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Sammanfattning/Abstract 

I uppsatsen görs en kritisk diskursanalys ur ett hbtq-perspektiv av Sverigedemokraternas 
styrdokument, den partianknutna tidningen SD-Kuriren och några andra relevanta texter. 
Materialet har delats in i tre tidsperioder, 1989-1995, 1996-2002 och 2003-2015 och frågorna 
som ställs till materialet handlar om vilka problem, orsaker till problem och lösningar på 
problem som går att identifiera som centrala i de studerade texterna. De identifierade 
problemen under de olika perioderna är ”den låga nativiteten”, ”osundheten” och ”den hotade 
kärnfamiljen; samt ”den hotade kärnfamiljen och den därmed hotade nationen”. Alla dessa 
problem kan kopplas ihop med Sverigedemokraternas hbtq-politik. I ett andra steg i uppsatsen 
görs en kvantitativ studie över frekvensen av ett antal ur det studerade perspektivet centrala 
ord i partiets styrdokument och hur användningen av dessa ord varierar över tid. De studerade 
orden är sund, familj, naturlig, nation, moral, folk och nativitet. Ett par av resultaten är att 
användningen av ordet ”nation” är som mest frekvent i det senaste styrdokumentet, medan 
ordet ”sund” var mest vanligt under den mittersta av de studerade perioderna. I analysens sista 
del görs utblickar mot Sverigedemokraternas agerande på det hbtq-politiska området, under 
de senaste åren. Med hjälp av begreppen heteronormativitet, homonormativitet och 
homonationalism görs avslutningsvis ytterligare en läsning av texterna där exempel på alla 
dessa företeelser går att identifiera i materialet.  
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Förord  

Sedan maj 2010 har jag varit förbundsordförande för RFSL, Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Under dessa dryga fem år 
har det politiska läget i Sverige förändrats radikalt och bland annat frågan om hur det civila 
samhället ska förhålla sig till Sverigedemokraterna är en fråga som RFSL och många andra 
organisationer diskuterat och fattat principbeslut om. RFSL har en policy (RFSL 2010) 
gällande Sverigedemokraterna som bland annat klargör att organisationen inte bedriver 
påverkansarbete mot Sverigedemokraterna, inte bjuder in dem till möten och noga ska 
överväga vilka debatter som är värda att ta med partiets representanter. RFSL:s 
ställningstagande har huvudsakligen antirasistiska skäl. Partiets politik definieras av RFSL 
som rasistisk och RFSL kan därför inte som en organisation som också vill arbeta anti-
rasistiskt bortse från detta i beslut gällande partiet. RFSL kan inte se Sverigedemokraterna 
som ”en del av lösningen”. Att partiet också har homofoba och transfoba åsikter, vilket märks 
i ställningstaganden i sakfrågor, är naturligtvis också ett skäl, men inte det enda.  
 
Under de fem åren som jag varit ordförande har också en dramatisk upptrappning skett vad 
gäller antalet hotfulla kontakter utifrån. Många av de som hör av sig med homofoba och 
transfoba synpunkter, eller i allmänhet är kritiska till RFSL som organisation, har uppenbara 
sverigedemokratiska sympatier. Det är också ganska vanligt att människor är mycket 
upprörda över RFSL:s särbehandling av Sverigedemokraterna och har uppfattningen att 
Sverigedemokraterna inte alls särskiljer sig från andra partier när det gäller hbtq-frågor, utan 
att detta är en missuppfattning från RFSL:s sida.  
 
Bland annat ovanstående är anledningar till att jag bestämde mig för att fördjupa mig i ämnet 
Sverigedemokraterna i en akademisk uppsats. I mitt arbete har jag haft hjälp av flera personer, 
utöver min handledare Klas Ramberg. Jag vill därför passa på att tacka dessa här.  
 
I inledningen av arbetet med uppsatsen hade jag sonderande samtal om material och 
intressanta ingångar till ämnet med historikern Heléne Lööw, journalisten Daniel Poohl på 
Expo, samt kriminologen Eva Tiby. Under arbetets gång har jag haft hjälp av Anna-Sofia 
Quensel, Maria-Pia Cabero och David Lagerlöf på Expo, som alla hjälpt mig hitta material i 
Expos arkiv. Jag har också fått användbara tips av Jon Voss på QX och frilansskribenten 
Annika Hamrud. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har läst en tidig version av 
uppsatsens inledningskapitel och kommit med förslag om lämplig litteratur. Alex Fridunger 
och Catalyst McIlroy har agerat bollplank. Tack alla.  
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt RFSL är Sverigedemokraterna det parti i riksdagen som har sämst politik för hbtq-
personer. Detta framkommer bland annat i den granskning som RFSL gjorde av samtliga 
riksdagspartiers, (samt Feministiskt Initiativ och Piratpartiet), agerande i hbtq-frågor i en 
rapport inför riksdagsvalet 2014 (RFSL 2014). Under sin tid i riksdagen har partiet med få 
undantag röstat på ett sätt som RFSL bedömt är negativt för hbtq-personer. Samtidigt har 
partiet vid ett par tillfällen helt plötsligt ändrat uppfattning i någon fråga, till vad RFSL anser 
är det bättre ur ett hbtq-perspektiv, ofta utan motivering till den nya ståndpunkten. Bland 
annat slutade partiet 2014 att kräva att anslaget till föreningar som arbetar mot diskriminering 
av hbtq-personer skulle dras in. Homofobin och transfobin verkar välgrundad i partiet, men 
samtidigt inte. Att hbtq-politiska frågor inte har varit något centralt för Sverigedemokraterna 
under de senaste åren är tydligt. De har tagit få egna initiativ till att driva eller debattera 
frågorna – åt något håll.  
 
Det allra tydligaste försöket från Sverigedemokraterna att aktivt framställa sig själva som ett 
hbtq-vänligt parti gjordes under våren 2010. Den 30 mars 2010 skrev Jimmie Åkesson och 
partiets andre vice partiordförande Carina Herrstedt en debattartikel i Aftonbladet, under 
rubriken ”SD – ett parti för hbt-personer”, där de drev tesen att allt fler homo- och bisexuella 
personer väljer att ansluta sig till Sverigedemokraterna på grund av ”den starka oro som 
många homosexuella känner inför massinvandringen och det homohat som den tilltagande 
islamiseringen medför.” I artikeln bad de om ursäkt för att ”enskilda företrädare för vårt parti, 
vid enstaka tillfällen under de gångna åren, har uttalat sig på ett olämpligt och onyanserat sätt 
om homosexuella som grupp.” Skribenterna menade också att ”inga former av nedsättande 
attityder gentemot hbt-personer har någon som helst förankring i våra program och 
policydokument”; att det ”är fullt möjligt att kombinera en värdekonservativ och 
Sverigevänlig hållning med en grundläggande respekt för sexuella minoriteter”; och att de 
förstår ”att homosexuella ser sig om efter en försvarare av västerländska, demokratiska 
grundvärden. Där fyller Sverigedemokraterna en unik och mycket viktig roll i samhället” 
(Herrstedt och Åkesson 2010).  
 
I artikeln berörs ett antal av de områden som är anledningen till att jag vill skriva den här 
uppsatsen: Sverigedemokraternas förhållningssätt till hbtq-personer och hur partiet formulerar 
sig i hbtq-politiska frågor i partiets styrdokument och andra partiproducerade texter. Samt 
partiets, vilket tydligt uttrycks i den här artikeln, under senare år ibland förekommande försök 
att inkludera hbtq-personers rättigheter i partiets ideologi och framställa sig som hbtq-
personers beskyddare, en i vissa länder välanvänd strategi från högerpopulistiska och 
högerextrema partier.  
 
Att studera ett parti genom att analysera partiprogram och andra officiella texter är inte det 
vanligaste ämnet för en forskare inom etnologi. Jag menar dock att studier av 
Sverigedemokraternas politiska diskurs borde vara ett givet ämne just för etnologer. I partiets 
texter förekommer referenser till några av de begrepp som etnologer både nu och i ämnets 
tidigare dagar intresserat sig för allra mest: här står förståelser av till exempel svenskhet, 
nation och kultur i centrum. Hur partiet använder sig av dessa för att fånga upp samtida 
folkliga strömningar och rädslor är i allra högsta grad ett etnologiskt ämne.   
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Syfte, problemställning och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att ur ett hbtq-perspektiv belysa och analysera den 
sverigedemokratiska diskursen, så som den framträder i det studerade materialet. Mer 
specifikt vill jag försöka besvara frågor som: Hänger den hbtq-politiska diskursen ihop med 
andra diskurser i partiet? Vilka? Hur kan ställningstaganden i hbtq-politiska frågor förstås 
utifrån detta? Vilka motiv till sina ställningstaganden har partiet?  
 
I uppsatsens olika kapitel bryter jag ner problemställningen och studerar bland annat följande 
frågor: Syns en skillnad över tid och/eller mellan olika typer av material? Vilka är de av 
partiet uppfattade problemen som politiken är tänkt att lösa, vilka är orsakerna, vilka är 
lösningarna? Hur ser den politiska praktiken ut utanför de studerade texterna?  
 
Mitt fokus på hbtq-politik gör att jag inte alls berör många av de frågor som har en mer 
central roll inom partiet. Bland annat kommer jag inte alls att beröra diskursen kring frågor 
som till exempel synen på ”invandring” och ”mångkultur”. Jag kommer inte heller i huvudsak 
att beröra diskursen gällande Sverigedemokraternas syn på män och kvinnor och jämställdhet 
generellt.  

Kritisk diskursanalys, begrepp och tidigare forskning 
I Göran Bergströms och Kristina Boréus bok Textens makt och mening. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Bergström och Boréus, 2012) finns ett förslag 
till sortering av den studerade texten i en diskursanalys, som jag funnit användbar. Författarna 
föreslår att textinnehåll kan struktureras med hjälp av verktygen ”problem, orsaker till 
problem och lösningar till problem” (Bergström och Boréus 2012:411).  
 
Som ett exempel på en svensk avhandling som använder sig av denna typ av analysmetod 
nämner författarna statsvetaren Ulf Mörkenstam och dennes analys av den svenska 
samepolitiken i avhandlingen Om ”Lapparnas privilegier” – Föreställningar om samiskhet i 
svensk samepolitik 1831-1997” (Bergström och Boréus 2012: 387ff). Bergström och Boréus 
konstaterar att Mörkenstam byggt in en viss eklekticism i sin analys, där han hämtat 
inspiration från såväl Laclau och Mouffe, som Foucault och Fairclough. Hans analytiska 
grundstomme utgörs av analysverktyget problem-orsak-lösning. Bergström och Boréus 
framhåller att dessa begrepp kan användas för att komma åt föreställningar i en diskurs och 
sammantaget ge en problembild. De citerar Mörkenstam: ”I diskussioner om vad som är ett 
politiskt problem, vad som anses vara orsak till problemen och hur lösningar skall 
konstrueras, framträder den föreställningsvärld som legitimerar en viss typ av handling. 
Problem måste förklaras för att erhålla mening och lösningar måste rättfärdigas utifrån hur 
problemet är formulerat” (Bergström och Boréus 2012:388). Mörkenstam använder sig, 
beskriver Bergström och Boréus, av analogikedjor, som bildar en sammanställning av olika 
föreställningar: ”genom analogikedjorna framträder dels de tecken som är diskursens kärna, 
och där ett speciellt tecken är mer centralt än andra, den s.k. 
noden/nyckeltermen/förankringspunkten, /…/” (Bergström och Boréus 2012:389).  
 
Bergström och Boréus reflekterar också, i avsnittet ”Kritiska reflektioner”, över för- och 
nackdelar med olika typer av diskursanalyser och hur diskursanalytiska traditioner förhåller 
sig till andra teoretiska ingångar för politikförståelse (Bergström och Boréus 2012: 404f). Här 
nämner Bergström och Boréus särskilt statsvetaren Carol Bacchi och hennes ”What’s the 
problem represented to be?”-ansats, ursprungligen från 2001. Enligt Bergström och Boréus 
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möjliggjorde Bacchi här ett möte mellan diskursanalys och policyforskning. Bacchi ville att 
policyforskningen skulle riktas mot hur olika framställningar av problem ser ut: ”Vad är och 
hur framställs problemet inom område X? Vilka orsaker framställs?” (Bergström och Boréus 
2012:405). Mörkenstam har tydligt influerats av Bacchi (Bergström och Boréus 2012:389).  
 
I min analys har jag också valt att hämta inspiration från flera forskare, likt Mörkenstam, men 
i avsevärt mindre skala. Jag betraktar min analysmetod som en kritisk diskursanalys, bland 
annat eftersom jag kommer att inkludera kunskap om kontexten utanför de huvudsakligen 
studerade dokumenten i min analys. Jag har i detta arbete bland annat inspirerats av Norman 
Faircloughs analys av New Labour, så som den beskrivs i Bergström och Boréus 
(2012:391ff). Enligt Faircloughs modell ska i en kritisk diskursanalys ingå studier av dels 
text, dels av diskursiv praktik (bland annat om hur texten ”produceras” och ”konsumeras”) 
och den omgivande sociala praktiken, textens sammanhang. I enlighet med metoden inom 
kritisk diskursanalys, (Bergström och Boréus 2012:406), innehåller min uppsats också en 
större mängd citat.  
 
I uppsatsen har jag valt att avvända mig av begreppet ”hbtq-politik” som beskrivning på det 
jag studerar. Förkortningen ”hbtq” syftar på homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
andra personer med queera uttryck och identiteter. Tidigare användes ofta begreppet ”hbt”, en 
förkortning som introducerades i Sverige av RFSL:s tidning Kom Ut:s dåvarande 
chefredaktör Greger Eman år 2000, i syfte att få en svensk motsvarighet till den engelska 
termen ”lgbt”. ”Hbtq” har inte någon enskild upphovsperson, utan är en term som slagit 
igenom gradvis genom att flera olika aktörer börjat använda den. Ibland används 
beteckningen hbtqi, där ”i” syftar på intersex-personer, det vill säga personer som fötts med 
biologiskt kön som inte entydigt kan beskrivas som manligt eller kvinnligt. I vissa 
akademiska och feministiska sammanhang används också ibland termen lhbtq(i), där ”l” 
syftar på ”lesbiska”. L:et läggs då till för att synliggöra lesbiska kvinnor, som ibland anses 
osynliggöras inom hbtq-rörelsen, och inte inkluderas i ”h:et”. Jag använder i uppsatsen den 
just nu mest vanliga förkortningen, ”hbtq”, och använder den också relativt genomgående i 
uppsatsen, trots att de texter jag analyserar inte så ofta explicit berör hela hbtq-gruppen, utan 
ofta till exempel bara manliga homosexuella personer eller samkönade par. Jag väljer ändå att 
använda ”hbtq” genomgående eftersom det annars skulle leda till alltför utförliga diskussioner 
om vilka inom hbtq-gruppen som berörs av ett visst uttalande eller ett visst politisk 
ställningstagande. Även om ett uttalande i huvudsak är homofobt, så går det till exempel inte 
att utesluta att också transpersoner berörs, och så vidare.  
 
Analysen i uppsatsen är strukturerad efter några olika principer. Jag har för det första delat in 
min analys av materialet i tre olika tidsperioder, 1989 – 1995, 1996 – 2002 och 2003 – 2015. 
Detta eftersom jag under arbetet med uppsatsen tidigt såg en tydlig skillnad över tid. Att 
gränserna mellan de tre perioderna dragits just vid dessa år har att göra med när 
styrdokumenten för partiet skrevs om. Under den första perioden finns ingenting om hbtq-
politik i partiets styrande dokument, i den mittersta perioden finns ett särskilt avsnitt, och i 
den sista perioden har detta först återigen tagits bort, för att sedan återkomma i omarbetad 
form i det nu gällande programmet från 2011.  
 
Centrala metodologiska begrepp i uppsatsens första tre kapitel, som alltså behandlar dessa tre 
olika tidsperioder, är, inspirerat av Mörkenstam och Bacchi, problem, orsak till problem och 
lösning på problem. I det avslutande kapitlet i uppsatsens resultatdel använder jag mig bland 
annat av en kvantitativ metod inspirerad av Faircloughs studie av ”New Labour”. Jag 
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använder mig också av begrepp och analysmetoder som analogikedjor och noder. Vidare 
studerar jag i detta kapitel texternas nutida ”sammanhang”.  
 
Jag använder mig också i min analys av några begrepp och analysmodeller som har ett 
queerteoretiskt ursprung. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson gav 2006 ut boken ”Vad är 
queer?” Boken är en kortfattad introduktion till bland annat begreppet queer, dess historia och 
akademiska tillämpning. I kapitlet om heteronormativitet skriver Ambjörnsson bland annat att 
queerteoretisk teoribildning och queerteoretiska perspektiv på samhället används för att 
studera föreställningar om normalitet och avvikelse: ”Och vad får uppdelningen i 
normal/avvikande för konsekvenser för människors självförståelse och levnadsvillkor?” 
(Ambjörnsson 2006:51). Med hjälp av begreppet ”heteronormativitet” synliggörs ”att de 
normer vi lever med i dagens västerländska samhällen lyfter fram en specifik modell av 
heterosexualitet som den mest eftersträvansvärda formen av samliv” (Ambjörnsson 2006:78).   
 
I en uppdaterad version av boken, som är under utgivning, har ett avsnitt om 
”homonormativitet” tillkommit. Inspirerad bland annat av kulturanalytikern och historikern 
Lisa Duggan skriver Ambjörnsson: ”Kanske är det till och med så att normen att leva tvåsamt 
i vissa fall har kommit att överskugga normen att leva heterosexuellt. Åtminstone kan vi se 
tendenser till att den tvåsamma, respektabla homosexualiteten – den som i mångt och mycket 
liknar den ideala heterosexuella samlevnaden med ett undantag, könet – är på god väg att 
normaliseras i det svenska samhället. Att vara ’kärnfamiljshomo’ tycks helt enkelt i många 
sammanhang uppfattas som mer eller mindre accepterat” (Ambjörnsson, kommande). Lisa 
Duggan introducerade 2002 begreppet ”homonormativitet” som en beskrivning på en politik 
som inte utmanar heteronormativa institutioner som till exempel äktenskapet och dess krav på 
monogami och reproduktion, utan istället upprätthåller dem (Duggan 2002:179).  
 
Bland de etnologiska forskare som har studerat frågor som har en koppling till min uppsats 
finns bland andra Michelle Göransson och hennes avhandling Materialiserade sexualiteter. 
Om hur normer framträder och ges hållbarhet från 2012. Göranssons ämne är ett helt annat 
än mitt, hon studerar ”sexualiteter, ting, kroppar och rum” (Göransson 2012:12) och hennes 
material är, enkelt uttryckt, Stockholms queera miljöer och personer, som hon analyserar från 
ett queerfenomenologiskt perspektiv (Göransson 2012:23). I avhandlingen resonerar 
Göransson kring heteronormer, och konstaterar bland annat: ”Normer syns vanligen inte, de 
tas för givna som sanningar, som naturliga eller bortom kritik” (Göransson 2012:18).  
 
Både Ambjörnsson och Göransson refererar till kulturantropologen Gayle Rubin, som redan 
1984 skapade en modell för ett slags sexualitetens värdehierarki (Ambjörnsson 2006: 85ff, 
Göransson 2012:183). Rubins artikel ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the 
Politics of Sexuality” har blivit enormt inflytelserik och har återpublicerats ett flertal gånger 
sedan den första publiceringen i Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. (Red. 
Carol S. Vance). Mest känd har cirkeldiagrammet över den ”goda, normala och naturliga” 
sexualiteten blivit. Sådan sexualitet är bland annat heterosexuell, inom-äktenskaplig, 
monogam, reproduktiv, icke-kommersiell, inom samma generation, privat, och involverar inte 
pornografi eller sexleksaker – sexualitet som är något annat är ”dålig, onormal och onaturlig”. 
Det räcker med andra ord inte att vara heterosexuell för att leva upp till heteronormen eller 
uppfylla normerna för god sexualitet.  
 
Göransson refererar också till den brittiska forskaren Jon Binnie och dennes studie The 
Globalization of Sexuality. Binnie skriver där, redogör Göransson, om hur ”både 
homosexuella och mörkhyade under moderniteten betraktades som nationens Andra, medan 
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det idag går att iaktta en annan utveckling. Parallellt med att narrativ om homosexuellas 
rättigheter formats, har det uppkommit en ny typ av rasism där etniska Andra betraktas som 
mindre utvecklade eftersom de anses vara homofoba. /…/ Denna typ av tankegods har också 
anammats av nationalistiska och högerextrema partier både i Europa och i Sverige. Partierna 
fiskar i allt högre grad hbtq-personers röster genom hänvisningar till etniska Andras 
intolerans” (Göransson 2012:294f).  
 
Detta har kopplingar till den term som 2007 introducerades av den amerikanska genusvetaren 
och queerteoretikern Jasbir K. Puar; ”homonationalism”. I sin bok Terrorist Assemblages: 
Homonationalism in Queer Times analyserar Puar relationen mellan bland annat 
föreställningar om sexualitet, ras och kön och samtida amerikansk imperialism och politiska 
handlingar som till exempel ”kampen mot terrorismen”. I sin analys bygger Puar vidare på 
Duggans term homonormativitet och beskriver bland annat hur den nationella självbilden i 
USA numera inte bara bygger på en heteronormativ ideologi, utan också i allra högsta drag en 
homonormativ sådan, med snäva ideal vad gäller till exempel ras och klass (Puar 2007:xxv). 
Puar beskriver också bland annat hur amerikanska feministiska organisationer och 
västerländska hbtq-organisationer (se bland annat Puar 2007:5 och18ff) har agerat 
ogenomtänkt och kontraproduktivt i frågor som berört kvinnor och hbtq-personer i andra 
länder, framförallt muslimska länder, och hur hbtq-aktivister ibland annat Storbritannien och 
Nederländerna har placerat hotet mot hbtq-personer hos framförallt muslimer (Puar 
2007:xxiv); samt hur vissa amerikanska hbtq-aktivister har omfamnat den amerikanska 
nationalistiska agendan, och också själva blivit omfamnade i sin tur av samma agenda. Sin 
term ”homonationalism” beskriver Puar på följande sätt: ”a form of sexual exceptionalism – 
the emergence of national homosexuality, what I term ’homonationalism’ – that corresponds 
with the coming out of the exceptionalism of American empire” (Puar 2007:2).  
 
1993 gav etnologerna Orvar Löfgren, Jonas Frykman och Billy Ehn ut boken 
Försvenskningen av Sverige. De beskriver i bokens förord att de ville skriva boken för att det 
fanns ”ett behov av fördjupad kunskap i dagens uppskruvade diskussion om kulturarv och 
nationella identitet.” (Löfgren, Frykman, Ehn 1993:7). När detta skrevs hade 
Sverigedemokraterna bara funnits i fem år och jag tror inte att författarna kunde föreställa sig 
nivån på de ”uppskruvade diskussionerna” om till exempel nationell identitet och vem som 
egentligen är svensk som vi befinner oss i nu, 22 år senare. Jag kunde det inte, när jag läste 
boken första gången, som etnologstudent i mitten av 90-talet. I inledningskapitlet frågar sig 
författarna i en rubrik: ”Det nationella – på väg ut eller in?” Avsnittet fortsätter med bland 
annat följande iakttagelser, mot en bakgrund av en ökad närvaro i Sverige av människor med 
sitt ursprung i andra delar av världen: ”Oron över den nationella identitetens förbleknande 
eller urvattning möter vi på många områden. Paradoxalt nog kan andra samtidigt oroas över 
det nationellas våldsamma återkomst. /…/ Här hemma har samtidigt intresset för nationell 
självbespegling ökat, i takt med att Sverige blivit ett invandrarland.” Författarna nämner 
också det som borde vara en särskild anledning för etnologer att intressera sig för dessa 
frågor: ”Den svenska folklivsforskningen är ett barn av 1800-talets nationalromantik” 
(1993:12). Syftet med boken är bland annat att visa hur ”stereotyper bildas”, hur det ”som 
tidigare bara var en oreflekterad del av vardagen blir till en symbol för det nationella, blir till 
en identitetsmarkör?” (Löfgren, Frykman, Ehn 1993:16). Intressant nog för en läsare med 
backspegel-perspektiv så nämns inte Sverigedemokraternas existens i boken, trots att 
författarna ju rör sig i partiets absoluta närhet vad gäller teman.  
 
I sitt avsnitt ”Nationella ord och handlingar” i Försvenskningen av Sverige skriver Jonas 
Frykman om ”’berättelserna’ om vad som utmärker det svenska” (Löfgren, Frykman, Ehn 
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1993:123). Frykman avslutar sin granskning av dessa berättelser med att konstatera: ”Genom 
att dramat existerar skapas inte bara sammanhang med det förflutna, utan också 
förutsättningar för att möte den andre – den främmande. /…/ Det kan väcka insikten om att 
svenskheten är villkorlig – en av många möjliga kostymer. Å andra sidan kan just insikten om 
rollernas villkorlighet få människor att slå vakt om deras förmodat sanna innehåll. Och då 
väntar rasism och främlingsfientlighet som en toleransens mörka följeslagare” (Löfgren, 
Frykman, Ehn 1993: 159f).  
 
Mycket har hänt sedan Frykman skrev detta och att studera sammanhang som skapar 
”nationella berättelser” framstår som en alltmer angelägen uppgift för en etnolog, i denna tid 
då just rasism och främlingsfientlighet har slagit följe med oss på bred front och skapat en 
grund för Sverigedemokraternas växande stöd. Jag har inte kunnat hitta någon annan 
etnologisk uppsats som studerat Sverigedemokraterna, och inte heller någon annan uppsats 
inom något ämne som studerat partiet huvudsakligen just ur ett hbtq-perspektiv. Det finns 
däremot ett flertal uppsatser som studerat Sverigedemokraterna ur ett feministiskt, eller ett 
genusperspektiv.  
 
I statsvetaren Ov Christian Norocels avhandling Our People – a Tight-knit Family Under the 
Same Protective Roof. A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in 
Radical Right Populism från universitetet i Helsingfors, framlagd 2013, finns en hel del 
kopplingar till min uppsats. I avhandlingen studerar han högerpopulistiska partier från ett 
feministiskt perspektiv, och fokuserar bland annat särskilt på Sverigedemokraterna. Av 
särskilt intresse för mig är ett kort avsnitt om Sverigedemokraterna och hbtq-politiken. Bland 
annat resonerar Norocel kring föreställningar om folkhemmet, och hur Sverigedemokraterna 
uppfattar hbtq-politiska frågor i relation till dessa. Norocel gör också liknande reflektioner 
som Jon Binnie, som jag nämnde ovan, gällande hbtq-personers roll som ”de Andra” (Norocel 
2013:158).  
 
Jag menar att föreliggande uppsats kan vara av värde, särskilt inom etnologi, trots att den 
alltså studerar diskursen på ett område som inte är centralt för partiet, och trots att etnologer 
inte vanligtvis ”studerar uppåt”. Även om det är ovanligt är det inte icke-existerande och 
strategierna för och anledningarna till detta har bland annat diskuterats av etnologen Lena 
Gerholm i hennes avhandling från 1985, Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en 
kulturpolitisk försöksverksamhet. Gerholm inspirerades av antropologen Laura Nader och 
resonerade med henne om det demokratiska värdet i att ”skriva etnografi för folket om 
makthavande grupper.” Detta eftersom de flesta ”medlemmar i komplexa samhällen” inte kan 
”tillräckligt om de människor, institutioner och organisationer som påverkar deras liv” 
(Gerholm 1985:26).   

Material och insamlingsmetod, samt källkritisk diskussion   
Jag har hämtat mitt material från i huvudsak två olika arkiv; det allmänt tillgängliga digitala 
arkivet http://sdarkivet.se/, samt stiftelsen Expos arkiv. De som skapat http://sdarkivet.se/ 
beskriver det så här, under fliken ”om”: ”SD-Arkivet är en fristående satsning som publicerar 
mängder av historiskt material om Sverigedemokraterna. Hemsidan lanserades i samband med 
att SD fyller 25 år, i februari 2013 och uppdateras sedan dess kontinuerligt.” Under länken 
”Läs mer!” fortsätter skaparna bland annat så här: ”SD-Arkivet är skapat av ideella och 
nationalistiska krafter som tillsammans arbetar för att ge en korrekt och sanningsenlig bild av 
Sverigedemokraterna och dess historia.”  
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Sidan är alltså publicerad av partiet själva, eller närstående sympatisörer. Här finns 
naturligtvis skäl att fråga sig om allt material publicerats i sin helhet, eller om sidans skapare 
ägnat sig åt att censurera texter som de inte vill ska bli offentliga. Jag har dock inte kunnat 
hitta några skillnader mellan det material som publicerats på nätsidan och det som finns i 
Expos arkiv, när det gäller material som finns i båda arkiven. Jag har alltså ingen anledning 
att misstänka att SD-Arkivets skapare har manipulerat det publicerade materialet, men jag har 
naturligtvis ingen möjlighet att veta vilket material som saknas eller vilka skälen till att det 
saknas kan vara.  
 
Från SD-Arkivet har jag hämtat Sverigedemokraternas styrdokument, som utgör en stor del av 
mitt material. Under fliken ”Program” finns sju styrdokument, från Sverigedemokraternas 
start, till det nu gällande principprogrammet. De är antagna 1989, 1994, 1996, 1999, 2003, 
2005 och 2011. Det sistnämnda ligger uppe i två olika ”tryckningar”, där skillnaderna endast 
är av layoutmässig karaktär. Jag har läst den andra tryckningen.  
 
Från Expos arkiv har jag hämtat Sverigedemokraternas ”Familjepolitiska handlingsprogram” 
från 2004 och en utskriven text från Björn Söders blogg, från 2007.  
 
Förutom dessa styrdokument har jag som material för uppsatsen också använt Sverige-
kuriren/SD-kuriren. Publikationen Sverigekuriren/SD-kuriren (namnbyte 1991, i och med 
nummer 14) beskrivs på SD-Arkivet som partiets ”partiorgan”. Att tidningen i redaktionsrutan 
har en skrivning med budskapet att innehållet inte alltid behöver överensstämma med 
Sverigedemokraternas officiella ståndpunkt, betraktar jag som något som finns där för att 
möjliggöra publicering av till exempel insändare från personer som ger uttryck för åsikter som 
avviker från partilinjen. Det är naturligtvis också omöjligt att veta om det som presenteras 
som insändare eller debattartiklar faktiskt är det, eller om det är redaktionen själva som skrivit 
texter i syfte att till exempel få igång debatt i en viss fråga. Det är dock inget som spelar 
någon roll i min analys av diskursen i tidningarna. Jag kommer därför att beskriva de 
analyserade texterna som det de presenteras som.  
 
Nummer 1-13 av Sverige-kuriren, samt 14-37 av SD-Kuriren har jag laddat ner från SD-
Arkivet. Resterande nummer, fram till nummer 119, utgivet i juni 2015, har jag hämtat från 
Expos arkiv, då dessa inte publicerats av SD-Arkivet. Jag bestämde mig för att det nummer 
som var det senast utgivna när jag inledde arbetet med uppsatsen i slutet av augusti i år skulle 
vara det sista jag tog med i min analys. Några nummer saknas i Expos arkiv och dem har jag 
inte lyckats få tag i på annat håll. Utöver de numrerade numren fanns också i Expos arkiv ett 
antal specialutgivningar: Valextra 2004; ”Specialnummer” januari 2009; Höstkampanj 2009; 
samt ”Specialnummer”, Halland, Valet 2010. Dessa ingår också i mitt material.  
 
Utöver detta material har jag använt mig av en sammanställning av Sverigedemokraternas 
agerande i riksdagen i hbtq-politiska sakfrågor under åren 2010 – 2015. Sammanställningen 
har gjorts av RFSL:s politiska handläggare Lars Jonsson och innehåller information om 
motioner som på något sätt relaterar till en hbtq-politisk fråga, samt även en redovisning av 
hur Sverigedemokraterna röstat i riksdagsomröstningar i hbtq-frågor under 2011-2014. Inga 
interpellationer eller skriftliga frågor som är hbtq-relaterade har lämnats in. Jag har också läst 
två motioner i hbtq-politiska frågor som lämnades in till Sverigedemokraternas senaste högsta 
beslutande organ.  
 
Jag har också använt mig av ett par debattartiklar där centrala företrädare för partiet uttalat sig 
i hbtq-politiska frågor, likt den inledningsvis citerade artikeln av Åkesson och Herrstedt. 



9 
 

Urvalet har baserat sig i huvudsak på min och Expo-personalens personliga kännedom. Jag 
har inte haft möjlighet att inom ramen för denna uppsats göra heltäckande sökningar på nätet 
efter debattartiklar, bloggar, eller texter publicerade på Sverigedemokraternas sajter, vare sig 
historiskt eller i nutid. Detta skulle ha gjort materialet för uppsatsen alltför omfattande och 
arbetet med att hitta alla relevanta texter alltför tidskrävande. Här finns med andra ord goda 
möjligheter till ytterligare studier.  
 
Jag gjorde från början av arbetet med uppsatsen ett antagande om att de texter som direkt kan 
sägas handla om hbtq-politiska frågor skulle vara få. Därför har jag gått igenom ett ganska 
omfattande material, i syfte att hitta så mycket som möjligt som relaterar till mitt ämne. Det 
lilla antalet politiska förslag på området, som märkts i RFSL:s sammanställningar, motsvaras 
av en brist på texter inom området i partiets styrande dokument. I partiorganet finns dock, 
särskilt under vissa perioder, ett större antal texter. Jag vill vara tydlig med just det 
förhållandevis lilla utrymme de texter som ligger till grund för denna analys har i 
Sverigedemokraternas material, och min medvetenhet om detta. En källkritisk reflektion blir 
att enstaka texter och textstycken, som kanske är resultatet av en enskild partirepresentants 
särskilda engagemang i frågan, ges stort utrymme i analysen. Naturligtvis är jag också 
medveten om att texter som dessa inte kan fånga hela den rådande diskursen ens på ett sådant 
här litet område. För att få en helhetsbild skulle till exempel debatter och samtal på partiets 
beslutande möten ha behövt analyseras. En del av detta material går inte att frambringa i 
nuläget och en del bedömer jag inte vara möjligt för mig att ta del av, utifrån min nuvarande 
position som förbundsordförande för RFSL. Jag har heller inte velat inkludera samtliga texter 
som går att få tag i på området, som till exempel debattartiklar eller uttalanden av enskilda 
företrädare som inte har någon central position i partiet. Jag menar att detta också stärker 
uppsatsens resultat.  

Etik och självreflexivitet 
Jag har valt att endast använda skriftliga källor som material i min uppsats. Skälen till detta är 
flera. Dels ville jag, som jag beskriver ovan, gå till partiets antagna, styrande dokument, och 
andra skrifter som publicerats av partiet centralt. Dels bedömer jag, som jag berörde ovan, att 
det inte i min nuvarande roll som förbundsordförande för RFSL skulle vara möjligt att 
genomföra intervjuer med företrädare för Sverigedemokraterna i min roll som 
uppsatsförfattare. Jag är en relativt välkänd företrädare för RFSL, och vår ståndpunkt när det 
gäller Sverigedemokraterna är också relativt välkänd. Det skulle inte vara möjligt för den 
intervjuade personen att bortse från detta i en intervjusituation. Det skulle därmed inte vara 
möjligt för mig att genomföra intervjuer med representanter för Sverigedemokraterna om 
hbtq-politik och få användbara svar som skulle vara intressanta för syftet med den här 
uppsatsen.  
 
Jag är självklart präglad av mitt uppdrag inom RFSL, där jag sedan 2007 arbetat med politiskt 
påverkansarbete för att till exempel få igenom de förändringar i lagstiftningen som är i linje 
med RFSL:s antagna principprogram och verksamhetsplan. Jag har varit med om att ta fram 
RFSL:s policy gällande Sverigedemokraterna, som nämndes ovan, och jag har granskat och 
godkänt RFSL:s rapport inför riksdagsvalet 2014, som också nämndes ovan. Jag kan alltså 
inte anses vara ”neutral” i förhållande till Sverigedemokraterna. I den här uppsatsen 
intresserar jag mig dock inte huvudsakligen för sakpolitiken, eller huruvida 
Sverigedemokraterna har en ”bra” eller ”dålig” politik för hbtq-personer. Syftet med 
uppsatsen är att analysera diskursen i partiets styrande dokument. Detta anser jag vara fullt 
möjligt att genomföra, trots mina egna och RFSL:s uppfattningar om Sverigedemokraterna. 
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1989 – 1995: ”Vi har inte tagit upp det där 
med bögar i vårt program tidigare”  

I SD-Kuriren nummer 22 från 1994 finns på sidan 11 en insändare med rubriken ”Är homosex 
dagens ideal?” Skribenten säger sig vara ”en tjej på 23 år från Sthlm, som sympatiserar med 
partiet till praktiskt taget 100 %”. Hon undrar däremot varför Sverigedemokraterna aldrig tar 
upp frågan om homosexualitet. ”I princip dagligen konfronteras man i massmedia och ibland 
t.o.m. på gatorna (tack och lov inte så ofta som i något mer sydligt belägna länder) med detta 
för mej sjukliga fenomen. Personer som Jonas Gardell och Christer Lindarw höjs till skyarna 
och anses tillhöra vår kulturelit!! Absurt och skrämmande! Även porr finner jag lika osunt, 
demoraliserande och vidrigt som ovanstående.” Hon föreslår att partiet ska trycka upp 
”avståndstagande klistermärken” och vill gärna ha svar. Insändaren är signerad ”En vän av 
Familjen, Folkhemmet och Fäderneslandet”. (Signaturen är snarlik den slogan som under en 
tid finns som en vinjett på tidningen: ”Familj, Hembygd, Fädernesland”.)  
 
Redaktionen svarar: ”Vi har inte tagit upp det där med bögar i vårt program tidigare. Men i 
det nya program vi lägger till våren kommer säkert frågan att tas upp. Att de ohejdat kan 
sprida sin livsuppfattning i samhället medverkar till samhällets förfall och degeneration. 
Samma sak gäller givetvis kvinnoförnedrande pornografi.” Svaret avslutas med en 
förhoppning om motioner i dessa frågor inför nästa årsmöte.  

1989 och 1994 års styrdokument: den låga svenska nativiteten 
och en nationellt inriktad politik  
Det mest uppenbara gällande Sverigedemokraterna och hbtq-politiken under denna tid är att 
den är i det närmaste icke-existerande. I partiets två första antagna styrdokument från 1989 
och 1994 saknas skrivningar om partiets hållning i frågor som berör hbtq-personers 
rättigheter, det finns inga skrivningar alls om hbtq-personer. Samtidigt finns inom partiet en 
självklar negativ inställning som manifesteras i redaktionens svar till den upprörda 
stockholmstjejen. Hon lägger inom parentes till ”(…om ni nu sympatiserar med mig här vill 
säga…)” efter sitt förslag om de avståndstagande klistermärkena, men hade inte behövt oroa 
sig för att eventuellt inte mötas av sympati för sin kritiska inställning till homosexualitet. Hur 
hänger detta ihop?  
 
Med hjälp av analysverktygen problem, orsaker till problem och lösningar till problem 
(Bergström och Boréus 2012:411) identifierar jag under Sverigedemokraternas första år ett 
problem, som är intressant i en diskursanalys med ett hbtq-perspektiv: den låga svenska 
nativiteten. Det föds för få svenska barn. I partiets första två styrdokument finns detta 
problem med i de inledande problembeskrivningarna, texter som skrivits för att beskriva 
varför Sverigedemokraterna har bildats.  
 
Sverigedemokraternas första partiprogram antogs vid Riksårsmötet den 10 juni 1989. 
Dokumentet saknar sidnumrering, men är 15 sidor långt och inleds med en sorts 
problembeskrivning, under rubriken ”Bakgrund”. Bland annat redogörs här för partiets 
historiesyn; att Sverige har haft en ”storartad ekonomisk och social utveckling” (s 1, min 
numrering) tack vare den ”nationella samhörigheten och frånvaron av främmande 
folkminoriteter” (min s 1). På flera ställen används i positiva ordalag beskrivningen 
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”homogen” (min s 1) av den tidigare svenska befolkningen. Detta hotas nu, eftersom 
Socialdemokraterna har öppnat gränserna och driver en politik med krav på ”internationell 
solidaritet” (dessa ord är satta inom citattecken i dokumentet, min s 1). Detta är en 
”självmordspolitik” (min s 2), som leder till Sveriges ”upplösning och undergång” (min s 2), 
genom bland annat ”olösliga invandrarproblem, ökat våld och ökad brottslighet” (min s 2). 
Olof Palme pekas ut som huvudansvarig för detta, medan tidigare socialdemokratiska ledare 
som Per-Albin Hansson och Tage Erlander omnämns i positiva ordalag, bland annat med 
kopplingen till det av dem skapade ”folkhemmet”.  
 
1994 har dokumentet layoutats något och har också sidnumrering. Den inledande 
problembeskrivningen är annorlunda. Tonläget i bakgrundsbeskrivningen av Sverige har 
närmast poetiska ambitioner och bland annat citeras en dikt av Verner von Heidenstam. 
Texten inleds: ”Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk, vilka 
efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvön i 
besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiderna i ett rike…” (s 3). 
Detta kan jämföras med 1989 års inledning: ”Sverige har länge varit förskonat från krig och 
undsluppit inbördeskrig och revolutioner där broder dödat broder…” (s 2). 1989 slås fast: 
”Problemen började när socialdemokraterna under sin nyvalde partiordförande Olof Palme 
allt ljudligare utbasunerade som sitt utrikespolitiska mål kommunisternas gamla slagord 
”internationell solidaritet”. Då öppnades våra gränser…” (min s 1). 1994 har den 
huvudsakliga problembeskrivningen justerats. Nu beskrivs ”politiska missgrepp” (s 3) som 
tog sin början på 60-talet och förvärrades med tiden: ”Internationalismen inom de traditionella 
politiska ideologierna fick fullt genomslag i tänkandet, inom såväl befolkningspolitiken som 
den ekonomiska politiken. Hedervärda begrepp som nationen och familjen trampades i 
smutsen” (s 3).   
 
Här finns en intressant parallell i Försvenskningen av Sverige. Orvar Löfgren skriver i sitt 
avsnitt ”Nationella arenor” om socialdemokratins ursprungliga fokus på internationalism, 
vilket under arbetarrörelsens tidiga år togs till intäkt för att partiet var ett hot mot nationen och 
nationens intressen. Sedan partiet kommit till makten blev denna analys svårare att hålla fast 
vid, men, skriver Löfgren, bilden av partiet ”som internationalister med ambitionen att radera 
ut stora delar av kulturarvet” (1993:53), bet sig fast hos många debattörer. 
Sverigedemokraterna anknyter här alltså till en äldre debatt, dock utan att referera till denna.  
 
Skillnaderna mellan de två dokumenten är tydliga, vad gäller det problem, den låga svenska 
nativiteten, som jag här fokuserar på. 1994 har detta getts en betydligt mer central och 
integrerad plats i partiets politik. Begrepp som var centrala i problembeskrivningen 1989, de 
”öppna gränserna”, har här försvunnit, och ersatts av ”internationalismen” som påverkat 
”befolkningspolitiken”. 1994 introduceras också i detta sammanhang ”familjen” som 
”hedervärt begrepp” med tydlig koppling till ”nationen”. Detta saknades 1989.  
 
1994 års dokument är dock inte en helt ny text. Det är tydligt att dokumentet omarbetats, men 
baserats på 1989 års text. Efter de inledande avsnitten jag beskrivit ovan följer till exempel, i 
båda dokumenten, följande beskrivning av situationen i landet på min sida 2, respektive 3: 
”De som har styrt Sverige har genom sin politik bidragit till upplösningen av vägledande 
etiska och moraliska principer. Resultatet har visat sig bl a i hög brottslighet, skilsmässor, 
splittrade hem, aborter och en låg svensk nativitet.” Här fångar texten in såväl ”problem” 
(bland annat skilsmässor, aborter, låg nativitet – där de två första i min analys också kan sägas 
vara orsaker till det sistnämnda) och ”orsaker till problem” (den förda politiken, upplösning 
av etiska och moraliska principer).  
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Lite längre fram i dokumenten, fortfarande under rubriken ”Bakgrund” fokuseras ytterligare 
på orsaker till de definierade problemen. 1989 skriver partiet: ”Socialdemokraternas 
familjefientliga politik har bidragit till många av de problem som samhället har idag. Genom 
en skattepolitik som tvingat ut kvinnorna i arbetslivet har barnen kommit i kläm. Många barn 
och ungdomar har förlorat fotfästet i tillvaron därför att de inte erhållit den trygghet och de 
traditionella normer som föräldrar och familjer i generation efter generation givit sina barn.” 
1994 har styckets inledning justerats något: ”Den familjefientliga politik som har förts har 
bidragit till många av de problem som samhället har idag. Genom en skattepolitik som 
undergrävt möjligheten för föräldrar att uppfostra sina barn i hemmet har barnen kommit i 
kläm.” (Att texten nu har mindre fokus på Socialdemokraterna är inte överraskande eftersom 
Sverige när detta program antogs hade en borgerlig regering.) Som avslutning på det 
inledande kapitlet ”Bakgrund” finns i de båda dokumenten samma mening, som lanserar 
partiets övergripande lösning på problemen: ”Vi tror att en nationellt inriktad politik är 
lösningen på många av de problem som Sverige har idag” (min s 3, resp s 4).  
 
I båda dokumenten följer sedan ett avsnitt med rubriken ”Inledning”. Avsnittet kan sägas vara 
ett slags sammanfattning av politiken, som sedan utvecklas i resten av dokumentet. Här 
framförs fler lösningar på problemen: ”Sverigedemokraterna anser att samhället måste föra en 
politik som uppmuntrar familjebildning och stöder såväl flergenerationsfamiljerna som 
barnfamiljerna. Våra uppväxande barn måste få den trygghet och kärlek som bara föräldrar 
kan ge. Aborter, kriminalitet och moraliskt förfall kan stävjas genom vägledande insatser i 
hem och skola” (min s 4, resp s 5). 
 
Förslaget till lösningar på problem på det familjepolitiska området utvecklas sedan under 
rubriken ”Skattepolitik”. Båda åren lyder delar av texten: ”Skattelagstiftningen måste 
utformas så att familjebildning gynnas liksom barnfamiljer med låga inkomster. /…/ 
Barnfamiljer med inkomster understigande en viss nivå skall erhålla skattelättnader i 
proportion till antalet barn” (min s 7, resp s 7).  
 
Under rubriken ”Familjen” utvecklas de politiska förslagen till lösningar på problemet med 
den låga nativiteten ytterligare, efter det att synen på familjens roll i samhället beskrivits. 
Texten är identisk i de båda dokumenten, med undantag av en tillagd mening i 1994 års 
program, som saknar betydelse för innehållet. Bland annat står:  
 

Familjen är och förblir den grundläggande beståndsdel kring vilken vårt 
samhälle är uppbyggt. /…/ Därför vill Sverigedemokraterna skapa en 
familjevänligare atmosfär i hela samhället. /…/ Det gäller också att försöka 
undvika splittring av flergenerationsfamiljerna, vilket sker när uppväxande 
ungdomar i glesbygden tvingas flytta till tätorterna, t ex av arbetsmarknadsskäl. 
Familjegemenskap och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela 
vårt samhälle och stärker folkhemsandan. Barnen är vår framtid och de ska vara 
välkomna till lycka och glädje för föräldrarna och inte som nu - en ekonomisk 
belastning för vilken man måste ordna förvaring! Familjepolitiken måste 
utformas så att den uppmuntrar familjebildning och främjar flerbarnsfamiljer 
(min s 8, s 8).  

 
Lösningen är tydlig 1989: ”Sverigedemokraterna anser att modern (eller annan 
vårdnadshavare) skall ha rätt till avlönat hemarbete på heltid under barnets tre första år. 
Därefter skall bidrag ges till en hemarbetande förälder fram till skolstarten. 
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Sverigedemokraterna vill ge skattelättnader till barnfamiljer enligt en skala där skatten blir 
lägre för varje barn” (min s 8). 1994 är förslaget något justerat, men grundidén är densamma. 
Partiet skriver också explicit: ”Sverigedemokraterna vill verka för ekonomiska 
förutsättningarna (sic) för en höjd nativitet.” Dessutom ska ”kulturimpulser från vilka osunda 
levnadsideal” följer ”fjärmas från barnen”, och de ska få ”känna stolthet över att vara svensk” 
(s 8). Dessa skrivningar fanns inte 1989, där istället ett annat förslag till lösning på problemet 
presenteras: ”Skolan måste undervisa i familjekunskap så att barn och ungdomar på ett 
naturligt sätt kan förberedas inför framtida familjebildning” (min s 9).  
 
I 1989 års program följer efter detta avsnitt ett särskilt stycke med rubriken ”Aborter” som 
alltså särskilt fokuserar en av orsakerna till problemet med den låga nativiteten och kommer 
med ett antal förslag till lösningar. Här skrivs bland annat:  
 

Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen när det gäller aborter. Detta för 
att motverka den ökade respektlösheten för mänskligt liv som alltmer breder ut 
sig. Samtidigt behöver samhället markera att män och kvinnor i större 
utsträckning måste ta ansvar för sina handlingar. Sverigedemokraterna förordar 
en moralisk upprustning och menar att en graviditet skall vara resultatet av ett 
fast förhållande mellan en man och en kvinna. /…/ Aborternas antal i Sverige 
har under decennier legat skandalöst högt - 1988 nästan 39 000 - och det är 
huvudsakligen svenska kvinnor som söker abort. /…/ Kopplingen mellan 
abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med 
onaturliga inslag i befolkningspolitiken (min s 9).  

 
1989 års program har också ett särskilt avsnitt med rubriken ”Invandringen”. Här beskrivs den 
”ansvarslösa” invandringspolitiken och hur denna borde förändras. Det tydliggörs också att 
politiken på detta område är en del av partiets ”befolkningspolitik”, precis som frågorna om 
aborter och adoption: ”Den långsiktiga målsättningen med vår befolkningspolitik är att 
successivt ’vända’ på invandrarströmmen” (min s 11). 1994 har kopplingen mellan till 
exempel synen på aborter och synen på invandringen gjorts ännu tydligare, genom att 
politiken på dessa områden samlats ihop under den gemensamma rubriken 
”Befolkningspolitiken”. Här skriver partiet:  
 

Sverigedemokraternas viktigaste politiska målsättning är att återskapa ett 
svenskt Sverige /…/ Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen när det 
gäller aborter. Samhället måste också öka sin information till medborgarna om 
innebörden av en abort. Samhället måste tydligt markera att män och kvinnor 
måste ta ansvar för sina handlingar. Sverigedemokraterna förordar en moralisk 
upprustning och menar att en graviditet skall vara resultatet av ett fast 
förhållande mellan en man och en kvinna. /…/ Aborternas antal i Sverige har 
under decennier legat skandalöst högt, nästan i nivå med massinvandringen, och 
det är huvudsakligen svenska kvinnor som gör abort. Här krävs information och 
upplysning i kombination med en ny familjepolitik för att komma till rätta med 
problemet. /…/ Möjligheten att adoptera svenska barn ska öka, samtidigt som 
möjligheten att adoptera utomnordiska barn starkt begränsas (s 10).   

 
Det finns alltså stora likheter mellan texterna från 1989 och 1994, men också en del 
betydelsefulla skillnader. 1994 sätts närmast ett lika-med-tecken mellan antalet aborter, som 
”svenska kvinnor” har gjort, och antalet invandrade personer, 1989 nämns endast en siffra, 
som anses vara för hög, på antalet utförda aborter. 1994 skrivs också tydligare att adoptioner 
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av utomnordiska barn är ett problem, 1989 att ”adoptionsbehovet” skulle utredas, och detta 
sätts i relation till antalet utförda aborter – det verkar finnas en tanke på att kunna göra något 
slags matchning mellan de som vill göra abort och de som vill adoptera.  

En folkmordspolitik och ett livsodugligt folk: SD-Kuriren om 
problemet med den låga nativiteten  
I partiorganet Sverige-Kuriren/SD-Kuriren finns flera texter som fokuserar samma problem. 
Jag presenterar här bara ett urval av dessa. I det allra första numret av Sverige-Kuriren, som 
alltså publicerades innan det första partiprogrammet tillkom, finns en punktlista med 
Sverigedemokraternas politik. Bland annat nämns de ovan belysta ”befolkningspolitiska” 
frågorna, dock utan att benämnas på detta sätt, med följande förslag till lösningar på 
problemet med den låga nativiteten: ”Samhället måste verka för att ge starkt stöd till 
flerbarnsfamiljer… Antalet aborter måste begränsas starkt” (s 23). Frågan om problemet med 
den låga nativiteten var alltså centralt för partiet från allra första början. I nummer 2 finns en 
längre text med rubriken ”Kris i befolkningsfrågan”, där bland annat texter av makarna 
Myrdal citeras. Artikeln avslutas med förslag för att ”vända den befolkningspolitiska 
utvecklingen”, som författaren antar inte kommer att bli verklighet ”så länge nuvarande anti-
nationella politiker får styra”. Förslagen till lösningar på problemen syftar till ”nationens 
fortbestånd” klargör han, och handlar bland annat om skattelättnader och ökade bidrag till 
barnfamiljer. För att ”öka den moraliska medvetenheten” föreslås bland annat kampanjer om 
det ”moraliskt förkastliga” med abort, samt striktare fostran så att unga inte ”ger sig hän åt 
lösaktiga sexuella förbindelser”(s 11). Nummer 3-4 innehåller en lång text av signaturen 
Linda om hur det ”starka, trygga, rättvisa Sverige” ska byggas av alla svenskar tillsammans. 
Ett av problemen som beskrivs av skribenten är ett ”livsodugligt” ”folk, där männen överger 
sina kvinnor, kvinnorna sina barn och där anonym erotik och aborter ersatt personlig omtanke 
och hänsyn”. För att komma tillrätta med detta problem krävs ”kompromisslös moralsyn” (s 
19).  
 
I nummer 7-8 finns på sidan 2-3 en längre text med rubriken ”Vet svenskarna vad som krävs 
för att de ska kunna behålla sitt land?”. Anledningen till publiceringen anges vara att Sverige-
Kuriren vill ta initiativ till en angelägen debatt: ”för få svenskar är aktivt politiskt engagerade 
för att Sverige åter skall kunna bli svenskt”. Artikeln syftar ytterst till en ökad aktiv 
organisering för partiets sak. Orsaker till problemet, ”det svenska födelsetalet är lågt”, som 
nämns i texten är bland annat ”kvinnor och män som låter karriären gå före barn och familj”, 
vilket leder till att ”dugliga gener inte förs vidare”. Ett själviskt fokus på karriär och 
materiella tillgångar kritiseras. En annan orsak är att ”den kvinnliga studenten vill skaffa sig 
en utbildning ’först’ och därmed passerar sin biologiskt mest lämpliga ålder för barnbörd”. 
Texten identifierar också en ny orsak till problemet, förutom aborter: ”mycket utbrett p-
pillerätande”. Det finns förstås politiska orsaker till problemen: ”familjefientlig attityd från 
politikernas sida”, där ”samhället uppmuntrade till omfattande användning av p-piller”, 
”tvingade ut kvinnorna i arbetslivet”, och ”släppte aborterna fria”. Lösningar på problemet 
enligt texten är att ”sätta stopp för det fria aborterandet och stärka familjens roll i samhället, bl 
a genom att ge modern ökad möjlighet att vara hemma med sina små barn” (understrykningar 
i original).  
 
I nummer 9 skriver signaturen E.N en ”kommentar” (s 22-23) med anledning av några böcker 
som recenserats. Skribenten reflekterar över att ”svenska folket” har ett lågt födelsetal, men 
att ”invandrare” har många barn. ”Senast vid sekelskiftet kommer vartannat barn som föds här 
vara invandrare i första eller andra generationen.” Tankarna om vilka som utgör folket 
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återkommer bland annat i nummer 13, det sista numret av tidningen med namnet ”Sverige-
Kuriren”. Det avslutas med en text av signaturen N L. med rubriken ”Den svenska 
folkstammens utdöende” (s 8). Skribenten skriver bland annat om problemet att ”vårt svenska 
folk” är i ”långsamt, men obönhörligt, utdöende genom otillräcklig återväxt”. Detta har 
orsakats av politikerna som styrt landet och deras ”familje-, skatte- och invandringspolitik”. 
Sedan följer en lista med mer detaljerad beskrivning av denna politik, det vill säga orsakerna 
till problemet. På första plats: ”Årligen mördas med tillämpning av abortlagen av ca 40.000 
ofödda svenska barn.” Sedan nämns skattesystemet som missgynnar barnfamiljer som endast 
har en inkomsttagare, ”ohejdad” inflyttning, politisk ideologi som ”bekämpar hem, 
familjeband och kristet sedlig uppfostran”. Istället har ”materialismen och egoismen” blivit 
norm.  
 
Nummer 16-17 av tidningen har en lång text av signaturen ”Balder (svensk german)”, som 
kritiserar en artikeln i tidningen Affärsvärlden. Skribenten går till storms mot bland annat 
resonemanget att invandringen förhindrat ”krisen i befolkningsfrågan”. Istället för invandring 
borde abortpolitiken förändras: ”Vår liberala abortpolitik är för övrigt ingenting annat än en 
stor nationell skandal och är ren och skär folkmordspolitik”. ”Kampanj eller debatt” behövs 
för att få ned siffrorna ”radikalt”. ”Med en förnuftig abortpolitik skulle vi svenskar definitivt 
inte behöva någon invasion av ’kulturberikare’…” (s 16).  
 
Nummer 23, som är publicerat efter årsmötet 1994, där det nya partiprogrammet antogs, 
innehåller bland annat en ledartext av partiledaren Anders Klarström. Den nedtonade 
retoriken som återfinns i partiprogrammet, motsvaras inte av de formuleringar som Klarström 
valt här. Bland annat skriver Klarström om hur ”Sveriges gränser har stått vidöppna för en 
enorm massinvandring av främlingar. Nativiteten hos vårt eget folk är skrämmande låg, 
fortsatt höga aborttal har inte gjort situationen bättre” (s 3). Flera texter i numret berör samma 
tema. På sidan 11 finns en längre text på temat ”Idealism eller materialism”, som redogör för 
problemet med en materialistisk livssyn. Bland annat har denna lett till ”familjens och den 
nationella samhörighetens upplösning” och att ”vårt folk har tappat sammanhållningen. Far- 
och morföräldrar hade förr sin självklara plats i familjegemenskapen. Idag är folk allt för 
upptagna med att göra karriär och att ’satsa på sig själva’”. På sidan 16-17 finns en rapport 
från årsmötet där det nya partiprogrammet antogs. Bland annat berättas om ihopslagningen av 
flykting-, abort- och adoptionsfrågor under rubriken ”befolkningspolitiken”: ”Detta är för att 
dessa frågor i många avseenden hör ihop.”  

Hbtq-personerna gör entré: en osund, utländsk företeelse 
I nummer 18 dyker hbtq-personer för första gången upp i tidningen. Det är i en text med 
rubriken ”Studiebesök på en flyktingförläggning” som skribenten Anja berättar vad hon sett. 
Bland annat redogörs för stölder, knark, otacksamhet och våldtäkter. Mot slutet av texten 
skriver Anja: ”Chockad av allt jag fått höra trodde jag inte att det kunde bli värre. Jag hade 
fel. Precis när vi står där och pratar kommer två manliga flyktingar och håller varandra i 
handen när de går förbi. Då berättar personalen att de två är ’tillsammans’! Äcklad gick jag 
därifrån. Nu är jag med i SD /…/” (s 15).  
 
I nummer 21 skrivs på sidan 6 om utarbetningen av Sverigedemokraternas nya kulturpolitiska 
program. Utan vidare förklaring omnämns ett antal personer som ”kultursabotörer”: Jonas 
Gardell, Claire Wickholm, Kristina Lugn, Papa Dee, Alexander Bard och Dr Alban. Nummer 
22 innehåller den tidigare omnämnda insändaren som går till storms mot ”homosex” och 
”porr”. Värt att notera är att skribenten precis som besökaren på flyktingförläggningen 
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placerar homosexualitet någon annanstans: hon ser homosexualitet i Sverige nästan dagligen i 
medier och på gatan, ”men tack och lov inte så ofta som i något mer sydligt belägna länder”. 
Homosexualitet hör alltså inte hemma i nationen Sverige, utan har kommit till oss utifrån. 
Ytterligare missnöje med hbtq-personers existens finns i nummer 25 av tidningen, där en 
osignerad text kritiserar Expressen. Texten är skriven med ett slags ”gammaldags språk”: ”Att 
Expressen är en publikation som arbetar för ett sjukt samhälle, illustreras äfven af att det i 
deras Fredagsbilaga för icke så länge sedan fanns ett uppslag om hvilka gay-klubbar som 
funnos i Stockholm, och hvilka som var bäst” (s 11).  
 
I nummer 23 finns som nämndes ovan på sidan 16-17 en artikel som redogör för vad som 
hände på årsmötet 1994. Här berättas om diverse förändringar i partiprogrammet, men 
artikeln berör också andra diskussioner, som jag inte återfinner i det antagna partiprogrammet. 
I 1994 års partiprogram finns som tidigare beskrivits ingenting om hbtq-frågor, men ämnet 
verkar ändå ha diskuterats på årsmötet. Tidningen återger diskussionen efter en inledande 
kommentar om att den ”sociala politiken” fick stort utrymme. Bland annat diskuterades ”SD:s 
inställning till homosexualitet. Årsmötet bestämde att homosexuella inte skall få ’gifta’ sig 
eller adoptera barn.”  

Problem, orsaker till problem, lösningar på problem 
Vi ser här alltså ett definierat problem: den låga nativiteten; ibland beskriven i drastiska 
ordalag som till exempel ”nationellt självmord” och ”folkmordspolitik”. Det är också vid en 
analys av texterna möjligt att analysera ett antal orsaker till detta problem: moralupplösning, 
anonym erotik, lösaktiga sexuella förbindelser, aborter, familjefientlig och anti-nationell 
politik, ett livsodugligt folk, p-piller, materialism, egoism och fokus på egen karriär, 
upplösning av familjens och nationens sammanhållning, skattesystemet, och så vidare. Flera 
av dessa orsaker, skulle också kunna ses som ett eget problem, som sin tur har andra orsaker 
och lösningar. Till exempel skulle ”moralupplösning” kunna definieras som ett eget problem i 
den Sverigedemokratiska diskursen. Här finns också kopplingar till synen på hbtq-personer, 
även om detta ännu inte är så uttalat i materialet. Hbtq-personer, vilket vid denna tid i texterna 
framförallt är manliga homosexuella personer, är tecken på ett ”sjukt samhälle”, något osunt 
som äcklar skribenterna, något utländskt och lika moraliskt förkastligt som pornografi.   
 
Det finns också ett antal förslag till lösningar på problemet i det studerade materialet: politik 
som uppmuntrar familjebildning och flerbarnsfamiljer, bland annat genom en förändrad 
skattepolitik, vägledande insatser i hem och skola, till exempel undervisning i 
”familjekunskap”, skärpt abortlagstiftning och kampanjer mot abort, moralisk upprustning 
och en kompromisslös moralsyn, striktare fostran, komma tillrätta med onaturliga inslag i 
befolkningspolitiken, och att i allmänhet föra en nationellt inriktad politik. Dessa lösningar är 
inte perifera i Sverigedemokraternas politik, även om frågorna om att prioritera familjelivet 
och gynna flerbarnsfamiljer inte upptar stort utrymme i de studerade texterna i jämförelse med 
det fokus som ligger på frågan om att stoppa invandringen. Tvärtom har lösningarna en 
central plats i den föreslagna Sverigedemokratiska politiken – och utvecklingen under partiets 
tidigaste år har tydliggjort detta, bland annat genom 1994 års partiprograms sammanslagning 
av politiken gällande invandringen och aborterna under den gemensamma rubriken 
”Befolkningspolitiken”. Problemet med den låga nativiteten är alltså centralt i 
Sverigedemokraternas politik, nära kopplat till partiets kanske tydligaste profilfråga – att 
stoppa/minska invandringen – men också till hbtq-politiken.  
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I en mängd olika frågor syns i dokumenten en vilja till styrning av befolkningen, som ska bli 
bland annat ”sund”. Här kan till exempel nämnas följande, som återfinns i stycket om 
skattepolitik: ”Skatten bör skärpas på lyxvaror, vissa överflödsvaror och på sådant som skapar 
ett osunt livsmönster, är onyttigt eller skadligt för människan eller miljön” (min s 7, resp s 7). 
Detta återkommer och ökar under nästa period i partiets historia.  
 
Här finns också en koppling till hbtq-frågorna. I de få texter som nämner något om hbtq-
personer görs tydliga hänvisningar till några av de orsaker till problem som jag identifierat 
ovan i analysen om problemet med den låga nativiteten. Formuleringarna i partiorganet SD-
Kuriren (nummer 23, sidan 16-17) i rapporten om diskussionerna om homosexualitet på 
årsmötet är intressanta i sammanhanget. Det finns i texten en direkt och tydlig, rent stilistiskt, 
sammankoppling vad gäller partiets åsikter i frågan om homosexuellas rättigheter och hur den 
sunda befolkningen ska skapas. Homosexuella ska inte få bilda familj, och direkt därefter 
följer en skrivning om att ”åtgärder för att skapa en sund befolkning måste sättas in”. 
Ungdomen ska organiseras bland annat ”kulturellt” och ”moraliskt”. Det är alltså några av 
förslagen till lösning på problemet med den låga nativiteten, men här i kontexten med frågan 
om homosexualitet. Förslagen om ungdomens fostran och organisering går helt i linje med 
andra framförda förslag som till exempel den om ”moralisk upprustning” och ”striktare 
fostran”: ”Dagens låtgå-mentalitet skall bort”, skriver partiet.   
 
Det går också att se exempel på hur själva kärnan i partiets politik, att invandringen ska 
minskas, kan kopplas till synen på homosexualitet. Skribenten ”Anja” chockas och äcklas när 
hon ser det manliga samkönade paret på flyktingförläggningen, deras uppenbarelse är värre än 
till exempel rapporterna om våldtäkter, och homosexualiteten görs uppenbart till något 
främmande och utländskt. Insändarskribenten ”tjej på 23 år från Sthlm” noterar tacksamt att 
homosexuella på gatorna inte är lika vanligt i Sverige som i sydligare länder. En lösning på 
detta problem skulle ju kunna vara den mer ”nationellt inriktade politiken” med minskat 
inflöde av utländska influenser. En nutida, aktivistisk, betraktelse kring detta är att retorik om 
homosexualitet som något främmande och utländskt som landet måste skydda sig ifrån är 
mycket vanlig idag i länder där lagstiftningen vad gäller samkönade sexuella relationer är 
repressiv. I flera afrikanska länder finns till exempel inställningen från bland annat politiker 
att homosexualitet är oafrikanskt. Här finns en viss likhet med de iakttagelser som bland andra 
Jon Binnie gjort, som Michelle Göransson redogör för: ”både homosexuella och mörkhyade 
betraktades under moderniteten som nationens Andra” (Göransson 2012:249f). I sin 
avhandling beskriver Ov Christian Norocel något liknande när han analyserar ”den svenska 
nationella familjen och dess Andra” så som dessa framträder i det Sverigedemokratiska 
materialet. Den migrerande Andra är, enligt Sverigedemokraterna, ansvarig för bland annat 
den kollapsande välfärdsstaten, medan hbtq-personerna utgör ett annat slags hot mot nationen 
(Norocel 2013:156ff).  
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1996-2002: ”Utlopp för sexuellt avvikande 
lust må äga rum under förutsättning att 
ingen blir lidande” 

1996 formulerar sig Sverigedemokraterna för första gången kring hbtq-politik i sitt styrande 
dokument. Under rubriken ”Sexuellt avvikande” skriver man: ”En människa väljer inte sin 
sexuella läggning. Trakasserier mot sexuellt avvikande är kriminella handlingar och bör 
bestraffas. Utlopp för sexuellt avvikande lust må äga rum under förutsättning att ingen blir 
lidande. Förhärligandet av den homosexuella livsstilen inom t. ex. massmedia skapar osunda 
referensramar för unga människor som håller på att bygga upp sin vuxna identitet.” Texten är 
identisk 1999 (s 9, resp min s 10). Partiet tar samtidigt ställning mot registrerat partnerskap 
(som ju infördes i januari 1995, det vill säga efter det att dessa styrdokument antogs), samt 
motsätter sig att de arvsregler ”som gäller de på heterosexuell och monogam grund bildade 
familjerna” skulle gälla för några andra ”samlevnadsformer, som homosexuella par, polygami 
m.fl.” Partiet klargör också var man står i en annan fråga på det hbtq-politiska området, som 
vid denna tid ännu inte var avgjord: ”Homosexuella par och polygama familjer skall inte få 
adoptera barn” (s 9, resp min s 10).  
 
Under perioden 1996 till 2002 kvarstår många av de för partiet identifierade problemen som 
stod i fokus under partiets första år, men nya har också tillkommit. Partiet formulerar sig i fler 
frågor, och den vid den här tidpunkten i samhället i stort allt synligare hbtq-politiken leder till 
att också Sverigedemokraterna tar ställning i hbtq-politiska frågor, något som inte alls fanns 
med under partiets första år. Den allt starkare hbtq-rörelsen märks också i texter i SD-Kuriren, 
bland annat genom att Stockholm Pride uppmärksammas. 1998 hålls Europride i Stockholm, 
något som ofta pekas ut som ett startskott för en alltmer synlig hbtq-rörelse i Sverige.  
 

1996 och 1999 års styrdokument: Upp till kamp mot 
osundheten och omoralen  
Endast två år efter det att 1994 års partiprogram antogs, är det dags för ett nytt. 1996 års 
program påminner i mycket stor utsträckning om 1994 års, layoutmässigt, men också 
innehållsmässigt. Dock har en hel del omarbetningar skett, där politiska ställningstaganden 
har tydliggjorts och utvecklats. 1999 var det dags igen, och Sverigedemokraternas fjärde 
styrdokument antas på ett ”extra Riksårsmöte” i januari 1999. Detta program har av någon 
anledning ett liknande utseende som 1989 års program, med bland annat avsaknad av 
numrering, logga och designad förstasida. Den ”poetiska” stilen från 1994 har behållits i 
bakgrundskapitlet både 1996 och 1999.  
 
Problembeskrivningarna i bakgrundskapitlet är i stort sett desamma 1996 och 1999 som 1994. 
Att de ledande politikerna har bidragit till ”upplösningen av vägledande etiska och moraliska 
principer” (s 3, resp min s 1), slås fast också här, och detta har lett till bland annat till 
problemet med den låga svenska nativiteten. Samma skrivning om den ”familjefientliga 
politiken” som gjort det omöjligt för föräldrar att uppfostra sina barn i hemmet finns med 
också här och i kapitlet ”inledning” finns samma skrivning som 1989 och 1994 om att politik 
som uppmuntrar till familjebildning måste föras, liksom skrivningen om ”aborter, kriminalitet 
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och moraliskt förfall” som kan stävjas genom ”vägledande insatser i hem och skola” (5, resp 
min s 4).  
 
Men den avslutande formuleringen i bakgrundskapitlet från 1989 och 1994 – ”Vi tror att en 
nationellt inriktad politik är lösningen på många av de problem som Sverige har idag” – 
saknas här. Detta kan dock inte förstås som att fokus på nationalismen har tonats ned, detta 
har snarare utvecklats. 1996 och 1999 finns efter de två inledande avsnitten ett nytt avsnitt 
med rubriken ”Sverigedemokraterna”. Här slås fast att partiet är ”ett nationellt mittenparti” 
med ”nationell samhörighet, frihet och ett ekologiskt medvetande som grund”(s 5, resp min s 
4). Här lanseras sedan en ny orsak till problem, att: ”allmänintresset ofta har fått stå tillbaka 
för starka och välorganiserade särintressen”, samt ”det ensidiga rättighetstänkandet”. Partiet 
anser att ”sambandet mellan rättigheter och skyldigheter måste tydliggöras, t. ex. genom att 
arbetsplikt införs för hushåll som erhåller socialbidrag”. Båda åren inleds stycket om 
Sverigedemokraterna med att konstatera att partiet bildades för att ”ändra på den ansvarslösa 
politik som alltför länge först av socialdemokratiska och borgerliga regeringar” (s 5, resp min 
s 4).  
 
Ytterligare ett nytt stycke har tillkommit 1996. Detta har rubriken ”Den västerländska 
kulturkretsen” och innehåller formuleringen att en ”utpräglat västerländsk företeelse är 
upplysningstänkande med idéerna om mänskliga fri- och rättigheter, vilket inte har någon 
motsvarighet i den övriga världen”. Det är för att skydda dessa värderingar som invandringen 
ska stoppas: ”Det är helt enkelt en fråga om Sveriges och den övriga västvärldens överlevnad” 
(s 6). Här syns spår av de tankar som också fanns i Åkesson och Herrstedts debattartikel från 
2010. Texten synliggör också en paradox, som blir tydlig från till exempel ett hbtq-perspektiv: 
Å ena sidan ska inte ”särintressen” ges för stor makt, eller ett ”ensidigt rättighetstänkande” få 
råda – å andra sidan ska vi slå vakt om ”västerländska idéer” om ”mänskliga fri- och 
rättigheter”.  
 
1999 är stycket om den ”västerländska kulturkretsen” borttagen. Istället finns ett avsnitt om 
Sverige och Europa. Här är udden riktad mot projektet att skapa en europeisk union, samtidigt 
som Europas ”högtstående nationer” hyllas (min s 5). Under rubriken ”samhällsstruktur” finns 
en utvecklad kritik av islam, som inte funnits med i något tidigare dokument. Islams existens i 
Sverige är i sig självt ett problem för partiet. Partiet har också tidigare uttryckt att moskéer 
inte ska få finnas i Sverige, nu utvecklar man anledningen till detta: ”Islam är inte bara en 
religiös strömning, utan har även sociala och politiska ambitioner som vi inte ser som 
önskvärda i Sverige. Oacceptabel för oss är exempelvis den kvinnosyn och den syn på djur 
som återfinns i Islam” (min s 6).  
 
Stycket om skatten för barnfamiljer har här kortats något: ”Skattelagstiftningen måste 
utformas så att familjebildning uppmuntras även för medborgare med låga inkomster” (s 8, 
resp min s 8), men avsnittet om familjen är sig i stort sett likt från 1994 – och stödet till 
barnfamiljer föreslås utökas ytterligare: partiet vill nu ”införa en föräldrapenning som ger 
föräldrarna möjlighet att vara hemma och ta hand om sina egna barn fram till skolstarten” (s 
9, resp min s 9). Den explicita skrivningen om att partiet vill verka för en höjd nativitet är 
borta, men skrivningarna om att politiken ska uppmuntra till ”familjebildning och främja 
flerbarnsfamiljer” är kvar (s 9, resp min s 9). Också stycket om förskolan och vikten av att 
hålla ”osunda levnadsideal” borta från barnen är kvar från 1994, liksom skrivningen om 
förskolebarnens känsla inför sin nation, endast lätt justerat: ”De måste få känna stolthet över 
att vara svenskar” (s 9, resp min s 10).   
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Direkt efter detta stycke följer nu det första som skrivs i sverigedemokratiska styrdokument 
om hbtq-personer. Rubriken är ”Sexuellt avvikande” och sedan följer texten som inledde detta 
kapitel. Den är identisk i dokumenten från 1996 och 1999 och här synliggörs ett av den här 
periodens problem enligt Sverigedemokraterna: osundheten. Förutom att partiet tydliggör att 
det inte ska vara tillåtet att trakassera ”sexuellt avvikande” och att det ska vara tillåtet också 
för ”sexuellt avvikande” (som här måste förstås som synonymt med personer som önskar ha 
sex med någon av samma kön) att ha sex, märks en mycket repressiv och negativ syn, vilket 
visas till exempel av skrivningarna om att ingen ska ”bli lidande”. Positiva medieskildringar 
om ”den homosexuella livsstilen”, skapar ”osunda referensramar” och inga möjligheter för 
homosexuella ska finnas att få någon form av juridiskt skydd för sina relationer eller familjer. 
Jag har försökt hitta partiets förklaringar till varför homosexualitet och ”polygami” (vilket 
kanske egentligen avser ”polyamorösa”/”flersamma” kärleksrelationer/familjer) kopplas ihop, 
men har inte hittat något explicit resonemang om detta. Den givna tolkningen blir att partiet 
velat belysa olika företeelser som avviker från den traditionella kärnfamiljen och alltså inte är 
önskvärda eller ”sunda” och att det helt enkelt är det som är kopplingen. Avsnittets 
huvudsakliga budskap är ju att sätta upp gränser för vad som ska vara lagligt för personer man 
uppfattar som ”avvikande”. Det är som är ok för dessa är att ”ge utlopp” för sin sexualitet, om 
”ingen blir lidande”, och att kunna finnas utan att trakasseras.  
 
I 1996 och 1999 års program har utrymmet för ”befolkningspolitiken” ökat. Här finns både 
avsnittet med just denna rubrik, precis som 1994, och sedan ett nygammalt stycke, med 
rubriken ”Abort och adoption”. Man har alltså på nytt brutit ut frågan om just dessa två ämnen 
ur den allmänna befolkningspolitiken. 1989 var ju avsnittet om aborter ett eget sådant. 
Inledningen på avsnittet om befolkningspolitiken är 1996 detsamma som 1994: 
”Sverigedemokraternas viktigaste politiska målsättning är att återskapa ett svenskt Sverige” (s 
11), 1999 inleds stycket: ”Sverigedemokraternas viktigaste politiska målsättning är att 
försvara vår svenska nationella identitet” (min s 14).  
 
Det nya stycket ”Abort och adoption” inleds både 1996 och 1999 på följande sätt ”Som ett 
seriöst nationellt parti – med det svenska folkets bästa för ögonen – reagerar 
Sverigedemokraterna självklart mycket negativt på landets höga aborttal. /…/ Med vår 
socialpolitik vill vi verka för ett sundare samhälle, där det inte, som idag, är viktigast att 
konsumera så mycket som möjligt, vare sig det gäller varor, tjänster eller medmänniskor. 
Sexualiteten är något mycket fint som framtidens ungdomar måste lära sig att handskas 
ansvarsfullt med” (s 12, resp min s 15). Sedan kommer de konkreta politiska förslagen. 1996 
ska ”abortfrågan” avgöras i ”beslutande folkomröstning”, ”adoption av barn med ursprung 
utanför den västerländska kulturkretsen skall upphöra”, medan nationell adoption ska ”ge icke 
önskade barn en chans till en sund uppväxt”. 1999 är ställningstagandet om aborter att dessa 
ska förbjudas efter vecka 12, och de adoptioner som ska upphöra är de av barn med ursprung 
utanför Europa. Lösningen på problemen med de höga aborttalen är att verka för ett ”sundare” 
samhälle, vilket ju också kan beskrivas som en generell lösning på problemen under denna 
tidsperiod.  
 
Både 1994, 1996 och 1999 finns i partiprogrammen exempel på mycket repressiv 
kriminalpolitik och partiet är också (i 1989, 1994 och 1996 års program) för dödsstraff. I detta 
sammanhang nämns för första gången 1996 människor som lever med hiv i partiets 
styrdokument. Texten är identisk 1999. Människor som lever med hiv ska dömas för ”dråp- 
alternativt mordförsök” om de har oskyddat sex med en ”osmittad människa”. I samma stycke 
fortsätter texten ”Det hänsynslösa utnyttjandet av gatuprostituerade kommer att upphöra 
genom tvångsvården av de narkotikaberoende kvinnorna. Porr- och sexklubbar skall inte 
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tillåtas” (s 14, resp min s 18). Här möter en repressiv straffpolitik ett med självklarhet 
moraliserande synsätt. Det finns inget motiv till varför ”porr- och sexklubbar” inte ska tillåtas, 
och omsorgen om de ”gatuprostituerade” kvinnorna står inte i fokus i förslaget om 
tvångsvård. Texten visar tydligt vad partiet anser är problem, omoral och osundhet, och hur 
lösningen på detta ser ut, repressiv politik. Självklarheten kring detta kan förstås med hjälp av 
Gayle Rubin och dennes tankar om det sexuella värdesystemet (Rubin, 1984, i Vance (red)). 
Bra, sunt, sex är inte bara till exempel heterosexuellt, inom-äktenskapligt och barnalstrande, 
det är också bland annat fritt från pornografi och kommersiella inslag. Och det är fler som 
faller utanför än just homosexuella när politiska förslag till lösningar presenteras.  

Sexkult, promiskuitet, gruppvåldtäkter och den hotade 
familjen: SD-Kuriren om vår osunda samtid 
Under tiden 1996 – 2002 ges nummer 26 – 49 ut av SD-Kuriren. Det är en märkbar skillnad 
på innehåll i dessa nummer av tidningen jämfört med den allra första perioden, och det är 
också stora skillnader inom perioden. Antalet artiklar om abort och problemet med den låga 
nativiteten är betydligt färre, och bland annat fokuseras i den tidigare delen av perioden på till 
exempel internationella utblickar med reportage från besök hos liknande partier i andra 
länder, och på ideologiska texter om nationalism och texter om historiska händelser. Sedan 
kommer ytterligare en ny period där antalet artiklar om islam och problem som enligt 
skribenterna finns med muslimer ökar märkbart. Under samma period skrivs också mycket 
om gruppvåldtäkter på svenska flickor utförda av utländska pojkgäng, och mobbning och 
diskriminering av svenskar – samt en hel del om familjefrågor och hbtq-frågor. De stora 
skillnaderna och de ibland ganska tvära kasten i stilar mellan olika nummer tror jag i 
huvudsak kan förklaras med att det är olika personer som producerar tidningen under olika 
tidpunkter. Det större antalet artiklar om hbtq-politiska frågor under denna tid har troligtvis 
flera förklaringar. Dels finns ett uppenbart större intresse hos redaktionen, men under denna 
tid fanns också en ökad samhällsdebatt om och synlighet för dessa frågor. Under den period 
som jag studerar i detta kapitel, och särskilt mot slutet av perioden, kommer allt fler hbtq-
politiska reformer upp på den samhälleliga dagordningen, till följd av en allt starkare hbtq-
rörelse, och partierna måste börja formulera sina ställningstaganden.  
 
I nummer 26, det sista numret innan årsmötet 1996, publiceras (s 7) en artikel med rubriken 
”Har Sverige någon framtid?” Texten presenteras som en ”allmänpolitisk betraktelse av 
dagens situation” och innehåller bland annat följande skrivning: ”Kommer det ens att finnas 
några Svenskar i framtiden? Nativiteten sjunker, abortantalet stiger, känslan för 
familjebildning blir allt sämre. Genom invandringen och EU-medlemskapet byts vår 
befolkning ut mot främlingar /…/”.  
 
I nummer 27 redogörs för diskussionerna på årsmötet om abortfrågan, som splittrar partiet. 
Detta är en av de mest utförliga texterna som publicerats om abort i det material jag gått 
igenom och berättar bland annat om bakgrunden till ställningstagandet i abortfrågan på 1996 
års årsmöte. Beslutet om att partiets ställningstagande skulle vara att en folkomröstning skulle 
få avgöra frågan fattades eftersom detta var det beslut som man kunde enas om. Bland annat 
skrivs i den osignerade texten om de årliga cirka 40 000 aborterna i Sverige: ”Inom 
Sverigedemokraterna är både abortliberaler och konservativa överens om att detta är en 
skrämmande hög siffra” (s 6). Texten fortsätter med att redogöra för den ”interna debatten” 
om ”att det är något allvarligt fel när par som vill bli föräldrar adopterar barn från Asien och 
Afrika, samtidigt om vi årligen tar livet av 40 000 ofödda svenskar.” Efter texten följer två 
intervjuer med personer som representerar två olika ståndpunkter. Den ”abortliberala” 
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personen säger bland annat följande: ”Det är alldeles för många aborter, det står klart. Mycket 
beror det på dålig ansvarskänsla. Men Sverigedemokraterna presenterar ett handlingsprogram 
som inriktar sig på att öka folks ansvarskänsla och moral. Det är mycket troligt att aborterna 
kommer att minska i antal då vi tar över. Inte genom lagstadgat tvång, utan genom ökad 
ansvarskänsla” (s 7). Efter denna utförliga redogörelse för de olika ståndpunkterna i 
abortfrågan inom partiet, märks en kraftig minskning av antalet artiklar som berör abort. Det 
skrivs under en tid inte heller om andra familjefrågor, eller om hbtq-frågor.  
 
I nummer 35 finns en kort eftervalsanalys (s 11), där det konstateras att det inte gick så bra i 
valet 1998, och att det kanske delvis berodde på vissa av partiets krav, som till exempel 
dödsstraffet, som inte har så starkt stöd. På grund av detta ska en revidering av 
partiprogrammet göras. Här är alltså förklaringen till att 1996 års partiprogram inte överlevde 
så länge, och att det finns ganska stora skillnader mellan programmen. I nummer 36 redovisas 
diskussionerna från det extra riksårsmötet i januari 1999 där det nya partiprogrammet antogs: 
”Befolkningspolitiken var utan tvekan den mest heta punkten” (s 10). Bland annat 
debatterades ”repatrieringskriterier”. Partiet beslöt också att stryka dödsstraffet. I reportaget 
konstateras också förvånat att partiets ”gamla traditionella långbänk, abortpolitiken” inte 
vållade någon större debatt denna gång. Kanske har tystnaden i partiorganet i frågan förebådat 
detta. Nu beslutade partiet om ett krav på abortförbud efter vecka 12, istället för att som 1996 
försöka lösa oenigheten med att ha ett krav om folkomröstning i frågan.  
 
Samma nummer av SD-Kuriren publicerar på sidan 15 också årsmötets inledningsanförande. 
Talet är ett brandtal för det samhälle Sverigedemokraterna vill se, och en belysning av de 
problem som man identifierat. Talaren nämner bland annat att ett problem i samtiden är 
”förytligande”, där ”/k/ulturella och nationella värden nonchaleras. Familj, hembygd, 
fosterland, traditioner, ansvarstagande, andlighet, förpliktelser, historiska minnen, allt kan 
offras om det står i vägen för den ytliga nutidsmänniskans driftsutlevelser eller 
självförverkligande.” Ett annat problem är ”förtingligande”, att människor behandlar varandra 
som ting, relationer ”bryts och nya inleds på ett lättvindigt sätt”. Resultaten av detta 
förhållningssätt är, förutom korta relationer, bland annat ”aborter, misshandel och våldtäkter”. 
”Känslor och kärlek får ofta ge vika när vår tids sexkult kräver promiskuitet och 
driftsutlevelser.” Talet avslutas med uppmaningar, som förstås kan tolkas som lösningar på 
problemen: ”Låt oss hoppas på en nationell pånyttfödelse! Familj, hembygd, fosterland! Leve 
Sverigedemokraterna!”  
 
Redaktionen för tidningen har varierat genom åren. Från och med nummer 38 syns den 
tydligaste förändringen, borde i form och innehåll och detta kommenteras också på ledarplats. 
Det är tydligt att det är fråga om en nysatsning. Ny ansvarig utgivare är nu Richard Jomshof. 
Torbjörn Kastell, tidigare chefredaktör, är politisk redaktör och i redaktionen finns bland 
andra Jimmie Åkesson och Björn Söder. Tidningen har nu underrubriken 
”Nationaldemokratisk tidskrift”. Tidigare var underrubriken, eller vinjetten, ”Det nationella 
alternativet” (från början ”Det enda nationella alternativet”).  
 
I den nya redaktionens första nummer, nummer 38, finns på sidan 12-13 en artikel specifikt 
om partiets ideologi, skriven av Johan Rinderheim, vice partiordförande. Rubriken är ”Ett 
nationaldemokratiskt mittenparti med ekologisk grundsyn”. Med ett nationalistiskt synsätt 
följer vissa åsikter automatiskt, skriver Rinderheim: ”Det är försvaret av vissa centrala värden 
som nationen, familjen, kulturen och hembygden /…/ (kursiv i original)”. I texten återkommer 
också bland annat resonemangen om sundhet: ”Medvetenhet om kost och hälsa borde vara en 
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självklarhet för alla människor, eftersom det ligger i vars och ens intresse att hålla sig frisk 
och sund.” Ett ökat fokus på djurs rättigheter är ett ”sundhetstecken”.  
 
I nummer 39 finns en längre artikel om kärnfamiljen, också denna av Rinderheim (s 12-13). 
Bland annat går han till storms mot uppfattningen att kärnfamiljen skulle vara en ovanlig 
familjeform, historiskt sett. Det är bland annat kommunisternas fel att det denna uppfattning 
finns, i själva verket är familjebildning något naturligt och romantisk, heterosexuell, 
monogam, tvåsam kärlek på det sätt som vi känner den nu har alltid funnits. I det följande 
numret, nummer 40, publiceras på sidan 12-13 del två av artikeln. Rinderheim skriver: ”Vi 
sätter kärnfamiljen främst, därför att kärnfamiljen är den bästa samlevnadsformen för att föda 
och uppfostra barn och för att ge dem en trygg uppväxt. Det ligger i samhällets intresse att vår 
nativitet är på en nivå som säkrar vår fortlevnad som folk. Därför ska kärnfamiljen ha unik 
fördel av att få äktenskapsstatus, och därför ska endast kärnfamiljer få adoptera barn. Om 
vissa människor väljer att leva som ensamstående, i homofamilj eller i storfamilj så ska de få 
göra det, men det finns ingen anledning för samhället att särskilt uppmuntra eller stödja 
alternativa familjeformer.” Texten är ett slags förklaring till Sverigedemokraternas 
familjepolitik, så som den kommer till uttryck i partiprogrammet. Lösningen på problemet 
presenteras. Delar av partiprogrammet citeras och skribenten motiverar ställningstagandena 
med att bland annat visa på historiska exempel på kärnfamiljens existens och kopplar också 
politiken till den nationalistiska ideologin: ”Syftet med att lösa upp naturliga gemenskaper 
såsom folk och familj har en totalitär grund. /…/ Människor utan nationell identitet och 
familjegemenskap är lättare att styra.” Här syns tydligt det som jag identifierat som periodens 
andra problem: den hotade kärnfamiljen.  

I kontrast till det torra redovisande tonläget i Rinderheims artiklar står diverse notiser under 
den nya vinjetten ”Barockt!”. Här återfinns vid flera tillfällen under den här perioden små 
slängar mot bland annat hbtq-politiska frågor, där inte minst problemet med osundheten 
märks tydligt. I nummer 44 (s 17) skrivs om Grön Ungdoms ”sexualpolitiska manifest”, där 
ett förslag sägs vara att ”Skolorna ska ha ’queerteoretisk’ sexualundervisning från årskurs 
fem. Alla förtryckande normer kring sexualiteten ska bort.” Redaktionen kommenterar: ”När 
förslagen till åtgärder inom skolan ser ut som ovan ter sig svenskarnas minskade benägenhet 
att skaffa barn logisk.” I samma spalt kommenteras också Gudrun Schymans omdiskuterade 
uttalande ”Död åt familjen!”. Redaktionen igen: ”I likhet med sina andliga föregångare Marx 
och Engels, tar Gudrun Schyman strid mot den makabra sammanslutning av människor av 
olika kön som bor ihop, älskar varandra och därtill tenderar att skaffa barn som de till råga på 
allt umgås med. Sådana styggelser finns det inte plats för i vänsterpartiets socialistiska och 
mångsexuella idealstat.” I nummer 48 är det dags igen, Socialdemokraternas dåvarande 
partisekreterare Lars Stjernkvists uttalande om att partierna på pridefestivalen ”tävlar” om ”att 
vara så positiva som möjligt” och att det ”är ett sundhetstecken”, citeras. Redaktionen: ”Det är 
i en homofestival – där begrepp som ’fittfakta’ och ’fistfucking’ står i centrum – som Sveriges 
riksdagspartier kan finna värden att enas om. Detta ser socialdemokraternas partisekreterare 
som tecken på sundhet” (s 17).  

Det raljanta tonfallet återfinns också på andra platser i tidningen. Bland annat på sidan 22 i 
nummer 40 i en krönikeartad text om ”tjejtidningar”. Den återkommande skribenten Gabriella 
Johansson: ”Tänk om man, istället för att alltid, alltid prata om fri sex, om behovet av att 
utveckla sin sexualitet, om kvinnans rätt till abort, om könskamp och hur viktigt utseendet är, 
kunde ta upp sådant som ge ungdomar sunda värderingar.” Hon fortsätter bland annat: 
”Istället för att prata om att all kärlek är lika mycket värd, skulle man kunna prata om att barn 
behöver en trygg uppväxt hos föräldrar som kan ge dem bästa möjliga förutsättningar att må 
bra och leva ett harmoniskt liv.” Avslutningsvis önskar sig Johansson en annan värld, där alla 
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som syns och hörs inte är ”socialliberala individualister med minst en homosexuell erfarenhet 
och en abort bakom sig”. Samma skribent återkommer i nummer 43 med en text som handlar 
om dokusåpor. Under rubriken ”Föregår med dåligt exempel” (s 22) skriver Johansson bland 
annat om planerna på tv-serien ”Temptation Island”: ”Vill vi att identitetssökande och 
ungdomar och människor i barnalstrande ålder ska ta intryck av sådant?” Texten fortsätter: 
”Förutom dessa produktioner finns det annat i TV som går ut på att förse människor med 
osunda värderingar och uppmuntra till promiskuitet. Nu har SVT nämligen köpt in en brittisk 
serie som heter ”’Queer’.” Valet att köpa in denna serie är ”en medveten strategi för att 
normalisera homosexuellt leverne i gemene mans ögon. Den svenska serien ’Rederiet’, också 
i SVT, har redan visat upp homobröllop och homoadoptioner.” 
 
I nummer 39 finns på sidan 22 en kortare notis om ”det årliga spektaklet Gaypride”. Under 
rubriken ”Ett mångsexuellt Sverige istället för välfärd” görs en direkt koppling mellan de två 
problemen jag identifierat under perioden: den hotade kärnfamiljen och osundheten. ”I en tid 
då det låga svenska barnafödandet riskerar att hota vår välfärd, borde makthavarna ställa upp 
för den svenska kärnfamiljen. Men socialdemokratiska representanter som Mona Sahlin (som 
hävdar att Sverige inte bara är mångkulturellt utan även mångsexuellt) och Lars Stjernkvist 
föredrar att ställa upp i det årliga spektaklet Gaypride, där kraven på att homosexuella ska få 
adoptera barn framförs. Frågan är för övrigt om inte Sahlin och Stjernkvist genom att delta i 
en sådan manifestation med grova sexuella anspelningar bidrar till att skada de homosexuellas 
anseende.” Pridefirarna uppfattas alltså av notisförfattaren med sin existens hota 
barnafödandet, kärnfamiljen och den svenska välfärden. Dessutom skadar de ”homosexuellas 
anseende”, genom att anordna det omoraliska, osunda evenemanget.  

Det följande numret av tidningen, nummer 40, följer upp bevakningen av hbtq-relaterade 
frågor med en notis om ”homoadoption” (s 11). Ämnet är det bristande folkliga stödet för att 
samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar, som synts i en nyligen genomförd 
Temo-mätning. Ämnet återkommer i nummer 42, i en notis (s 19) med rubriken 
”Homoadoption”: Folket har varit emot i ”minst tre olika undersökningar”, men detta 
ignoreras av kommittén. ”Men det är inte speciellt ovanligt; precis som så många gånger förr 
ignoreras folkopinionen. Att expertis och andra tillfrågade dessutom sagt nej gör det ännu mer 
allvarligt. Demokratin riskerar att än en gång undergrävas. Att den allt mäktigare homolobbyn 
ligger bakom är självklart. Låt oss hoppas att riksdagens ledamöter nu lyssnar till det sunda 
förnuftet. Åtminstone denna gång.”  
 
Tidningens fokus på just denna fråga beror på förmodligen delvis på att detta är en fråga som 
debatteras och drivs aktivt av hbtq-rörelsen vid denna tid. Nummer 42 är publicerat 2001 och 
möjligheten för samkönade par att prövas som adoptivföräldrar blev verklighet 2003, efter 
förslaget från den här nämnda kommittén. Det är dock sannolikt inte bara det faktum att 
adoptionsfrågan är aktuell som är anledningen till att Sverigedemokraterna fokuserar så 
mycket på den i sin tidning. Här möts ju flera fenomen som partiet anser är problem. 
Samkönade pars möjlighet att adoptera urholkar och hotar kärnfamiljens särställning, och 
dessutom ifrågasätter ju partiet internationella adoptioner som sådana. 1999 års partiprogram 
kräver att adoptioner från länder utanför Europa ska upphöra. I nummer 42 finns ytterligare en 
text som berör temat. På sidan 8-9 skriver Richard Jomshof i en text om skolpolitik bland 
annat följande: ”En annan viktig anledning till rotlösheten och till den accelererande bristen 
på respekt för vuxna såväl som för jämnåriga elever, finner vi i kärnfamiljens upplösning med 
den normlöshet som följt i dess fotspår. Jag hävdar bestämt att vi i denna institution som 
kärnfamiljen utgör, finner en trygghet och samhörighetskänsla som är näst intill omöjlig för 
en ensamstående förälder eller en homofamilj att förmedla, /…/”. I parentes kan här nämnas 
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att den vikt som partiet under sina första år lade vid att ”flergenerationsfamiljer” skulle kunna 
leva tillsammans, gradvis försvinner helt och hållet ur texterna. Istället är det nu kärnfamiljens 
unika positiva värden som framhålls. Svensk skola och samhället i stort ska ”framhäva och 
hylla den naturliga kärnfamiljen” för att motverka trenden med splittrade hem, anser Jomshof. 
”Vikten av trohet och sunt familjebildande” ska framhållas, bland annat av skolan.  
 
Artikeln avslutas: ”Med mångkultur och de nya familjeformer som uppstår då kärnfamiljen 
upplöses följer rotlöshet, normlöshet och brist på respekt. Med fokus på familj, hembygd och 
fosterland följer trygghet, hederlighet och respekt.”. Detta sammanfattar allt det som ses som 
eftersträvansvärt för Sverigedemokraterna, lösningen på problemen, och synliggör också hur 
de olika frågorna tänks hänga ihop i Sverigedemokraternas politik. Att leva i kärnfamilj är 
sunt och leder till ett tryggt land. En upplöst familj är en upplöst nation. Homosexuella som 
vill ha barn hotar kärnfamiljen och därmed nationen, på samma sätt som ”mångkulturen”. 
Lösningen blir förstås att förhindra denna typ av familjebildningar och att politiskt agitera för 
en sund livsstil (förutom då att stoppa invandringen). Statsvetaren Ov Christian Norocel gör 
också denna iakttagelse i sin läsning av materialet. Som nämndes ovan visar Norocel i sin 
studie hur Sverigedemokraternas bild av migranter och hbtq-personer hänger ihop på så sätt 
att båda dessa grupper faller utanför, och också hotar, det Norocel benämner som den 
”svenska nationella familjen” (Norocel 2013:156ff).  
 
I nummer 44 behandlas en annan hbtq-politisk fråga som börjat diskuteras vid tidpunkten, 
jämlik äktenskapslagstiftning med bibehållen vigselrätt för religiösa samfund. På sidan 5 finns 
en intervju med Torbjörn Kastell och Eva Nyman som valts in Svenska kyrkans beslutande 
organ under det nyligen hållna kyrkovalet. Artikelskribenten Jomshof frågar vad 
representanterna anser i frågan om huruvida ”homosexuella ska få gifta sig i Svenska kyrkan 
eller inte”. Torbjörn Kastell: ”Det är jag förstås emot, av såväl religiösa som politiska skäl. 
Jag ser det som ytterligare ett led i etablissemangets strävan att upplösa folkets syn på vad en 
familj egentligen är. Skulle ett sådant förslag gå igenom i kyrkomötet ser jag inte hur kyrkan 
överhuvudtaget skulle kunna betraktas som kristen.” Eva Nyman: ”Kyrkan kan inte behandla 
sin heliga skrift som om det vore fråga om några gamla föreningsstadgar som man kan överge 
till förmån för något som verkar nytt, modernt och trendigt idag.”  
 
I augusti 2002 publiceras SD-Kuriren nummer 48. Torbjörn Kastell skriver på ledarplats om 
”Gay Pride-veckan” i Stockholm och ett ”utspel” av dåvarande ordförande för Liberala 
Ungdomsförbundet, Birgitta Ohlsson, ”till försvar för homosexuellas rätt att skaffa barn; mer 
specifikt ville hon öka homosexuella kvinnors möjlighet till insemination.” Kastell har 
framförallt reagerat på detta som ”ytterligare ett exempel på liberalernas redobogenhet att slå 
mot den traditionella kärnfamiljen och rycka loss grundstenarna för våra samhällsideal.” 
Kastell tror att Ohlsson framförallt såg detta som ”ett lustigt upptåg”, ägnat att ”uppröra 
sådana förstockade bakåtsträvare som jag, som anser att kärnfamiljen är ett ideal värt att 
upprätthålla och uppmuntra.” Både rapporten från kyrkovalet och Stockholm Pride ger uttryck 
för samma uppfattning som Jomshofs artikel: samkönade pars familjebildning hotar 
kärnfamiljen.  

Problem, orsak till problem, lösningar på problem  
Flera av de identifierade problemen från förra perioden finns förstås kvar, men fokus ändras 
gradvis under den här perioden. Det finns, precis som i det förra kapitlet, naturligtvis fler än 
ett problem, men jag väljer här att fokusera på två av dem som är relevant för ämnet för den 
här uppsatsen: osundheten och den hotade kärnfamiljen. Snarare än att fokusera på den 
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låga nativiteten, uppehåller sig flera texter under den här perioden specifikt kring dessa 
problem, som dessutom hänger ihop. Särskilt märks det i SD-Kuriren, efter det att den nya 
redaktionen med Richard Jomshof som ansvarig utgivare har tagit över.  
 
Ett stort antal olika orsaker till problemen med osundheten och den hotade kärnfamiljen kan 
också identifieras i det genomgångna materialet: det som upphovspersonerna till de olika 
texterna beskriver bland annat som upplösning av vägledande moraliska principer; starka 
särintressen och ensidigt rättighetstänkande; familjefientlig politik; positiva medieskildringar 
av homosexualitet; aborter. Några av dessa nämns uttryckligen i materialet som ett problem, 
andra är mer möjliga att tolka på detta sätt – till exempel resonemanget om särintressen. 
Andra särskilda nämnda orsaker till problemet som dykt upp i materialet, är bland annat 
”förytligande”, ”förtingligande”, och så väl kommunistisk som liberal politik. Bland annat 
tolkades ju Birgitta Ohlssons ställningstagande om att insemination borde vara tillåtet för 
kvinnliga par, som en del av ”etablissemangets strävan att upplösa synen på vad en familj är”. 
Särskilt intressant för min uppsats är detta, att politik som syftar till att ge hbtq-personer 
möjlighet att bilda familj med juridiskt skydd, ses som ett direkt hot mot familjen, eller 
specifikt den sunda kärnfamiljen enligt Sverigedemokraternas definition, som institution. Och 
dessutom: att hota familjen, hotar nationen. Detta gör förstås att det blir omöjligt för partiet att 
stödja några hbtq-vänliga reformer på det familjepolitiska området. Vare sig äktenskap, 
möjligheten att prövas som adoptivförälder, eller tillgång till assisterad befruktning, är något 
som blir möjligt att gå med på. Dessa företeelsers existens bidrar till det som är anledningen 
till att partiet överhuvudtaget har bildats, själva grundproblemet enligt Sverigedemokraterna: 
att nationen och det nationella är hotat.  
 
I de texter som behandlas här finns också ett antal förslag på lösningar på problemet med den 
hotade kärnfamiljen. Några av dessa är att föra en annan sorts politik än Socialdemokraterna 
och de borgerliga partierna, stå upp mot liberalism och marxism. I Rinderheims artiklar i SD-
Kuriren skrivs explicit om detta problem och dess lösningar. Den vice partiordförandens 
förslag är bland annat att stärka kärnfamiljen (för att skydda nationen) och stå upp för eviga 
värden som monogami och romantik. Lösningen är att fokusera på familj, hembygd och 
fosterland; försvara nationen, familjen, kulturen och hembygden. Att öka den svenska 
nativiteten är också fortfarande ett förslag till lösning, bland annat genom att minska 
aborterna. En mycket närvarande lösning under den här tidsperioden är att använda politiken 
för att motarbeta osundhet och skapa sundhet. Här finns också en direkt koppling till 
homosexualitet. Positiva medieskildringar om homosexualitet skapar ”osunda referensramar”, 
skriver partiet i ett slags problemförklaring. Ungdomar ska förses med sunda ideal. Sedan 
finns många exempel på förslag till lösningar som handlar om sundhet och sundhet kopplas 
direkt eller indirekt till familjer. Sunda familjer ”disciplinerar och skapar empati”. Partiets 
”socialpolitik”, om bland annat aborter och adoptioner, syftar till att skapa ”ett sundare 
samhälle”. Nationell adoption ska ge ”icke önskade barn en chans till en sund uppväxt”.  
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2003-2015: ”Familjen är hjärtats fosterland” 

På ett extra Riksårsmöte i november 2004 antog Sverigedemokraterna ett familjepolitiskt 
handlingsprogram. Programmet inleds med det citat som jag satt som rubrik på detta avsnitt, 
av den italienska nationalisten Giuseppe Mazzini. Här utvecklar partiet sina ståndpunkter 
gällande familjens betydelse för samhället och nationen:  
 

Det kärleksfulla förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den 
nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är 
samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga 
fortplantningen. /…/ Bevarandet av kärnfamiljens roll som samhällets bas är 
såväl önskvärd som nödvändig och ingen uppgift kan vara så viktig som att 
värna och stärka denna. Det övergripande målet med Sverigedemokraternas 
familjepolitik är således att försvara och förstärka familjens ställning, att skapa 
ett barnvänligt och tryggt samhällsklimat som alltid ser till barnens bästa och 
uppmuntrar till ökat barnafödande, samt att ge varje barn en kärleksfull och 
harmonisk uppväxtmiljö (min s 1).   

 
Under rubriken ”Hoten mot familjen”, skriver partiet vidare: ”Sverigedemokraterna ser med 
oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse 
och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas 
av destruktiva krafter inom samhället.” Som exempel på detta nämns bland annat att 
”överdriven individualism och hedonism har lett till ett minskat ansvarstagande och en ökad 
ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor” (min s 1). Detta har skapat otrygghet 
för barnen, menar partiet, och ska motverkas.  
 
I det familjepolitiska programmet framgår bland annat också att partiet fortsatt har en politik 
som man hoppas ska öka nativiteten. Under rubriken ”Trygghet ger liv” föreslår man bland 
annat olika åtgärder som ska ge familjer bättre ekonomisk trygghet och leda till att fler skaffar 
fler barn. Partiet vill också arbeta för en ”attitydförändring” för att ”uppgradera familjelivets 
positiva värden”. Man slår också ett särskilt ytterligare slag för det heterosexuella 
äktenskapet: ”Ansvarsfulla relationer mellan män och kvinnor är en viktig faktor för 
människors och samhällens välbefinnande. Sverigedemokraterna ser äktenskapet som en av 
de mest stabiliserande och trygghetsskapande faktorerna för både barn och vuxna och vill 
därför uppmuntra till både ingåendet och vårdandet av detsamma. /…/ äktenskapet skall vara 
förbehållet par bestående av man och kvinna” (s 2). Man fortsätter, under rubriken 
”Adoption” att redogöra för sitt synsätt gällande skillnader mellan män och kvinnor och att 
alla barn därför har rätt till en mor och en far: ”Av dessa anledningar motsätter sig partiet krav 
från såväl ensamstående som från samkönade par eller polygama grupper om att få adoptera 
barn. /…/ Av samma skäl motsätter sig Sverigedemokraterna även lesbisk inseminationsrätt. 
Detta innebär på intet sätt att partiet motsätter sig eller nedvärderar dessa gruppers levnadsval 
eller läggning” (s 2). Partiet är också fortsatt mycket kritiska till aborter. Varje abort, skriver 
man, är ”en förlust både för samhället, föräldrarna och inte minst det ofödda barnet som 
mister sin möjlighet till fortsatt liv.” Aborter efter tolfte veckan ska generellt förbjudas, anser 
partiet, och vill också här arbeta för en attitydförändring, och ökad reflektioner kring till 
exempel etik. (s 2.)  
 
I det familjepolitiska programmet fångas mycket av essensen av den här periodens politik på 
de områden som är intressanta för min uppsats. Problembeskrivningarna känns igen från 
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föregående perioder, men har utvecklats något. Under perioden blir kopplingen mellan 
kärnfamiljen och nationen än starkare. Ett övergripande problem är att kärnfamiljen, och 
därmed också nationen, hotas. Den heterosexuella kärnfamiljen är enligt 
Sverigedemokraterna en förutsättning för att lösningen på problemen, nationalstatens 
upprätthållande och stärkande, ska vara möjlig. När familjen hotas, hotas hela samhället. 
Politik som ifrågasätter kärnfamiljen är destruktiv, en orsak till problem. Det är också svårt att 
tolka formuleringarna om ”hedonism” och ”ökad ombytlighet” mellan män och kvinnor på 
något annat sätt än att detta är en släng mot en mer hbtq-inkluderande politik. Hbtq-rörelsens 
krav är destruktiva och ska motverkas, enligt Sverigedemokraterna.  

2003, 2005 och 2011 års styrdokument: nedtonad retorik, 
fokus på familjen och nationen  
Från 2003 och framåt är skillnaden mot de tidigare programmen markant, hela upplägget har 
gjorts om. Det finns inte längre ett avsnitt med rubriken ”bakgrund”, med fokus på vad andra 
partier har gjort för fel. Programmet är 2003 också mer layoutat än 1999, nu finns en 
försättsida med bilden av handen som håller facklan – partiets logotyp – och det finns också 
en innehållsförteckning. 2005 har layouten utvecklats ytterligare, med nya blåsippelogotypen 
på framsidan och den nya vinjetten ”Trygghet & Tradition” på varje sida. Programmen 2003 
och 2005 är mycket lika varandra och på sidan 2 uttrycks också i 2005 års program att 
programmet antogs 2003, men att ”ändringar” antagits 2005. (Dessa ändringar är en 
hänvisning, utan förklaring, till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.)  
 
De allra första meningarna lyder, både 2003 och 2005: ”Sverigedemokraterna bildades den 6 
februari 1988, i första hand som ett intresseparti för svenskar. Den enande faktorn var 
motståndet mot den förda invandringspolitiken /…/” (s 3, s 4). Nu, skriver man vidare, har ett 
”värdeorienterat”, liksom ett ”demokratiskt, nationalistiskt parti” vuxit fram, inspirerat av 
såväl ”förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska 
folkhemstanken.” Man vill kombinera ”principen om grundläggande social rättvisa med 
traditionella värdekonservativa idéer.” Och ”politiken bör utformas utifrån hur människan är i 
verkligheten” (s 3, s 4). I 1999 års program fanns efter bakgrundskapitlet och 
inledningskapitlet, som i princip sammanfattade partiets politiska vision, ett kapitel med 
rubriken ”Sverigedemokraterna”. Där beskrevs partiet som ett ”nationellt mittenparti” med 
grund i ”nationell samhörighet, frihet och ett ekologiskt medvetande” (min s 4). Nu, fyra år 
senare, har alltså många av dessa grundläggande begrepp bytts ut.  
 
I de tidigare programmen beskrevs i det inledande bakgrundskapitlet ingående de olika 
problem som de styrande politikerna skapat, 2003 och 2005 ligger fokus mer på de rent 
ideologiska lösningarna på problemen än på problemen och orsakerna till dessa. I 2011 års 
program, det nu gällande, har upplägget återigen gjorts om från grunden. Programmet är nu 
hela 44 sidor långt, men mängden text per sida är mindre än tidigare.  
 
Också innehållet är 2011 delvis ett annat jämfört med tidigare. I den första meningen i det 
korta inledningskapitlet slås fast att partiet är ett ”socialkonservativt parti med nationalistisk 
grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk 
välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.” Partiet är 
alltså inte längre ”nationalistiskt”, men har en sådan grundsyn. Historieskrivningen har också 
ändrats, nu anses det inte längre vara kritiken mot invandringspolitiken som stod i fokus då 
partiet bildades, istället betonas bland annat det nationella: ”Partiet bildades 1988 med det 
övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den 
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gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och 
vårt lands fredliga och demokratiska utveckling” (s 3). I texten betonas också ”lag och 
ordning, eftertänksamt framåtskridande och bevarandet av välfungerande gemenskaper såsom 
familjen och nationen” (s 11). I sammanhanget dyker också Per Albin Hansson och 
folkhemmet upp igen – men nu sägs ”socialkonservativt färgade samhällsdebattörer” ha varit 
före honom med dessa tankar (s 11).  
 
Centrala begrepp, skriver partiet 2003 och 2005, är ”familjen, hembygden och nationen”, och 
man vill ha ett samhälle som är ”byggt på en värdegemenskap”. Lösningen, förutsättningarna, 
för att uppnå detta är ”familjen och nationen”. ”Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta 
dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper” (s 3). 2011 står bland annat att partiet vill 
bejaka ”bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen” (s 3.) 
Resonemangen om nationen har byggts ut kraftigt i 2011 års program. Bland annat skriver 
man att partiet ”ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga 
gemenskapen efter familjen” (s 15). Nationen anses också ha utgjort grunden för demokratin 
och välfärden.  
 
Det ”övergripande målet” med politiken för partiet, skriver man 2003 och 2005 är ”skapa ett 
välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, harmoni och solidaritet.” Verktygen, 
lösningarna, är ”småskalighet, en fungerande rättsstat, en stark gemensam identitet och 
grundläggande social rättvisa. /…/ förvaltarskap, stabilitet, trygghet, kontinuitet och omtanke”  
(s 3, s 4). 2011 vill man ”återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av 
trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet” (s 3).  
 
Programmet 2003 och 2005 är mycket kortare än de tidigare programmen och det klargörs 
också i inledningen att ”partiets hållning i dagsaktuella, sakpolitiska frågor presenteras mer 
utförligt i ett antal handlingsprogram” (s 3, s 4). Detta innebär också att många delar som 
fanns i de tidigare programmen nu helt saknas. 2011 är programmet, som beskrevs ovan, 
istället mycket längre än något tidigare program och är indelat i 21 olika kapitel, med rubriker 
som till exempel ”Sverigedemokraterna och nationen” eller ”Sverigedemokraterna, familjen 
och jämställdheten”.  
 
Som det tredje kapitlet, efter ”Inledning” och ”Den nationalistiska principen” följer 2003 och 
2005 kapitlet ”Ringar på vattnet”. Här står bland annat: ”Kollektiven, i synnerhet familjen och 
nationen, har förvisso både praktiska och ekonomiska funktioner, men framförallt har de 
betydelse för den känslomässiga identifikation som är nödvändig för varje människas inre 
välbefinnande” (s 7, s 7). Kapitlet innehåller underrubrikerna ”Människan”, ”Familjen”, 
”Hembygden”, ”Fäderneslandet” – och ett avslutande mycket kort stycke (med ytterligare en 
rubriknivå): ”Låt Sverige förbli Sverige”. Här finns bland annat formuleringar om rättigheter 
och skyldigheter som påminner om tidigare skrivningar, men nu i något nedtonad form: ”Med 
varje rättighet ska dock följa en skyldighet. Utan skyldigheter kan inga rättigheter 
upprätthållas. Den som åberopar sina rättigheter ska också vara medveten om sina 
skyldigheter gentemot sig själv och andra” (s 7, s 8). Skrivningarna om ”starka och 
välorganiserade särintressen” från programmen 1996 och 1999 finns inte kvar, men här skrivs 
om att ”nationens intressen” står över ”individers och gruppers särintressen” (s 7, s 7f).  
 
2011 uttrycks bland annat, i kapitlet ”Sverigedemokraterna och demokratin”, att ”förekomsten 
av en gemensam nationell och kulturell identitet” hos befolkningen är ”en av de mest 
grundläggande hörnstenarna i en stark och välfungerande demokrati” (s 6). Resonemanget om 
rättigheter och skyldigheter återfinns också här, i samma ordalag som 2003 och 2005, med 
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tillägget: ”Den som inte uppfyller sina skyldigheter bör därför vara medveten om att denne 
därmed också kan förlora någon av sina rättigheter” (s 7).  
 
Under rubriken ”Familjen” finns 2003 och 2005 det mest konkreta gällande partiets syn på 
hbtq-personer. Formuleringarna om ”sexuellt avvikande” och de uttryckliga skrivningarna om 
att homosexuella par inte ska tillåtas adoptera barn eller ingå partnerskap har tagits bort (dessa 
återfinns ju istället i det familjepolitiska handlingsprogrammet), men här står 2003 och 2005 
bland annat: ”Förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga 
förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna 
och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen, vilken överallt utgör grunden 
för respektive nations fortlevnad” (s 7, s 8). Texten fortsätter: ”Män och kvinnor kompletterar 
varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse” (s 8, 
s 8).  
 
2011 är referenserna till andra, enligt Sverigedemokraterna misslyckade, ideologier tillbaka 
och kopplas här till en av partiets ursprungligen allra mest centrala frågor inom det området 
som jag studerar i den här uppsatsen – abortfrågan. Liberalismen och socialismen beskrivs 
som teorier som bland annat, eftersom de sägs anse att människan föds god, men också som 
ett tomt blad ”lätt leder till slutsatsen att mänskliga foster, på basis av sin förmodade brist på 
unika egenskaper, helt saknar värde” (s 8). Programmet är ett tydligt försök att skapa en 
sammanhållen ideologisk förklaring till partiets olika ståndpunkter i politiska sakfrågor, med 
argument som för många förmodligen är anmärkningsvärda. Sverigedemokraterna sägs också 
skilja från andra partier på så sätt att de har en ”mer nyanserad och därmed också en mer 
realistisk människosyn” (s 8). Det är denna människosyn som leder till att partiet inte, som 
andra partier, vill arbeta mot olika maktstrukturer som håller människor tillbaka, utan istället 
vill lägga fokus på att ”skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor, miljöer, 
beteenden, traditioner och gemenskaper som hjälper individen att bejaka de goda och 
konstruktiva sidorna inom sig själv” (s 9). I partiets människosyn ingår också följande 
uppfattning om män och kvinnor: det finns, skriver partiet, visserligen också socialt 
konstruerade skillnader, men också ”biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de 
flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat” (s 8). Detta 
kommer att leda till olikheter i livsval, och detta behöver ”inte vara ett problem, ett utslag av 
diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning” (s 9). Partiet förespråkar 
en ”formell jämställdhet” där ingen ska särbehandlas. Om sedan män och kvinnor ”inte gör 
allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt” 
(s 25).  
 
Om partiets ståndpunkter i abortfrågan och i synen på män och kvinnor är sig snarlik genom 
åren har man 2011 uttryckligen bytt fot i frågan om adoption. I det nu gällande 
partiprogrammet menar man att den som ”i tidig ålder” adopterats till Sverige av 
”svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet” räknas som ”infödd svensk” (s 
15). Det är ett långt steg från tidigare uppfattningar om att utomeuropeisk adoption skulle 
upphöra.  
 
Partiets ställningstaganden i frågor som berör hbtq-personer och barn står fast 2011. Partiet är 
övertygat om att ”kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att 
ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.” Eftersom partiet anser att manliga och kvinnliga 
egenskaper ”kompletterar varandra” anser man att ”alla barn bör ha rätt till både en mor och 
en far i sitt liv.” Bäst för de flesta barn är att få växa upp med sina biologiska föräldrar. Om 
barnet har förlorat båda dessa ”bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en 
ersättning för den far och den mor man har förlorat.” Det är på grund av dessa 
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ställningstaganden som partiet motsätter sig ”statligt sanktionerad adoption för såväl 
ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper” (s 24f.) De tydliga 
skrivningarna i principprogrammet gällande detta är nu alltså tillbaka, i en form som är 
mycket snarlik 1996 och 1999 års skrivningar. Partiet skriver också att man vill ha ett 
”fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden” (s 24), men vad 
som avses med detta är oklart ur ett hbtq-perspektiv, eftersom partiet ju alltså inte med 
lagstiftning vill ge ett juridiskt skydd till samkönade par som har barn.  
 
2011 finns också en del nya ställningstaganden som berör hbtq-personer inskrivet i 
principprogrammet. Man skriver nu att man erkänner att ”vissa människor kan födas med en 
oklar eller ombytt könstillhörighet” och att man menar att ”dessa människor ska få samhällets 
stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem.” (s 25). Detta är det första 
som finns skrivet i sverigedemokratiska styrdokument som berör trans- och intersexpersoner 
specifikt, även om dessa ord inte används. Det är inte heller uttryckt hur ”stödet” ska se ut. I 
sammanhanget kan nämnas att sverigedemokraterna 2012 röstade nej till att ta bort 
tvångssteriliseringarna av personer som vill byta juridiskt kön.  
 
Partiet skriver också att man betraktar såväl ”könstillhörighet” som sexuell läggning som 
något medfött ”hos de flesta individer” och fortsätter med att resonera kring sin politik för 
hbtq-personer på följande vis: ”Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens 
bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det 
bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall 
utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så ska personer som tillhör 
någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra” (s 25f). 
Här framgår att partiet numera inte driver frågan om att den könsneutrala 
äktenskapslagstiftningen ska rivas upp. Det man uttrycker angående församlingarnas 
självbestämmanderätt är gällande svensk lag. Detta är, precis som vad gäller den förändrade 
ståndpunkten gällande adoptioner, en stor förändring jämfört med den som partiet 
ursprungligen hade.  
 
I övrigt står partiet fast vid de ståndpunkter som uttrycktes redan i 1996 års program. Då skrev 
man också att det inte var kriminellt att trakassera ”sexuellt avvikande” (min s 10) och nu 
skriver man att trakasserier av någon människa på grund av dennes sexuella läggning är 
”förkastligt och skall bestraffas hårt” (s 25f). I kapitlet om arbetsmarknaden finns nu också en 
text om att man motsätter sig ”negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, 
sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet” (s 32f).  
 
Ihopkopplingen av samkönade par och polyamorösa måste också här 2011 förstås som att alla 
som avviker från den heterosexuella kärnfamiljsnormen är ett problem för 
Sverigedemokraterna. Ytterst består problemet i att alla dessa personer med sin existens hotar 
nationen, om deras livsval sanktioneras av staten. Jag tolkar det som att det är detta som är 
den huvudsakliga anledningen till partiets ställningstaganden i frågorna – även om 
resonemang om mäns och kvinnors olikheter också finns med. Statsvetaren Ov Christian 
Norocel, som också studerat Sverigedemokraterna, tolkar skrivningarna om polygami som att 
dessa finns där för att ta avstånd från muslimer (2013:158). Det är förstås också en möjlig 
tolkning, men referenserna till polygami görs alla gånger som jag ser dem i styrdokumenten i 
direkt anslutning till skrivningar om hbtq-politiska frågor, snarare än i anslutning till andra 
skrivningar om muslimer och islam, även då dessa finns.  
 
Det fjärde och sista kapitlet 2003 och 2005 heter ”Folkhemmet”. Här beskrivs hur 
”återskapandet av folkhemmet” ska gå till. Partiet anser bland annat att ”solidariteten beror av 
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identifikationen. /…/ För att upprätthålla medborgarnas vilja att bidra till det allmänna är det 
därför viktigt att de gemensamma ekonomiska resurserna i första hand används till inhemska 
behov” (s 10, s 10). 2011 finns i resonemanget om partiets människosyn också skrivningar om 
att partiet anser att de flesta människor har lättare att identifiera sig med människor som 
påminner om dem själva och också har lättare att visa solidaritet med dessa än med andra 
människor. Därför har ”en stark nationell identitet” en gynnsam effekt på ”tryggheten och 
stabiliteten inom ett samhälle” (s 8). I kapitlet om hur partiet ser på välfärden utvecklas 
resonemanget. Samhället ska träda in och hjälpa när någon inte kan stå på egna ben, ”på 
samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj.” Det är ”moraliskt förkastligt” 
att själv leva i överflöd om ”grannar och landsmän” lider, och ”klassklyftor och sociala 
orättvisor hotar tryggheten och sammanhållningen, riskerar att slita isär nationen och måste 
därför motverkas.” För att slå vakt om folkhemmet och välfärdsstaten, ”måste man också slå 
vakt om den nationella sammanhållningen.” Det finns ”en inneboende motsättning mellan 
välfärd och mångkulturalism” (s 34). Här finns också tydliga paralleller till hbtq-personers 
existens. De hotar homogeniteten och därmed möjligheten till identifikation och i 
förlängningen ett solidariskt samhälle.  

Kyrkans svek och hotet från islam: SD-Kuriren, kampen mot 
den förändrade familjepolitiken och homonationalismen  
Mellan januari 2003 och juni 2015 publiceras nummer 50-119 av SD-Kuriren. 
Utgivningsfrekvensen av tidningen ökar i takt med de ökade resurserna, och tidningen 
genomgår också under dessa tolv år flera genomgripande förändringar när det gäller upplägg, 
layout och redaktion. I nummer 50 ändras underrubriken till ”Nationalistisk tidskrift” och det 
annonseras om redaktionella förändringar: Jimmie Åkesson och Gabriella Johansson är inte 
längre kvar i redaktionen, de ska lägga mer tid på sitt arbete inom SDU. Richard Jomshof, 
Sverigedemokraternas nuvarande partisekreterare, kvarstår dock 2003 och fortfarande 2015 
som ansvarig utgivare, trots att också han avgår som chefredaktör under perioden (i och med 
nummer 82). Från och med nummer 107 är Paula Bieler, som också är jämställdhetspolitisk 
talesperson, chefredaktör. Tidningens mycket nära koppling till partiets ledning är alltså 
konstant. Tidningens underrubrik är från och med nummer 64 (utgivet i juni 2005, där det 
berättas om att Jimmie Åkesson valts till ny partiledare) ”Sverigedemokratisk tidskrift”. I 
Paula Bielers första nummer finns underrubriken inte kvar.  
 
Under dessa år sker en generell förändring av innehållet i tidningen mot en alltmer icke-
agitatorisk och allmänt hållen stil. Från att inledningsvis innehålla fler ideologiska, 
argumenterande texter, där författaren starkt tar avstånd från till exempel hbtq-personers 
familjebildning, eller islam, utmärks tidningen mot slutet av perioden av att publicera allt fler 
texter som primärt verkar ha till syfte att samla partiet och positivt uppmärksamma alla som 
arbetar för det. De politiska ställningstagandena i de ämnen som denna uppsats berör är dock i 
princip konstanta under tidsperioden. Partiet tar kraftfullt ställning för den traditionella 
kärnfamiljen, som också ses som en förutsättning och garant för nationens existens. På första 
sidan av nummer 80 av SD-Kuriren, samt inne i tidningen på sidan åtta som rubrik på en 
artikel om familjepolitiken, finns samma citat som det som toppar det familjepolitiska 
handlingsprogrammet, ”Familjen är hjärtats fosterland”. Numret gavs ut i februari 2009, 
ställningstaganden från programmet hade med andra ord inte spelat ut sin roll drygt fyra år 
senare. I ledartexten på sidan 2 skriver Richard Jomshof bland annat:  

 
Jag menar att det handlar om en symbios; samhället är beroende av trygga och 
väl fungerande familjer på samma sätt som familjerna är beroende av ett tryggt 
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och väl fungerande samhälle. Även om det inte är politikernas sak att bestämma 
över hur och när människor väljer att skaffa barn, är det av största vikt att 
politikerna bedriver en sund familjepolitik och utformar samhället på ett sådant 
sätt att landets invånare bildar familjer och skaffar fler barn. Inte minst i en 
situation där nativiteten är så låg att det på sikt kan komma att hota hela det 
svenska välfärdssamhället.  
 

I artikeln på sidan 8 redogör Mattias Karlsson för innehållet i det familjepolitiska 
handlingsprogrammet. Han skriver bland annat, med en tydlig klang från partiets tidiga dagar 
och resonemangen om att den svenska befolkningen håller på att bytas ut: ”Den 
förhållandevis låga nativitet som svenskar och assimilerade invandrare uppvisar i förhållande 
till icke-assimilerade invandrargrupper, bidrar också till att personer med en svensk identitet 
på längre sikt riskerar att bli en minoritet i sitt eget land och att vår kultur därmed trängs 
undan.” Om partiets ställningstaganden gällande hbtq-personers möjligheter att vara föräldrar 
och gifta sig skriver han:  

 
För att förhindra en uppluckring av familjebegreppet och i syfte att garantera 
alla barn rätten till en mor och en far motsätter sig partiet också samkönade 
äktenskap samt möjligheten till adoption för samkönade par, polygama grupper 
och ensamstående. Av samma anledning menar vi också rätten till insemination 
för lesbiska par bör avskaffas /…/ Viktigt att poängtera är att förslagen som rör 
äktenskapsbalken, adoptions- och inseminationsrätten på intet sätt grundar sig i 
någon aversion mot homosexuella som grupp, utan endast har sin utgångspunkt i 
vad vi betraktar som barnens och samhällets bästa. 
 

Det finns ett ganska stort antal artiklar, minst ett 20-tal, som berör familjepolitik på ett sätt 
som är relevant för min uppsats under perioden. De är också märkbart fler under början av 
perioden. Detta beror med stor sannolikhet på att det ju var under den perioden som frågan om 
till exempel jämlik äktenskapslagstiftning diskuterades och beslutades om. Sedan frågan är 
avgjord minskar mängden artiklar som har just detta fokus – och som framgår av 
partiprogrammet från 2011 är en uppriven äktenskapsbalk numera inte längre något som 
partiet driver. Sverigedemokraterna arbetar dock aktivt under åren fram till och med 
lagändringen 2009 för att försöka förhindra den, bland annat genom politiskt arbete inom 
Svenska kyrkan. Detta skildras i ett flertal nummer, bland annat nummer 54 där det finns en 
rapport från kyrkomötet som hållits under hösten 2003. Där framgår bland annat att 
Sverigedemokraternas representanter reserverade sig mot beslutet om att Svenska kyrkan 
skulle utreda frågan om kyrkans hållning i frågan (s 20). I nummer 65 skrivs om det 
stundande kyrkovalet hösten 2005 och Gabriella Johansson, som kandiderar för 
Sverigedemokraterna, har skrivit en text. Bland annat skriver hon på sidan 9:  
 

I få samhällen utanför Sovjetimperiet har den traditionella kärnfamiljen varit 
utsatt för så hårda angrepp som i dagens Sverige. Svenska kyrkan borde vara en 
av familjens mest naturliga allierade, men de senaste årens katastrofala 
utveckling har inte gett upphov till några protester från kyrkligt håll. Istället har 
man lierat sig med de familjefientliga krafterna. /…/ År 2003 beslutade 
riksdagen, i strid med den samlade barnexpertisens och flera 
adoptivorganisationers vilja, att tillåta homosexuella, samkönade par att 
adoptera. Detta beslut följdes upp genom att man, från och med den första juli i 
år, gav lesbiska par rätt till assisterad befruktning. /…/ Närmast inför dörren står 
nu införandet av en könsneutral äktenskapsbalk och så kallade homovigslar, 
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men det vore naivt att tro att vänsterkrafternas rop om ”död åt familjen” kommer 
att tystna med det. /…/ bli inte alltför förvånade om vi inom några år har en 
diskussion kring införandet av till exempel månggifte eller syskonäktenskap. 
/…/ Frågan jag ställer mig är: var finns kyrkan när kärnfamiljen attackeras? 

Texten fortsätter med en uppräkning av saker kyrkan istället gjort, bland annat ”invigningstala 
på Pride-festivalen, arrangera homoerotiska konstutställningar i kyrkan”. I en text av Björn 
Söder i samma nummer står också bland annat ”Vi anser att kyrkans lära ska vila på Bibeln 
och att kyrkan ska försvara kärnfamiljens, moralens och etikens ställning i vårt land” (s 1). 
 
I nummer 82, utgivet i augusti 2009, alltså strax efter det att den jämlika 
äktenskapslagstiftningen gått igenom, är det dags för kyrkoval igen. Den nya chefredaktören 
Tommy Hansson skriver på sidan 2 på ledarplats: ”Sverigedemokraterna slår vakt om det 
traditionella äktenskapet mellan man och kvinna och är troligen Sveriges mest familjevänliga 
parti. Vi avvisar kyrkans sociala experimenterande med enkönade så kallade äktenskap…” I 
samma nummer kommenterar Mattias Karlsson, under vinjetten ”Barockt!”, olika utspel som 
gjorts av politiker i anslutning till Stockholm Pride, bland annat ett gemensamt 
pressmeddelande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om 
”Stjärnfamiljer”: ”I lagom anslutning till Pridefestivalen lanserade vänsterkartellen sina nya 
förslag för att stärka ’Stjärnfamiljen’, det vill säga alla de nya samlevnadsformer som ska 
ersätta den förlegade kärnfamiljen. Bland åtgärderna återfinns krav på inseminationsrätt för 
ensamstående och förslag om att inte bara föräldrar, utan även ett närmast obegränsat antal 
övriga personer, ska kunna vara vårdnadshavare till samma barn. Det är sannerligen inga 
stjärnor som ligger bakom denna krigsförklaring mot framtidens barn?” (s 15).   
 
Under hösten 2009 publiceras ett specialnummer av SD-Kuriren, med vinjetten ”Kampanj”. 
Numret innehåller både gamla, omarbetade och nya texter och verkar vara producerat i syfte 
att nå nya läsare och partisympatisörer genom att informera om partiets politik. Ett par artiklar 
handlar om familjepolitik. Bland annat skriver Richard Jomshof: ”Kärnfamiljen är den 
familjeform på vilket samhället baseras. Barns rätt till både mamma och pappa är därför en 
mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna.  /…/ I detta ingår naturligtvis vår uppfattning 
att äktenskapet är något som måste vara förbehållet man och kvinna. /…/ Det är av största vikt 
att politikerna bedriver en sund familjepolitik och utformar samhället på ett sådant sätt att 
landets invånare bildar familjer och skaffar fler barn” (s 2). I samma tidning skriver Jimmie 
Åkesson en text om huvuddragen i partiets politik. Under rubriken ”Ett barn- och 
familjevänligt samhälle” slår han bland annat fast: ”Ett allt starkare ifrågasättande av den 
traditionella familjen och varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan 
av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn. Vi slår däremot vakt om kärnfamiljen och 
det traditionella äktenskapet som samhällets bas” (s 3). 
   
Inuti kampanjtidningen finns också en onumrerad ibladning inför kyrkovalet. Här skriver 
partiets representanter bland annat att partiet behövs i Svenska kyrkan, som en motvikt till den 
politiska korrektheten. ”Sär- och gruppintressen” har skaffat sig en plattform i kyrkan: ”Som 
exempel kan nämnas invandring, homosexualitet, feminism och klimatfrågor.”   
 
Den politik som partiet står upp för är som skrivet ovan tämligen oförändrad under dessa år, 
det som förändrats en aning är i huvudsak tonläget i texterna. 2004 ges nummer 58 ut av SD-
Kuriren, och i en text med rubriken ”Kamp mot familjen” slår artikelförfattaren bland annat 
fast: ”Marxisterna har gett upp hoppet om att få med sig arbetarna och försöker istället få sin 
kamp att handla om de homosexuella” (s 12). Artikeln handlar om debatten om könsneutrala 
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äktenskap och skribenten avhandlar diverse fiender till familjen. Bland annat skrivs:  
 

Feminismen har kommit långt med sin huvudsakliga uppgift, att förstöra 
äktenskapet /…/. Ett viktigt skäl för att attackera familjen är att den förser folk 
med andra lojaliteter än till staten. /…/ Det är därför ingen tillfällighet att 
homosexuella lyfts fram som de gör idag, i Hollywoods tv-serier och i medierna. 
Genom att glorifiera dem attackerar man samtidigt manligt beteende /…/, 
Västerländska män ska vara svaga och skuldtyngda, så de inte protesterar mot 
vad som händer med deras nationer. Brutaliseringen av samhället är det 
oundvikliga resultatet av den vänsterextrema attacken på den normala, 
konservativa kulturen, där det senaste beslutet att vulgarisera äktenskapet bara är 
en liten del (s 13).  
 

2007 ges nummer 72 ut. Partisekreterare Björn Söder kommenterar förslaget från Äktenskaps- 
och partnerskapsutredningen om att äktenskapsbalken ska bli könsneutral:  
 

Förslaget underminerar familjebegreppet och banar väg för nya 
vansinnesreformer, då exakt samma argument som nu används för att legitimera 
homoäktenskap också kan användas för att legitimera exempelvis månggifte. 
/…/ Vi kommer att bekämpa det här förslaget med all kraft i kyrkomötet och 
skulle det bli verklighet kommer vi, vid ett eventuellt riksdagsinträde under 
nästa mandatperiod, verkar för att det rivs upp tillsammans med besluten om 
homoadoptioner och lesbiska pars inseminationsrätt. Till skillnad från 
majoriteten av riksdagspartierna kämpar vi för ett stärkande av kärnfamiljen och 
alla barns rätt till en mor och en far (s 12).  

 
2009 finns i nummer 84 en intervju med en representant för SD Södertälje, en man med 
kristen irakisk bakgrund. Han får bland annat kommentera sin syn på äktenskap och familj: 
”Familjen är kärnan eller grunden i ett samhälle, menar Nader. Om du förstör den grunden, 
förstör du hela samhället. Därför är det så fel när Svenska kyrkan låter homosexuella "vigas" 
som en följd av ett politiskt regeringsbeslut. Homosexualitet är en personlig sak, 
homosexuella får leva hur de vill för mig – men ingå äktenskap kan de definitionsmässigt inte 
göra!” (s 20).  
 
Ju senare nummer av tidningen, desto färre artiklar med detta innehåll. Dessutom har fokus 
förflyttats något, motståndet mot just könsneutralt äktenskap har tonats ner. Detta beror 
förmodligen på att partiet inte längre har kvar sitt ställningstagande kring att 
äktenskapslagstiftningen ska rivas upp. Kopplingen mellan kärnfamiljen och nationen och ett 
allmänt välmående samhälle finns dock kvar. I nummer 116, utgivet 2014, finns en artikel där 
Gunilla Gomér, som just lämnat Kristdemokraterna för Sverigedemokraterna, intervjuas. Hon 
säger bland annat: ”Den ökade psykiska ohälsan kan ha att göra med att människor blir 
förvirrade av att se hur goda värderingar ryckts upp med rötterna. Barn växer upp i ett 
samhälle utan tydlighet och trygghet. Det behövs ett konservativt parti som tar ställning mot 
månggifte, könsneutralitet, feminism och för kärnfamiljen och klassiska traditioner” (s 24). 
De explicita skrivningarna om vilka som kan utgöra en familj blir allt mer sällsynta. Hbtq-
personer som ett hot mot familjen försvinner gradvis ur tidningen, men fokus på kärnfamiljen 
är kvar.  
 
Mot slutet av perioden är det också allt oftare SD-Kvinnor som står för de familjepolitiska 
texterna i tidningen. I nummer 111 från maj 2014 presenteras diverse politiska 
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ställningstaganden. Här skrivs att en ”sund jämställdhetspolitik” bland annat tar hänsyn till att 
män och kvinnor är olika, och att familjepolitiken måste ta hänsyn till att ”varje familj är 
unik” (s 10). De politiska förslagen handlar mest om olika varianter på ökat ekonomiskt stöd 
– hbtq-personer nämns inte i sammanhanget. Samma sak syns i partiets valmanifest inför 
valet 2014. Manifestet publiceras i SD-Kurirens ”Valspecial”, nummer 114, som ges ut i 
september 2014. Bland punkterna i det politiska programmet finns bland annat: ”En politik 
för starka, självständiga familjer och trygga barn”, samt ”En jämställdhetspolitik för 
verklighetens folk” (s 12).  
 
Den generella utvecklingen inom det organiserade abortmotståndet syns också i SD-Kuriren 
och i rapporterna om partiets förda politik på området. Vid ett flertal tillfällen rapporteras om 
hur partiets representanter nu driver frågan om ”samvetsfrid” för sjukvårdspersonal. Förutom 
detta fokus drivs också frågan om att sänka tidsgränsen för när abort ska vara tillåtet. Bland 
annat finns detta med i en rapport om vilka motioner som lagts 2011 (nummer 96, s 4).  
 
Under den första tiden under perioden är det mycket vanligt med till exempel artiklar om 
hedersrelaterade brott (till exempel på sidan 18 i nummer 50, sidan 5 i nummer 51, sidan 14 i 
nummer 52, sidan 4 i nummer 79) och om uppfattade problem med islam och muslimer, 
framförallt i relation till jämställdhetsfrågor. Hedersrelaterade brott tas också upprepade 
gånger upp som ett exempel på verkliga jämställdhetsproblem, liksom antalet anmälda 
våldtäkter, till skillnad från sådant som att använda pronomenet ”hen” eller hålla på med 
genuspedagogik. Bland annat finns detta med i en rapport om kvinnoförbundets aktiviteter 
under Almedalsveckan 2012 (nummer 101, s 9). Också året innan var SD-Kvinnor i 
Almedalen och en representant ”höll tal om jämställdhet och de negativa effekterna av den 
rådande genushysterin.” Sedan hölls torgmöte och representanterna talade om 
jämställdhetsarbete och ”hur detta arbete behöver förbättras för att omfatta alla de 
invandrarkvinnor som idag lever under förtryck i Sverige på grund av den kvinnosyn som 
råder i deras hemländer” (Nummer 93, s 6).  
 
Inledningsvis skrivs ingenting om förtryck mot homosexuella i islams namn, men detta blir 
senare under perioden ett eget tema i SD-Kuriren. Första gången detta sker, som jag kunnat 
se, är i nummer 69 som ges ut 2006. Här finns en notis som jämför domen (i tingsrätten) för 
hets mot folkgrupp mot pingstpastor Åke Green, med att en text på hemsidan ”Islamguiden” 
som uppmanar till mord på personer som haft samkönat sex inte har föranlett någon åtgärd (s 
4). I samma nummer skriver Jimmie Åkesson en krönika under rubriken ”Överkänsliga 
muslimer..?” där han bland annat skriver ”Här i Sverige hade vi för några år sedan Ecce 
Homo-utställningen, där Jesus framställdes som transvestit, utan att några ambassader brann 
eller människor dog. Tänk om det istället varit Muhammed som avbildats på det sättet…” (s 
5). I nummer 73 från 2007 rapporteras om en debatt om könsneutralt äktenskap, anordnad i 
Almedalen av RFSL och RFSU. Bland annat diskuterades frågan om ”vigselplikt”, det vill 
säga om den som har rätt att viga människor ska kunna förbjudas att vägra viga par. Richard 
Jomshof skriver att han och Sverigedemokraterna ju är emot en förändring av 
äktenskapslagen, oavsett vigselplikt. Han tycker dock att debatten om äktenskapet, 
vigselplikten och ”homovigsel” är för ensidig: ”RFSL med flera” borde ”föra fram krav på 
homosexuella äktenskap i våra ’svenska’ moskéer” (s 4). I nummer 86 som ges ut i april 2010 
skriver chefredaktören Tommy Hansson om ”sharia” och om att bland annat homosexuella 
handlingar kan ge dödsstraff (s 4). (Detta nummer ges ut under ungefär samma tid som 
Jimmie Åkesson och Carina Herrstedts debattartikel som jag återgav inledningsvis i 
uppsatsen.) Nummer 87 av SD-Kuriren är ett ”valspecial”-nummer, inför valet 2010. Här 
finns (s 10) en artikel med rubriken ”Värna friheten – motverka islamiseringen!” Bland annat 
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står i artikeln att moskéer används för att ”hetsa och uppvigla till hatbrott mot judar och 
homosexuella.” Samt att ”/p/atriarkala system, hederskultur, antisemitism, våld mot kvinnor 
och barn, homohat samt obefintlig demokrati och yttrandefrihet hör inte hemma i Sverige.” I 
nummer 99 skriver Mats Dagerlind en text om den ”islamistiska ideologin”, och om hur det 
där inte finns ”förståelse för jämställdhet mellan män och kvinnor, ingen acceptans för 
homosexuella. För allt sådant finns för islamister bara ett svar – brutal repression och 
bestraffning, inte sällan med döden” (s 5).  
 
Det intressanta i sammanhanget här är inte beskrivningarna av ”synen på homosexualitet 
inom islam”, utan att dessa texter i SD-Kuriren vid denna tid i princip är de enda där 
tidningens skribenter uppmärksammar hbtq-personers rättigheter och problem med homofobi. 
De existerar parallellt med att tidningen samtidigt fortsätter att motsätta sig förändringar av 
den svenska lagstiftningen, ibland på exakt samma sätt som de anklagar representanter för 
islam att göra, och även fortsätter att negativt uppmärksamma hbtq-rörelsen. Homofobin är 
trots detta något som kan uppmärksammas när andra gör sig skyldiga till den. Agerandet är 
helt i linje med det som Jasbir K. Puar beskriver i sin bok Terrorist Assemblages. 
Homonationalism in Queer Times: Västerländska aktörer som i sitt arbete för hbtq-personers 
rättigheter placerar problemet huvudsakligen hos de Andra, som befinner sig någon 
annanstans – och hur detta blir till ett del av en nationalistisk politik (bland annat Puar 
2007:xxiv, 5, 18ff). 
 
Det är dock också tydligt att hbtq-politiska frågor gradvis blir mer frånvarande i SD-Kuriren. 
De korta texter där hbtq-personer eller hbtq-rörelsen hånas i förbigående blir alltmer ovanliga 
under den senare delen av den här studerade perioden, vilket alltså sker parallellt med att 
homofobin från muslimska företrädare börjar uppmärksammas. Inledningsvis finns ett antal 
exempel på texter i liknande stil som de som var mycket vanliga under perioden 1996-2002. I 
nummer 51 (utgivet 2003) finns under vinjetten ”Barockt!” följande kommentar om 
”zoofiler”: Dessa har ”en självklar plats i det nya mångsexuella Sverige. En ’familj’ ska ju 
dessutom kunna se ut lite hursomhelst nu för tiden så varför inte tik, pappa, barn?” (s 17). I 
nummer 56 (utgivet 2004) finns en kritisk artikel om Moderaterna. Bland annat skrivs om det 
”motbjudande” inslaget i moderaternas framtoning med ”fjäskande för mediaetablissemanget. 
/…./ Ett exempel på detta är den nuvarande partiledaren Fredrik Reinfeldts framträdande på 
pride-festivalen. Varför framträdde han där? Inte var det av inre övertygelse. Det enkla svaret 
är att homosexuella är ’inne’ i media. Moderaterna stödde förslaget om att homosexuella ska 
få rätt att adoptera barn. Värdekonservatismen är borta. Att värna om sexuella avvikande är 
uppenbarligen viktigare än barnens rätt” (s 9).  
 
Tonläget känns igen från en spridd text från Björn Söders blogg från 2007. Bloggposten, med 
rubriken ”Botten måste snart vara nådd”, är gjord den 1 augusti 2007 och Söder skriver bland 
annat:  
 

Pride hyllas av den politiskt korrekta eliten som tillsammans med den mycket 
framgångsrika och numera inflytelserika homolobbyn försöker normalisera sina 
sexuella avarter. /…/ Vad är det som säger att den sk normaliseringen slutar med 
att homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) skall ”normaliseras”? Varför inte 
personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med underåriga)? 
/…/Dessa sexuella avarter är inte normala och kommer aldrig att vara normala. 
Normalt är det som vi människor är skapta för, det vill säga att kunna få 
avkomma och föra släktträdet vidare. /…/Det svenska samhället är idag i total 
upplösning. 
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Texter i den här stilen blir sedan snabbt allt mer ovanliga. I nummer 112 gör begreppet ”hbtq” 
entré i SD-Kuriren i en artikel som är ett exempel på hur diskursen i tidningen förändrats 
radikalt på kort tid när det gäller det hbtq-politiska området. I en artikel som skildrar en 
intervju med Jimmie Åkesson som genomfördes av Aftonbladet under Almedalsveckan, 
beskrivs hur Åkesson får en fråga om vad han tyckte om en händelse där två hbtq-personer 
trakasserats så på den ort där de bodde att de valt att flytta. Åkesson ”svarade att det gör 
honom ’förbaskad’ och att ingen människa ska behöva utstå trakasserier, oavsett sexualitet, 
annan bakgrund eller livsval. Han menade också att det senaste decenniet har det hänt mycket 
på det området, idag är det få människor som utrycker något problem med att HBTQ-personer 
syns och har samma rättigheter som andra, och att det beror på samtal och attitydförändringar 
som man arbetat med under lång tid” (s 14). Att Åkesson alltså ger intryck av att hans parti 
stödjer att hbtq-personer har ”samma rättigheter” som andra och anser att arbetet med 
attitydförändringarna är något positivt lämnas okommenterat av skribenten.  

Problem, orsak till problem, lösningar på problem  
Under den studerade tidsperioden har jag identifierat ett problem, som har två led: att 
kärnfamiljen, och därmed nationen, hotas. Problemet beskrivs och adresseras med olika 
intensitet under perioden. Inledningsvis är retoriken kring detta mycket hård och bland annat 
används, i samband med att könsneutralt äktenskap föreslås bli verklighet, ordval som till 
exempel ”vansinnesreformer som hotar hela samhället”. Partiets centrala företrädare lägger 
mycket kraft på att samla partiet kring motståndet mot till exempel könsneutralt äktenskap 
och möjligheter till juridiskt skydd för hbtq-personers familjer. I det familjepolitiska 
programmet från 2004 beskrivs hur familjen ”hotas” då ”destruktiva krafter” ifrågasätter den 
traditionella familjen. En annan föreslagen reform på området beskrivs som en 
”krigsförklaring mot framtidens barn”. De identifierade problemen från tidigare perioder 
kvarstår också, dock inte lika frekvent. Bland annat nämns den låga svenska nativiteten som 
ett problem vid ett par tillfällen.  
 
Alla dessa hot är, enligt den modell jag använder i min analys, att betrakta som orsaker till 
problem. Andra orsaker till problemet enligt partiets företrädare är bland annat hyllandet av 
homosexuella i medier, överdrivet fokuserande på individualism och ”hedonism”, ”ökad 
ombytlighet i förhållanden mellan män och kvinnor” och allmänt nedbrutna strukturer. 
Attackerna på den konservativa kulturen kommer att brutalisera samhället. En särskild 
identifierad orsak till problemet är att Svenska kyrkan inte försvarat kärnfamiljen, utan istället 
lierat sig med dem som driver en politik som hotar den. Tillåtande av heterogenitet, mångfald 
i bred bemärkelse, skapar splittring, omöjliggör identifikation och solidaritet och hotar 
därmed nationen. Och: detta är något som både hbtq-personer och invandrare bidrar till.  
 
Lösningar på problemet under tidsperioden är bland annat att stärka nationalstaten och 
återupprätta folkhemmet, genom att stärka familjen och allas rätt till sin hembygd. Den 
nationella identiteten ska stärkas med hjälp av socialkonservativ, respektive värdekonservativ, 
politik, ”splittring” ska motarbetas, uppluckring av familjebegreppet ska förhindras, och ett 
folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av ”trygghet, välstånd, demokrati och en 
stark inre solidaritet” ska återupprättas. Politiken ska ”skapa, stödja och upprätthålla normer, 
moral, lagar, sedvänjor, miljöer, beteenden, traditioner och gemenskaper som hjälper 
individen att bejaka de goda och konstruktiva sidorna inom sig själv”. Ett homogent samhälle 
ska återskapas och en traditionell konservativ livsstil ska uppmuntras. Politikerna ska driva en 
sund familjepolitik.  
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Ord och textens sammanhang 

I Bergström och Boréus bok Textens mening och makt, beskrivs (Bergström och Boréus 
2012:391ff) en studie av Norman Faircloughs analys av New Labour, New Labour, New 
Language, från år 2000. Studien är en kritisk diskursanalys av New Labours språk och retorik, 
och i studien görs bland annat en åtskillnad mellan vad partiet säger och gör. Faircloughs 
material är diverse texter av partiet, som till exempel partiprogram, tal av Blair och offentligt 
tryck.  
 
Enligt Faircloughs egen modell ska i en kritisk diskursanalys ingå studier av dels text, dels av 
diskursiv praktik (bland annat om hur texten ”produceras” och ”konsumeras”) och den 
omgivande sociala praktiken, textens sammanhang (Bergström och Boréus 2012:375), men 
Bergström och Boréus poängterar att detta inte alltid följs, inte heller av Fairclough själv. 
Detta kan på ett sätt ses som att kritisk diskursanalys är en ”öppen” metod, skriver Bergström 
och Boréus (Bergström och Boréus 2012:393), men det leder också till en brist på systematik. 
Jag tillåter mig i den här uppsatsen att använda mig av möjligheten till en öppen 
metodtillämpning.  
 
Fairclough har inlett sin studie av New Labour med att mata in en stor mängd av sitt material i 
en dator för att leta efter nyckelord. Förutom att leta efter hur många gånger ett visst ord 
förekommer har han också analyserat ordens relation till andra ord och i vilket sammanhang 
som orden förekommer. Ett av de vanligaste orden är ”new”, som framförallt förekommer 
tillsammans med ”Labour”, ”Britain” och ”Deal”. Fairclough använder sig också av 
analogikedjor/ekvivalenskedjor, och analyserar lingvistiskt bland annat användningen av 
passiv form, och användningen av ordet ”we”. Med analogi/ekvivalenskedja avses enligt 
Bergström och Boréus ”sättet som vissa tecken är kopplade till varandra”. Ett ”tecken” är en 
beteckning och det betecknade, det vill säga en term och ett tankeinnehåll (Bergström och 
Boréus 2012:373). Fairclough menar att huvudaktören är ”nationalstaten” och att en 
ekvivalenskedja skulle kunna vara Britain = country= people= we.  
 
Inspirerad av Faircloughs studie, så som Bergström och Boréus redogör för den, har jag 
genomfört ett par ordsökningar i Sverigedemokraternas styrdokument. Orden valdes allt 
eftersom under arbetet med den här studien, när jag efter närläsning av dokumenten började 
lägga märke till skillnader och likheter över tid, bland annat vad gäller ordval och frekvens av 
vissa ord. Jag har inte haft möjlighet att genomföra en analys av det omfattande slag som 
beskrivs ovan, där Fairclough använde sig av särskilda dataprogram för att upptäcka de mest 
frekvent använda orden, utan urvalet baserar sig på mina egna iakttagelser under närläsning, 
mitt perspektiv i den här studien och de ämnen och ord som identifierats som centrala i 
analysen i uppsatsens första tre kapitel, det vill säga vad som identifierats som problem, orsak 
till problem och lösning på problem.  
 
De undersökta orden, tecknen, är: sund, familj, naturlig, nation, moral, folk och nativitet. 
Inledningsvis kan några iakttagelser göras: frekvensen av orden ”familj”, ”nation” och ”folk” 
är högre och mer konstant än användningen av orden ”sund”, ”naturlig”, ”moral” och 
”nativitet”. Anmärkningsvärt hög frekvens har ”nation”, som i alla sju styrdokumenten 
används över 40 gånger per dokument, och allra mest i det senaste och nu gällande 
dokumentet: 114 gånger. Då har varianter på ordet, som till exempel ”nationalistisk”, 
”nationalstat” och ”nationell” räknats med, men jag har tagit bort till exempel ”internationell”. 
Näst flest gånger används ”nation” i 1996 och 1999 års dokument, mellan drygt 60 och drygt 
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70 gånger, så ökningen till 2011 års dokument är anmärkningsvärd. Detta dokument, är som 
jag beskrivit tidigare, avsevärt längre än de övriga dokumenten, men eftersom användningen 
av andra ord inte ökat i samma omfattning som ”nation”, så tillmäter jag ökningen betydelse. 
Jag ser den höga frekvensen i relation till det identifierade problemet med den hotade 
/kärn/familjen – och den därmed hotade nationen, så som jag beskrev detta i det föregående 
kapitlet. Bland annat förekommer ordet ”nation” eller varianter på det hela 27 gånger på en 
sida, där partiet beskriver den så kallade ”nationalistiska principen”, som man menar borde 
styra politiken.  
 
”Familj” och varianter på det används mellan cirka 20 och 30 gånger i alla dokument, utom i 
2003 och 2005 års dokument, där det finns med cirka 10 gånger. Om hänsyn tas till antalet 
sidor i dokumenten, så kan konstateras att ordet är betydligt mer frekvent använt i de tidigare 
dokumenten än i det nu gällande, där som nyss påpekats, användningen av ordet ”nation” 
istället är mycket frekventare. Användningen av ordet ”folk” och olika varianter på det finns 
med mellan knappt 40 gånger (i de tre senaste dokumenten) och drygt 70 gånger (i 1996 och 
1999 års dokument). I det nu gällande dokumentet kan den frekventa användningen av ordet 
”nation” till viss del antas ha ersatt användningen av ordet ”folk”. 
 
I mina analyser av identifierade problem, orsaker till dessa, och föreslagna lösningar, i 
uppsatsens tre första kapitel märks skillnader mellan perioderna, som nu också märks i denna 
kvantitativa undersökning. Under den första perioden beskrevs problemet med den låga 
nativiteten i termer av att folket hotades. Det svenska folket riskerade att bytas ut mot ett 
annat folk, till följd av en kombination av de många aborterna på svenska foster och den stora 
invandringen av andra folk. Under den senaste perioden uttrycker sig partiet mer i termer av 
att det är nationen som hotas (av till exempel splittring och konflikter), till följd av att 
familjen, (som är nationens minsta byggsten), hotas genom att familjebegreppet uppluckras då 
andra familjer än den heterosexuella kärnfamiljen inkluderas i familjepolitiken. Annat som 
bidrar till splittringen är naturligtvis enligt partiet invandringen.  
 
I uppsatsens andra kapitel identifierade jag den hotade ”sundheten”, som något som hade 
kopplingar till den hotade familjen. Vare sig i den första perioden eller i den sista finns 
samma fokus på sundhet, och detta märks också tydligt vid en kvantitativ genomgång av 
ordanvändning, även om ordet ”sund” och olika varianter på detta inte används lika många 
gånger som de ovan nämnda orden. Jag gör här en närmare analys av användningen av ordet 
och varianter på det.  
 
1989 nämns ordet ”sund” eller ”osund” fem gånger. Det finns med i bakgrundsbeskrivningen 
till varför partiet startats (”… många människor har dragits in i en onaturlig och osund tillvaro 
där ensamhet och missbruk av alkohol och droger florerar…”, s 2), det finns med i ett stycke 
om kommunalt självstyre (om ett ”sundare och livskraftigare och tryggare Sverige”, s 5) och 
det finns i ett stycke om sjukvården (s 12), där ordet dyker upp i samband med ”medborgare”, 
”vanor” och ”motion”, i kontexten politiska visioner för hur detta kan uppnås. 1994 finns 
dessa skrivningar kvar, och dessutom har ett stycke om ”Ungdomen. Svensk ungdom – 
Sveriges framtid” tillkommit. Här står bland annat att det medfört oerhört ”negativa 
konsekvenser för vårt folk att våra styrande politiker idag uppvisar en fullständig ovilja och 
passivitet när det gäller att aktivera ungdomen och förse den med sunda ideal” (s 8). Förslag 
på politiska lösningar är bland annat att ”uppmuntra organisationer som aktiverar ungdomar 
till frisksportande etc.” Strax innan detta stycke finns i avsnittet om familjen en skrivning om 
förskolan: ”Kulturimpulser från vilka osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer 
skall i görligaste mån fjärmas från barnen” (s 8). Förutom dessa skrivningar finns också ett 
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stycke med rubriken ”Massmedia” där ”osunda ägarkoncentrationer” som ”undergräver 
yttrandefriheten” nämns (s 13). Skrivningarna gällande det kommunala självstyret har 
försvunnit, men totalt finns ordet ”sund” eller varianter på det med sju gånger.  
 
I 1996 och 1999 års program finns ”sund” eller ”osund” med 13 gånger. I båda dessa finns 
skrivningen om den osunda tillvaron kvar (s 3, resp min s 2), liksom den om förskolan (s 9, 
resp min s 10) de i stycket om sjukvården (s 13, resp min s 13), och det om medierna (s 15, 
resp min s 19. Därutöver finns också stycken om ”osund klassåtskillnad” (s 6, resp min s 6) 
och ”sunda löneavtal” (s 8, resp min s 8). Ordet dyker också upp i avsnittet om 
befolkningspolitik i samband med ett resonemang om vinsten med ”etnisk homogenitet”: ”den 
disciplinerar och skapar empati på liknande sätt som sunda familjer gör” (s 12, resp min s 15) 
– och det finns med på två ställen i det nygamla stycket om ”Abort och adoption”: ”med vår 
socialpolitik vill vi verka för ett sundare samhälle…”, samt ”nationell adoption /ska/ ge icke 
önskade barn en chans till en sund uppväxt” (s 12, resp min s 15). 
 
Och så finns det då, som jag visade i kapitel två, med i stycket som handlar om homosexuella, 
partiets allra första officiella skrivning om hbtq-personer, där det görs en direkt koppling 
mellan ”osundhet” och ”homosexualitet” med skrivningen om att ”osunda referensramar” inte 
ska ges till ungdomar, genom att homosexualitet skildras positivt i medier. Stycket om svensk 
ungdom, som ska förses med ”sunda ideal” ligger i dessa två program efter avsnittet om 
”Sexuellt avvikande” (s 9, resp min s 10). Texten är i princip identisk 1994, 1996 och 1999.  
 
Sverigedemokraterna var inte först ut när det gäller att betona intresset för det ”sunda” och 
koppla detta till nationalism. I Försvenskningen av Sverige skriver Jonas Frykman om hur 
intresset för träning växte i Europa under mellankrigsåren och hur detta ofta hade ”stark 
nationell anknytning” (Löfgren, Frykman, Ehn 1993:174). Frykman redogör också för andra 
inslag i denna mellankrigstidens ”nationaliseringsprocess”, som har en hel del likheter och 
paralleller med det som går att hitta i Sverigedemokraternas mer än 60 år yngre material. 
Bland annat nämner Frykman synen att det skulle finnas en ”balans mellan kropp och själv på 
samma sätt som det finns mellan man och kvinna” (Löfgren, Frykman, Ehn 1993:194), hur 
barnkläder skulle utformas med ”den sunda kroppens mått och funktioner” i åtanke (Löfgren, 
Frykman, Ehn 1993:199), och hur miljön formades med fokus på ”den rena kroppen, den äkta 
känslan, den sanna driften” (Löfgren, Frykman, Ehn 1993:200). Av dessa tankar ekar det 
tydligt i bland annat Johan Rinderheims texter i SD-Kuriren, där han skriver om att alla borde 
ha ett intresse för kost och hälsa och att hålla sig sund. 2003 och 2005 har ”sund” helt 
försvunnit ur styrdokumenten och 2011 finns det endast med i kontexten ”sunda statsfinanser” 
(s 30).  
 
Om de övriga studerade orden, ”naturlig”, ”moral” och ”nativitet”, kan följande konstateras: 
nativitet är det minst använda av dessa ord. Flest gånger förekommer det 1996 och 1999: fyra 
gånger. 1989 finns det med en gång, 1994 tre gånger. I de senaste dokumenten förekommer 
det inte alls. Detta stödjer analysen som också gjordes ovan, att fokus under de senaste åren 
mer varit på den hotade ”nationen”, snarare än ”folket”. Användningen av ordet ”moral” är 
låg och ganska konstant genom åren. Det finns, i några olika varianter, både i de tidigaste 
dokumenten och i det sista dokumentet med 7 gånger. Flest gånger finns det med 1994, där 
det används 9 gånger. 2003 och 2005 används ordet inte alls, vilket förmodligen kan förklaras 
med att dessa dokument, som jag skrivit ovan, är mer allmänt hållna än de andra dokumenten. 
2011 är den mer konkreta politiken tillbaka i texten, liksom bland annat också ordet moral. En 
minskning har dock skett sett till användningen av ordet per antal sidor. Ordet ”naturlig” är 
också frånvarande ur 2003 och 2005 års dokument, men används annars ganska konstant över 
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tid. Knappt tio gånger i de första fyra dokumenten och knappt tjugo gånger i det sista, längre, 
dokumentet. Att såväl ”moral” och ”naturlig” har försvunnit 2003 och 2005 ska alltså inte 
läsas som att partiets fokus på dessa värden har försvunnit.  
 
I Bergström och Boréus bok beskrivs begreppet ”nod” på följande sätt: ”ett tecken som 
fungerar som nav i en diskurs”, eller med andra ord spelar en särskild roll, och som flera 
andra tecken har kopplingar till (Bergström och Boréus 2012: 367, 373). I min analys av 
Sverigedemokraternas material menar jag att ”nation” är en sådan nod. Det är också möjligt 
att skapa analogikedjor där denna nod ingår, tillsammans med andra tecken i den 
sverigedemokratiska diskursen. Analogikedjorna ser olika ut under de olika tidsperioderna. 
Under den första tidsperioden skulle analogikedjan kunna beskrivas som: hög nativitet = ett 
livskraftigt folk = en stark nation. Under den andra perioden är en tydligare analogikedja till 
exempel ett sunt folk = naturliga kärnfamiljer = en stark nation. Under den senaste perioden 
kan en analogikedja vara en försvarad kärnfamilj = en försvarad nation. Det skulle också vara 
möjligt att förbinda alla de ord jag analyserade frekvensen av i en enda analogikedja på 
följande sätt: naturlig = nativitet = sundhet = moral = kärnfamilj = folk = nation, och därmed 
fånga in den sverigedemokratiska diskursen på det område jag här studerar.  
 
I Faircloughs studie ingår, enligt Bergström och Boréus (Bergström och Boréus 2012:397) 
inte någon analys av den diskursiva praktiken (hur texten producerats och konsumerats), det 
vill säga steg två i hans modell. Däremot finns en studie av den sociala praktiken, textens 
sammanhang, analysmodellens steg tre. I Faircloughs studie ingår en diskussion om vikten av 
att se skillnad mellan vad som sägs och görs: ”hur viktigt är språket i studier av politik? 
Kanske uttalar sig New Labour på ett sätt i politiska dokument (retorik) men gör någon helt 
annat i verkligheten? Fairclough menar att denna distinktion mellan säger och gör är viktig 
och han tar avstånd från den typ av diskursanalys som reducerar diskurs till enbart text.” 
(Bergström och Boréus 2012:398f). Bland annat pekar Fairclough på att alla politiska beslut 
inte syns i texter, några görs ändå, utan att benämnas aktivt. Dessa missas om analysen endast 
utgår från text. Enligt Bergström och Boréus kan kritisk diskursanalys därför säga något mer 
om politiska processer än diskursanalyser som Laclau och Mouffes (Bergström och Boréus 
2012:399).  
 
Som ett enklare steg två i min analys av den sverigedemokratiska diskursen vill jag peka på 
de skillnader som finns mellan de två olika huvudsakliga typerna av dokument som ingår i 
min analys, partiets styrdokument och partiets officiella tidning. Jag tänker mig att dessa 
skillnader bland annat beror på att dokumenten är tänkta att konsumeras på olika sätt och 
också producerats på olika sätt. Styrdokumenten är formellt antagna texter, skriva av centralt 
placerade personer och beslutade om på årsmöten. Tidningarna har producerats av färre 
personer och har gått igenom ett mindre antal formella kontrollstationer. Styrdokumenten är 
tänkta att konsumeras av partiets medlemmar och aktiva, tidningen är tänkt att nå ut till en 
större publik. Vid ett stort antal tillfällen uppmanas tidningens läsare att sprida tidningen i sin 
omgivning som ett sätt att nå ut med partiets politik och på sikt få fler väljare. Det är sannolikt 
att detta präglat innehållet i tidningen – den kan tänkas vara skriven med bland annat detta i 
åtanke: att den ska tilltala en bredare allmänhet. Detta är något som jag menar märks mer och 
mer ju större partiet blir och ju bredare publik de därmed förväntar sig för tidningen. Från den 
tidigare periodens hårdföra politiska texter till den senaste periodens rapporter om framgångar 
för partiets politiker och allmänt hållna krönikor från partiets profiler är steget långt.  
 
I uppsatsens inledning redogjorde jag för en debattartikel av Åkesson och Herrstedt, där de 
menade att ”inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som helst 
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förankring i våra program och policydokument”. De menade också att många homo- och 
bisexuella sympatiserade med partiet, på grund av oro för den ökade närvaron av islam i 
Sverige. Som jag visade i kapitel tre finns artikelns tes representerad i ett antal texter i SD-
Kuriren under samma tidsperiod. Det är också i princip i och med att den tesen lanseras som 
tidningen överhuvudtaget börjar innehålla texter som tar avstånd från homofobi, och då 
handlar det om muslimers homofobi. Här vill jag avslutningsvis återvända till detta exempel, 
samt ytterligare några, där Sverigedemokraterna under de senaste åren har uttalat sig explicit i 
hbtq-politiska frågor. Jag gör också en liten studie av textens sammanhang, analysmodellens 
steg tre. Vad sägs och vad görs? Min analys grundar sig här endast på några exempel i 
omedelbar nutid.  
 
Den 25 augusti 2013 bildades, enligt gruppens Facebook-sida, ”SD-HBT”. Enligt den egna 
presentationen på Facebook vänder man sig till ”alla som identifierar sig som HBT-personer 
samt deras vänner.” I presentationen skriver man vidare bland annat:  
 

Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering 
mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt 
beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser 
primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.” 
Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av 
trygghet och samhörighet i det svenska samhället och får ofta stämpeln att vara 
homofobiskt. Sverigedemokraternas ståndpunkt när det kommer till HBT är att 
alla människor har rätten till ett tryggt och säkert samhälle. En persons sexuella 
läggning definierar inte en person och utgör heller inte någon grund för 
särbehandling. All form av diskriminering, våld och hot pga. en persons sexuella 
läggning har Sverigedemokraterna nolltolerans mot. /…/ Homosexuellas önskan 
om att leva i ”traditionella” par relationer är den bild vi ska verka för. Sverige är 
ett framstående land med att bejaka HBT gruppernas rättigheter, men vi måste 
verka för och uppmärksamma det förtryck som förekommer i världen. /…/ 
Något som vi ser och oroar oss för är den allt större utbredningen av islam i 
Sverige. I islam förnekas homosexualitet och det ses som ett oförenligt sätt att 
leva. Utländsk press rapporterar om människor som piskas till döds då de 
ertappats med homosexuella handlingar.  

 
Stycket som inleder texten, och är satt inom citattecken, är samma text som återfinns på 
partiets hemsida under rubriken ”HBT”. SD-HBT har hittills inte varit särskilt synliga, men 
skrev en debattartikel på Nyheter24 i anslutning till Stockholm Pride 2014, där de bland annat 
menade att Pride ”bidrar till att måla ut alla HBT-personer som sexuellt utsvävande” (med 
hänvisning till att det på festivalen finns workshops om BDSM), samt att prideparader är ett 
sätt att visa upp hbtq-personer som ”djur på cirkus” (Thunell m fl 2014).  
 
I båda dessa texter finns tydliga likheter med andra partiproducerade texter inom det område 
som jag studerar här. Precis som Åkesson och Herrstedt gjorde 2014 använder sig SD-HBT av 
ett beskrivet hot från ”islam” och uttrycker sin egen motsatta uppfattning: diskriminering, 
våld och hot har man ”nolltolerans” mot. Här finns dock också en signifikant skillnad mot 
annat material jag studerat – med ett undantag, reportaget från Almedalen om Aftonbladets 
intervju med Jimmie Åkesson i Almedalen 2014. SD-HBT beskriver Sverige som 
”framstående” när det gäller att ”bejaka HBT gruppernas rättigheter” och uttrycker den egna 
viljan att jobba för ”bilden” av homosexuellas önskan att leva i ”traditionella” par-relationer 
(citattecken i original). Åkesson uttryckte att det var ”få människor som utrycker något 
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problem med att HBTQ-personer syns och har samma rättigheter som andra, och att det beror 
på samtal och attitydförändringar som man arbetat med under lång tid”. Här syns en tydlig 
skillnad mellan vad som sägs och görs och vikten av att i linje med Faircloughs analysmodell 
som jag redogjorde för ovan inkludera också politiskt agerande och inte bara text blir tydlig. I 
min analys av dessa två exempel kan konstateras att texterna inte kommenterar de politiska 
ställningstaganden som finns på det hbtq-politiska området – de görs ändå, utan att benämnas 
aktivt. Dessa två textexempel ger dessutom intryck av att partiets företrädare aktivt försöker 
ge läsare intryck av att de drivit på för förändringar som de i själva verket motsatt sig.  
 
En allmänt positiv bild av reformer som genomförts i Sverige för att stärka hbtq-personers 
rättigheter är ingenting som jag återfunnit i något annat material producerat av 
Sverigedemokraterna. Vad som avses med intentionen att jobba för ”bilden” om 
homosexuellas önskan att leva i parrelationen är något mer oklart, och inte förpliktigande till 
något. Det skiljer sig dock från partiets övriga material på så sätt att det uttrycker en önskan 
att jobba för något hbtq-politiskt relaterat. Diskursen har under den perioden jag studerat gått 
från en frånvaro av frågorna, till att i text aktivt motsätta sig hbtq-politiska reformer, till att i 
text i väldigt hög utsträckning tystna.  
 
Till Sverigedemokraternas senaste landsdagar, 27-29 november 2015, hade två motioner med 
hbtq-tema lämnats in. En av dem handlade om att ändra partiets ställningstaganden i frågan 
om samkönade pars möjligheter att prövas som adoptivföräldrar, och kvinnliga samkönade 
pars tillgång till assisterad befruktning. Ingenstans i motionstexten finns något som tyder på 
att motionären har kännedom om partiets analys att en mer inkluderande familjepolitik hotar 
nationen, istället fokuseras skrivningar i partiets styrdokument om att män och kvinnor är 
olika. Motionen avslogs och partiets ställningstaganden i dessa frågor kvarstår alltså. 
Partistyrelsens svar innehöll i huvudsak argument om att barn behöver både en moders- och 
en fadersgestalt – och gick alltså inte heller tillbaka till skrivningar från till exempel det 
familjepolitiska programmet, som sätter partiets ställningstaganden i ett större sammanhang. 
Den andra motionen handlade om att partiet skulle förtydliga sitt ställningstagande i ”HBT-
frågor”, för att tydliggöra att partiet inte är homofober. Motionen ansågs besvarad av 
partistyrelsen som menade att bilden av partiet som homofober är skapad utifrån: ”Den 
felaktiga uppfattningen om Sverigedemokraterna som ett HBT-fientligt parti kommer sig av 
våra politiska motståndares och massmediernas nidbilder samt att många av våra politiska 
motståndare hör till de mer extrema krafterna inom HBT-rörelsen som gjort det till sin 
politiska metod att utmåla alla som inte tycker som dem som homofoba och fientligt inställda 
mot sexuella minoriteter” (Sverigedemokraterna 2015).  
 
Det är delvis tystnaden som förklarar motioner som de till de senaste landsdagarna – 
diskursen är inte tydlig eller synlig längre. Det har uppstått en tystnad som möjliggör en brist 
på kännedom om partiets utgångspunkter och problembeskrivningar. Personer som är aktiva i 
partiet känner inte till att avståndstagandet från samkönade pars möjligheter att vara föräldrar 
tillsammans hänger ihop med kärnan i partiets ideologi. Motionärerna och andra kanske har 
fäst större vikt vid partiets ofta upprepade utsagor om att de inte har något emot hbtq-
personer, att bilden av Sverigedemokraterna som ett homofobiskt och transfobiskt parti bara 
är en felaktig uppfattning och något som de ”extrema krafterna inom HBT-rörelsen” har hittat 
på, och att de är bara motståndare till hbtq-politiska reformer av andra skäl. Därför tror de att 
en motion till Landsdagarna skulle ändra på partiets ståndpunkter. Så blev det inte den här 
gången.  
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Några slutsatser: Heteronormativitet, 
homonormativitet och homonationalism  

I min uppsats har jag analyserat den sverigedemokratiska diskursen, så som den framträder i 
det partiproducerade materialet, i huvudsak partiets styrande dokument och partiorganet, ur ett 
hbtq-perspektiv. Jag frågade mig inledningsvis om den hbtq-politiska diskursen hänger ihop 
med andra diskurser i partiet och i så fall vilka, samt om detta kan förklara 
Sverigedemokraternas ställningstaganden, och tydliggöra motiven till dessa, i hbtq-politiska 
frågor. Jag studerade skillnaden över tid och i olika typer av material, utifrån frågor om 
uppfattade problem, orsaker till dessa och lösningar på dem. Jag studerade också vilka ord, 
tecken, som varit centrala inom området jag studerat. Avslutningsvis gav jag några exempel 
på hur partiet i övrigt agerat på det hbtq-politiska området, utanför de studerade texterna.  
 
Under den första tidsperioden identifierade jag problemet med den låga nativiteten som 
centralt för partiet. Orsakerna till problemet var bland annat den förda familjefientliga och 
därmed anti-nationella politiken, de många aborterna och moralupplösningen i samhället. Här 
fanns också kopplingar till hbtq-politiska frågor, även om detta ännu inte är så uttalat i 
materialet. Synliga hbtq-personer är för SD-Kurirens skribenter bland annat tecken på ett sjukt 
samhälle, något osunt, äcklande och utländskt, och lika moraliskt förkastligt som pornografi 
anses vara. Några av lösningarna på problemet under den första perioden var att föra en 
nationellt inriktad politik, genom att bland annat uppmuntra familjebildning, i övrigt skärpa 
abortlagstiftningen och genomföra en moralisk upprustning. Här fanns också en viss koppling 
till hbtq-politiken: i redogörelsen från ett årsmöte där hbtq-politik diskuterats görs en 
koppling mellan en repressiv hbtq-politik och att ”åtgärder för att skapa en sund befolkning 
måste sättas in”.  
 
Under den andra tidsperioden blir hbtq-personerna allt mer synliga, och har en tydligare 
koppling till mitt identifierade problem, osundheten, som här blivit mer framträdande än 
under den förra tidsperioden, bland annat genom att partiet formulerar sig i sina styrdokument 
i hbtq-politiska frågor. Positiva medieskildringar om ”den homosexuella livsstilen” skapar 
”osunda referensramar” för ungdomar. Den hotade kärnfamiljen är ett annat av periodens 
problem. Det görs också direkta kopplingar mellan de två problemen: politiker borde till 
exempel inte närvara på pridefestivaler, utan istället stötta kärnfamiljer. Upplösningen av 
kärnfamiljer skapar normlöshet, och detta borde motverkas av bland annat politiker, genom 
att till exempel framhålla vikten av ”sunt familjebildande”. Att leva i kärnfamilj är sunt och 
leder till ett tryggt land. En upplöst familj är en upplöst nation. Homosexuella som vill ha 
barn, och politiska förslag som möjliggör detta, splittrar kärnfamiljen och hotar därmed 
nationen, på samma sätt som invandringen. Dessa är därmed en direkt orsak till problemen 
och bidrar till det som är anledningen till att partiet överhuvudtaget har bildats, själva 
grundproblemet enligt Sverigedemokraterna: att nationen och det nationella är hotat. Detta 
gör förstås att det blir omöjligt för partiet att stödja några hbtq-vänliga reformer på det 
familjepolitiska området. En lösning på problemen enligt Sverigedemokraterna är fortsatt att 
föra en nationell politik stärka kärnfamiljen, och föra en politik som motverkar osunda 
influenser.  
 
Den sista tidsperioden i mitt material innehåller ytterligare fokus på kärnfamiljen och 
problemet jag identifierar är att kärnfamiljen, och därmed också nationen, hotas. 
Hänvisningarna till osundhet och låg nativitet har minskat märkbart under perioden, men finns 
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till viss del kvar. Fokus ligger dock mer på familjen. I det familjepolitiska programmet från 
2004 skrivs bland annat om ”hoten mot familjen”, där ”destruktiva krafter” ifrågasätter den 
traditionella familjens betydelse. Dessa destruktiva krafters arbete och krav på till exempel 
äktenskap för andra än man och kvinna, eller möjligheten för samkönade par att adoptera, är 
en av de identifierade orsakerna till problemen. Andra är ”överdriven individualism och 
hedonism” och ”ökad ombytlighet i förhållanden mellan män och kvinnor”. Lösningar på 
problemet är bland annat att föra en politik som uppmuntrar till äktenskap mellan män och 
kvinnor och stöttar de som lever i sådana. Partiet betonar genomgående att män och kvinnor 
är olika och kompletterar varandra och detta ses som en anledning till att samkönade par inte 
ska vara föräldrar ihop. Mer centralt för den ståndpunkten uppfattar jag dock att analysen att 
nationen hotas om kärnfamiljen hotas är. Målet med partiets politik, ett slags övergripande 
lösning på problemen, är bygga ett samhälle byggt på värdegemenskap, bland annat genom att 
bejaka ”välfungerande naturliga gemenskaper” som familjen och nationen. Man vill också 
upphöja ”nationens intressen” över individers och gruppers ”särintressen”. Det man vill skapa 
benämns som ett ”folkhem”. Folkhemmets styrka, menar partiet, är beroende av solidaritet 
med andra man kan identifiera sig med. Det skapar en stark nationell identitet, som ge ett 
tryggt och stabilt samhälle. Här finns också tydliga paralleller till hbtq-personers existens. De 
hotar homogeniteten och därmed möjligheten till identifikation och i förlängningen ett 
solidariskt samhälle.  
 
I min analys av materialet syns både likheter och förändringar över tid. Under alla de tre 
studerade tidsperioderna syns en tydlig koppling mellan diskursen gällande hbtq-politik och 
den övergripande diskursen i partiet, som kanske kan kallas den nationella diskursen. Denna 
koppling förändras, men förstärks också över tid. Inledningsvis var det identifierade 
problemet den låga nativiteten, vilket satte bland annat orsaken med de höga aborttalen i 
fokus, på ett sätt som inte består över tid i materialet. De många aborterna skulle stoppas, 
eftersom det svenska folket som grupp helt enkelt hotades när färre barn föddes. Här 
fokuseras ”folk” mer än ”nation”. Dessa begrepp har dock naturligtvis kopplingar till 
varandra. Under den andra perioden är det identifierade problemet, ur ett hbtq-perspektiv, 
”osundheten” som i förlängningen hotar nationen och lösningen fokuserar på vikten av att 
föra en ”sund familjepolitik”. Direkta hänvisningar till hbtq-personer som något ”osunt” 
förekommer inte under senare år, men spår av detta finns i texter från alla perioderna. Under 
den sista perioden är det problemet med den hotade kärnfamiljen och den därmed hotade 
nationen som är mest framträdande i min analys. Den tydliga kopplingen mellan en stark 
familj och en stark nation är inte lika tydlig inledningsvis.  
 
Här har mina analysresultat har påtagliga likheter med statsvetaren Norocels slutsatser. I en 
del av avhandlingen som handlar om Sverigedemokraterna och deras syn på familjens 
betydelse konstaterar Norocel att hbtq-personer skulle kunna karaktäriseras som ”less-than-
perfect”-svenskar, eftersom dessa misslyckas med att leva upp till heteronormativa ideal och 
strukturer. Icke-heteronormativa sexualiteter verkar vara extra problematiska för 
högerpopulistiska föreställningar om ”folkhemmet”, menar Norocel, i min fria översättning 
från engelskan, ”eftersom de underminerar det metaforiska fundamentet för nationen genom 
att utmana resonemanget om ’naturlighet’” (Norocel 2013:158). Norocel menar också vidare, 
i slutsatser som är mycket snarlika mina, att hbtq-politiska krav om jämlik 
äktenskapslagstiftning och möjligheten att vara föräldrar ihop för samkönade par av 
Sverigedemokraterna uppfattas som ”hot” mot patriarkal moral, heteronormativa monogama 
familjer och ”folkhemmet”. Norocel har i sin avhandling ett centralt begrepp, ”the nation is a 
family”, som han visar är en konceptuell metafor som ledare för högerpopulistiska partier 
använder sig av när de kommunicerar sin politik (Norocel 2013:3).  
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Något som är mycket påtagligt i materialet är att retoriken på det hbtq-politiska området tonas 
ner påtagligt när vi närmar oss nutid. Problemet med att kärnfamiljen hotas av en mer hbtq-
inkluderande politik försvinner mer och mer. Partiets politiska uppfattningar i frågorna 
kvarstår i allt väsentligt, även om partiet numera inte längre aktivt driver att den jämlika 
äktenskapslagstiftningen ska rivas upp, men texter i SD-Kuriren som tydliggör partiets 
ståndpunkter och orsakerna till dessa blir allt mer ovanliga.  
 
Här kan spekuleras i om tystnaden förebådar en kommande förändring. I nuläget blir bristen 
på text kring den egna politiken bara en fråga om att undvika att tydliggöra denna, men detta 
kan förändras. I materialet syns till exempel hur texter gällande internationella adoptioner 
gradvis försvunnit, och senare har det politiska ställningstagandet också ändrats. Motstånd 
mot hbtq-personers rättigheter har inte något starkt stöd hos befolkningen och 
Sverigedemokraterna vill växa. En tystnad diskurs skulle kunna möjliggöra en populistisk 
kursändring vad gäller sakpolitiska ställningstaganden. 
 
Jag vill nu också avslutningsvis återkomma till några av de teoretiska begrepp som jag 
introducerade i uppsatsens inledningskapitel: heteronormativitet, homonormativitet och 
homonationalism, och koppla dessa till de iakttagelser jag gjort av den sverigedemokratiska 
diskursen. Jag menar att det i materialet finns inslag av allt detta. Närmast konstant över tid 
finns en heteronormativ utgångspunkt. Ambjörnsson beskriver (Ambjörnsson 2006:78) hur 
”de normer vi lever med i dagens västerländska samhällen lyfter fram en specifik modell av 
heterosexualitet som den mest eftersträvansvärda formen av samliv.” Den 
sverigedemokratiska politiken och diskursen följer denna modell strikt. Under de olika 
tidsperioderna ser diskursen olika ut, men att livet levs bäst i en heterosexuell, tvåsam, 
reproduktiv kärnfamilj, är ett tydligt budskap.  
 
Med den ökade synligheten för hbtq-rörelsen syns en parallell närvaro i den 
sverigedemokratiska diskursen av något som skulle kunna beskrivas som en 
homonormativitet. Bland annat märks detta i retoriken kring pridefestivaler. Dessa festivaler 
ger en felaktig bild av hur hbtq-personer är, och representerar inte de flesta av dessa, menar 
Sverigedemokraterna. Pride-firarna ger hbtq-personer dåligt rykte, och motiverar 
användningen av ord som ”sexuellt avvikande”. Pride-paraden är som att visa upp ”djur i 
bur”, skriver SD-HBT och vill istället verka för ”bilden” av ”homosexuellas önskan om att 
leva i ’traditionella’ par relationer”. Detta är ett slags ”tvåsam, respektabel homosexualitet” så 
som Ambjörnsson beskriver det, inspirerad av Lisa Duggans term ”homonormativitet” 
(Duggan 2002:179). Det är en politik och hållning som inte utmanar utan upprätthåller 
heteronormativa institutioner, och ytterst gör homosexuella till en normaliserad del av en 
nationsgemenskap. Här syns dock en tydlig skillnad mellan den homonormativa diskursen 
och den faktiskt förda politiken. Sverigedemokraterna stödjer ju inte den lagstiftning som 
inkluderar hbtq-personer i familjegemenskapen.  
 
Under den senare delen av den sista studerade perioden kommer så också en form av 
homonationalism (Puar 2007:2) in i det studerade materialet. För första gången kommenterar 
partiets företrädare förekomsten av homofobi, men då inte den egna, eller den svenska 
homofobin, utan den homofobi som andra, i huvudsak muslimer, står för. Hbtq-personer 
används som ett slags slagträ mot andra, i syfte att föra fram en politik som inte handlar om 
hbtq-personer, utan snarare om att minska invandringen.  
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