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Abstract 
Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt 

setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha 

skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. I den här studien 

undersöks och analyseras Sverigedemokraternas diskurs i HBTQ-frågor från 1989 till 2019. 

 

Syftet med studien är att klargöra vad det betyder när ett nationalistiskt parti som 

Sverigedemokraterna vill stå upp för HBTQ-rättigheter. Med hjälp av en kritisk diskursanalys 

utformad av Teun A. Van Dijk och Jasbir K. Puars teori homonationalism ger studien en 

förståelse för Sverigedemokraternas HBTQ-diskurs. Frågeställningarna för studien är: “Hur 

har Sverigedemokraternas diskurs kring HBTQ-rättigheter utvecklats mellan 1989 och 2019?” 

samt “Hur kan denna utveckling förstås och förklaras med hjälp av Jasbir K. Puars teori om 

homonationalism?” Enligt Jasbir K. Puar är homonationalism kortfattat en process där 

homosexuella börjar inkluderas i nationen samtidigt som exkluderandet av rasifierade ökar. I 

studien analyseras Sverigedemokraternas partiprogram från 1989-2019 samt fyra 

debattartiklar skrivna av sverigedemokratiska politiker utifrån metoden och teorin. Studien 

visar att Sverigedemokraterna i sin nuvarande diskurs främjar HBTQ-rättigheter främst för sin 

egen vinning och på bekostnad av en främlingsfientlig politik.  

 

Nyckelord: hbtq, sverigedemokraterna, nationalism, homonationalism, hbtq-rättigheter  

 

 

  

2 



Innehållsförteckning 

Abstract 2 

Innehållsförteckning 3 

Inledning 5 
1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 6 
1.2 Material och avgränsningar 7 

1.2.1 Primärmaterial 7 
1.2.2 Sekundärmaterial 8 
1.2.3 Källkritik 9 
1.2.4 Forskningsetiska bedömningar 9 

Teori och metod 11 
2.1 Teori 11 

2.1.1 Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times 11 
2.1.2 Pinkwashing 12 
2.1.3 Homonationalism in Trump times 12 

2.2 Metod 13 
2.2.1 Kritisk diskursanalys som metod 13 
2.2.2 Van Dijks analysmodell 15 

Tidigare forskning 18 

Analys utifrån kritisk diskursanalys och homonationalism 21 
4.1 Diskursivt ramverk 21 

4.1.1 Partiprogram 21 
4.1.2 Debattartiklar 21 

4.2. Diskursiva strategier och homonationalism 22 
4.2.1 1989 och 1994 22 
4.2.2 1996 och 1999 24 
4.2.3 2003 och 2005 26 
4.2.4 2010 28 
4.2.5 2011 30 
4.2.6 2014 33 

4.2.6.1 Valmanifest 33 
4.2.6.2 Debattartikel 34 

4.2.7 2018 36 
4.2.8 2019 38 

4.2.8.1 Inlägg från Sverigedemokraternas hemsida 38 
4.2.8.2 Debattartikel 40 

3 



Resultat och diskussion 43 
5.1 Resultat 43 
5.2 Diskussion 45 

5.2.1 Slutsatser 45 
5.2.2 Reflektioner 46 

Referenser 48 

  

4 



 

1. Inledning 
Sverigedemokraterna bildades 1988 i ett nationalistiskt syfte att motverka invandring. Flera 

av Sverigedemokraternas grundare hade en bakgrund i vitmaktrörelsen och andra nynazistiska 

organisationer. Partiet har sedan dess reformerats och försökt att distansera sig från sin 

rasistiska och främlingsfientliga bakgrund. Bara det senaste decenniet har 

Sverigedemokraterna gått från att vara ett litet nationalistiskt parti som precis börjat ta plats i 

politiken, till att idag vara ett av Sveriges största partier vars politiska makt är på ständig 

uppgång.  1

 

På senare år har flera partier i europeiska länder närmat sig en mer nationalistisk och 

främlingsfientlig agenda. En stor del av politiken rör frågor om invandring, men även 

HBTQ-rättigheter är ett ämne som kan bli kontroversiellt. I flera länder där nationalistiska och 

konservativa rörelsers inflytande ökar så riskerar även skyddet för HBTQ-personer att 

minska. Exempel från Polen, vars regeringsparti Sverigedemokraterna samarbetar med i EU , 2

visar att HBTQ-personers rättigheter kan bli spelpjäser i ett politiskt maktspel.   3

 

Till följd av terrorattackerna i USA den 9 september 2001 skriver Jasbir K. Puar boken 

Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times 2007. Den är skriven i en 

amerikansk kontext efter terrorattackerna, men teorin är lika relevant då som nu. 

Homonationalism handlar bland annat om hur USA efter terrorattackerna den elfte september 

började acceptera homosexuella som en del av nationen, medan muslimer och rasifierade 

svartmålades.  2017 så gjordes en ny upplaga av boken med ett nytt kapitel om USA:s 4

president Donald Trump. Där redogör Puar bland annat för den aktiva närvaron av 

homonationalism i Donald Trumps presidentskap.  5

1 Sannerstedt, Anders, Bjurulf, Bo och Erlingsson, Gissur. Sverigedemokraterna. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/, hämtad 2019-12-19  
2 European Conservatives and Reformists Group, About, 2019, https://ecrgroup.eu/about,  hämtad 2019-12-27 
3 Nevéus, Ingmar. “Polens ledare till attack mot homosexuella”. Dagens Nyheter. 2019-03-11. 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/polens-ledare-till-attack-mot-homosexuella/  
4Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, Duke University Press, Durham, 
2007, s. 2 
5Puar, Jasbir K., “Rethinking Homonationalism”, International Journal of Middle East Studies, nummer 45, s. 
336-339, 2013 
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Sverige har en god ställning när det gäller HBTQ-rättigheter och framställs ofta som ett 

föregångsland. I en årlig rapport om HBTQ-rättigheter utförd av organisationen ILGA-Europe 

kommer Sverige på plats 11 av 49 2019. Samtidigt får Sverige endast 62% av 100% i betyg i 

undersökningen; i bland annat asylrätt ligger Sverige dåligt till och får endast 33%.  Det visar 6

att även Sverige har mycket kvar att jobba på gällande HBTQ-rättigheter.  

 

Sverigedemokraternas ökade politiska makt, den nationalistiska och konservativa vågen i 

Europa, men även i USA där kopplingar kan göras till homonationalism, och Sveriges 

självbild, men även fakticitet, i frågor om HBTQ-rättigheter, bidrar till att 

Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter är relevant och dagsaktuell att analysera. 

Med hjälp av en kritisk diskursanalys och teorin om homonationalism undersöks i denna 

uppsats Sverigedemokraternas HBTQ-diskurs från 1989 till 2019.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Den 6 juli 2019 publicerar Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Julia Kronlid en 

debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD) där de argumenterar för att Sverige ska sluta skicka 

bistånd till homofientliga länder.  23 november 2019 slopar Sverigedemokraterna även sitt 7

motstånd mot samkönade adoptioner.   Detta var en ny retorik för partiet. Mellan 2010 och 8

2014 röstade Sverigedemokraterna nej i 7 av 8 omröstningar i riksdagen som handlade om att 

stärka HBTQ-personers rättigheter, bland annat till upphävande av kravet på sterilisering för 

ändrad könstillhörighet.  Mellan 2014 och 2018 röstade partiet nej 6 gånger av 8 och de 9

avstod från att rösta en gång. De röstade bland annat nej till att könsidentitet och könsuttryck 

ska inbegripas i lagen om hets mot folkgrupp och i brottsbalkens straffskärpningsparagraf.  10

Sverigedemokraternas politik beskrivs inte sällan som HBTQ-fientlig och de har aldrig blivit 

inbjudna till Pridefestivalen.  Med anledning av detta kan det diskuteras huruvida 11

6Rainbow Europe, Rainbow Map, ILGA-Europe - the European Region of the International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association, 2019, https://rainbow-europe.org/#8662/0/0, hämtad 2019-12-27 
7Åkesson, Jimmie & Kronlid, Julia. ”Kapa biståndet till homofientliga stater”. Svenska Dagbladet. 2019-07-06. 
https://www.svd.se/kapa-bistandet-till-homofientliga-stater  
8 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-for-samkonade-adoptioner-och-abortlagen-1 
9RFSL, Riksdagsval under regnbågen, 2014, https://www.rfsl.se/, hämtad 2019-12-05 
10RFSL, RFSL:s Valrapport 2018, 2018, https://www.rfsl.se/, hämtad 2019-12-05 
11Nilsson, Mimmi. “SD: ”Helt vansinnigt hur de beskriver oss”’. Expressen. 2018-08-07 
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/sds-svar-om-pride-ar-helt-vansinnigt/  
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Sverigedemokraternas nya HBTQ-vänliga ton är legitim eller inte och hur den här nya 

retoriken kan förstås. 

 

Syftet med studien är att klargöra vad det betyder när ett nationalistiskt parti som 

Sverigedemokraterna vill stå upp för HBTQ-personer. En analys av förändringar i 

Sverigedemokraternas HBTQ-politik kommer att utföras för att kunna bidra med ett 

fullskaligt perspektiv. Med hjälp av en kritisk diskursanalys och teorin homonationalism 

kommer studien att ge förståelse för hur Sverigedemokraterna kan både inkludera och 

exkludera HBTQ-personer. 

 

Till bakgrund av detta kommer frågeställningarna för studien vara; 

- Hur har Sverigedemokraternas diskurs kring HBTQ-rättigheter utvecklats mellan 1989 

och 2019? 

- Hur kan denna utveckling förstås och förklaras med hjälp av Jasbir K. Puars teori om 

homonationalism?  

 

1.2 Material och avgränsningar  
Nedan presenteras primärmaterialet och sekundärmaterialet för uppsatsen. Avgränsningarna 

presenteras i samband med materialet.  

 

1.2.1 Primärmaterial 

Mitt primärmaterial består av Sverigedemokraternas partiprogram från 1989-2019, totalt 9 

partiprogram, samt fyra debattartiklar skrivna av sverigedemokratiska politiker.  

 

Jag har valt att analysera partiprogram för att få en bild av hur partiets diskurs om ämnet har 

utvecklats över tid. Jag kommer att fokusera på de delar av partiprogrammen som handlar om 

familj, jämställdhet, HBTQ-frågor och islam. Avgränsningen har gjorts med teorin i åtanke 

och de delar som uppkommit som mest relevanta har tagits med. Partiprogrammen är från 

följande årtal: 1989, 1994, 1996, 1999, 2003, 2005, 2011, 2014 och 2019. Informationen från 

2014 är däremot ett valmanifest och informationen från 2019 är ett inlägg från 
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Sverigedemokraternas hemsida. Flera av partiprogrammen är väldigt lika varandra och de 

kommer då att analyseras tillsammans.  

 

Debattartiklarna fungerar som ett komplement till partiprogrammen för att se hur partiet 

vänder sig till media i de här frågorna. Sverigedemokraterna har endast publicerat ett fåtal 

artiklar om just HBTQ-frågor och de som ansågs mest relevanta har valts ut. Artiklarna är 

från 2010, 2014, 2018 och 2019. Alla artiklar är publicerade i olika tidningar: Nyheter24, 

Sydsvenskan, SvD och Aftonbladet. Artiklarna är inte utvalda efter tidning utan efter relevant 

innehåll. Tidsavgränsningen beror på att Sverigedemokraterna inte publicerat debattartiklar i 

media innan 2010 om HBTQ-frågor.  

 

Jag har valt att avgränsa mig till officiella uttalanden och inte sociala medier för att jag vill 

analysera hur partiets politiska diskurs ser ut, inte hur privatpersoner som sympatiserar med 

partiet uttalar sig på sin fritid. Jag har även valt att inte ta del av artiklar som 

Sverigedemokraterna publicerat i exempelvis sin egen tidning, SD-kuriren, för att kunna 

analysera hur deras diskurs om HBTQ-rättigheter ser ut när de vänder sig till offentligheten. 

 

1.2.2 Sekundärmaterial 

Som bakgrundsinformation om Sverigedemokraterna och deras HBTQ-politik används 

information från Nationalencyklopedin (NE) och Riksförbundet för homosexuallas, 

bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) användas. NE är och RFSL är båda 

tillförlitliga källor. Informationen om Sverigedemokraternas HBTQ-politik utgår från hur de 

röstat i riksdagen, vilket därmed visar hur de ställer sig till frågor i praktiken. Anledningen till 

att detta inte är en del av mitt primärmaterial är dels för att jag valt att fokusera på 

Sverigedemokraternas diskurs och för att jag anser att det är för lite information för att kunna 

analysera.  

 

Avsnittet om tidigare forskning består av fyra artiklar som alla är peer-reviewed. Det finns 

mycket forskning om homonationalism men för att avgränsa så har dessa artiklar valts ut. De 

har valts ut för att de beskriver olika delar av forskningen om homonationalism och utifrån 
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olika geografiska kontexter. Jag anser därför att de beskriver forskningsläget väl, även om de 

inte kan stå för att beskriva all tidigare forskning om ämnet.  

 

Material till teorin består av en bok, en vetenskaplig artikel och ett bokkapitel alla skrivna av 

Jasbir K. Puar. Boken heter Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times som 

publicerades första gången 2007. Här introduceras begreppet homonationalism. Artikeln är 

från 2013 och fungerar som ett komplement till boken för att se hur Puar själv har utvecklat 

sin teori. Bokkapitlet är publicerat i en ny upplaga av Terrorist Assemblages: 

Homonationalism in Queer Times från 2017 och belyser ytterligare aspekter av 

homonationalism. Alla delar är därför relevanta för att förstå teorin.  

 

Material till metoden består av boken Textens mening och makt skriven av Göran Bergström 

och Kristina Boréus och artikeln  “Principles of critical discourse analysis” skriven av Teun 

A. Van Dijk. Boken bidrar med en grundförståelse för kritisk diskursanalys medan Van Dijks 

artikel utvecklar metoden ytterligare.  

 

1.2.3 Källkritik 

Tidningar kan ha en politisk färg. För den här studien bör inte tidningens åsikter eller politiska 

färg påverka debattartiklarna eftersom det är Sverigedemokraterna som står för 

ställningstagandena. Debattartiklarna som presenteras som primärmaterial är vinklade, 

eftersom de uttalanden som görs i artiklarna är politikernas egna åsikter och syftet är att 

påverka. Detsamma gäller partiprogrammen som är politiska ställningstaganden. Detta fyller 

samtidigt ett syfte för studien eftersom en politisk diskurs ska analyseras.  

 

1.2.4 Forskningsetiska bedömningar 

Ett fråga att ta ställning till är huruvida politikerna ska anonymiseras eller inte. Jag har valt att 

inte anonymisera politikerna i den här studien eftersom materialet som analyseras är 

debattartiklar som politiker valt att publicera offentligt. Deras uttalanden har gjorts i deras roll 

som politiker. Det hade varit annorlunda om de uttalat sig som privatpersoner och just därför 

har valet gjorts att fokusera på offentliga uttalanden.  
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En annan central forskningsetisk bedömning är ordval. HBTQ-frågor kan vara känsligt och 

det är viktigt att motivera de ordval som görs. Ord som gay, homosexuell, lesbisk och queer 

kan uppfattas olika av olika personer. HBTQ-rörelsen har en historia av att ha utsatts för 

skällsord. Vissa av dessa ord har sedan omfamnats, men den processen ser olika ut för olika 

personer och grupper. Det är väsentligt att vara medveten om det i en studie av 

HBTQ-rättigheter. Jag kommer att använda mig av RFSL:s begreppslista  för att se till att 12

mina ordval är i enlighet med den nuvarande debatten kring begrepp.  

 

Sverigedemokraterna använder inte själva ordet queer  och väljer att använda akronymen 13

HBT istället för HBTQ. Jag kommer därför, när Sverigedemokraternas diskurs återges, att 

använda akronymen HBT. Jag kommer däremot i övrigt att använda mig av akronymen 

HBTQ i enlighet med RFSL.  Jag vill också specificera att fokus främst kommer ligga på 14

homosexuella och inte transpersoner, inte som ett ställningstagande utan som en beskrivning 

av diskursen. 

  

12 RFSL, Begreppsordlista, 2019-05-09, https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/, hämtad 2019-12-21 
13Jonasson, Pär. ‘"Har vi inte stött en enda hbtq-reform i riksdagen? Där ser man"’. QX. 2018-03-28. 
https://www.qx.se/samhalle/160657/har-vi-inte-stott-en-enda-hbtq-reform-i-riksdagen-dar-ser-man/  
14RFSL, Begreppsordlista, 2019-05-09, https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/, hämtad 2019-12-21 
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2. Teori och metod 
2.1 Teori 
Denna studie kommer utgå från Jasbir K. Puars teori om homonationalism. Puar formulerade 

först begreppet homonationalism 2007 men har sedan dess utvecklat sin teori något. Tre olika 

aspekter av teorin, alla formulerade av Puar, presenteras nedan.  

 

2.1.1 Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times 

2007 publiceras boken Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times där 

begreppet homonationalism presenteras för första gången. I sin bok beskriver Puar situationen 

i USA efter 9/11, alltså terrorattackerna 11 september 2001, och hur den korrelerar med synen 

på homosexualitet.  Puar definierar homonationalism som en process där den homosexuella 15

börjar inkluderas i nationen samtidigt som exkluderandet av rasifierade ökar. En nationell 

homosexualitet, homonationalism, inträder.  Författaren poängterar sambandet mellan 16

acceptansen av homosexuella inom nationen och skapandet av sexuella och rasifierade subjekt 

som inte accepteras.   17

 

Till följd av 9/11 så är terrorism en central del av Puars teori. I kontexten av det så kallade 

War on Terror beskriver Puar att terrorister utmålas som ett hot mot nationens värderingar 

och därmed också mot homosexuella. Till följd av terrorattacken får homosexuella både synas 

och höras i USA, fast de 2001 hade få juridiska rättigheter.   18

 

En central del av boken fokuserar på homosexuella som accepterar (och accepteras av) 

heterosexuella nationalistiska värden: HBTQ-rörelsen accepterar att terroristen, muslimen, 

den icke-vita, är hotet.  Detta ledde bland annat till att vissa inom HBTQ-rörelsen la vikt vid 19

att inte vara normbrytande och att rörelsen fick en “vi-mot-dem”-attityd.  20

 

15Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, Duke University Press, Durham, 
2007, s. xviii 
16 Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 2 
17Ibid, s. 2 
18 Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 4 
19Ibid,  s. 4 
20Ibid, s. 43 
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En betydelsefull del av Puars teori är fokuset på modernitet. Författaren visar att samkönat 

äktenskap blir en markör för avståndet mellan barbarism och civilization; de europeiska 

värdena som accepterar samkönade äktenskap signalerar det civiliserade samhället medan den 

muslimska delen av världen är en del av något barbariskt.  Puar betonar att 9/11 ledde till ett 21

ökat fokus på heterosexualitet och en homofobisk politik , samtidigt som USA porträtterades 22

som en feministisk och HBTQ-accepterande nation i relation till Mellanöstern.   23

 

2.1.2 Pinkwashing 

Jasbir K. Puar har publicerat ett flertal artiklar om Israel och Palestina, varav en är 

“Rethinking Homonationalism” som publicerades i tidningen International Journal of Middle 

East Studies 2013. I den här artikeln utvidgar Puar begreppet homonationalism genom att 

fokusera på Israels pinkwashing som exempel. Pinkwashing syftar till Israels skapande av en 

HBTQ-vänlig bild av sig själva för att omvandla ockupationen av Palestina i till ett 

civiliseringsprojekt.  Puar visar att pinkwashing handlar om att försöka reglera identitet i en 24

värld som värdesätter nationer utifrån hur de behandlar av homosexuella.  25

 

Puar poängterar att homonationalismens syfte inte är att peka ut en “gay racism” eller att 

skilja på olika HBTQ-personer. Homonationalism är snarare en aspekt av moderniteten där 

vissa homosexuella är värda skydd av nationalstater och andra inte.  Puar skriver: “The 26

narrative of progress for gay rights is thus built on the back of racialized others”.  27

HBTQ-rättigheter främjas på någon annans bekostnad.   28

 

2.1.3 Homonationalism in Trump times 

2017 publiceras en ny upplaga av Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times 

med ett avslutande kapitel om homonationalism i Trump-eran. Puar skriver om hur Trump 

förbjuder bistånd till länder som diskriminerar på grund av kön, etnicitet eller sexuell 

21Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 20 
22Ibid, s. 30 
23Ibid, s. 41 
24Puar, Jasbir K., “Rethinking Homonationalism”, International Journal of Middle East Studies, nummer 45, s. 
336-339, 2013, s.337 
25Puar, Jasbir K., “Rethinking Homonationalism”, s. 337 
26Ibid, s. 337 
27Ibid, s. 337 
28Ibid, s. 337 
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läggning samtidigt som han hotar att förbjuda samkönat äktenskap igen. Huruvida USA har 

ett stabilt skydd för HBTQ-personer är numera osäkert.  Trumps homonationalistiska politik 29

upprätthåller en rädsla hos den icke-vita och religiösa andra, samtidigt som den inte heller 

gynnar HBTQ-personer.  30

 

Än en gång blir modernitet centralt: en HBTQ-vänlig politik används som ett retoriskt grepp 

för att bevisa en civiliserad överlägsenhet.  Puar betonar ytterligare att homonationalism ger 31

vissa grupper tillgång till kulturella och juridiska former av medborgarskap (som samkönat 

äktenskap) medan andras rättigheter kommer i skymundan.  I det här kapitlet blir det extra 32

tydligt att homonationalismen är en strategi som kan användas av stater eller politiker, men 

även av HBTQ-rörelsen själv, för att gynna sig själva och inte för att faktiskt gynna en 

accepterande och inkluderande politik. 

 

2.2 Metod 
Metoden för uppsatsen är en kritisk diskursanalys. För att förstå metoden kommer 

information från boken Textens mening och makt skriven av Göran Bergström och Kristina 

Boréus presenteras. För att öka förståelsen och fördjupa metoden så lyfts Teun A. Van Dijks 

teori om kritisk diskursanalys utifrån hans artikel “Principles of critical discourse analysis”. 

Det är Van Dijks metod som kommer att användas för att analysera primärmaterialet.  

 

2.2.1 Kritisk diskursanalys som metod 

Kritisk diskursanalys fokuserar på hur diskurser kan ha betydelse för maktstrukturer. 

Bergström och Boréus skriver att betoningen på makt förutsätter en gränslinje mellan det 

diskursiva och det icke-diskursiva. Det innebär att fokus inte endast ligger på just det 

diskursiva, utan på de strukturer som formar diskursen eller formas tillsammans med 

29Puar, Jasbir K., “Postscript: Homonationalism in Trump Times” i Terrorist Assemblages: Homonationalism in 
Queer Times, sid. 223-241, Tenth anniversary expanded edition, Duke University Press, Durham, N.C., 2017. s. 
224 
30Puar, Jasbir K., “Postscript: Homonationalism in Trump Times”,  s. 235 
31Ibid, s. 227 
32Ibid, s. 228 
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diskursen.  Författarna betonar att en kritisk diskursanalys ofta även är samhällskritisk; den 33

kan användas som ett instrument för att exponera undangömda maktstrukturer.   34

 

Bergström och Boréus fokuserar i sin text på teoretikern Norman Faircloughs inriktning inom 

kritisk diskursanalys. Fairclough, menar författarna, betonar vikten av att kunna kritisera 

samhället eftersom när samhället i sig “bär på så grundläggande förutsättningar som det gör 

kommer kritisk teori att existera.”  Faircloughs teori visar att diskurser kan fylla flera olika 35

funktioner.  Bergström och Boréus framhåller att en kritisk diskursanalys fokuserar på 36

språkliga praktiker; utgångspunkten är lingvistisk.  37

 

Faircloughs modell lägger grunden för en förståelse av en kritisk diskursanalys. Fokuset på 

maktstrukturer och det språkliga är centrala. Däremot så kommer jag att bredda perspektivet 

på den kritiska diskursanalysen genom att lyfta in Van Dijks teori då den ytterligare betonar 

maktförhållanden vilket är relevant för min studie. 

 

Van Dijk betonar i sin text “Principles of critical discourse analysis” att fokuset för en kritisk 

diskursanalys är på rollen som diskursen har i att reproducera och utmana dominans. Van 

Dijk definierar dominans som den sociala makten som institutioner och grupper har som 

resulterar i social ojämlikhet. Författaren framhåller att syftet med kritisk diskursanalys är att 

se vilka strukturer och strategier i text och språk som speglar just reproduceringen av makt.  38

 

Van Dijk lägger ett stort fokus på makt och hegemoni. Van Dijk nämner i sin text att makt är 

synonymt med kontroll; en grupp med mycket makt kan inskränka en grupps frihet och 

samtidigt påverka deras tankesätt.  Teoretikern visar att dominans och makt kan visas genom 39

grymma metoder, men kan även reproduceras i vardagen på diskreta och rutinerade sätt som 

anses vara normala. Van Dijk understryker därför att diskursiva strategier behöver synliggöra 

33Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 356 
34Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 373 
35Ibid, s. 374 
36Ibid, s. 374 
37Ibid, s. 375 
38Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”. Discourse & Society, vol 4(2): 249-283, 1993. s. 
249 
39Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 254 
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även de mer diskreta formerna av dominans.  Författaren framhäver ett flertal gånger i sin 40

text att rättfärdigande av ojämlikhet ofta innefattar ett “vi och dem”-tänk.   41

 

Även Jasbir K. Puar betonar maktförhållanden, kontroll och en “vi-och-dem”-attityd. Puar 

lyfter bland annat hur makt figurerade i USA efter avkriminaliseringen av samtyckande 

sodomi. Puar betonar att makt förekom i form av statlig reglering men även på mer flytande 

och diskreta sätt,  precis som Van Dijk också betonar. Detta gör att metoden och teorin går 42

hand i hand och att de i samband med varandra kan synliggöra olika maktstrukturer och 

former av kontroll och hegemoni. 

 

2.2.2 Van Dijks analysmodell 

För analysen av primärmaterialet har en sammanställning av olika strategier från Van Dijks 

text  “Principles of critical discourse analysis” gjorts. I korrelation med Van Dijks forskning 

om maktstrukturer används de här strategierna för att analysera Sverigedemokraternas 

diskurs. Van Dijks analysmodell kan delas upp i två delar: det diskursiva ramverket och de 

diskursiva strategierna.  

 

Det diskursiva ramverket är användbart för att förstå bakgrunden till materialet. Det 

diskursiva ramverket analyserar tillgång, kontext, genre, kommunikativa handlingar och 

sociala betydelser samt roll och position. Tillgång avser vilka plattformar texten eller 

förmedlaren har tillgång till. Van Dijk exemplifierar med tillgången till det brittiska 

underhuset och dess debatter.  Kontexten avser det språkliga sammanhanget. Van Dijk 43

exemplifierar med bland annat plats och rekvisita , men det kan även avse tidning och bredd 44

av spridning. Genre syftar helt enkelt på vad texten har för genre. Kommunikativa handlingar 

och sociala betydelser handlar om de sociala betydelser texten signalerar och vilka typer av 

social interaktion som uppstår. Det kan enligt Van Dijk exempelvis avse artighet gentemot 

andra politiker.  Det är därför främst relevant i politiska debatter eller i tal och har därför inte 45

undersökts närmare i den här undersökningen. Roll och position avser den roll och position 

40Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 254 
41Ibid, s. 263 
42Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 115 
43Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 270 
44Ibid, s. 271 
45Ibid, s. 271 
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som förmedlaren har. Van Dijk menar att roll kan innefatta saker som att vara politiker, vit 

och man.  Eftersom det främst är Sverigedemokraterna som parti som analyserats och inte 46

specifika politiker så har fokuset varit på deras roll som politiskt parti.  

 

För att analysera primärmaterialet i detalj har flera diskursiva strategier analyserats. De 

främsta strategierna som uppkommit har varit lexikalisk stil och retorik. Lexikalisk stil 

innebär bland annat karaktärsdrag för texten i form av exempelvis politiska termer eller 

betoning på negativa eller positiva ordval. Retorik avser användandet av retoriska figurer som 

exempelvis retoriska frågor, paralleller, överdrifter eller underdrifter eller markerande av 

avstånd mellan grupper.  Markerande av avstånd mellan grupper, eller en så kallad 47

“vi-och-dem”-attityd, hamnar i fokus i undersökningen. Det kan avse bland annat en betoning 

på dem, eller en betoning på vår tolerans och deras negativa kultur, alltså en positiv 

beskrivning av oss och en negativ beskrivning av dem.   48

 

En annan diskursiv strategi definierar Van Dijk som lokala betydelser och koherens, vilket är 

relevant för studien för att undersöka mer diskreta diskursiva strategier. I lokala betydelser 

och koherens innefattas hur specifik och komplett diskursen är, perspektiv, implikationer, 

förutsättningar och vaghet och lokal koherens. Hur specifik och komplett diskursen är kan 

undersökas genom att analysera hur information beskrivs. Van Dijk exemplifierar med 

rasistiska diskurser där negativ information döljs om förmedlaren själv medan den andres 

negativa handlingar betonas.  Implikationer, förutsättningar och vaghet avser vad som 49

impliceras, vad som förutsätts och hur vag eller tydlig argumentationen är.   50

 

Van Dijk lyfter även argumentation som en diskursiv strategi. Argumentationen i texterna har 

inte analyserats i detalj. Istället har fokuset legat på hur åsikter motiveras och vilken 

information som används. Ofta korrelerar argumentation med andra strategier; många gånger 

används en annan diskursiv strategi för att föra en argumentation.  

 

46Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 272 
47Ibid, s. 278 
48Ibid, s. 264 
49Ibid, s. 275 
50Ibid, s. 276 
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Van Dijk lyfter ett fåtal andra diskursiva strategier, framförallt talakt och syntaktisk stil, som 

inte ansetts vara relevanta för studien då de främst är till för att analysera tal. Van Dijk 

presenterar även strategier som historieberättande, användande av källor och hänvisning till 

experter  vilka inte uppkommit i analysen och därmed inte analyserats. 51

 

En kritisk diskursanalys har valts ut då den är lämplig för att analysera politiska strategier. Jag 

vill synliggöra de maktstrategier och strukturer som Sverigedemokraterna gynnas av och 

använder sig av för att föra fram sin politik, vilket jag anser blir möjligt i en kombination av 

en kritisk diskursanalys och homonationalism.  

 

För att analysera homonationalistska tendenser i Sverigedemokraternas partiprogram har även 

avsnitt om familj, jämställdhet och islam analyserats utöver de som explicit nämner 

HBTQ-frågor. Synen på islam är en central del av homonationalism och för att kunna 

analysera utvecklingen av homonationalistiska tendenser är det relevant att analysera hur 

Sverigedemokraternas diskurs ser ut om islam. 

 

Van Dijk betonar i sin text att en kritisk diskursanalys kan fungera som ett ställningstagande. 

Syftet med metoden är att förändra genom förståelse. Författaren framhåller även vikten av 

solidaritet med den som utsatts för sociala orättvisor.  Jag vill därför betona att jag tar 52

avstånd från Sverigedemokraterna i och med deras rasistiska värderingar och HBTQ-fientliga 

politik.  

 

 

 

 

 

 

 

51Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 264 
52Ibid, s. 252 
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3. Tidigare forskning 
Artikeln “From ‘saving women’ to ‘saving gays’: Rescue narratives and their dis/continuities” 

skriven av Sarah Bracke undersöker hur homonationalism ter sig i Nederländerna. Bracke 

visar i sin text skillnader och likheter mellan feministisk politik och HBTQ-politik i relation 

till idéer om civilisation.  Bracke beskriver en europeisk kontext där HBTQ-frågor 53

uppkommer i nationella debatter om ett mångkulturellt samhälle och islam, medan de i en 

geopolitisk ram markerar det civiliserade väst.  Författaren belyser även ett nederländskt 54

perspektiv där begreppet homonostalgi introduceras: en längtan till tiden då frigörelse för 

homosexuella kunde tas för givet, medan det nu finns en tanke om hotande muslimska 

värderingar.  Bracke introducerar även ett intressant perspektiv; “rescue brown gays’ has 55

now joined ‘rescue brown women’”.  Fokuset på räddning, argumenterar Bracke, har tidigare 56

varit riktat mot kvinnor och har nu förflyttats till homosexuella. Däremot så menar Bracke att 

inte bara icke-vita homosexuella anses behöva räddning: även vita homosexuella anses 

behöva räddas från muslimer och invandrare.  Brackes undersökning belyser hur 57

homonationalismen kan se ut i Europa men ger även en intressant ingång till 

homonationalismen i fokuset på räddning.  

 

Julie Moreau undersöker i sin text “Trump in Transnational Perspective: Insights from Global 

LGBT Politics” Trump-regeringens HBTQ-politik ur ett transnationellt perspektiv. Moreau 

undersöker tre processer som kan spåras i forskning om den globala HBTQ-politiken; 

demokratisering, politisk homofobi och homonationalism.  Moreau visar att Trumps 58

HBTQ-politik tyder på försök till en avdemokratisering genom att försvaga rättigheter till 

medborgarskap och det oberoende rättsväsendet.  Författaren belyser att Trump endast har 59

tillsatt öppet homofoba och transfoba individer till nästan alla verkställande organ. Det menar 

Moreau tyder på en politisk homofobi då det leder till marginalisering av HBTQ-personer.  60

53Bracke, Sarah, “From ‘saving women’ to ‘saving gays’: Rescue narratives and their dis/continuities”, European 
Journal of Women’s Studies, 19(2), s. 237-252, 2012, s. 240 
54Bracke, Sarah, “From ‘saving women’ to ‘saving gays’: Rescue narratives and their dis/continuities”, s. 245 
55Ibid, s. 245 
56Ibid, s 247 
57Ibid, s. 247 
58Moreau, Julie, “Trump in Transnational Perspective: Insights from Global LGBT Politics”, Politics & Gender, 
nummer 14, s. 619-648, 2018, s. 621 
59Moreau, Julie, “Trump in Transnational Perspective: Insights from Global LGBT Politics”, s. 621 
60Ibid, s. 628 

18 



Moreau betonar också att i de fall då Trump försvarar HBTQ-personer så gör han det genom 

en anti-islam retorik.  Trump använder sig på så sätt av homonationalism. Moreaus 61

undersökning belyser flera viktiga aspekter av Trumps politik och är ett väsentligt 

komplement till forskningen om homonationalism. 

 

Katarina Jungar och Salla Peltonen undersöker i sin artikel  “Acts of homonationalism: 

Mapping Africa in the Swedish media” hur anti-homosexualitetlagstiftning i Afrika 

porträtteras i svensk media. Författarna använder sig av begreppen homonormativitet, ett 

begrepp utformat av Lisa Duggan, och homonationalism enligt Puars definition.  De visar att 62

användandet av kartor i media används på olika sätt när Afrikas och Europas 

HBTQ-lagstiftning presenteras, där Afrika visas som en homofobisk och homogen världsdel 

och Europa som den progressiva och moderna världsdelen.  De visar att när Sverige tar emot 63

HBTQ-flyktingar så läggs fokus i media på Sverige som den felfria räddande nationen, medan 

“Afrika” blir en symbol för homofobi.  Jungar och Peltonen visar i sin studie att en gammal 64

kolonial diskurs om att Afrika är den vita mannens börda finns kvar; där “tredje världens” 

homosexuella behöver räddas och befolkningen behöver civiliseras. HBTQ-personer har inom 

den här ramen inga problem i Sverige, utan hot och diskriminering existerar på andra ställen 

där Sverige kan hjälpa till.  65

 

Artikeln “‘In Sweden, girls are allowed to kiss girls, and boys are allowed to kiss boys’: Pride 

Järva, and the inclusion of the ‘LGBT other’ in Swedish nationalist discourses”, skriven av 

Katarina Kehl belyser hur homonationalism ser ut i Sverige. Artikeln diskuterar och 

analyserar Pride Järva, en prideparad som arrangerades av Jan Sjunnesson, sverigedemokrat 

och skribent på den högerextrema hemsidan Avpixlat.  Kehl poängterar att tidigare forskning 66

ofta fokuserat på hur HBTQ-organisationer har använt sig av rasistiska strategier för att få 

sympatisörer, medan Kehl i sin analys visar att högerpolitiker i Europa anammar ett 

61Moreau, Julie, “Trump in Transnational Perspective: Insights from Global LGBT Politics”, s. 635 
62Jungar, Katarina & Peltonen, Salla,  “Acts of homonationalism: Mapping Africa in the Swedish media”, 
Sexualities, Vol. 20(5-6), s. 715-737, 2017, s. 716 
63Jungar, Katarina & Peltonen, Salla,  “Acts of homonationalism: Mapping Africa in the Swedish media”, s. 726 
64Ibid, s. 730 
65Ibid, s. 732 
66Kehl, Katarina, “In Sweden, girls are allowed to kiss girls, and boys are allowed to kiss boys’: Pride Järva, and 
the inclusion of the ‘LGBT other’ in Swedish nationalist discourses”, Sexualities, Vol. 21(4), s. 674-691, 2018, s. 
675 
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HBTQ-rättighetstänk för att förespråka sina egna nationalistiska, främlingsfientliga och 

rasistiska idéer om exkludering.  Kehls forskning är intressant just för att den undersöker hur 67

högerextrema förespråkar HBTQ-rättigheter. På grund av det och att Sverige exemplifieras så 

är den relevant för att visa hur forskningen om homonationalism sett ut om Sverige hittills. 

 

 

 

  

67Kehl, Katarina, “In Sweden, girls are allowed to kiss girls, and boys are allowed to kiss boys’: Pride Järva, and 
the inclusion of the ‘LGBT other’ in Swedish nationalist discourses”, s. 687 
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4. Analys utifrån kritisk diskursanalys och 

homonationalism 
Nedan presenteras analysen av primärmaterialet. Jag kommer först att beskriva det diskursiva 

ramverket för både valmanifesten och debattartiklarna enligt Van Dijks analysmodell. Detta 

ökar förståelsen för den resterande analysen som kommer utgå från Van Dijks diskursiva 

strategier och homonationalism för att analysera samtliga partiprogram och de fyra 

debattartiklarna.  

 

4.1 Diskursivt ramverk 
4.1.1 Partiprogram 

Sverigedemokraterna har tillgång till genren partiprogram. De får ingen direkt makt i och 

med dessa; de når ut till de som vill läsa deras partiprogram. De följer en mall när de skriver 

partiprogrammen. De kommunicerar med sina väljare genom deras partiprogram vilket är 

deras kommunikativa handlingar eller sociala betydelser. Kontexten för texterna är att det är 

politiska partiprogram. De är skrivna av ett politiskt parti och speglas därmed även av partiets 

kontext. Alla som vill har tillgång till texterna via internet. Deras roll är att de är ett politiskt 

parti, men deras roll och position ändras också i och med deras ökning av väljare. 1989 är de 

ett nystartat parti utan inflytande, 2019 är de ett av Sveriges största partier. Det leder till att 

deras makt i samhället ökar.  

 

4.1.2 Debattartiklar 

Sverigedemokratiska politiker har i och med sin politiska makt tillgång till media och därmed 

genren som är debattartiklar. Den första artikeln är från 2010 och innan dess lär inte SD ha 

haft tillgång till den här plattformen. Eftersom det är tidningsartiklar som publicerats så 

behöver de förhålla sig till tidningens riktlinjer för bland annat formalia. Kontexten för 

artiklarna är att de är skrivna i olika tidningar och på olika hemsidor. Aftonbladet, Nyheter24, 

Sydsvenskan och Svenska Dagbladet läses av många människor varje dag. Alla artiklar går att 
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hitta gratis via tidningarnas hemsidor. Sverigedemokraterna kommunicerar med alla läsare för 

tidningarna i sina artiklar, inte bara med de egna väljarna. Deras kommunikativa handlingar 

eller sociala betydelser är att de når ut till både sina egna och andra väljare. Deras roll och 

position är att de är ett politiskt parti som med åren får mer och mer politisk makt.  

 

4.2. Diskursiva strategier och homonationalism 
Nedan presenteras Sverigedemokraternas uttalanden om HBTQ-frågor mellan 1989-2019 i 

kronologisk ordning. Det som kan kopplas till HBTQ-frågor, men även i viss mån till frågor 

om islam, lyfts och analyseras utifrån Van Dijks analysmodell. Sedan analyserar jag 

materialet utifrån teorin homonationalism och ser huruvida det finns homonationalistiska 

tendenser eller inte.  

 

4.2.1 1989 och 1994 

Sverigedemokraterna bildades 1988  och kom ut med sitt första partiprogram 1989. 68

Partiprogrammet är generellt dramatiskt skrivet med ett långt bakgrundsavsnitt där de berättar 

en historia om Sverige ur en nationalistisk vinkel. Sverigedemokraterna har 1989 inget eget 

avsnitt om HBTQ-frågor, men de har ett avsnitt om familj som kan skildra vissa av partiets 

tankar om HBTQ-frågor. Bland annat skriver de: 

 

(...) 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.  69

 

Ordval som lycka och glädje är positiva ord som signalerar deras lexikaliska stil - de vill visa 

att de bryr sig om barnen och hänvisar därmed till moral. Formuleringen i det här citatet visar 

en tydlig uppdelning: Sverigedemokraterna bryr sig om barn medan Socialdemokraterna, som 

var den dåvarande regeringen och som de skriver mycket om i texten, inte gör det. Van Dijk 

skriver om liknande strategier,  de använder sig av retoriska figurer för att markera avståndet 70

mellan dem själva och dem i makten. De skapar på så sätt, genom språket, ett sätt att visa att 

68Sannerstedt, Anders, Bjurulf, Bo och Erlingsson, Gissur. Sverigedemokraterna. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/, hämtad 2019-12-19  
69Sverigedemokraterna., 1989. “Partiprogram 1989”. Antaget 1989-06-20.  
70Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 278 
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de inte är del av “fienden”. Genom att analysera ett tal kommer Van Dijk fram till att den 

lexikaliska stilen kan signalera makt, politisk och moralisk position och övertygande 

strategier . Här visar Sverigedemokraterna tvärtemot att de inte har makt; vilket i sin tur gör 71

att deras moraliska position höjs. Deras användande av utropstecken signalerar ytterligare att 

de inte är formella, vilket kan tänkas vara strategiskt eller ett sätt att visa ilska. 

Uppmuntringen av familjebildning kan tolkas som att inte vara positiv till att exempelvis låta 

homosexuella par adoptera barn, men samtidigt är det inget som nämns. Deras definition av 

familjebildning är inget som presenteras. Detta kan kopplas till Van Dijks diskursiva strategi 

om implikationer , Sverigedemokraterna implicerar att de är emot samkönad adoption, men 72

det är inget som öppet nämns. 

 

1994 ser partiprogrammet nästan identiskt ut som 1989; men det förekommer ett fåtal 

skillnader. De skriver: 

 

I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Kulturimpulser från vilka 

osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer skall i görligaste mån fjärmas från barnen. 

Barnens naturliga aktivitetsbehov bör istället användas till något positivt. Barnen bör också få 

lära sig mer om vår historia, naturen och att känna stolthet över att vara svensk.  73

 

Här framkommer en intressant formulering; “kulturimpulser från vilka osunda levnadsideal 

och allmän destruktivitet följer skall i görligaste mån fjärmas från barnen”. Vad denna kultur 

är framkommer inte, men i deras nationalistiska anda kan det tänkas att det är de kulturer som 

inte är traditionellt västerländska. Med ordval som impulser, osunda levnadsideal och allmän 

destruktivitet signalerar de att den svenska kulturen är sund och positiv medan 

icke-västerländska kulturer är impulsiva och osunda. Deras användande av negativa ord 

signalerar att de intar en maktposition vilket skapar en “vi och dem”-attityd, vilket Van Dijk 

beskriver som en retorisk figur.  De utmålar sig själva som de bättre och de andra som sämre 74

genom att överdriva och använda sig av negativa ord.  

 

71Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 277 
72Ibid,  s. 276 
73Sverigedemokraterna, 1994. “Sverigedemokraternas partiprogram.” Antaget 1994-02-26/27.  
74Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 278 

23 



Van Dijks teori lägger fokus på maktförhållanden: här är inte Socialdemokraterna en utsatt 

grupp, utan snarare fienden. Sverigedemokraterna argumenterar för sina åsikter genom sin 

lexikaliska stil; genom att utmåla sig själva och det svenska folket som det moraliska och det 

bättre så antyder de att de har rätt. Det finns däremot ingen annan tydlig argumentation. 

 

I det här skedet i Sverigedemokraternas politik så finns det inga tecken på homonationalism. I 

texten nämner de att en upplösning av etiska och moraliska värderingar lett till bland annat 

hög brottslighet, men det stora hotet mot detta beskrivs inte explicit som invandring utan som 

Socialdemokraternas politik. Deras idéer om familjen är inte heller tydligt homofientliga, det 

nämner de egentligen inte alls.  

 

4.2.2 1996 och 1999 

I partiprogrammen från 1996 och 1999 finns stora delar av texten från 1989 och 1994 kvar, 

men nu presenteras två nya problem: muslimer och homosexuella. De skriver: 

 

Religionsfrihet är en självklarhet, det är inte majoritetens uppgift att pådyvla enskilda en 

trosuppfattning. (...) Inga moskeer får existera på svensk mark. Internationella erfarenheter visar 

att moskeer kan vara en jordmån för terrorism och religiös inblandning i det politiska livet. 

Muslimer har annars rätt till ett sakralt liv, individuellt och gemensamt.  75

 

Här framstår muslimer som ett hot; inte mot homosexuella, men mot svenska värderingar. De 

motiverar sitt argument med internationella erfarenheter utan att beskriva vad det innebär. 

Argumentet är samtidigt motsägelsefullt; de menar att muslimer har rätt till ett sakralt liv, 

men frågan är var de har rätt till detta, om inte i en moské, om inte i Sverige? De intar en 

maktposition genom att presentera sig som de som kan bestämma huruvida muslimer har rätt 

till ett sakralt liv eller inte. 

 

1996 och 1999 uppkommer även en ny rubrik: sexuellt avvikande. 

 

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 

75Sverigedemokraterna, 1996. “Ett nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn”. Antaget 1996-03-23/24 / 
Sverigedemokraterna, 1999 “Partiprogram 1999 med justeringar 2002.” Antaget 1999, ändringar 2002-05-11/12. 
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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. 

Registrerat partnerskap för homosexuella skall inte tillåtas. De särskilda arvsregler som gäller de 

på heterosexuell och monogam grund bildade familjerna skall endast avse dessa, d. v.s. inte gälla 

andra samlevnadsformer som homosexuella par, polygami mfl. Homosexuella par och polygama 

familjer skall inte få adoptera barn.  76

 

Från att i tidigare partiprogram ha varit vaga med sina formuleringar är de nu tydliga. De 

börjar direkt med att positionera sig: en människa väljer inte sin sexuella läggning och 

trakasserier mot sexuellt avvikande är kriminella handlingar och bör bestraffas. De visar alltså 

först att de står bakom sexuellt avvikande. Här är ordvalet, och därmed den lexikaliska stilen, 

oerhört central: användandet av begreppet sexuellt avvikande visar en tydlig position från 

deras sida. De är de normala och de sexuellt avvikande är något annat. Ordvalet avvikande har 

en negativ betoning och skapar en sorts “vi-och-dem”-attityd eftersom den sexuellt avvikande 

blir någon annan som de inte kan relatera till.  

 

Deras betoning på “förhärligandet av den homosexuella livsstilen” är värd att poängtera av 

olika anledningar. Ordvalet förhärligande signalerar att den “homosexuella livsstilen” är 

normbrytande och därför inte värd att visas upp; det är okej så länge de existerar i tystnad. 

Begreppet “den homosexuella livsstilen” positionerar ytterligare den homosexuella utanför 

deras egen livsstil - de markerar ett avstånd mellan sig själva och gruppen som en retorisk 

figur. Unga människor presenteras här som en grupp som de värnar om och som behöver 

skyddas från homosexuella; det signalerar att de intar en maktposition som räddare av den 

unga generationen. Det är även tydligt i formuleringen “håller på att bygga upp sin egen 

identitet” att de inte egentligen tänker att man föds med sin sexuella läggning; information 

och förhärligande av homosexuella kan påverka en ung persons sexuell läggning. Här 

dumförklaras den unga och den homosexuella svartmålas; själva intar de som sagt en 

maktposition. De presenterar även två ståndpunkter: homosexuella ska inte få bilda familj och 

adoptera barn och registrerat partnerskap för homosexuella är inte tillåtet. De motiverar inte 

detta utan presenterar det som fakta.  

76Sverigedemokraterna, 1996. “Ett nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn”. Antaget 1996-03-23/24. / 
Sverigedemokraterna, 1999 “Partiprogram 1999 med justeringar 2002.” Antaget 1999, ändringar 2002-05-11/12. 
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Sverigedemokraterna använder sig främst av retoriska figurer och en specifik lexikalisk stil i 

partiprogrammen från 1996 och 1999. De argumenterar inte specifikt för sina åsikter utan 

presenterar sig fortfarande som allvetande. De hänvisar inte heller mycket till källor. De 

använder sig av sin lexikaliska stil och olika retoriska figurer för att skapa en maktposition. 

De använder sig mycket av en “vi-och-dem”-attityd.  

 

Till skillnad från 1989 och 1994 presenteras nu två utsatta grupper och ett maktförhållande 

uppstår. Homosexuella och muslimer är nu båda hot mot svenska värderingar. De unga ska 

skyddas från den homosexuella livsstilen och det svenska samhället ska skyddas från islam. I 

båda fallen använder de sig av motsägelsefulla strategier; de är tydligt kritiska men betonar 

samtidigt att de står bakom grupperna. Det finns inga tydliga tecken på homonationalism än 

eftersom Sverigedemokraterna i det här skedet är öppet homofobiska.  

 

4.2.3 2003 och 2005 

I partiprogrammen från 2003 och 2005 kortas avsnittet om familj ned och det finns inte kvar 

ett eget avsnitt om homosexualitet, men det finns fortfarande kvar tendenser av samma 

politik.  

 

Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har familjen varit den 

grundläggande enhet varpå samhället baserats. 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. Familjens funktion som bas för samhället 

är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Familjen är kulturförmedlande och fostrande.  77

 

I och med deras fokus på att män och kvinnor inleder förhållanden motsätter de sig indirekt 

homosexualitet. I de här programmen har språket blivit mer formellt och har förändrats betydligt 

sedan det första partiprogrammet. Den lexikaliska stilen har förändrats; de är inte lika angripande i 

77Sverigedemokraterna, 2003. “Sverigedemokraternas principprogram 2003”. Antaget 4 maj 2003. / 
Sverigedemokraterna, 2005. “Sverigedemokraternas principprogram”. Antaget 2003-05-04, ändringar 
2005-05-08. 
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språket nu, men det är fortfarande tydligt vad de tycker. I och med ord som fortplantning, nations 

fortlevnad och fostrande visas deras nationalistiska och traditionalistiska politik.  

 

Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika 

utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och 

därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Centralt för 

Sverigedemokraterna är att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma rättigheter 

och möjligheter.  78

 

Deras konservativa tankar blir synliga även här i och med betoningen på att män och 

kvinnor är olika. Här säger de inte rakt ut att homosexuella inte bör skaffa barn; istället 

säger de att alla barn har rätt till en mor och en far. De implicerar att de är emot samkönad 

adoption. Här kommer de med en strategi som funnits med innan också; de är 

motsägelsefulla. De skriver att alla människor oavsett könstillhörighet ska ha samma 

rättigheter och möjligheter; men samtidigt att män och kvinnor är olika.  

 

I partiprogrammen från 2003 och 2005 verkar Sverigedemokraterna ha genomgått en 

professionalisering. Språket är mer formellt och de är mer försiktiga i sina val av ord. En 

möjlig orsak till det är att Jimmie Åkesson, nuvarande partiledare, blev partiledare för 

Sverigedemokraterna och i valet 2006 valdes partiet in i 144 av 290 kommunfullmäktige.  79

Professionaliseringen kan ha skett till följd av detta, men det kan också ha varit en strategi för 

att öka deras politiska inflytande.  

 

Att avsnittet om sexuellt avvikande är borttaget kan tyda på att de inte vill angripa en specifik 

grupp. Van Dijk poängterar att detta är vanliga metoder för att utöva makt och dominans: det 

kan visas även på mer diskreta sätt.   I texterna finns det tendenser som tyder på att deras 80

politik inte har förändrats, utan att språket gjort det. Det visar att språket är strategiskt i sig. 

Det går inte att hitta några tendenser av homonationalism i partiprogrammen från 2003 och 

2005 eftersom de inte nämner HBTQ-personer specifikt.  

78Sverigedemokraterna, 2003. / Sverigedemokraterna, 2005.  
79Sannerstedt, Anders, Bjurulf, Bo och Erlingsson, Gissur. Sverigedemokraterna. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/, hämtad 2019-12-19  
80Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 254 
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4.2.4 2010 

2010 publicerar Jimmie Åkesson och Carina Herrstedt, andre vice partiordförande, en 

debattartikel med rubriken “SD – ett parti för hbt-personer” i Aftonbladet där de öppnar för att 

Sverigedemokraterna är ett parti för HBT-personer. Värt att nämna är att de inte använder sig 

av akronymen HBTQ, utan HBT. Det är ett ställningstagande som visar att de främst bryr sig 

om de HBT(Q)-personer som lever i enlighet med normer. Artikeln är ett svar på en 

debattartikel där Mats Wingborg och Åsa Regnér, dåvarande ordförande för RFSU, kritiserar 

Sverigedemokraternas familjepolitik. Åkesson och Herrstedt ber i artikeln om ursäkt för 

SD-politiker som uttalat sig homofobiskt.  

 

(...) Trots alla stolligheter och direkta lögner i Regnérs och Wingborgs artikel, så vill vi ändå ge 

dem delvis rätt på en punkt. Vi tillstår och beklagar att det faktiskt ligger något i kritiken om 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. Att vissa av dessa uttalanden har fällts 

i affekt över att homosexuella intressegrupper (säkerligen i strid med de flesta homosexuellas 

önskemål och värderingar) i reklamkampanjer lyft fram barn i sexuella sammanhang kan 

möjligtvis vara en förklaring, men det är inte en ursäkt.  81

 

Det första som går att poängtera är ordvalen stolligheter och direkta lögner som signalerar att 

politikerna känner att de behöver ta avstånd från RFSU, samtidigt som de i sitt argument gör 

sig beroende av dem då deras artikel skapar en ingång till HBTQ-frågor. De väljer att be om 

ursäkt offentligt för hur deras medlemmar uttalat sig vilket kan tänkas vara nödvändigt för 

partiets nya HBT(Q)-vänliga retorik. Intressant är även att de nämner att det kan finnas en 

förklaring till dessa uttalanden. De motsätter sig i och med den formuleringen inte dessa 

uttalanden i sig. De verkar därmed hålla med om åsikterna bakom, men motsätter sig deras 

“onyanserade” och “olämpliga” uttalanden.  

 

Vi vill därför ta tillfället i akt att uppriktigt be om ursäkt för dessa uttalanden. Samtidigt som vi 

också vill klargöra att inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som 

helst förankring i våra program och policydokument. Omröstningar på bland annat gaysajten QX 

81Åkesson, Jimmie & Herrstedt, Carina. “SD – ett parti för hbt-personer”. Aftonbladet. 2010-03-30. 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/oRkEdm/sd--ett-parti-for-hbt-personer  
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har indikerat att stödet för SD sannolikt är ännu starkare bland homosexuella än bland 

heterosexuella.  82

 

Intressant med det här utdraget är att informationen om de omröstningar på QX som 

nämns inte stämmer. QX skriver i en intervju med Jimmie Åkesson från 2018 att 

resultatet från omröstningen i fråga blev ogiltigt då SD-röstare röstat flera gånger från 

samma IP-adress.  Deras argument baseras därmed inte på korrekt information, men det 83

lär inte vara något som gemene man har information om. Van Dijk belyser att politiker i 

maktpositioner vars argument kan citeras i media kan förvränga information för att gynna 

sig själva. Såvida inte åhörarna har den korrekta informationen så kan de manipuleras till 

att tro på argumentet, vilket kan leda till ett rättfärdigande av olika maktstrukturer.  84

Åkesson och Herrstedt använder sig av sin politiska makt för att nå ut till offentligheten 

och förvränger information för att skapa en positiv bild av sin politik.  

 

Det är också en tydlig indikation på den starka oro som många homosexuella känner inför 

massinvandringen och det homohat som den tilltagande islamiseringen medför. När Sveriges 

största muslimska ungdomsförbund bjuder in den extreme imamen Sheik Abdullah Hakim Quick, 

som anser att homosexuella ska avrättas, som talare så förstår vi att homosexuella ser sig om efter 

en försvarare av västerländska, demokratiska grundvärden. Där fyller Sverigedemokraterna en 

unik och mycket viktig roll i samhället.  85

 

I det här citatet finns det en tydlig “vi och dem”-attityd. De presenterar sig själva som 

försvarare av västerländska värden medan muslimer presenteras som våldsamma homofober. 

Det kan kopplas till homonationalism i och med att de presenterar sig själva som en del av det 

civiliserade samhället. Även Puars defintion av homonationalism är relevant: en process där 

nationen (här Sverigedemokraterna, ett konservativt och nationalistiskt politiskt parti) 

inkluderar den homosexuella samtidigt som exkluderandet av rasifierade ökar.  En annan 86

aspekt som Puar lyfter är att: “the homosexual other is white, racial other is straight.”  87

Sverigedemokraterna presenterar en liknande retorik här: de presenterar homosexuella som 

82Åkesson, Jimmie & Herrstedt, Carina. “SD – ett parti för hbt-personer” 
83Jonasson, Pär. ‘"Har vi inte stött en enda hbtq-reform i riksdagen? Där ser man"’. QX. 2018-03-28. 
https://www.qx.se/samhalle/160657/har-vi-inte-stott-en-enda-hbtq-reform-i-riksdagen-dar-ser-man/  
84Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 275 
85Åkesson, Jimmie & Herrstedt, Carina. “SD – ett parti för hbt-personer” 
86Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 2 
87Ibid, s. 32 
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grupp som vita och svenska, medan muslimer endast utmålas som homofober. Att vara 

homosexuell blir därmed något västerländskt i sig.  

 

Åkesson och Herrstedt rättfärdigar sin rasism med hjälp av sin HBT(Q)-politik. De 

presenterar sig själva som det rätta alternativet för HBT-personer medan de svartmålar 

muslimer. Det blir ett strategiskt verktyg i att försöka vända fler människor mot muslimer 

medan de själva presenteras som moderna och moraliska. I den här artikeln är därför flera 

aspekter av homonationalism närvarande.  

 

4.2.5 2011 

2010 får Sverigedemokraterna 5,7% i riksdagsvalet och får därmed mandat i riksdagen.  Det 88

innebär att de nu faktiskt har politisk makt till skillnad från innan. De antar ett nytt 

partiprogram 2011 och nu har de ett helt avsnitt om familj och jämställdhet. De nämner även 

islam igen; 

 

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt 

Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt 

samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska 

samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska 

länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.  89

 

Islam presenteras här som ett hot mot svenska värderingar. De använder sig samtidigt av ett 

formellt språk och argumenterar med hjälp av språket. Med formuleringar som “visat sig ha 

svårast” så signalerar de att de har belägg för uttalandet och att de går att lita på. Med hjälp av 

att skriva att Islam inte kan samexistera med deras kultur så argumenterar de för att 

invandringen från muslimska länder ska minskas. De använder sig av den retoriska figuren 

“vi-och-dem” tydligt här: svenskar är något annat än muslimer som inte kan anpassa sig till 

den svenska kulturen.  

 

Om familjen skriver partiet: 

88Sannerstedt, Anders, Bjurulf, Bo och Erlingsson, Gissur. Sverigedemokraterna. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/, hämtad 2019-12-19  
89Sverigedemokraterna, 2011. “Sverigedemokraternas principprogram 2011”. Antaget 2011.  
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Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst 

grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om 

att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott 

samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden. Som tidigare nämnts är det 

Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och 

de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den 

uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och 

av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.  90

 

De börjar med att betona att kärnfamiljen har bäst grundförutsättningar men är samtidigt 

snabba med att säga att det inte fungerar för alla. Ord som övertygelse, medvetna och 

uppfattning visar att partiet vill signalera att det är deras åsikter som skildras här; inte fakta. 

Detta kan tänkas vara ett strategiskt steg mot att presenteras som mer accepterande eller 

konventionella. De argumenterar för att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far 

eftersom de uppfattar att män och kvinnor kompletterar varandra. Deras retorik och 

lexikaliska stil är nu formell och ganska försiktig. De betonar att deras uppfattning är att en 

heterosexuell kärnfamilj är den bästa familjen, men de betonar även sin egen medvetenhet.  

 

De fortsätter med att skriva: 

 

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och 

en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi 

motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och 

polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller 

personer som barnet redan odlat en nära relation till.  91

 

Här presenterar de varför samkönade par och polyamorösa grupper inte får adoptera barn. Det 

är värt att notera att de fokuserar på specifika fall då ett barn har förlorat båda sina biologiska 

föräldrar men verkar mena att adoption aldrig ska vara tillåtet för samkönade par och 

polyamorösa grupper. De presenterar sin argumentation sakligt och skildrar inte i 

argumentationen en homofobisk retorik med negativa eller laddade ord. Partiet presenterar sig 

90Sverigedemokraterna, 2011.  
91Ibid. 
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själva som det rätta alternativet. Det går däremot inte att bortse från att deras politik skildrar 

homofobiska åsikter.  

 

Partiet fortsätter med att lyfta in transpersoner för första gången: 

 

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte 

tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man 

talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är 

naturligtvis stort. Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa 

människor kan födas med en oklar eller ombytt könstillhörighet och att dessa människor skall få 

samhällets stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem.  92

 

Det första som går att poängtera här är ordvalet avvikelser. Det är ett negativt laddat ordval 

som signalerar att transpersoner är “de avvikande”. De fortsätter med att erkänna att vissa 

människor kan födas med en oklar eller ombytt könstillhörighet. Ordvalet erkänna är värt att 

lägga extra vikt vid. Ordvalet signalerar att Sverigedemokraterna som parti inte är 

transpersoner och att de behöver erkänna den gruppen för att de ska existera. De fortsätter 

med att skriva att dessa människor ska få samhällets stöd om detta utgör ett problem för dem. 

Här är det en direkt betoning på de andra. Deras formuleringar skapar en 

“vi-och-dem”-attityd och de intar en maktposition. Maktförhållandet sker mellan 

Sverigedemokraterna, ett politiskt parti som nu har mycket makt som presenterar sig själva 

som normala, och en utsatt grupp som behöver “erkännas” för att existera.  

 

De fortsätter med att diskutera sexuella minoriteters rättigheter; 

 

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 skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha 

samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa 

på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.  93

 

92Sverigedemokraterna, 2011.  
93Ibid.  
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Retoriken i det här stycket är motsägelsefull. Sexuella minoriteter ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter som andra bortsett från att de inte får skaffa barn och det ska vara upp till kyrkan om 

samkönade par får gifta sig. De argumenterar än en gång med barnens bästa; med den motiveringen 

visar de att de bryr sig om barn vilket positionerar dem som moraliska aktörer. Här presenteras 

ingen egentlig fakta på huruvida det är barnens bästa, det anses vara partiets åsikter. Samtidigt 

positionerar de sig mot trakasserier och förföljelse: starka ord som förkastligt och hårt signalerar att 

de vill visa att de står upp för sexuella minoriteter. Deras motsägelsefulla politik signalerar däremot 

att de inte står bakom sexuella minoriteter.  

 

I partiprogrammet från 2011 är homonationalism inte alls närvarande, snarare tvärtom. Puar 

beskriver i sin teori att samkönat äktenskap är en rättighet som premieras som något 

civiliserat och modernt för att skilja på europeiska värden och muslimska värden.  Detta har 94

Sverigedemokraterna inte anammat: de ställer sig kritiska till samkönat äktenskap och 

adoption och insemination. Värderingar om HBTQ-frågor har inte börjat korrelera med 

modernitet här: partiet är främst konservativt. Deras homofientliga/homovänliga politik 

korrelerar alltså inte i det här skedet med homonationalism.  

 

4.2.6 2014 

4.2.6.1 Valmanifest 

I partiets valmanifest från 2014 försvinner stora delar av HBTQ-tänket och fokuset ligger på 

jämställdhet. Det finns därför inte så många relevanta delar att analysera.  

 

De skriver: 

 

Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har 

samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska 

bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns 

utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi samtidigt inte skam- 

och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster. Ett Sverige där staten inte 

försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta 

94Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 20  
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medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner sig. Ett Sverige där både män 

och kvinnor känner sig fria, trygga och respekterade.  95

 

Här betonar Sverigedemokraterna att ingen ska diskrimineras på grund av sin sexuella 

läggning. De menar att det ska finnas utrymme för den som bryter mot traditionella 

könsmönster; men att samhället inte ska skuldbelägga den som lever i enlighet med normer. 

Här gör de något intressant; de utmålar de som lever i enlighet med normer som offer. De 

skapar ett maktförhållande där de utmålar sig själva som offer fast de egentligen har en 

maktposition; de som bryter mot könsnormer är den egentliga utsatta gruppen. Deras vaga och 

kortfattade information gör att det inte går att se några homonationalistiska tendenser.  

4.2.6.2 Debattartikel 

2014 publicerar ett antal Sverigedemokratiska politiker en debattartikel där de skriver om 

Pride-rörelsen. Artikeln är bland annat skriven av en grupp inom Sverigedemokraterna som 

kallar sig för SD-HBT. Gruppen verkar däremot inte längre existera. Artikeln är en reaktion 96

på att Jimmie Åkesson inte bjudits in till att delta i en debatt under Stockholm Pride.  

 

De skriver: “Vi är Sverigedemokrater och identifierar oss på olika sätt som HBT-personer och 

vi känner inte igen oss i vare sig den nidbild som Stockholm Pride sprider kring vårt parti 

eller i Stockholms Prides tolkning av hurdana HBT-personer är.”   97

 

Det första som kan poängteras är att de använder akronymen HBT då de inte accepterar 

queerpersoner. Det är i sig ett diskursivt ställningstagande som bestämmer den resterande 

diskursen. De visar att de anser sig vara de “bättre” HBT(Q)-personerna och skapar därmed 

ett maktförhållande mellan olika HBTQ-personer och -grupper. Deras fokus på nidbild och 

Stockholms Prides tolkning av HBT-personer signalerar detta ytterligare; de utmålar 

normbrytande HBT(Q)-personer som något annat och något sämre. Detta kan även kopplas 

till Puars teori om HBTQ-personer som tar sig an en nationalistisk politik. Puar skriver bland 

95Sverigedemokraterna, 2014. “Vi väljer välfärd! Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014”. 2014-08-25.  
96Jonasson, Pär. ‘"Har vi inte stött en enda hbtq-reform i riksdagen? Där ser man"’. QX. 2018-03-28. 
https://www.qx.se/samhalle/160657/har-vi-inte-stott-en-enda-hbtq-reform-i-riksdagen-dar-ser-man/  
97Thunell, Tobias & Södergren, Christian m.fl. “SD-HBT om Pride: "HBT-personer ska inte visas upp som ett 
djur på cirkus"’. Nyheter24. 2014-08-02. https://nyheter24.se/debatt/  
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annat om konservativa homosexuella som förespråkade en “könspatriotism” där könsnormer 

skulle följas istället för att brytas.  98

 

De fortsätter med att skriva:  

 

När Priderörelsen i Sverige bidrar till att måla ut alla HBT-personer som sexuellt utsvävande på det 

sätt som idag sker med exempelvis workshops i BDSM är det ett direkt nederlag för alla som 

kämpar för att bli accepterade som HBT-personer. Ens sexuella läggning och könsidentitet har inget 

att göra med hurdant sex man föredrar, varken för heterosexuella cis-personer eller oss andra.  99

 

De fortsätter med samma retorik här med att utmåla Priderörelsen som något normbrytande 

(och därmed negativt). Intressant är även formuleringen oss andra. De utmålar på så sätt sig 

själva som en annan grupp och signalerar att de accepterar att heterosexuella cispersoner är de 

“normala”. De utmålar sig själva som offer, fast de lever i enlighet med samhällets normer. 

De känner sig hotade av HBTQ-rörelsen, inte av homofobiska normer i samhället.  

 

En aspekt som Van Dijk lyfter som kan diskuteras i relation till artikeln är hegemoni, vilket 

Van Dijk definierar på följande sätt: “If the minds of the dominated can be influenced in such 

a way that they accept dominance, and act in the interest of the powerful out of their own free 

will, we use the term hegemony”.  Det som är intressant med den här debattartikeln är att 100

HBT(Q)-personer accepterar och reproducerar heterosexuella normer. De agerar därmed, på 

sätt och vis, i enlighet med rådande maktstrukturer. De gör förmodligen detta i helt fri vilja, 

men det är värt att fundera på hur de påverkas av de nationalistiska och konservativa 

värderingar som Sverigedemokraterna står för och hur det gynnar dem själva.  

 

I den här debattartikeln finns det homonationalistiska tendenser, men den rasifierade framstår 

inte som ett hot. Aspekter som att HBTQ-rättigheter främjas på någon annans bekostnad är 

därmed inte närvarande i den här artikeln.  

 

98Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 43 
99Thunell, Tobias & Södergren, Christian m.fl. “SD-HBT om Pride: "HBT-personer ska inte visas upp som ett 
djur på cirkus" 
100Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 255 
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4.2.7 2018 

16 november 2018 publicerar Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö för 

Sverigedemokraterna, en debattartikel i Sydsvenskan. Artikeln är ett svar på en debattartikel 

av Sandra Ehne, förbundsordförande i RFSL och Hans Linde, förbundsordförande i RFSU, 

som kritiserar Sverigedemokraternas HBTQ-politik.   101

 

Olsson börjar artikeln med att skriva: “Allt som oftast lyfter människor delar av 

Sverigedemokraternas politik ur deras sammanhang och försöker leda osanna påståenden om 

vår politik, vilka vi är och vad vi står för, i bevis.”  Politikern menar att 102

Sverigedemokraternas politik inte är homofobisk, vilket Olsson bevisar genom att presentera 

olika påståenden som Ehne och Linde lyfter och visar att de är falska.  

 

Bland annat hävdar Ehne och Linde att Sverigedemokraterna ville tvinga Mölnlycke bibliotek i 

Härryda kommun att plocka ned regnbågsflaggor under den lokala pridefestivalen. Som av en 

händelse utelämnade de att biblioteket under samma period användes som lokal för förtidsröstning 

och det därför var olämpligt att samtidigt utsmycka biblioteket med regnbågsflaggor.  103

 

Det är tydligt att Olsson försöker svartmåla Ehne och Linde genom att visa att de ljuger. 

Ordval som ville tvinga och som av en händelse signalerar att Olsson är upprörd. Intressant är 

även själva motargumentet. Varför det är olämpligt att ha uppe regnbågsflaggor framkommer 

inte utan det presenteras som en självklarhet. Det signalerar att HBTQ-frågor är något 

politiskt som kan kopplas till specifika politiska partier. Det framstår därmed inte som något 

neutralt som står för allas lika värde.  

 

Olsson fortsätter med att lyfta in ytterligare ett nämnvärt perspektiv: “Tidigare i höst 

arrangerade RFSU i Stockholm en endagsutbildning i normkritisk fortbildning där ett av 

blocken innehöll en föreläsning om ”vithetsnormer”. På vilket sätt är det relevant för ett 

förbund som ska ägna sig åt sexualupplysning?”  Användandet av citattecken framför ordet 104

101Ehne, Sandra & Linde, Hans. ‘”SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik.”’. 
Sydsvenskan. 2018-11-08 https://www.sydsvenskan.se/2018-11-08/  
102Olsson, Magnus. ‘”RFSL och RFSU sprider lögner om att SD är homofobiskt.”’. Sydsvenskan. 2018-11-16. 
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-16/rfsl-och-rfsu-sprider-logner-om-att-sd-ar-homofobiskt  
103Olsson, Magnus. ‘”RFSL och RFSU sprider lögner om att SD är homofobiskt.”’ 
104Ibid 
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vithetsnormer signalerar en förlöjligande attityd. Det signalerar i sig en maktposition eftersom 

Sverigedemokraterna därmed kan välja att inte erkänna att vithetsnormer existerar. Det är 

även intressant att Olsson känner ett behov att bestämma huruvida antirasism kan vara en del 

av HBTQ-rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter. Han intar en allvetande 

position.  

 

Olsson fortsätter med att skriva att SD:s principprogram inte accepterar bland annat 

diskriminering på grund av sexuell läggning, och att det därför är felaktigt att de är ett 

homofobiskt parti.  Sedan leds argumentet in på insemination. 105

 

SD:s principprogram innehåller också ett avsnitt om vår syn på insemination. Vi har barnets 

rättigheter i fokus. Det är inte en rättighet att skaffa barn även om vi givetvis har respekt och 

förståelse för den barnlängtan människor känner. När det gäller frågan om ensamståendes eller 

lesbiska pars möjlighet till insemination är dilemmat för oss bland annat barnets rätt till kunskap 

om sina rötter enligt FN:s barnkonvention där det står: "Varje barn har rätt till ett eget namn, ett 

medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta 

vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem."  106

 

Här finns det ett flertal intressanta aspekter. Enligt lagen om genetisk integritet har alla barn 

som blivit till genom insemination enligt rubriken “Rätt till information” under kapitel 6 rätt 

att få ta del av information om donatorn.  Sverige följer därmed FN:s barnkonvention och 107

dilemmat som presenteras är svårt att se som legitimt. Fokuset på barnets rättigheter 

signalerar att Sverigedemokraterna presenterar sig som en moralisk aktör som bryr sig om 

barn. Magnus Olsson visar därmed att Sverigedemokraterna står upp för sexuella minoriteter, 

men att det inte är absolut. Van Dijk beskriver en liknande strategi som han kallar för 

“Apparent Concession”, eller uppenbart medgivande, som innebär att politiker förnekar att de 

är rasister men medger att det ändå finns problem. Olsson gör samma sak; han förnekar att 

Sverigedemokraterna är homofober men framställer samtidigt ett dilemma.  

 

Något som bör nämnas i sammanhanget och som det görs förvånansvärt lite åt är de religiösa 

fanatiker som lever i Sverige idag och som ser homosexualitet som en synd och att det i vissa 

105Olsson, Magnus. ‘”RFSL och RFSU sprider lögner om att SD är homofobiskt.”’  
106Ibid 
107SFS 2006:351. Lag om genetisk integritet m.m.  https://www.riksdagen.se/, hämtad 2019-12-21 
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områden förekommer förföljelse och trakasserier av homosexuella. SD är det enda parti som 

talar klarspråk när det gäller dessa problem och som inser att det krävs både minskad invandring 

och en rad åtgärder för att få nyanlända att anpassa sig till svenska värderingar. Det är aldrig 

acceptabelt att av religiösa, kulturella eller andra skäl behandla människor illa på grund av deras 

sexuella läggning.  108

 

I det här stycket framkommer en tydlig “vi-och-dem”-attityd och homonationalismen är 

närvarande. Olsson visar att Sverigedemokraterna står upp för homosexuella som en moralisk 

aktör medan invandrare och nyanlända inte gör det. Det leder till att invandrare och nyanlända 

svartmålas som omoraliska. Det kan kopplas till homonationalism och civilisation vs 

barbarism. De svenska värderingarna är de moderna som nyanlända ska anpassa sig till, 

medan de nyanlända klassas som “religiösa fanatiker”.  

 

Magnus Olsson rättfärdigar sin rasistiska politik med hjälp av Sverigedemokraternas 

HBTQ-politik. HBTQ-rättigheter främjas på någon annans bekostnad. Ett citat av Puar blir 

relevant här: “The narrative of progress for gay rights is thus built on the back of racialized 

others”.  Genom att ställa sig över icke-vita, samtidigt som de ställer sig bredvid 109

HBTQ-personer, motiverar de sin strama invandringspolitik. Homonationalismen är därmed 

närvarande i den här artikeln.  

 

4.2.8 2019 

4.2.8.1 Inlägg från Sverigedemokraternas hemsida 

På Sverigedemokraternas hemsida finns det ett inlägg från 2019 om partiets HBTQ-politik. 

Rubriken är HBT+. De skriver: 

 

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för olikheter. 

Sverigedemokraterna vill att alla ska behandlas lika av lagen oavsett sexuell läggning eller 

identitet och att diskriminering ska bekämpas. Många HBT-personer lever under hedersförtryck, 

där de inte upplever att de är fria att leva som de vill och utsattheten för hatbrott med 

homofobiska motiv ökar. Särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i utsatta 

områden och i miljöer där främmande och reaktionära kulturer dominerar och det svenska 

108Olsson, Magnus. ‘”RFSL och RFSU sprider lögner om att SD är homofobiskt.”’ 
109Puar, Jasbir K., “Rethinking Homonationalism”, s. 337 

38 



samhällets inflytande är svagt. För Sverigedemokraterna är kampen mot hot, våld, hatbrott och 

hederskultur den viktigaste frågan för att förbättra HBT-personers ställning.  110

 

Här positionerar de sig för första gången tillsammans med HBT-personer i ett politiskt 

dokument. Deras lexikaliska stil sammanvävs nu med homonationalism. Nu finns det inga 

tecken på en faktisk homofientlig politik. Istället intar de en “vi-och-dem”-attityd där de 

svartmålar “främmande och reaktionära kulturer”. För att få en inblick i hur närvarande 

homonationalismen är i det här stycket kommer meningarna brytas ned. 

 

“Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för 

olikheter. Sverigedemokraterna vill att alla ska behandlas lika av lagen oavsett sexuell 

läggning eller identitet och att diskriminering ska bekämpas.” Detta kan kopplas till fokuset i 

Puars teori på modernitet; där europeiska värden som accepterar sexuella minoriteter 

signalerar det moderna samhället.   111

 

Många HBT-personer lever under hedersförtryck, där de inte upplever att de är fria att leva som de 

vill och utsattheten för hatbrott med homofobiska motiv ökar. Särskilt svårt kan det vara för 

HBT-personer som växer upp i utsatta områden och i miljöer där främmande och reaktionära 

kulturer dominerar och det svenska samhällets inflytande är svagt. För Sverigedemokraterna är 

kampen mot hot, våld, hatbrott och hederskultur den viktigaste frågan för att förbättra 

HBT-personers ställning.   112

 

Detta kan kopplas till själva definitionen av homonationalism; nationen (här 

Sverigedemokraterna) inkluderar sexuella minoriteter och exkluderar rasifierade.  113

Betoningen på främmande och reaktionära kulturer visar att deras egen kultur är den 

framåtsträvande och rätta kulturen; de exkluderar genom en “vi-och-dem”-attityd. Puar utgår 

från kontexten efter War on Terror i USA, där terroristen utmålas som ett hot mot nationens 

värderingar och därmed också mot homosexuella. Här gör Sverigedemokraterna något 

liknande: deras betoning på områden där “det svenska samhällets inflytande är svagt” 

signalerar att de värderingar som inte är svenska är hotfulla, även mot homosexuella. 

110Sverigedemokraterna, HBT+, 2019-03-13, https://sd.se/our-politics/hbt/, hämtad 2019-12-23 
111Puar, Jasbir K., “Rethinking Homonationalism”, s. 337 
112 Sverigedemokraterna, HBT+, 2019-03-13, https://sd.se/our-politics/hbt/, hämtad 2019-12-23 
113Puar, Jasbir K., Terrorist assemblages: Homonationalism in Queer Times, s. 2 
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2019 är homonationalismen närvarande i Sverigedemokraternas politik. Deras HBTQ-diskurs 

belyser eller betonar inte aspekter som äktenskap eller adoption utan handlar nästan 

uteslutande om hotet som invandring uppges utgöra.  

4.2.8.2 Debattartikel  

2019 publicerar Jimmie Åkesson och Julia Kronlid en debattartikel i SvD där de argumenterar 

för att Sverige ska sluta skicka bistånd till homofientliga länder.   114

 

De börjar artikeln med att positionera sig: “Arbetet mot förföljelse av homosexuella har 

kommit långt i Sverige, det är bra. Våld och förföljelse förekommer dock fortfarande i vårt 

land. Sverigedemokraterna vill med kraft motarbeta detta bland annat genom att skärpa 

straffen för hatbrott mot homosexuella.”  De är direkt tydliga med att de står upp för 115

homosexuella. De visar även att de är medvetna om att det fortfarande finns problem för 

homosexuella i Sverige och att de därför vill skärpa straffen.  

 

För bara några år sedan fängslades en svensk man i Tunisien efter anklagelser om homosexualitet. Så 

sent som i januari i år rapporterade BBC om rena pogromer mot homosexuella i Tjetjenien där ett stort 

antal homosexuella fängslades, utsattes för tortyr och i vissa fall till och med ska ha dödats. Vid ungefär 

samma tidpunkt meddelade Brunei att landet tänkte återinföra dödsstraff genom stening för 

homosexuella. Detta är inte acceptabelt. (...) Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att stå upp 

mot förföljelse av människor på grund av deras sexuella läggning, det är dags att vi börjar visa det. Det 

går inte med någon som helst trovärdighet att dels kritisera och protestera mot diskriminering för att 

sedan betala ut vidlyftiga bistånd och stillasittande se på medan människor fängslas eller till och med 

döms till döden på grund av sin sexuella läggning. Där måste Sverige bli tuffare. Vi måste stå upp för 

människors rättigheter oavsett i vilket land de befinner sig i. 

 

Åkesson och Kronlid har en kritisk ton gentemot Sveriges HBTQ-politik och menar att tuffare 

tag måste tas. De presenterar sig som en moralisk kompass. Det går inte att förneka att det 

som händer i dessa länder är kränkningar mot mänskliga rättigheter, men 

Sverigedemokraternas förhållningssätt i frågorna bidrar med flera relevanta aspekter att 

analysera.  

114Åkesson, Jimmie & Kronlid, Julia. ”Kapa biståndet till homofientliga stater”. Svenska Dagbladet. 2019-07-06. 
https://www.svd.se/kapa-bistandet-till-homofientliga-stater  
115Åkesson, Jimmie & Kronlid, Julia. ”Kapa biståndet till homofientliga stater” 
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Det finns tendenser i det här stycket av en “vi-och-dem”-attityd där flera utomeuropeiska 

länder presenteras som ociviliserade med omoderna värderingar, medan Sverige ska vara ett 

föregångsland. Det är även intressant att de inte beskriver sin egen historia av homofobi, de 

beskriver istället andra länders våldsamma homofobiska brott. Det leder till att fokuset inte 

hamnar på dem själva. Detta kan kopplas till Van Dijks strategi om hur de döljer sina egna 

negativa handlingar medan de framhäver den andres negativa handlingar.  Van Dijk skriver 116

även om en liknande strategi som Åkesson och Kronlid använder sig av: en nationalistisk 

retorik där länder utmålar sig som det mest toleranta landet föregår den faktiska politiken.  117

Deras HBTQ-vänliga retorik kan bli viktigare än en faktisk HBTQ-vänlig politik. Ett tecken 

på det syns senare i texten:  

 

Tidigare i år lanserade den konservativa amerikanska administrationen en global kampanj för att 

stärka homosexuellas rättigheter i världen – Sverige bör också agera i denna riktning. Vi bör 

aldrig uppmuntra eller indirekt stödja länder som inte respekterar de mest grundläggande av 

mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av detta föreslår vi därför ett antal åtgärder för att tydligt 

stå upp för homosexuellas rättigheter överallt i världen.  

 

Jasbir K. Puar skriver om den här globala kampanjen i sitt avslutande kapitel i Terrorist 

Assemblages i upplagan från 2017. Puar skriver att Trump förbjuder bistånd till länder som 

diskriminerar på basis av ras, kön eller sexuell läggning. Samtidigt hotar Trump ständigt med 

att inskränka HBTQ-personers rättigheter i USA.  Även Julie Moreaus text “Trump in 118

Transnational Perspective: Insights from Global LGBT Politics” som presenterades i tidigare 

forskning exponerar Trumps homofobiska politik.  Det borde göra USA till ett av dessa 119

länder som inte respekterar de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Det visar att 

Sverigedemokraterna som parti ställer sig bakom Trumps homofientliga politik, som de här 

presenterar som homovänlig. Van Dijk ger exempel på liknande fall där politiker inte 

diskuterar rasistisk information i detalj utan bara på ett positivt och generellt plan.  Åkesson 120

och Kronlid gör samma sak när de döljer Donald Trumps homofobiska politik och beskriver 

116Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 275 
117Ibid, s. 266 
118Puar, Jasbir K., “Postscript: Homonationalism in Trump Times”,  s. 224 
119Moreau, Julie, “Trump in Transnational Perspective: Insights from Global LGBT Politics”  
120Van Dijk, Teun A, “Principles of critical discourse analysis”, s. 276 
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den som bra och moralisk utan att gå in på varför. Det signalerar att den här debatten inte 

främst handlar om att Sverigedemokraterna värnar om homosexuellas rättigheter, utan att de 

vill svartmåla specifika länder, flera av dem muslimska.  

 

I den här debattartikeln presenterar Åkesson och Kronlid inte Sverigedemokraterna som 

homofobiska överhuvudtaget. I retoriken använder de sig inte av nedsättande ord. Något som 

går att poängtera är att de endast använder sig av ordet homosexuella istället för varken HBT 

eller HBTQ. Deras retorik går däremot inte att poängtera som specifikt homofientlig.  

 

Samtidigt så finns det homofientliga tendenser i deras diskurs. Fokuset på att svartmåla andra 

länder och att utmåla sig själva som en moralisk kompass signalerar att det inte främst handlar 

om att värna om homosexuellas rättigheter som är på agendan. Att de betonar Trumps politik 

är också ett tecken på vad de anser vara en homovänlig politik. 
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5. Resultat och diskussion 
I det här avsnittet presenteras de mest framstående resultaten i förhållande till 

frågeställningen. Sedan förs en diskussion om slutsatser utifrån syftet och sedan lyfts 

reflektioner kring arbetets gång och tidigare forskning, samt förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Resultat 
I analysen har Sverigedemokraternas politik i HBTQ-frågor analyserats utifrån en kritisk 

diskursanalys och teorin homonationalism. Frågeställningarna för studien är: Hur har 

Sverigedemokraternas diskurs kring HBTQ-rättigheter utvecklats mellan 1989 och 2019? Hur 

kan denna utveckling förstås och förklaras med hjälp av Jasbir K. Puars teori om 

homonationalism? Resultatet kan delas upp i tre kategorier; diskursiva strategier, partiets 

lexikaliska stil och homonationalism.  

 

Flera diskursiva strategier har uppkommit i analysen. De mest framträdande är att de 

använder sig av en motsägelsefull retorik och en “vi-och-dem”-attityd, men flera gånger 

använder de sig även av moraliska argument.  

 

Sverigedemokraternas retorik är genomgående motsägelsefull när de nämner HBTQ-frågor. 

Flera gånger presenterar de sig själva som HBTQ-vänliga för att i nästa mening skildra öppet 

homofobiska åsikter. Det kan även kopplas till deras diskurs generellt; att partiet skildrar olika 

åsikter om HBTQ-frågor i olika forum är även ett tecken på deras paradoxala politik.  

 

Sverigedemokraterna använder sig genomgående av en “vi-och-dem”-attityd i sina uttalanden 

om HBTQ-frågor. Hur det framkommer skiljer sig däremot över tid. I deras tidiga politik 

uppstår ett maktförhållande där Sverigedemokraterna framstår som normala heterosexuella 

cispersoner medan HBTQ-personer framställs som något främmande, något annat. När de 

intar en homonationalistisk politik positioner de sig istället tillsammans med HBTQ-personer. 

Den andra framställs ofta som en homofobisk och omodern muslim; medan 

Sverigedemokraterna är de civiliserade och homovänliga. 
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Flera gånger hänvisar partiet till moral för att argumentera för sina åsikter och för att motivera 

sin homofobiska politik. Ofta är det barn och ungdomar som framställs som offer som 

behöver skyddas från HBTQ-personer. I deras senare texter framställer de sig själva som 

beskyddare av HBTQ-rättigheter och presenterar Sverige som ett föregångsland genom att 

inta en position som moralisk aktör. Det kan de göra genom att utmåla någon annan som 

omoralisk. 

 

Sverigedemokraternas lexikaliska stil förändras eftersom; i början använder de sig mer av 

negativa och laddade ordval vilket med tiden förändras. Språket blir mer formellt och 

politiskt, vilket kan tänkas vara en naturlig utveckling i och med deras ökade makt i 

samhället. Fram till 2014 så finns det tydliga likheter i deras HBTQ-politik, men stora 

förändringar i språk och ordval. Deras politik har varit genomgående HBTQ-fientlig men 

språket presenterar den på senare tid som HBTQ-vänlig. Detta visar att diskursen är central 

för hur ett politiskt parti kan framställa sig själva; det fyller en enorm funktion.  

 

Sverigedemokraternas anammande av homonationalism kan förklaras med hjälp av USA:s 

utveckling av homonationalism. Puar betonar att USA inte var ett homovänligt land innan 

9/11 utan att en homovänlig diskurs antogs för att kunna svartmåla icke-vita. Då accepterades 

homosexuella som en del av nationen. Den diskursen finns kvar även idag i Donald Trumps 

presidentskap. Sverigedemokraterna har, som visats i studien, en homofobisk bakgrund precis 

som USA, men har idag en homovänlig, men främlingsfientlig, HBTQ-politik. Deras politik 

är alltså homonationalistisk. Sverigedemokraterna har med tiden börjat acceptera vissa 

homosexuella som en del av partiet precis som USA accepterade homosexuella som en del av 

nationen, men på bekostnad av att någon annan utestängs.  

 

Under tiden som Sverigedemokraterna utvecklas och förändras som parti så blir 

homonationalism synligt först 2019 i deras politiska dokument. Däremot så är deras 

debattartiklar genomgående homonationalistiska; redan 2010 rättfärdigar de sin 

främlingsfientliga politik med hjälp av att framställa sig som homovänliga. Deras 

partiprogram från 2011 innehåller samtidigt öppet homofobiska åsikter. Det skildrar att de 

vänder sig med olika åsikter till media och till sina egna väljare. Det visar att de anammar en 
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homonationalistisk agenda när den blir användbar för dem som parti. De är homofientliga tills 

det inte längre gynnar dem själva. Det skildrar i sin tur inte en HBTQ-vänlig politik.  

 

5.2 Diskussion 
5.2.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att klargöra vad det betyder när ett nationalistiskt parti som 

Sverigedemokraterna vill stå upp för HBTQ-personer. Det som framkommit i studien är att 

HBTQ-personer ofta blir en del av ett maktspel. Sverigedemokraternas motsägelsefulla 

diskurs signalerar att partiet är mer fokuserat på sin egen vinning än att stå upp för 

HBTQ-rättigheter. I inledningen presenteras ett exempel på Polens homofobiska politik som 

blir relevant även här. Sverigedemokraternas fokus på att Sverige är ett föregångsland för 

HBTQ-rättigheter kan ställas i relation till Polens homofientliga politik; båda exemplen visar 

hur nationalistiska krafter kan använda sig av HBTQ-personer som spelpjäser i strategiska 

politiska syften. Sverigedemokraterna framställer sig själva som moraliska med hjälp av sin 

HBTQ-politik; det kan tänkas vara en central del i att locka väljare i en svensk kontext. Deras 

motiv bör däremot ifrågasättas till följd av deras homofientliga historia. 

 

En annan viktig aspekt som uppkommit är att Sverigedemokraternas stöd för HBTQ-personer 

baseras på deras främlingsfientliga politik. När de främjar HBTQ-rättigheter gör de det på 

bekostnad av någon annan. Sverigedemokraterna gör därmed det som Puar skriver om: “The 

narrative of progress for gay rights is thus built on the back of racialized others”. Deras 

homonatioalistiska politik gör att deras intentioner i frågor om HBTQ-rättigheter är 

diskuterbara. Syftet med främjandet av mänskliga rättigheter bör baseras på en vilja att främja 

rättigheter. När HBTQ-personer används i främlingsfientliga syften är det först och främst är 

negativt för de personer som svartmålas och generaliseras som homofober, men det främjar 

inte heller HBTQ-personers rättigheter. Sverigedemokraterna skapar ett utrymme där endast 

vissa HBTQ-personer får ta plats, om de går med på att exkludera den ‘andra’. Normbrytande 

och/eller icke-vita HBTQ-personer får inget utrymme i partiets politik. Detta leder till att 

Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-personer inkluderar den svenska och vita 

homosexuella, på vissa villkor.  
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När Sverigedemokraterna väljer att stå upp för HBTQ-rättigheter betyder det alltså inte att de 

utan vidare står upp för HBTQ-rättigheter. Som Puar själv skriver så är homonationalism en 

strategi som kan användas av politiker för att gynna sig själva och inte för att i sig gynna en 

inkluderande politik. Genom att strategiskt använda sig av homonationalism så  skildrar 

Sverigedemokraternas politik flera homofientliga tendenser även när de själva presenterar sig 

som homovänliga. Något annat kan komma att stämma i framtiden; något annat kan stämma 

för ett annat nationalistiskt parti. I dagsläget är det däremot tydligt att Sverigedemokraternas 

HBTQ-politik inte kan sägas stå upp för HBTQ-personer som grupp.  

 

5.2.2 Reflektioner 

Sverigedemokraternas diskurs döljer deras homofientliga politik väl och det har varit en 

utmaning att vara saklig. Det har varit viktigt för mig att visa en objektiv bild av partiets 

politik utan att skapa en illusion av att de är värre eller bättre än den är. Kombinationen av en 

kritisk diskursanalys och teorin om homonationalism har på grund av detta varit av största 

vikt för studien. Van Dijks betoning på makt och hegemoni och sättet som homonationalism 

ifrågasätter rådande maktstrukturer har, enligt mig, möjliggjort att analysen har kunnat visa en 

så pass nyanserad bild av diskursen som möjligt.  

 

Sverigedemokraternas makt i samhället och i svensk politik, den ökande nationalismen i 

Europa och USA samt Sveriges ställning i HBTQ-frågor gör att undersökningen har en direkt 

samhällsrelevans. HBTQ-rättigheter går inte att ta för givet och vi måste granska politiker 

som tidigare har varit motståndare och/eller de som fortfarande är det. Samma gäller alla 

mänskliga rättigheter. Jag anser att det är viktigt att vi fortsätter föra ett samtal om rättigheter 

istället för att se dem som självklara.  

 

I relation till tidigare forskning finns det flera aspekter som är värda att nämna. Katarina 

Kehls forskning utgår från ett liknande perspektiv som mitt; hur nationalistiska politiker 

använder sig av HBTQ-rättigheter för att främja sig själva. Med en analys av ett material över 

en längre tid bidrar jag med en förståelse för hur homonationalistiska tendenser kan förändras 

och utvecklas över tid. I relation till varandra tillför både min studie och Kehls studie en ökad 
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förståelse för ämnet. För att bredda kunskapen ytterligare är det av största vikt att forskningen 

fortsätter granska, analysera och undersöka liknande material.  

 

Ett förslag till framtida forskning är Sarah Brackes fokus på räddning som är en aspekt som 

inte lyfts i min studie, men som hade varit intressant att applicera på Sverigedemokraterna 

eller andra nationalistiska grupper. Det skulle även kunna breddas till en analys som utgår 

från ett postkolonialt perspektiv.  

 

Julie Moreaus artikel är intressant eftersom Trump uppkommer även i den här studien. För 

framtida forskning hade det varit intressant att föra det perspektivet vidare genom att jämföra 

Sverigedemokraternas politik med Trumps politik Det går även att gå vidare genom att 

undersöka hur USA:s politik påverkar oss i Sverige och hur olika nationalistiska krafter kan 

använda sig av varandra för att motivera och rättfärdiga sin politik.  

 

Intressant med Jungar och Peltonens artikel är att Sverigedemokraterna antar flera av de 

attityder som uppkommer i deras forskning, exempelvis fokuset på civilisation och att 

problem i HBTQ-frågor är lösta i Sverige. Till framtida forskning hade det varit intressant att 

utveckla hur Sveriges självbild i HBTQ-frågor och jämställdhetsfrågor påverkar 

Sverigedemokraterna och hur Sverigedemokraterna i sin tur påverkar Sveriges självbild. Det 

hade också varit givande att göra en större kartläggning av homofobi i Sverige och undersöka 

vilken makt eller påverkan Sverigedemokraterna har.  

 

Min forskning har bidragit med en ökad förståelse och problematisering av hur nationalistiska 

och främlingsfientliga krafter kan anamma ett HBTQ-rättighetstänk. En nyanserad forskning 

om HBTQ-rättigheter, men även rättigheter i stort och hur olika rättigheter fungerar i relation 

till varandra, är både nödvändig och viktig.  
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