens och 

nutids ”osynliggörande av minoriteter”. De ser ett av dagens största problem inom 

kultur i form av vad de kallar kulturrasism som förklaras vara en strukturell 

diskriminering där det finns påstådda kulturella skillnader mellan människor. Vidare 

anses problemet vara både som ett lokalt och globalt fenomen.  

 

“Istället för att diskutera hur invandrare ska integreras vill Feministiskt initiativ 

belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som hindrar människor från att 

delta i samhället på lika villkor.” – FI (2014) 

 

2. Lösning på problem 
 

SD löser 
”Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska 

nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir 

assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att 

Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad 

invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker 

ifrån den svenska” – SD (2011) 

 

Eftersom att SD ser andra kulturer som det största problemet/hotet, så förespråkar de 

främst att den svenska kulturen ska vara överordnad andra kulturella minoriteter i 

nationen Sverige. De accepterar en begränsad grupp ej assimilerade invandrare men 
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förespråkar att så många som möjligt ska anpassa sig till den svenska kulturen. Partiet 

förklarar att de gör detta möjligt genom att erbjuda utbildning inom svenskt 

samhällsliv, kultur, historia och språk. Det största ansvaret ligger dock främst på den 

enskilda individen. Samtidigt vill de öka stödet till bevarandet av den svenska 

kulturen och dra in stödet till bevarandet av andra nationella kulturer och identiteter, 

med undantag från de nationella minoriteterna. Partiet säger att den svenska kulturen 

inte är statisk utan kan förändras över tid. När de pratar om kulturella influenser som 

kommer utanför nationens gränser förklarar de att dessa ”kan bli en del av svensk 

kultur om det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt.” Samtidigt som 

partiet förespråkar assimilationspolitik och ”ta seden dit man kommer” så 

problematiserar de detta. 

 

”Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det 

ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte 

överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella 

samhällen.” – SD (2011) 

 

 

FI löser 
”Vi behöver öka tillgången på kulturella öppna arenor, med strävan att skapa möten 

mellan olika kulturyttringar, mellan professionella och amatörer och mellan 

människor i olika åldrar, av olika kön, med olika etnicitet, religion och funktionalitet. 

Alla och olika perspektiv behövs och alla människor har lika rätt att genom kulturens 

olika uttrycksformer utvecklas under hela sin livstid.” – FI (2014) 

 

Eftersom att FI ser det rådande systemet i sin helhet som upphovet till kulturell 

diskriminering och rasism så är deras lösning att införliva en feministisk 

jämställdhetspolitik inom kulturpolitiken, som på alla andra områden. Detta främst 

för att ge en delaktighet åt och låta kulturen representera även marginaliserade 

grupper. De eftersträvar att göra kulturen öppen, accepterad och tillgänglig för alla. FI 

anser att politiken har ett ansvar att hjälpa utveckla kulturinstitutioner och 

utbildningar som ska stärka den kulturella mångfalden.  

 



   22 

3. De övergripande diskurserna  
  

För att övergå i den mer analyserande delen av denna studie redogörs här för texternas 

mest framträdande diskurser och diskursordning.  Båda texterna är politiska texter 

skrivna för ett specifikt partis politiska ändamål; att fånga opinion hos väljare. I båda 

de texter som analyserats har partierna framhävt sin ideologiska värdegrund, 

nationalism och feminism. 

 

”Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, 

gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och 

bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat 

som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den 

solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark 

känsla av gemenskap.” – SD (2011) 

 

“Kulturens former och uttryck är ett språk, ett sätt för mänskligheten att 

kommunicera, som vi alla har lika rätt att ta del av, lära och använda efter förmåga. 

Oberoende av till vilken verklighet vi föds finns kulturen som grund för varje 

människas fostran, möjlighet till utveckling, utbildning och fortbildning. Varje 

människa har rätt att oavsett kön, klass, sexualitet, funktionalitet, etnicitet eller ålder 

ges plats och möjlighet att genom kulturens uttrycksformer lära och utvecklas under 

hela sin levnad. ”– FI (2014) 

 

Partierna kan ses som representanter för deras respektive parti men också ideologi. 

Som representant menar diskursteorin att de talar om gruppen eller utifrån gruppens 

vägnar. Idealet är att det ska råda överensstämmelse mellan representanten och den 

grupp han eller hon representerar. Grupperna bildas genom ekvivaleringar av olika 

element. Laclau förklarar att konstituerandet av en grupp och representant görs i en 

rörelse. Gruppen är skapad så fort någon talar om, till en grupp eller på gruppens 

vägnar (Winther Jørgensen, Phillips 2000). Man kan enligt detta synsätt dra slutsatsen 

att de största gruppbildningarna man ser i texterna är partierna Feministiskt initiativ 

och Sverigedemokraterna. På grund av att deras politik genomsyras av deras 

respektive ideologi återfinns också i gruppbildningarna feminister och nationalister. 

För att ytterligare visa på att det är dessa grupper vi har att göra med i texterna kan 
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man använda sig av ekvivalenskedjor. En ekvivalenskedja som man hittar i FIs texter 

och som har en positiv relation till den feministiska diskursen är exempelvis 

”jämställdhet” ”kvinnors rätt” ”antidiskriminering” ”normbrytande” och ”oberoende 

av kön”. En ekvivalenskedja som går att finna i SDs texter och har en positiv relation 

till den nationalistiska diskursen är exempelvis ”gemensam identitet” ”nationell 

identiteten” ”nationen” ”lojalitet” ”tradition” ”gemensamt språk” och ”gemensam 

kultur”.  Man kan dock inte likställa den feministiska diskursen med FIs diskurs, inte 

heller SD´s diskurs med den nationella, för utöver dessa kan även fler diskurser 

återfinnas i texten, exempelvis välfärdsdiskursen osv. Men både den nationella och 

feministiska diskursen är framstående och genomsyrande för deras kulturförknippade 

texter.  

Orvar Löfgren förklarar att den nationella diskursen har en mall som oftast 

kan appliceras på vilken nation som helst. Denna innefattar exempelvis en historia, 

traditioner, en samling symboler och ett typiskt landskap. Detta gör att man relativt 

enkelt kan hitta den nationella diskursen i en text såsom SDs. 

Element som ”stärk kulturens mångfald” ”möten mellan olika kulturyttringar” 

”stärkt kulturell mångfald” ”mänskligheten att kommunicera” ”globalt” och ”alla 

människor” kan hittas i ekvivalenskedjan i FIs texter och har positiv relation till 

globaliseringsdiskursen. Den globala diskursen har en annan syn på kultur och 

identitet än den nationella och kan därför ses som en konkurrent mot den nationella 

diskursen som finns hos SD. Den globala diskursen talar om kultur som en ström av 

praktiker, idéer och varor, där mångfald inte är något man problematiserar. Man kan 

här återkoppla till det Castells talar om som en reaktion på globaliseringen och en 

motreaktion mot nationalismen. På vissa ställen i FIs text kan man tolka en 

motreaktion mot nationalism, och indirekt SD. Stycket nedan skulle kunna vara ett 

sådant exempel.  

 

”Den kulturrasism, som blir följden, bygger på föreställningar om att ”kultur” kan 

användas för att förklara skillnader i egenskaper, förmågor och färdigheter bland 

människor” – FI (2014) 

 

De olika ideologierna ger två olika synsätt att se världen ifrån. Man kan på så sätt 

säga att det råder en kamp mellan de två diskurserna, som båda tillhör en politisk 
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diskursordning. Denna kamp kallar diskursteorin för antagonism, alltså en öppen 

konflikt mellan olika diskurser inom en diskursordning. Man kan vidare ifrågasätta 

om inte båda diskurserna är nationella i den mening att de talar om Sverige utifrån en 

politisk gemenskap men att de konstruerar den nationella gruppen och kulturen olika.  

 

4. Vi & Dom 
För att titta på hur texterna gestaltar gemenskap analyseras begreppen ”vi och dom” i 

texterna. 

”Vi” och ”Dom” konstrueras på olika sätt i de olika texterna. Tecken som är 

speciellt öppna för olika betydelser kallar Laclau och Mouffe för flytande 

signifikanter; tecken som skiftar betydelse beroende på i vilken diskurs de används i. 

Genom att ställa den ene mot den andre kan man undersöka värden och innehåll som 

diskurserna förmedlar. Människor konstrueras i grupper genom att vissa 

identitetsmöjligheter framhävs och andra ignoreras. Processer som visar på detta kan 

man urskilja med hjälp av exempelvis ekvivalenskedjor. 

 

Vi enligt SD: 

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga 

mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra 

övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men 

nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått.” – SD (2011) 

Diskursen syftar främst till subjektpositionen vi - sverigedemokrater, men även till vi 

– svenskar, användandet av ordval så som ”vår kultur” och ”oss svenskar” är två 

exempel på detta. Texten talar positivt om den svenska identiteten. Med den svenska 

identiteten menas som ovan skrivet; att man hör till den svenska nationen, som inte är 

densamma som att man hör till den svenska staten. Den nationella identiteten 

konstrueras i SDs text genom ekvivalenskedjan ”gemensam kultur”, ”gemensamt 

språk” ”självständighet” och ”lojalitet mot nationen”. Partiet representerar alltså den 

svenska identiteten och antyder även att de talar utifrån denna subjektposition. Med 

andra ord så syftar texten indirekt på att de som inräknas till ”vi” också ingår i den 

nationella gemenskapen. Texten talar alltså utifrån en nationell identitets 

subjektposition och en representativ partipolitisk subjektposition. Som citatet ovan 
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visar på så ser de nationen som den absoluta gemenskapen. Detta påstående stämmer 

dock inte överens med teoretiker, som exempelvis Roosvall, som påstår att nationen 

bara är några hundra år och är därför en relativt modern idé. SD talar även gott om 

den ”nordiska kulturgemenskapen”. Partiet förklarar att de även ser Sverige som en 

del av den skandinaviska, nordeuropeiska och europeiska gemenskapen, bland annat 

pågrund av deras kulturella likheter och att de delar en gemensam historia. Dessa 

gemenskaper är också ett skildrande av ett ”vi”.  

 

Dom enligt SD: 

Bildandet av “vi” leder i sin tur till bildandet av ett ”dom” som blir de som ej inräknas 

i den nordiska, skandinaviska, nordeuropeiska och europeiska gemenskapen. 

 

”Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om 

grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god 

sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i 

våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda 

levnadsvillkor för de människor som lever i dem.” – SD (2011) 

 

”Dom” syftar ofta till ”andra kulturer” i texten, och element som kopplas till 

gruppen ”andra kulturer” kan visas med ekvivalenskedjan; ”odemokratiska”, 

”omoraliska”, ”barbarisk sed”, ”kvinnofientliga attityder”, ”kvinnlig könsstympning” 

”språk”, ”konst”, ”folkdanser”, ”mat- och byggnadstraditioner” samt ”starka 

familjeband”. Dessa element antyder anspelningar på stereotyper som finns om andra 

kulturer. Stereotyper, förklarar Dyer, är när man förenklar och reducerar en grupp 

människor till ett fåtal specifika och överdrivna karaktärsdrag. Detta blir ett sätt att 

skilja det normala från det onormala som binder samman oss och utesluter de som 

inte passar in. 

Texten vittnar också om en binär opposition mellan svensk kultur och andra 

kulturer, där man endast kan tillhöra den ene eller den andre, och där den svenska 

kulturen är den dominanta, högre stående. I konstruerandet av ”vi och dom” är steget 

till skapandet av ett potentiellt ”hot” närmare. Eftersom att tradition och speciellt 

kulturen är en viktig del i den gemensamma identiteten, så blir ”andra kulturer” något 

som kan uppfattas som hot mot den egna.  
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Vi enligt FI:  

 

”Kulturens former och uttryck är ett språk, ett sätt för mänskligheten att 

kommunicera, som vi alla har lika rätt att ta del av, lära och använda efter egen 

förmåga.” – FI (2014) 

 

FI talar främst utifrån vi - feministiskt initiativ. Ordval så som ”vårt samhälle” och 

”vårt kulturarv” visar på att FI även talar utifrån subjektpositionen vi – svenskar.  

Partiet utmärker sig även som representanter för minoriteter, men de talar 

nödvändigtvis inte utifrån en minoritetssubjektposition. En ekvivalenskedja som visar 

på denna gruppbildning är ”nationella minoriteter”, ”personer med 

funktionsnedsättning”, ”kvinnor”, ”Hbtq – personer” och ”rasifierade grupper”. FI 

använder också ett ”vi” i benämningen ”vi alla” och i samband med ordval som 

”människor” och ”mänskligheten”. Detta verkar syfta till människor i den bredaste 

bemärkelsen utan att syfta till några nationella begränsningar alltså skulle detta kunna 

kopplas till den globala diskursen. Texten talar alltså utifrån en representativ 

partipolitisk subjektposition för minoriteter, ett nationellt – vi, samt en antydan till ett 

globalt världs – vi.  

 

 

Dom enligt FI:  

”Dom” blir följaktligen ”de rådande” som gestaltas med elementen i 

ekvivalenskedjan ”Sveriges integrationspolitik”, ”strukturella diskrimineringen”, 

”könsmaktordningen”, ”heteronormen”, ”den strukturella rasismen” samt 

”klasstillhörigheten”. Dessa fenomen förklarar partiet finns inom alla 

samhällssektorer. Man kan säga att partiet problematiserar Sverige generellt, eller 

majoriteten, de som ej tillhör den utsatta minoriteten. Partiet antyder att majoriteten, 

om än omedvetet, har stor del i den rådande situation samhället är i idag. De nämner 

bland annat ”vardagsrasism” ”fördomar” och ”stereotyper”. Även om problematiken 

med det rådande till viss del riktas mot det lokala så antyder texten ändå genom 

ordval så som ”globala maktförhållanden”, ”alla människor”, ”varje människas” och 

”både lokalt och globalt” att problemet även sträcker sig utanför nationens gränser. 
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Detta antyder att det globala också är en del av vårt problem precis som det lokala är. 

Detta kan ytterligare koppla texten till en global diskurs och ett ”världs – vi”.  

 

”Den strukturella diskrimineringen utgör basen för att ”sortera”, dvs. tilldela etniskt 

baserade privilegier åt vissa samhällsgrupper och marginalisera andra, och återfinns 

inom alla samhällssektorer.” – FI (2014) 

 

5. Jämförelse mellan partiernas Kulturbegrepp samt ”Vi och Dom”  
 

Kultur och Vi och dom är tre framstående flytande signifikanter i texterna. Vilket 

menas att de har olika betydelser i de olika diskurserna. Nedan redogörs för en 

jämförelse mellan de olika partiernas synsätt samt om dessa kan kopplas till 

globaliseringsprocessen.  

 

Kultur 
Partiernas vitt skilda sätt att se på kultur och vad detta innebär för människor kan 

kopplas till den nationella samt den globala diskursen.  

Den nationella diskursen ser den nationella identiteten som den viktigaste 

identiteten.  Detta stämmer väl överens med SDs text. Partiet ser den svenska 

kulturen som en viktig grundsten i upprätthållandet av den nationella identiteten. SD 

ser denna gemensamma kultur som stark ”bärare” av sammanhållningen inom 

nationen. Risken enligt dem är att det blir motsättningar, osämja, otrygghet och ett 

osolidariskt samhälle med en bristande välfärd i samhället om denna ”gemensamma 

bärare” inte finns eller om det inom en nation finns för många olika kulturella 

yttringar. Här kan man återkoppla till det Hall förklarar att nationell identitet ofta är, 

ett sätt att ena kulturell mångfald. SD talar om den svenska kulturen som något 

säreget och något man skall ”värna om” och i vilket andra nationaliteter ska 

”assimileras in i. När partiet sedan förklarar att denna process ofta är lång och 

problemfylld och att den i vissa fall inte lyckas överhuvudtaget, utan istället leder till 

segregerade och särkulturella samhällen, antyder partiet att de inte ser denna process 

som ett förstahandsval. De poängterar även vikten av lojalitet till den egna nationen, 

och att man inte kan ha delat medborgarskap eller kulturell tillhörighet till fler än en 

nation. Detta kan kopplas till binära oppositioner som Stuart Hall tar upp, mellan 
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svensk kultur och andra kulturer eller den svenska nationen och andra nationer, där 

den svenska gestaltas som överlägsen de andra. Baker förklarar att nationen, utöver 

att vara en politisk formation, också är ett regelverk för kulturell representation. 

Genom att tala gott om exempelvis historiska gemenskaper i Norden och 

Skandinavien samt anspela på nationen som en uråldrig och framgångsrik gemenskap, 

kan diskursen ses anspela på det Baker talar om som en idé om ursprung och 

kontinuitet, vilket också är typiskt för den nationella diskursen. SDs diskurs kan 

således i denna analys ses gestalta kultur som något uteslutande, homogent och 

statiskt, vilket stämmer överens med hur den nationella diskursen ser på kultur enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000).  Genom att rekonstruera våra nationella 

identiteter och bekräftandet av de andra och de främmande faller SDs diskurs även in 

under det som Billig tar upp som en reaktion på globaliseringsprocessen. Detta kan 

även kopplas till det Castells förklarar som motståndsrörelser mot globaliseringen, där 

sociala aktörer försöker skapa mening och identitet i en värld som bara växer genom 

att förankra människor till platser. Exempelvis genom att anspela på historiska 

och/eller kulturella arv. Dessa motståndsrörelser uppmanar till en kollektiv 

gemenskap, men till en viss gräns. Rörelserna erbjuder de tillhörande; trygghet, vishet 

och tröst där skillnaderna är få mellan individerna inom gemenskapen.  

Den globala diskursen som går att finna i FIs text, ser kultur som ett verktyg 

för att skapa möten, mellan andra människor och den egna personen. De ser kultur 

som något som skall få röra sig fritt utan gränser. Texten nämner inget om 

uteslutandet av någon kultur utan uppmuntrar istället till mångfald. De talar om 

möjligheten till att alla både skall få utöva och ta del av kulturen. FI ser kulturen som 

en viktig del i självständigt tänkande, och något som hjälper individen att reflektera 

kring och kritiskt granska både sina egna och samhällets referensramar, fördomar och 

stereotyper. Partiet kritiserar främst de uteslutande strukturer de anser kulturen och 

samhället har idag. FI har en mer mångfacetterad syn på både identitet och kultur, där 

tillhörighet till den ena kulturen inte behöver utesluta tillhörighet till en annan. Detta 

är tydligt exempel på den globala diskursen. De ställer sig kritiskt till att ”sortera in” 

människor efter deras kulturella tillhörighet. Detta skulle kunna ses indirekt syfta till 

SD och detta skulle därför kunna kopplas till det Castells talar om som en motreaktion 

mot motståndsrörelserna som reagerar på globaliseringen.  
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FIs kulturperspektiv skulle kunna kopplas till det Castells pratar om som en 

form av anpassning till globaliseringen. Eftersom att globaliseringsprocessen innebär 

bland annat förhöjd produktionsförmåga och kulturell kreativitet samt utbredande av 

kommunikativa processer så påverkas staterna, då dessa är uppbyggda på kultur, 

geografi och historia. Detta resulterar i att nationen tappar makt och att transnationella 

processer blir vanligare, där gemenskapen inte längre begränsas till inom nationella 

gränser.  

 

Vi & Dom 
Jämförelse mellan de olika konstruktionerna av ”vi och dom” hos partierna kan också 

visa på den nationella samt den globala diskursen.  

SDs ”vi” innefattar sverigedemokrater, svenskar, skandinaver och européer. 

Texten talar utifrån identifikation med den nationella identiteten, som innebär 

tillhörighet till den svenska nationen.  ”Vi” enligt FI innefattar, vi – feminister, vi - 

svenskar men man kan också se ett lika tydligt vi – världen i diskursen . Den globala 

diskursen är starkare än den nationella hos FI, men med det sagt är den nationella 

ändå närvarande. FI talar även mycket utifrån en representation för minoriteter medan 

SD representerar den nationella identiteten.   

Med ”dom” syftar SD främst till andra kulturer, andra nationer och de som 

inte innefattas av de större nordiska, skandinaviska och europeiska gemenskaperna. 

SD använder stereotyper i konstruerandet av de andra kulturerna. Användande av 

stereotyper ger social och symbolisk ordning förklarar Dyer, genom att anspela på 

stereotyper skapas en skarpare gräns om vilka som tillhör oss, det normala, från dem, 

de onormala. Stereotyper är därför enkla sätt för talaren att vägleda läsaren efter 

talarens agenda. ”Dom” enligt FI är de rådande strukturerna som FI ser både som ett 

globalt och lokalt problem. Partiet syftar dels på normer och tankesätt hos den 

generella befolkningen så som strukturerna inom politiken och samhället rent konkret 

i form av exempelvis integrationspolitik. FI verkar också syfta indirekt på SD när de 

talar om kulturrasism. Denna motreaktion på nationalism skulle kunna kopplas till det 

Castells tar upp som en proaktiv rörelse mot nationalismens reaktiva rörelse. Man 

skulle kunna säga att FI betonar problemet som något internt men även globalt, 

medan SD främst talar om problemet som något externt. Den nationella diskursen drar 

gränser, de tror starkt på den kollektiva gemenskap men det går en gräns för hur stort 
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kollektivet får vara. Den får inte rymma för många kulturella yttringar då dessa 

kommer leda till ett sämre samhälle. SDs ”vi och dom” konstruktioner kan därför ses 

skapa större klyftor mellan ”vi” och ”dom andra” utanför Sverige eller utanför 

Europa. Detta ger upphov till en mer isolerande syn på gemenskap.  

Man kan också återkoppla till det Nick Stevenson tar upp angående kulturellt 

medborgarskap, som i och med globaliseringen blir allt vanligare. Denna nya 

världsmedborgare som rör sig över nationella gränser och som kan inta både lokala 

och globala identitetspositioner skulle kunna kopplas till FIs diskurs. Stevenson tar 

vidare upp att denna mångkulturella världsmedborgare står inför en konflikt med 

fundamentalister och deras ideal. Detta skulle kunna syfta till SDs diskurs. 

Vidare kan diskursernas två skilda sätt att se på tillhörighet, identitet och 

gemenskap kan ses som två konkurrenter i den geografiska identitetsdiskursen. 
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Slutsats och diskussion 
 

Texterna som denna studie har redogjort för talar utifrån den politiska 

diskursordningen. Inom denna finner man tydligt en antagonism, en konflikt, mellan 

två diskurser, den nationella och den globala. Den nationella och den globala 

diskursen kan man tydligt se i respektive partis text. För att ytterligare visa att 

texterna kan kopplas till ovan nämnda diskurser har studien även tagit upp hur 

partierna ser på kultur samt deras konstruktioner av ”vi och dom”. Dessa 

konstruktioner kan även de knytas till den globala eller den nationella diskursen och 

visar således reaktioner och motreaktioner kopplat till globaliseringsprocessen.  

Studiens analys visar en tydlig aktivering av den nationella identitetens 

subjektposition - som är tydligt framträdande i SDs texter. En icke-identifikation med 

samma identitetsposition kan antydas i FIs texter då de ifrågasätter och 

problematiserar den rådande situationen både i Sverige och utanför, samt kultur som 

avgränsande och uteslutande. FI ser kultur som ett verktyg för samhällskritik och 

ifrågasättande vilket inte framgår i den nationella diskursen, snarare tvärt om. Kultur 

skall ses som ett sätt för samhället att fungera harmoniskt och enande under nationen. 

Utifrån detta kan man också argumentera för att FI uppmuntrar mer till det aktiva 

medborgarskapet, dvs. när makthavare kritiseras, ifrågasätts och granskas, vilket 

identifikationen med den nationella identitetspositionen, som man finner hos SD inte 

kan anses stimulera. Mouffe förklarar i Berglez och Olaussons, Mediesamhällets 

Centrala begrepp, att det är när den konfliktfyllda utanförskapspositionen, då 

identifikation sker med en minoritets gemenskap; som man kan se i FIs texter, som 

den nationella gemenskapen och dess maktstrukturer blir synlig och möjlig att 

ifrågasätta (Berglez, Olausson 2009;150). Bara för att den ena 

identifikationspositionen är aktiv menas inte att man behöver utesluta andra 

identifikationspositioner. Exempelvis skulle man kunna antyda en konflikt mellan den 

nationella identitetspositionen och den globala identitetspositionen hos FI, som både 

talar utifrån Sverige och det globala i sin text. Bergelz och Olausson tar dock upp att 

den nationella identitetspositionen oftast har en mer förankrad och etablerad position 

än exempelvis den europeiska eller globala hos många människor. Göran Rosenberg 
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nämner att det affektiva bandet till nationen är starkare än till EU (SR 2014). Detta 

skulle också förklara många nationalistiskt grundade partiers kritiska inställning till 

EU, däribland SD. Berglez och Olausson förklarar vidare att det gäller att inte 

betrakta de olika identitetspositionerna som uteslutande varandra utan snarare att de 

ömsesidigt återskapar och bidrar till varandras vidare etablering och transformation.  

Man skulle därför kunna, när FI säger att de vill ”utmana den nationella självbilden”, 

som nämns i uppsatsens inledande stycke, och ”den som är svensk”, se en strävan att 

förändra bilden av vad det är att vara ”svensk” och på så sätt transformera den 

nationella identiteten snarare än eliminera den. Detta skulle i så fall gå i linje med 

diskursteorierna från Laclau och Mouffe som säger att identitet är föränderlig och 

även kontingent, med vilket menas att det alltid finns möjlighet till identifikation i en 

situation men den är inte alltid nödvändig (Winther Jørgensen, Phillips 2000). 

En annan intressant slutsats som framkommit i arbetet med studien är betydelsen 

av identitet och identifikation hos människor. Nationen är trots allt imaginär, men det 

är uppenbart att identifikation med en specifik gemenskap är viktigt för en individ. 

Nationalistiska partier kan därför ses som att de åker snålskjuts genom att anspela på 

en redan djupt etablerad identitet som den nationella. Den banala nationalismen som 

Billig pratar om kan således ses hjälpa nationalistiskt grundade partier, såsom SD. 

Billig tar även upp att det är viktigt att nämna att nationalism inte behöver innefatta 

högerextrema eller främlingsfientliga rörelser. FI antyder i andra stycken av deras 

politik om nationalism som något enbart negativt. Man ska vara försiktig med att göra 

detta då det finns många nyanser och kategorier av nationalism. Ideologin var 

exempelvis med och byggde det demokratiska samhället en gång i tiden. Filosofen 

Hans Ruin förklarar att man måste skilja dessa typer av nationalism åt, han ger Norge 

som exempel på ett land som är väldigt nationalistiskt men inte exkluderande. Det 

verkar alltså kunna finnas både ”bra” och ”dålig” nationalism.  

Ännu en punkt som inte kan förbigås är att under arbetets gång uppdagades det i 

media att Sverigedemokraten Björn Söder gjort uttalanden där han bland annat syftar 

till att judar inte skulle vara svenskar (DN 2014). Detta och många andra av hans 

uttalanden kan direkt kopplas till partiets principprogram och deras åsikter om att man 

skiljer på medborgare av den svenska staten och tillhörighet i den svenska nationen, 

som tagits upp tidigare i denna studie. Denna händelse fick fortsatta reaktioner från 



   33 

bland annat Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som uppmärksammade detta 

principprogram och började ifrågasätta detta på ett sätt som inte gjorts tidigare.  

En annan intressant aspekt är att SDs andra politiska texter inte ger en lika tydlig 

och rak syn på deras ideologiska värdegrund som deras principprogram ger. Intressant 

är också att principprogrammet som analyserats inte är speciellt enkelt att finna på 

partiets hemsida, till skillnad från FI som påkallar deras ideologiska grunder i många, 

om inte alla, delar av deras politiska texter på nätet. Man kan därför få känslan att SD 

inte vill tala om eller skylta med vissa av partiets grundvärderingar.  

Textmaterialet som har använts i studien är ett urval av kulturpolitiska texter tagna 

från Feministiskt Initiativs och Sverigedemokraternas hemsidor. Vid en källkritisk 

reflektion av arbetet bör det tydliggöras SDs text är skriven 2011. Dock är texten 

tryckt 2014 och finns att läsa på partiets hemsida under fliken åsiktsdokument. 

Således anser jag att texten trots att den ej är uppdaterad är relevant för studien.  

En intressant observation gällande FI är att partiet gärna använder sig av en 

elitistisk retorik i deras politiska texter på nätet. Partiet använder ordval och djupare 

ideologiska resonemang som kräver kunskap inom vissa områden. Detta kan uppfattas 

som om att de vänder sig till den mer välutbildade delen av befolkningen och 

försummar de som inte är en del av denna, vilket skulle kunna upplevas problematiskt 

då de själva står upp för minoriteter och talar negativt om uteslutande faktorer i 

samhället.  

En mer utförlig studie där samtliga politiska texter skrivna av partierna analyseras 

hade varit av intresse för vidare studier. Detta för att se om slutsatserna enbart kan 

knytas till ämnet kultur.   

Viktigt att påpeka är att denna studie förlitar sig på en persons tolkning av 

texterna, där dennes egna åsikter och eventuella förförståelse kring materialet kan ha 

en viss påverkan på resultatet. Studien skulle gynnas av en vidareutveckling med 

exempelvis fler insamlingsmetoder och gärna en djupare analys kring hur texterna 

uppfattas av flera olika läsare. 

Avslutningsvis, slutsatserna i denna studie kan kopplas till en större politisk 

bild som speglar en övergripande politisk reaktion på hur Sverige, och övriga Europa, 

skall bevara det goda samhället i tider av oro, där krig och kriser får stora mängder 

människor, och däribland kulturer, att röra sig över nationsgränser. Där 

kategoriseringen av vilka ”vi” är och ”dom” således blir viktigare för oss. Denna 



   34 

studie har redogjort för två politiska diskursers olika sätt att formulera och 

problematisera kultur samt hur de konstruerar ”vi och dom”. Detta kan i sin tur visa 

på två sätt att beskriva världen. Vilka konsekvenser dessa kan tänkas få är en fortsatt 

intressant diskussion som denna studie tyvärr inte hinner gå in på. En tanke kring 

detta är dock att FIs konstruerade av ”vi och dom” är mindre tydligt än SDs . Vad kan 

konsekvenserna vara kring att ha ett tydligare definierat och enat ”vi” och ”dom” som 

SD har? Kan detta leda till en ökad känsla av samhörighet? 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1. 
 

Sverigedemokraterna 

SVERIGEDEMOKRATERNA OCH KULTUREN 

Kultur är ett mångtydigt begrepp, men används primärt i betydelsen själslig odling 
eller socialt överförda levnadsmönster. Det är framförallt den sistnämnda av dessa 
betydelser som vi menar har en helt central politisk funktion. 
Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en 
viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, 
beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, 
ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system. 
Vi är medvetna om att den nationella kulturen inte är statisk, den förändras över tid. 
Samtidigt sker djupgående förändringar oftast väldigt långsamt och dessutom utifrån 
en redan befintlig nationell och kulturell särart. 
Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur 
och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt 
förvånande att vår kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländers. 
Genom likheterna i levnadsbetingelser och årtusenden av nära och naturliga relationer 
mellan befolkningarna har en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram. Denna 
nordiska kulturgemenskap är något som Sverigedemokraterna vill bejaka och bygga 
vidare på. I en bredare mening ser vi också Sverige som en del av en nordeuropeisk, 
europeisk och västerländsk kulturgemenskap.  

Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om 
det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt . Kulturimpulser som utan att 
anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare 
eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av 
den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism. Berikande 
kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten. 

I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som 
summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer 
som tillhör den svenska nationen. Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock 
sådant som vi betraktar som tillhörande kärnan i den svenska kulturen. Till denna 
kärna räknar vi i första hand sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har 
präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i den svenska historien, har en 
stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har en stark symbolisk 
betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den svenska 
nationen eller en viss del av den svenska nationen. Det faktum att en viss företeelse är 
att betrakta som svensk är i sig inte nog för att vi skall anse den vara särskilt 
skyddsvärd, den måste också vara förenlig med en konstruktiv och demokratisk 
samhällsutveckling. 

Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den 
estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare 
generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är 
dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver 
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gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, 
gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i 
förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den 
svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som 
håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av 
gemenskap. 

Sverigedemokraterna är motståndare till både kulturimperialism och 
kulturrelativism. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk 
och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. De skilda 
kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas 
gagn. Vi accepterar och stödjer att den svenska staten hjälper en inhemsk opposition i 
andra länder som arbetar för att förändra de aspekter av ett lands kultur som står i 
direkt strid med demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Vid sidan av 
dylika kulturyttringar anser vi dock inte att någon nation eller stat har moralisk rätt 
medvetet försöka förändra eller avskaffa en annan nations kultur. Detta 
ställningstagande för global kulturell mångfald och mot kulturimperialism är dock 
inte detsamma som att vi anser att alla världens kulturer är precis lika bra. Tvärtom så 
är vi motståndare till kulturrelativismen. Det är uppenbart så att vissa kulturer är 
bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa 
demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför 
lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill 
eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. Vi vill 
naturligtvis inte att de kulturer som är dåliga på att skapa drägliga levnadsvillkor helt 
skall försvinna utan endast att de av egen kraft skall göra sig av med de för 
mänskligheten destruktiva aspekterna. Den i vissa länder utbredda seden med kvinnlig 
könsstympning kan anföras som ett konkret exempel på en sådan destruktiv aspekt. Vi 
hoppas att de länder som praktiserar denna barbariska sed väljer att avskaffa den och 
att man gör upp med de kvinnofientliga attityder som ligger till grund för den. Vi 
hoppas dock samtidigt att dessa länder håller fast vid sina språk, sin konst, sina 
folkdanser, sina mat- och byggnadstraditioner, sina starka familjeband etc. Att 
verkställa dessa förändringar ankommer dock inte i första hand på oss svenskar eller 
på någon annan nation utan på dessa länders egna befolkningar. 8.  
 
SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MÅNGKULTURALISMEN 
Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och 
nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till 
mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem. I vår tolkning är begreppet 
mångkulturalism 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. Huruvida slutmålet med de mångkulturalistiska 
strävandena är att skapa ett samhälle där alla nationella kulturer upplöses och 
sammanblandas till en ny gemensam mångkultur eller om det är att särkulturellt 
samhälle där en mängd vitt skilda nationella kulturer existerar parallellt inom samma 
stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion kommer 
att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, 
motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd. Värt att notera är att 
förekomsten av invandrare och utländska kulturimpulser inte per automatik gör ett 
samhälle mångkulturellt enligt vår definition. Ett samhälle likt till exempel det 
svenska samhället på 1960-talet, med en uttalat överordnad majoritetskultur och en 
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aktiv assimileringspolitik, men som inom sig rymmer en begränsad mängd invandrade 
individer av annan kulturell bakgrund som ännu inte är fullt ut assimilerade och som 
hyser ytliga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som 
den infödda befolkningen tagit till sig och uppskattar, är således inte att betrakta som 
en mångkultur enligt vår definition. Vårt alternativ till mångkulturalismen är en 
återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i 
landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de 
kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli 
en del av den svenska nationen. Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den 
svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i 
kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är 
överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk 
konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att 
invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. 
Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska 
kulturarvet öka. Invandrare som kommer till Sverige skall erbjudas grundläggande 
utbildning i det svenska språket, svenska lagar, svensk historia och svensk kultur och 
samhällsliv. Man skall också kunna få hjälp med att få en eventuell tidigare utbildning 
från hemlandet validerad. Utöver detta skall ansvaret för individens anpassning till det 
svenska samhället vila på den enskilde. 
 
5. SVERIGEDEMOKRATERNA OCH NATIONEN 
Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga 
mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra 
övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men 
nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten 
binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de 
döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika 
samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner. 
Nationen har utgjort grunden för demokratins och de solidariska välfärdssystemens 
framväxt. 
Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam 
identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen 
kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att 
senare i livet aktivt välja att uppgå i den. 
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige 
av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. 
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund 
som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den 
svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet 
med den svenska nationen än med någon annan nation. 
På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del 
av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra 
att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller 
kultur. 
Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma 
som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och 
problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är 
slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till 
uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares 
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ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större 
gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de 
primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt 
ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och 
värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska. 

Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och 
tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett 
nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och 
skyldigheter. 
Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens 
medborgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid 
kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. 
Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är begränsad, accepterar 
svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och 
motsättningar. 

Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att 
man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man 
är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt 
sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia 
och svenskt samhällsliv. Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat 
medborgarskap utöver det svenska och endast svenska medborgare skall ha rösträtt i 
allmänna val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   42 

Bilaga 2. 
 

Feministiskt Initiativ 

OBS! 

Feministiskt initiativ utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt 
och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att 
den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant. 

F! arbetar för att: 

 Kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena. 

 Kulturens offentligt finansierade institutioner målmedvetet arbetar internt och 
externt för ett jämställt innehåll och utbud samt aktivt arbetar för att ge röst 
och delaktighet åt marginaliserade grupper och uttryck. 

 Arbetet med att bevara vårt kulturarv görs med utgångspunkt i jämställdhet, 
normkritiska perspektiv, mångfald och samtid. 

 Införa gratis entré på statliga institutioner och museer. 

 Stärka biblioteken som mötesplats och grund för det demokratiska samtalet. 

 Öka tillgången på kulturens öppna arenor och mötesplatser såsom ateljéer, 
verkstäder, replokaler, scener, mötesplatser, caféer och gallerier. 

 Nya ekonomiska långsiktigt hållbara lösningar inom trygghetssystemen för de 
professionella kulturutövarna. 

 Undersöka förutsättningarna för att skattebefria inkomster upp till 100 000 kr inom 
det professionella kulturlivet. 

 För att lösningar utvecklas för att ersättning för upphovsrätt sker på ett sätt som 
frigör verk för visning, delning och omtolkning. 

För en hållbar och långsiktig finansieringsform som stärker public services 
möjligheter att fullfölja och utveckla sitt uppdrag. 

 

 
Kultur är livet självt 
Vill vi ha ett jämställt och demokratiskt samhälle, fritt från diskriminering, våld och 
exploatering, måste vi ha ett fritt och framåtblickande kulturliv som hjälper oss att 
odla vår empati och vår fantasi så att vi aldrig upphör att tänka självständigt – d.v.s. 
inte låter oss styras av fördomar och stereotyper. Vi måste ge plats för osäkerhet, 
intuition, reflektion och vila. Kultur är språk som lever och utvecklas tillsammans 
med andra människor. Kultur innebär möten – både med sig själv och med 
andra. Möten som får oss att utvecklas och växa som människor. Möten som får 
samhället att utvecklas och växa. 
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Stärk kulturens mångfald 
Därför måste vi stärka kulturens mångfald, bl.a. de estetiska ämnena inom hela 
utbildningsväsendet och öka tillgången på kulturskolor och konstutbildningar. 
Avgifterna vid statliga kulturinstitutioner och museum ska tas bort. Olika 
kulturyttringar ska ha större utrymme i det offentliga rummet och konstnärers 
särskilda kompetenser ska användas redan i stadsplaneringen. Vi behöver öka 
tillgången på kulturella öppna arenor, med strävan att skapa möten mellan olika 
kulturyttringar, mellan professionella och amatörer och mellan människor i olika 
åldrar, av olika kön, med olika etnicitet, religion och funktionalitet. Alla och olika 
perspektiv behövs och alla människor har lika rätt att genom kulturens olika 
uttrycksformer utvecklas under hela sin livstid. 

Kulturen som näring 
Kulturen är en av våra viktigaste näringar, dess industrier tillhör numer en av de 
starkaste motorerna för tillväxt både lokalt och globalt. Den ökade ekonomiseringen 
och instrumentaliseringen av kulturen är en del av vår samhällsutveckling. Vi ska inte 
bortse från de positiva effekter det medför t.ex. särskilda satsningar på kultur inom 
vården, skolan och kultur som regional och kommunal utveckling, men vi måste 
samtidigt med stor tydlighet värna det fria oberoende konstnärliga skapandet som 
utgör kärnan i de kulturella uttrycken och dess verksamheter. För att det ska lyckas 
måste det ekonomiska systemet inkorporera kulturens villkor. Det kräver oberoende 
grundfinansiering, nya affärsmodeller och andra sätt att mäta tillväxt och 
bärkraft. Armlängds avstånd i all offentlig finansiering av kultur är självklart såväl 
som att de professionellt yrkesverksamma inom kulturens område kan försörja sig och 
erhålla social trygghet genom utfört arbete. 

Kulturpolitik 
I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur är en 
självklar och oundgänglig del av det mänskliga livet. Att forma en politik för kulturen 
är således att forma en politik för livet självt i all dess komplexitet och mångfald. 
Konsten och kulturen har en av de bärande huvudrollerna i Feministiskt initiativs 
vision om det jämställda, jämlika och rättvisa samhälle vi vill ha. Kulturen är det som 
finns närmast oss i vår vardag, det formar vårt samhälle och oss som individer och 
samhällsmedborgare. Det är genom kulturen vi bearbetar existentiella frågor och 
skapar mellanmänskliga relationer. Kulturyttringar synliggör olika berättelser och 
erfarenheter och skapar möjligheter till identifikation och till självreflektion. Kulturen 
ger oss också verktyg att ifrågasätta, göra motstånd, begrunda, kritisera och förändra 
samhällets normer och gränser. Kulturens institutioner och mångfald av mötesplatser 
rymmer det offentliga samtalet och är demokratins vagga och verktyg. Kulturens fria 
uttryck är därför en förutsättning för demokratin. Det faktum att män är 
överrepresenterade inom kulturens alla områden innebär att kvinnors berättelser, 
erfarenheter och uttryck förblir underrepresenterade. Både historia och nutid präglas 
av osynliggörandet av kvinnor, hbtqpersoner, personer med funktionsnedsättningar, 
rasifierade grupper och nationella minoriteter. Feministiskt initiativ anser att den 
rådande könsmaktsordningen, heteronormen, den strukturella rasismen och 
klasstillhörighet begränsar det fria uttrycket genom att undertrycka, nedvärderar 
berättelser och erfarenheter samt ger inte alla lika möjlighet att delta i det offentliga 
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samtalet. Vi anser att ett jämställt och jämlikt kulturliv i sig är ett kvalitetskriterium. 
Kulturens former och uttryck är ett är ett språk, ett sätt för mänskligheten att 
kommunicera, som vi alla har lika rätt att ta del av, lära och använda efter förmåga. 
Oberoende av till vilken verklighet vi föds finns kulturen som grund för varje 
människas fostran, möjlighet till utveckling, utbildning och fortbildning. Varje 
människa har rätt att oavsett kön, klass, sexualitet, funktionalitet, etnicitet eller ålder 
ges plats och möjlighet att genom kulturens uttrycksformer lära och utvecklas under 
hela sin levnad. Vi har alla rätt att skapa, gestalta, uttrycka och förmedla våra 
personliga berättelser, åsikter, erfarenheter och frågeställningar. Vi har alla rätt att ta 
del av andra människors uttryck, det ger oss en djupare förståelse för människors 
olika synsätt, livsvillkor och erfarenheter. Kulturen är en av våra viktigaste näringar, 
dess industrier tillhör numer en av de starkaste motorerna för tillväxt både lokalt och 
globalt. Den ökade ekonomiseringen och instrumentaliseringen av kulturen är en del 
av vår samhällsutveckling. Vi ska inte bortse från de positiva effekter det medför t.ex. 
särskilda satsningar på kultur inom vården, skolan och kultur som regional och 
kommunal utveckling, men vi måste samtidigt med stor tydlighet värna det fria 
oberoende konstnärliga skapandet som utgör kärnan i de kulturella uttrycken och dess 
verksamheter. För att det ska lyckas måste det ekonomiska systemet inkorporera 
kulturens villkor. Det kräver oberoende grundfinansiering, nya affärsmodeller och 
andra sätt att mäta tillväxt och bärkraft. Armlängds avstånd i all offentlig finansiering 
av kultur är självklart såväl som att de professionellt yrkesverksamma inom kulturens 
område kan försörja sig och erhålla social trygghet genom utfört arbete. 
 
Dagens integrationspolitik vilar på rasistiska antaganden 
Vi anser det nödvändigt att problematisera Sveriges integrationspolitik utifrån ett 
feministiskt antirasistiskt perspektiv. Den nuvarande integrationspolitikens mål är att 
alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etniska och 
kulturella tillhörigheter. Trots det vilar den på rasistiska antaganden om människors 
inneboende olikheter. Feministiskt initiativ vill flytta fokus. Istället för att diskutera 
hur invandrare ska integreras vill Feministiskt initiativ belysa och bearbeta den 
strukturella diskriminering som hindrar människor från att delta i samhället på lika 
villkor. 

Kulturrasism 
Den strukturella diskrimineringen utgör basen för att ”sortera”, dvs. tilldela etniskt 
baserade privilegier åt vissa samhällsgrupper och marginalisera andra, och återfinns 
inom alla samhällssektorer. Allt oftare baseras den nutida rasismen på påstådda 
kulturella skillnader istället för, som tidigare, på föreställda biologiska skillnader 
mellan olika folkgrupper. Den kulturrasism, som blir följden, bygger på 
föreställningar om att ”kultur” kan användas för att förklara skillnader i egenskaper, 
förmågor och färdigheter bland människor. Parallellt med kulturrasismen förekommer 
även en utbredd vardagsrasism. Feministiskt initiativ anser det viktigt att utveckla en 
medvetenhet om sambanden mellan globala maktförhållanden och den rasism som i 
allra högsta grad förekommer i Sverige. 

 

 


