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 Sammanfattning 

 

Efter att ett debattinlägg undertecknat av Sverigedemokraternas partiledare publicerades 

i Aftonbladet i oktober 2009 började allt mer av mediernas utrymme att ägnas åt 

Sverigedemokraterna. Bland annat diskuterades vad som var lämpliga debattämnen när 

Sverigedemokraterna skulle bemötas.  

   Syftet med denna undersökning är att undersöka vad dessa diskussioner kan ha för 

effekter på Sverigedemokraternas eventuella fram- eller motgång och vad detta innebär 

för det politiska klimatet. Fyra av de största dagstidningarna i Sverige har legat till 

grund för en diskursanalys. Analysen producerade sex teman debatten, samarbete, 

värderingar, verktyg, historia, och väljarna.  

   Studien präglas av ett perspektiv som fokuserar på hegemonier och antagonistiska 

relationer. Vilket resulterade i upptäckten av ett antagonistiskt förhållande mellan 

Sverigedemokraterna och de etablerade politiska aktörerna. Sverigedemokraterna 

utestängs med moraliska medel och detta skapar en uppdelning mellan de moraliska och 

de omoraliska. Debatten om/med SD kan bidra till att det politiska fokuset vrids mot 

den sociokulturella konfliktdimensionen. Det råder viss konsensus bland skribenter och 

etablerade politiker att man bör samarbeta för att hindra Sverigedemokraterna från att 

kunna verka i Riksdagen. 
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Inledning 

Den 19:e oktober 2009 publicerades ett debattinlägg av Sverigedemokraternas partiordförande 

Jimmie Åkesson (Aftonbladet 2009-10-19b). Den innehöll kraftiga attacker mot islam och 

muslimer, Åkesson använde sig av uttrycket ”islamiseringen av Sverige” och hävdade att 

detta var det stora hotet mot den svenska kulturen. Innan publicerandet av denna artikel hade 

det varit förhållandevis tyst om SD i rikstäckande media, bortsett från en och annan 

opinionsundersökning eller något uttalande om hur partiet hade problem på olika kommunala 

arenor. Efter publicerandet tog dock diskussionen om Sverigedemokraterna fart på allvar. 

Medierapporteringen har bland annat uppehållit sig kring frågan om man ska debattera med 

Sverigedemokraterna eller inte och om svaret på denna fråga är ja, vad som i sådana fall bör 

debatteras. 

   Turbulensen som uppstod i samband med Åkessons debattinlägg väckte ett intresse, mitt i 

all fokus på om man borde ”ta debatten” eller inte tycktes konsekvenserna av denna 

diskussion glömmas bort. Chantal Mouffe (2008) menar att detta är tendentiöst för 

västvärlden, att medier och andra etablerade politiska aktörer är blinda för den rådande 

hegemoniska ordningen och således inte kan utsätta den för kritik. Hon hävdar vidare att det 

politiska klimatet i västvärlden vilar på en liberal hegemoni där dialog och konsensus är 

ledorden. Hon menar att det finns felaktiga föreställningar om att olika politiska aktörer kan 

agera på lika villkor, men så är inte fallet. Varje hegemoni är resultatet av tidigare 

bortglömda, alternativt icke erkända politiska beslut vilka skapar ojämlika maktförhållanden. 

Mouffes tankar angående konsensus har vissa likheter med det Rydgren (2007) kallar 

konvergens, det vill säga att de etablerade politiska partierna för en politik som allt mer liknar 

varandras, alternativt att väljarna blott uppfattar det så. 

   Syftet med denna undersökning är att utforska delar av den politiska hegemoniska karaktär 

och diskutera dess konsekvenser i form av radikala populistiska högerpartier.  

Ur detta, ganska omfattande mål, har följande frågeställning utkristalliserats; hur kan de 

etablerade politiska aktörernas bemötande av Sverigedemokraterna beskrivas? Vilka 

konsekvenser har detta för Sverigedemokraternas framgång (eller motgång)? Vilka 

konsekvenser kan detta ha för det politiska klimatet i Sverige?  

Dessa frågor kommer att angripas med hjälp av diskursanalysens verktygslåda. Hegemoni och 

andra nyckelbegrepp kommer att diskuteras och definieras i teoriavsnittet. 
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Undersökningen är avgränsad till att fokusera på rikstäckande dagstidningar. Tidningarna 

erbjuder uttalanden och information från andra aktörer, så som politiska partier. Dock kan det 

hända att informationsflödet som går via TV-rutorna skiljer sig från det innehåll som kommit 

denna undersökning till förfogande. Enligt Rydgren (2007:255) finns det få undersökningar 

som tagit sig an medias koppling till framväxten av radikala populistiska högerpartier, vilket 

gör det intressant att ta sig an detta fenomen genom att granska just vad som sägs i de stora 

dagstidningarna.  

   Metod och genomförande kommer att behandlas nedan och därefter följer ett teoriavsnitt 

som är relativt omfattande. Det innehåller för det första rön från forskning om radikala 

populistiska högerpartier och ett försök att visa att Sverigedemokraterna tillhör denna 

kategori. För det andra kommer teoretiska resonemang som är viktiga för diskursanalysen att 

presenteras, t ex ”hegemoni”, ”antagonism” och ”utestängningsprocedurer”. Därefter följer 

resultatdelen, där presenteras sex olika teman; debatten, samarbete, värderingar, verktyg, 

historia och väljarna. Dessa teman har framträtt ur mönster som hittades i det studerade 

materialet. Därefter fungerar dessa teman som underlag för mer djupgående analys och 

diskussion under rubriken ”Diskussion.”  

Metod 

Jag har genomfört en diskursanalys för att försöka uppfylla undersökningens syfte. Det kan 

dock vara svårt att kronologiskt ordna teoretiska utgångspunkter och metodval. Detta 

eftersom diskursanalys kan betraktas både som en vetenskaps- och samhällsteori och som en 

metod. Kännetecknande för diskursanalysen är att den har ett speciellt förhållande till språk 

och användandet av detta. Språket är inte neutralt och kan således inte återspegla 

”verkligheten”, snarare bidrar språket till att forma en verklighet (Bergström & Boréus 2005). 

Det talas ibland övergripande diskurser och ibland om mer specifika (Bergström & Boréus 

2005). Här kommer dock en diskurs av mer specifik karaktär att användas; diskursen om 

Sverigedemokraterna, språk som handlar om Sverigedemokraterna. Dessutom är det inte 

vilket språk som helst, det är språket som tillhör de etablerade politiska aktörerna, här 

representerade av media.  

Det teoretiska ramverk som huvudsakligen hämtats från Mouffe lägger så att säga ut 

riktningen för undersökningen. Eftersom metoden till stor del hänger samman med det 
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teoretiska perspektivet så blir det teoretiska avsnittet mycket viktigt, där presenteras flera 

nyckelbegrepp för diskursanalysen som utestängningsprinciper, antagonism och hegemoni.  

   Detta är en kvalitativ undersökning. Inom diskursanalysen är det viktigt att koppla olika 

ståndpunkter till dem som håller dem och försöka förstå dessa relationer (Bergström & Boréus 

2005). När målet är att förstå sådana kopplingar lämpar sig ett kvalitativt tillvägagångssätt 

bäst (Creswell 2007). 

 

 

Huvudsakligen har denna undersökning alltså centrerats kring diskursen om 

Sverigedemokraterna, vad de etablerade politiska aktörerna skriver om Sverigedemokraterna. 

Här har de fyra största rikstäckande dagtidningarna fått representera de etablerade aktörerna, 

härigenom framkommer även politikers talan, även om förhållandet mellan media och 

politiker inte är helt okomplicerat, vilket kommer att diskuteras senare. Dock medför det 

diskursanalytiska perspektivet att en källa inte kan värderas som mer ”sann” än en annan” 

(Börjesson & Palmgren 2007:17). Till exempel kan det finnas idéer att kvällspressen är mer 

sensationslysten än morgonpressen, men de gör båda anspråk på att säga något om 

”verkligheten” och bidrar till att konstruera betydelser och tankenät kring diskursen som jag 

kartlägger.  

Genomförande 

Jag har fokuserat på de stora dags- och kvällstidningarna; Dagens Nyheter (oberoende 

liberal), Svenska Dagbladet (obunden moderat), Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) 

och Expressen (obunden liberal). DN och SvD är alltså två av Sveriges största dagstidningar
1
. 

Samtidigt ville jag få en spridning i materialet och då finns idéer om att kvällspressen är mer 

sensationslysten (se t ex Andersson 2009). Dessutom har kvällspressen den största upplagan, 

och överlägset flest läsare av nätupplagan (Svensk dagspress 2010). Därav kvalificerar sig 

även de två största kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen till denna undersökning. 

Artiklarna som fungerat som empiriskt underlag är alla publicerade någon gång under 

perioden april 2009 till början av maj 2010 (Den senaste artikeln är publicerad 2010-05-06). 

Denna period är intressant eftersom Sverigedemokraternas debattinlägg om ”islamiseringen 

av Sverige” (Aftonbladet 2009-10-19) väckte sådana kraftiga reaktioner. Dessa reaktioner 

                                                      

1 Av morgonpressen är DNs tryckta upplaga störst, därefter är Göteborgspostens tryckta upplaga större 

än SvDs, men SvDs nätupplaga har betydligt fler besökare än GPs (Svensk dagspress 2010). 
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innebar att det uppstod en diger källa av empiriskt material. Förutom att kvantiteten tilltog så 

verkar även styrkan i fördömanden av Sverigedemokraterna tilltagit, vilket gör att den 

politiska diskursen kring Sverigedemokraterna blir lättare att komma åt. Under en period utan 

uppståndelse hade de kvalitativa egenskaperna av fenomenet varit svårare att greppa (även om 

ett sådant stiltje naturligtvis också sagt något om Sverigedemokraternas position på den 

politiska arenan).  Jag har utnyttjat sökmotorn ”Artikelsök” (www.btj.se) för att hitta lämpliga 

artiklar. Med hjälp av sökordet ”sverigedemokraterna” landade jag slutligen med sammanlagt 

93 stycken artiklar, 73 av dessa fanns vid nedladdningsdatumet att tillgå på de respektive 

tidningarnas hemsidor. På grund av lätthanterigheten (i ordbehandlingsprogram) har jag 

främst utgått från de artiklar som varit tillgängliga på webben men jag har även gått till 

pappersformaten för att kontrollera att det inte rör sig om någon systematik bland de artiklar 

som inte är tillgängliga på webben.  

   Under den studerade perioden är publiceringen av artiklar om Sverigedemokraterna mycket 

ojämnt fördelad. Under våren och sommaren 2009 förekommer få publiceranden. Detta 

förändras dock i oktober 2009 eftersom Aftonbladet publicerar en artikel av 

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson. Efter denna händelse ägnas betydligt 

mer av tidningarnas utrymme åt Sverigedemokraterna. 

   En tänkbar brist med undersökningen kan vara att den politiska tillhörigheten bland de 

utvalda dagstidningarna är något snedfördelad. Aftonbladet är den enda tidning som har 

sympatier som kan knytas till det röda blocket (ingen av tidningarna är knutna till ett parti, 

men de har alla olika politiska utgångspunkter). Dock ville jag att alla tidningarna skulle 

finnas tillgängliga på riksnivå och då är medieutbudet ett faktum som är svårt att kringgå, det 

är flest människor som läser just de valda tidningarna.  

   Arbetet startade med en mycket grov systematisering där jag sorterade ut artiklar som 

handlade om Sverigedemokraterna. Detta innebar att artiklar skrivna av Sverigedemokrater 

rensades ut, men dessa var ganska få till antalet. De slängdes dock inte helt på sophögen 

eftersom många av de andra artiklarna förhöll sig till dessa och då blev även jag tvungen att 

göra det. Efter många genomläsningar försökte jag hitta återkommande resonemang och ord. 

Några exempel på dessa är ”värdegrund”, ”värden” eller ”värderingar” något som återkom 

och slutligen landade i temat som heter just ”värderingar”. Jag fann det dock inte 

tillfredsställande att stanna där. Jag ville även hitta variationerna inom dessa teman för att 

senare kunna utföra en mer nyanserad analys. 
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Teori 

Sverigedemokrater och populism 

Även om syftet inte är att undersöka Sverigedemokraterna som organisation, kommer denna 

undersökning att ge sig i kast med teoretiska resonemang där organisationen får representera 

företeelsen radikal högerpopulism. Därför är det viktigt att reda ut vad ett radikalt populistiskt 

högerparti är för något och dessutom visa att Sverigedemokraterna kan ses som ett sådant 

parti. Nedan kommer alltså radikal högerpopulism beskrivas i allmänhet och 

Sverigedemokraterna som en sådan organisation i synnerhet. Begreppet populism används 

med en mängd olika betydelser i olika sammanhang, t ex kan det av politiker användas för 

misskreditera en politisk motståndare. Därför ska jag försöka göra tydlig vad som avses med 

”populism” i denna undersökning. Rydgren (2004a:19) skiljer på populistisk ideologi och 

populistisk strategi. Det finns skillnader i hur populistiska ideologin tar sig uttryck beroende 

på om det handlar om höger- eller vänsterorganisationer men jag kommer här att fokusera på 

högerpopulism, eftersom det är där Sverigedemokraterna kan inplaceras och således är det 

denna gren som är av intresse för undersökningen (se Rydgren 2004a ; Andersson 2009).  

   De populistiska radikala högerpartierna har utvecklat ett ramverk av idéer, så kallade 

”master frames”. RHP-rörelser över Europa har sneglat på varandra för att finna 

framgångsrika strategier. Dessa ”master frames” består av ett populistiskt förhållningssätt till 

folket, antietablissemangsstrategin och den etno-pluralistiska doktrinen (Rydgren 2005b). 

Populismen rymmer en föreställning om att ”folket” är en homogen enhet som besitter ett 

”sunt förnuft” och som om de bara ”tilläts” skulle leva i harmoni. De populistiska rörelserna 

ser sig som språkrör för ”folkets” homogena, vilja. I skarp kontrast till ”folket” ställs ”eliten” 

och då framförallt den politiska eliten. Dessa tillhör inte ”folket” och kännetecknas enligt den 

populistiska ideologin av korruption och tomt teoretiskt prat. Till exempel brukar inte 

samhälleliga institutioner som universitet, politiska partier och massmedia ses som pålitliga. 

Populistiska rörelser förespråkar förenklingar av tekniska termer och bemöter avancerade 

facktermer med skepsis (Rydgren 2004a; Canovan 1999). Den populistiska ideologin består 

av en ”tunn kärna”, oftast upphängd på någon enskild fråga men det finns en avsaknad av 

omfattande visioner (Abts och Rummens 2007; Taggart 2004). Dessutom förnekar populistisk 

ideologi den representativa demokratins legitimitet, istället förespråkas direktdemokrati, där 

”folkviljan” omedelbart kan uttryckas (Rydgren 2004a; Taggart 2004). 
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   Antietablissemangsstrategin är ett element som är vanligt förekommande bland populistiska 

partier. De ställer sig i opposition till hela ”det politiska etablissemanget” . De etablerade 

partierna målas upp som ”en politisk klass” med obetydliga skillnader sinsemellan. På detta 

sätt framstår det populistiska partiet som ett alternativ som kan göra verklig skillnad. Denna 

strategi måste dock tillämpas med medel som inte får partiet att framstå som odemokratiskt då 

detta skrämmer bort majoriteten av möjliga väljare (Rydgren 2004a:22-23). 

Sverigedemokraterna hävdar att de etablerade partierna inte förespråkar t ex yttrandefrihet, 

detta motiveras till exempel med att de nekas tillträde till vissa debatter eller målas upp som 

inkompetenta. Genom att de på detta sätt kastar en skugga över de etablerade partierna kan 

Sverigedemokraterna således presentera sig själva som ”de sanna demokraterna” (Hellström 

och Nilsson 2010:60). 

   De nya radikala högerpartierna har varit tvungna att modifiera sitt förhållningssätt gentemot 

invandring för att inte bli stigmatiserade som ”rasister”. Vad som förr tog sig uttryck i 

främlingsfientlighet, manifesteras nu istället genom den ”etno-pluralistiska doktrinen”. Med 

denna framhålls att olika kulturer är oförenliga och att en sammanblandning leder till 

oroligheter på det sociala planet. Det talas inte längre om att någon etnicitet skulle placera sig 

ovanför någon annan enligt en hierarki, istället argumenteras för att olika kulturer skall hållas 

åtskilda. De har en syn på kultur som något fast och oföränderligt (Rydgren 2004a:24-25). 

Sverigedemokraterna hävdar, överensstämmande med den ”etno-pluristiska doktrinen”, att det 

skapar oro bland det svenska folket när ”den svenska kulturen” utsätts för hot från andra 

kulturer. De hävdar att det är viktigt att känna sitt ursprung och veta vem man är och att detta 

försvåras i ett multikulturellt Sverige (Hellström och Nilsson 2010:61). 

   Sedan mitten av 1990-talet har ”välfärdsschauvinismen” vuxit fram, där välfärdens 

misslyckande härleds från kostnader för invandringen. Detta visar också på hur RHP-

partierna, till skillnad från tidigare mer nyliberala positioneringar, intagit en ekonomisk 

mittenposition. Dock är partierna ofta ”höger” i den kulturella sfären, de betonar olika värden 

som upprätthållandet av familjens strukturering (Rydgren 2004a:26). Sverigedemokraterna 

torgför sig som ”de sanna socialdemokraterna”. De kritiserar socialdemokraternas misskötsel 

av välfärden och använder en retorik som knyter an till Per-Albin Hanssons ”folkhem”. Det är 

en strategi som syftar till att kopplas samman med de positiva associationer som finns kring 

Socialdemokraternas historia med den bild som målas upp av Sverigedemokraterna idag 

(Hellström och Nilsson 2010:62). Denna nostalgiska strävan efter det som var ”bättre förr” 

kan jämföras med Taggarts (2004) begrepp ”heartland”. Det handlar om en längtan efter en 

idealiserad bild av det som var, alltså längtan tillbaka till något som aldrig fanns. 
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   Det radikala i RHP-partierna består i att de kännetecknas av ”antipluralism”. De förnekar 

det demokratiska systemets giltighet och hänvisar till värden som är oföränderliga och inte 

pluralistiska (Rydgren 2004a:26-27). Denna radikalism kan hos Sverigedemokraterna ses i 

den deterministiska synen på kultur (Hellström och Nilsson 2010:61). 

   Beskrivningar av de populistiska kännetecknen är teoretiska modeller som aldrig helt 

kommer att stämma överens med de exempel som stöts på i empiriska undersökningar. De 

populistiska rörelserna använder delar av den populistiska ideologin och kompletterar med 

andra nyckelfrågor (eller omvänt) (Rydgren 2004a:19). Med hjälp av Hellström och Nilsson 

(2010) kan Sverigedemokraterna dock positioneras som ett radikalt populistiskt parti, och 

kommer således att behandlas som ett sådant i denna undersökning. 

 

Hegemoni 

Mouffe (2008) menar att det råder en liberal hegemoni inom det politiska fältet. Vilket i sig 

inte är anmärkningsvärt, eftersom varje samhällsordning har en historia och därför är också 

dagens politiska arena formad av sin specifika historia. Varje hegemoni upplevs också som 

”naturlig” eller ”neutral” vilket gör att kritik av dess positioneringar framstår som brott mot 

”det sunda förnuftet” eller det ”självklara” (Mouffe 2008:25). De västerländska samhällena 

präglas av ett konsensustänkande, där dialog och överenskommelser dominerar det politiska 

fältet. Likvärdiga parter ska i dialogform resonera sig fram till de mest rationella besluten. 

Detta leder till ett förnekande av konfliktelementet i politiken och får allvarliga konsekvenser. 

Dialog och deliberation är meningslöst när väljarna inte har några verkliga alternativ att välja 

mellan (Mouffe 2008:11).  

   Som förespråkare för konsensusmodellen pekar Mouffe (2008) ut Giddens och Beck när de 

presenterar sina teorier om ”en andra modernitet” eller ”senmodernitet”. Hon kritiserar 

Giddens och Beck för deras positiva inställning till den utveckling som Giddens kallar ”den 

tredje vägen”, där traditionella former för politik förlorar sin roll och ersätts med en dialogisk 

modell. Den gamla höger- och vänster skalan är överspelad och likvärdiga parter ska föra en 

dialog, fokus ligger nu på konsensus istället för konflikt. Mouffe (2008:53) menar att det finns 

en fara i detta. Konflikten är enligt henne omöjlig att avlägsna från politiken då det finns alltid 

en möjlighet att konflikter kan anta antagonistiska former. Med andra ord kan det uppstå 

fientlighet mellan olika grupperingar om konfliktelementet ignoreras. När en relation är 

antagonistisk till sin karaktär erkänner inte de olika parterna varandras rätt till olika politiska 
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ståndpunkter. Michel Foucault (1993) visar hur varje diskurs har utestängningsprocedurer, 

som till exempel motsättningen mellan vansinne och förnuft. Den vansinniges språk har 

genom historien stundtals negligerats och stundom har detta språk setts som en djupare 

sanning. Men det är alltid någon annan som bestämmer vilka dessa sanningar är, t ex de som 

sällar sig till de förnuftigas skara. Detta utestängande kan ligga till grund för det Mouffe 

kallar antagonistiska relationer. Mouffe menar att den ”dialogiska” politiken bidrar till att 

makten osynliggörs. Politik handlar, oavsett hur den bedrivs, i slutändan om kamp om makt. 

Mouffe hävdar att när motståndaren, eller agonisten, inte tillåts existera uppstår utrymme för 

antagonism.  

   Det är nödvändigt med utrymme för konsensus och kompromisser, men dessa måste 

existera tillsammans med olika tankesätt. Med andra ord, konsensus är rent av nödvändigt 

kring de institutioner som konstituerar demokratin, t ex ”frihet och jämlikhet för alla”, men 

det är lika nödvändigt att det finns olikheter i tänkandet kring hur dessa värden ska verkställas 

(Mouffe 2008:37). 

Agonism 

När det är fastställt att den rådande hegemoniska samhällsordningen inte är den enda möjliga 

blir också andra alternativ tänkbara. Mouffe lägger som ett förslag fram en agonistisk modell 

där kollektiva identiteter ska etableras. Istället för fiendskap mellan ”vi” och ”de” uttrycks 

denna distinktion som kamp mellan motståndare. Dessa motståndare kan ha radikalt olika och 

oförenliga åsikter, men de erkänner varandras rätt att driva sin sak (Mouffe 2008:27). Den 

part som förlorar en demokratisk omröstning kommer att erkänna sig besegrad men inte ge 

upp tron på att den har ”rätt”. Parlamentariska omröstningar syftar inte till att utse vad som är 

”klokast”, utan att bestämma vilken part som vid den givna tidpunkten har mest stöd att driva 

sina frågor (Mouffe 2008:29-30).  

   Abts och Rummens (2007:419) använder sig även de av begreppsparet agonism och 

antagonism. De går i polemik med Mouffe och mena att dagens västerländska demokratier är 

agonistiska till sin karaktär. De menar också att RHP-partier är ett hot mot den fungerande 

motståndarmodellen eftersom de antar en antagonistisk skepnad. Medan Mouffe (2008) alltså 

härleder de antagonistiska organisationernas framväxt ur bristen på agonistisk kamp. Denna 

skillnad i syn på det demokratiska samhället väcker intressanta frågor när den politiska 

hegemonin ska utforskas. Hur ligger det till, bedrivs politik i Sverige enligt en 

motståndarmodell eller präglas den politiska sfären av förnekande av kollektiva identiteter?  
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Mouffe (2008) menar att olika åsikter måste få uttryckas på den politiska arenan, och på så 

sätt komma till bukt med antagonistiska krafter. Mouffe utvecklar sitt resonemang genom att 

hävda att alla krav som existerar inom ett givet samhälle inte kan ges legitimitet. Uttryck som 

underminerar demokratins konstitutiva institutioner kan inte erkännas. Det vill säga krav som 

undergräver de grundvalar som hela demokratiska diskussionen bygger på, till exempel 

värden som frihet och jämlikhet för alla. Dock måste dessa ”illegitima” krav uteslutas på 

politisk grund, inte moralisk grund. Dessutom kommer det nödvändigt råda oenighet om hur 

de demokratiska värdena ska verkställas, men det är just detta som bör vara kärnan i politiken 

(Mouffe 2008:118).  

   Den liberala diskursen som omgärdar demokratin förhindrar möjligheterna att tänka 

politiskt. Detta sker framförallt genom att liberalismens grundsyn omöjliggör erkännandet av 

kollektiva identiteter (Mouffe 2008:18-19). Dessa kollektiva identiteter är inte bara, eller ens i 

första hand, till för att väljarna på rationella grunder ska ta ställning till politiska frågor för 

egenintresset. Utan handlar till stor del om att ge utlopp för de affektiva aspekter av politiken 

som Mouffe kallar ”passioner” (2008:31). Med stöd av psykologin argumenterar hon vidare 

att dessa kollektiva identiteter inte kommer att försvinna. Formandet av ett ”vi” förutsätter att 

också ett ”de” specificeras. Det finns alltid en risk att sådana distinktioner ger upphov till 

antagonism, dvs. att de formade gruppernas relation präglas av fientlighet. Den dominerande 

hegemoniska gruppen inte kommer att erkänna ”de” andras rätt att ställa krav. I och med att 

den liberala diskursen förnekar den antagonistiska dimensionen av politik blir det omöjligt att 

bekämpa antagonismens konsekvenser (Mouffe 2008). Det som enligt Mouffe är 

problematiskt, är att demokratin framställs som ett neutralt forum för utbyte av åsikter. Alltså 

som något självklart och historielöst.  

 

Konsensus och konvergens 

Mouffe (2008) hänger upp stora delar av sin analys på det konsensusbetonade politiska 

klimatet. Denna förklaring har likheter med konvergensbegreppet, det vill säga när etablerade 

politiska partier närmar sig varandra i den politiska rymden eller om väljarna upplever att det 

finns likheter partierna emellan. Detta kan ge väljarna känslan av att det inte spelar någon roll 

vilket parti de lägger sin röst på, eftersom att de etablerade partierna ändå upplevs likadana 

(Rydgren 2007:253). Enligt Rydgren (2002:46) har konvergensbegreppet ett starkt 

förklaringsvärde, men det är dock otillfredsställande att försöka hitta en ensam förklaring till 
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framväxten av populistiska partier. Därför presenteras nedan andra faktorer som kan bidra till 

RHP-partiers framgång eller misslyckanden då dessa ska kunna komplettera och eventuellt 

förklara den bild av diskursen som framkommer i undersökningen. 

   Rydgren (2007) delar upp olika förklaringar i två huvudkategorier, tillgångs- och 

efterfrågansförklaringar (supply och demand). De förklaringar som bygger på efterfrågan 

behandlar frågor som t ex förändrade inställningar och preferenser bland väljarna. Medan 

tillgångsförklaringar handlar om partiorganisation, utformningen av politiska program och 

politiska möjlighetsstrukturer (Rydgren 2007:247 se även Rydgren 2005a:21). Konvergens 

och även konsensus, i den mån de är besläktade, hör hemma i kategorin möjlighetsstrukturer, 

och det är främst vid dessa tyngdpunkten kommer att ligga. Andra möjlighetsstrukturer att ta i 

beaktande är; nischer; valsystemets utformning; omvandlingar av konfliktdimensioner; 

samarbete mellan etablerade partier och radikala RHP-partier; samt massmedias 

förhållningssätt gentemot de radikala högerpartierna. Rydgren tillägger dock att dessa 

möjlighetsstrukturer kan främja/hindra framväxten av såväl populistiska radikala högerpartier, 

som andra nya partier (Rydgren 2007:252).  

Konfliktdimensioner 

För att undvika antagonism anser Mouffe att det är viktigt med tydliga politiska alternativ, 

vilket kan jämföras med Lipsets (2001) syn på hur politiska partier måste vara kopplade till 

institutionaliserade konfliktdimensioner för att kunna vara stabila. Historiskt sett har dessa 

konflikter i Västeuropa huvudsakligen kretsat kring förhållandena mellan jordbruk/industri, 

arbetare/kapitalister och kyrka/stat. Generellt har politiska partier i Västeuropa mobiliserats 

kring frågor som hör hemma i den socioekonomiska konfliktdimensionen. I Sverige har 

spänningen mellan arbetarklass och kapitalägare länge varit den tongivande (Rydgren 

2007:253).  

   En annan dimension, som funnits parallellt med den socioekonomiska, är den 

sociokulturella. I detta fall handlar det mer om värderingar, såsom synen på äktenskap och 

abort. Under de senaste decennierna verkar den sociokulturella dimensionen ökat i betydelse 

på bekostnad av den socioekonomiska. Denna tendens kan beskrivas med termerna 

”dealignment” och ”realignment”. Dessa två termer är svåröversättliga men ”dealignment” 

betyder att gamla konfliktdimensioner förlorar relevans för väljarna. ”Realignment” är den 

process där nya strukturer i stället påverkar väljarnas röstning (Rydgren 2005a:24). 

Destabilisering och omvandling av konfliktdimensionerna gör att frågor som tidigare inte 
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påverkat hur väljarna röstat nu kan göra det och således blir det också möjligt för nya partier, 

med andra kärnfrågor, att slå sig in på den politiska arenan (Rydgren 2007:253). 

   Ytterligare en aspekt som måste vägas in när ett RHP-partis med- eller motgång ska 

granskas är vilket slags förhållande de har till de etablerade partierna (Rydgren 2007:55). 

Rydgren (2007) visar att det dock finns motstridiga idéer kring hur ett sådant samarbete skulle 

vara till gagn eller ej för ett RHP-parti. Det som talar för är att ett sådant samarbete skulle ge 

en viss legitimitet åt de radikala partierna. Det skulle helt enkelt kunna ses som ett 

godkännande från det politiska ”etablissemanget”. Detta godkännande skulle också kunna 

vara en nackdel, då RHP-partierna vid ett samarbete får svårt att använda sig av 

antietablissemangsstrategin. De mest hängivna partimedlemmarna kan se ett sådant samarbete 

som ett svek. Dessutom minskar utrymmet för frågor som är möjliga att föra på politiska 

arenan, vilket leder in på nästa faktor; nischer (Rydgren 2007:255-256). 

   Om det finns ett glapp mellan de frågor som ligger väljarna närmast och de positioner som 

väljarna uppfattar att de etablerade partierna intar, så uppstår utrymme som nya partier kan 

fylla upp, det finns en ledig politisk nisch. Vilket kan uppstå när en stor del av väljarna i hög 

grad identifierar sig med partierna, och när det sker attitydförändringar bland väljarna, kan 

partierna inte förändras i samma takt (Rydgren 2005a:22). 

Media 

I denna undersökning har media tre olika roller. För det första består det empiriska materialet 

av tidningsartiklar, vilket i sig kräver ett kritiskt förhållningssätt till tolkningen av vad som 

skrivs. För det andra är medierna en kanal där olika politiska aktörer kan komma till tals. För 

det tredje är det viktigt att komma ihåg att också medierna själva är politiska aktörer med 

egna ståndpunkter och perspektiv (Rydgren 2007).  

  Det finns forskning som tyder på att kommersiella medier är mer benägna att rapportera om 

extrema utspel och så kallade karismatiska ledare, vilket i sådana fall skulle kunna bidra till 

populistiska partiers framväxt. Det finns dock inga entydiga resultat på vilket sätt medias 

förhållningssätt inverkar. Om de väljer att ignorera gryende RHP-rörelser, kan detta ses som 

en bekräftelse på att media tillhör ”makteliten” och då använder sig rörelserna av alternativa 

kommunikationskanaler, som internetbaserad kommunikation (Andersson 2009:81-82).  

   I Sverige har medierna haft ett ”cordon sanitaire” gentemot Sverigedemokraterna, det vill 

säga de har fått lite uppmärksamhet och oftast viftats bort som extremister (Andersson 2009; 

Rydgren 2004b; Rydgren 2007). 
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Fortsättningsvis kommer begrepp som hegemoni, antagonism, och utestängningsprocedurer 

främst att fungera som ett teoretiskt raster som läggs över resultaten. Den analytiska produkt 

som uppstår ur detta förfarande kommer sedan i första hand att ställas mot den tidigare 

forskningen som finns kring radikala populistiska rörelser. 

Resultat 

Resultaten som framkommit ur analysen presenteras nedan som sex teman; debatten, 

samarbete, värderingar, verktyg, historia och väljarna. Debatten tar fasta på diskussioner 

kring huruvida man bör debattera med SD och i sådana fall vad. Olika former av samarbeten 

mellan etablerade aktörer och hur dessa motiveras redovisas i temat samarbete. Under 

rubriken värderingar presenteras olika moraliska aspekter av synen på Sverigedemokraterna. 

Temat verktyg visar hur Sverigedemokraterna ibland fungerar som den ”heta potatisen” ingen 

vill vidröra. Diskussioner kring SDs förflutna redovisas under rubriken historia. Slutligen 

följer en beskrivning av hur Sverigedemokraternas väljare gestaltas i temat väljarna.  

Debatten 

Det är påfallande många artiklar som diskuterar hur SD bör behandlas men det verkar som att 

en liten del av dessa de facto bemöter SD. Det kan dock vara aningen knepigt att avgöra vad 

som menas med att ”bemöta”. En tolkning utav detta kan ses som att det vilar en 

”självklarhet” bakom att SD är ett hot som, ofrivilligt, måste behandlas. För att knyta an till 

syftet kan man säga att en framträdande del av det ”neutrum” som präglar den rådande 

hegemonin, helt enkelt består i det självklara att SD ”måste bemötas”. 

   Många artiklar utgår från ”självklarheten” att integrationspolitiken är misslyckad. Att 

Sverigedemokraternas framgångar beror på att den sittande, eller före detta regeringen inte 

lyckats tackla globaliseringens omvälvande krafter. Ur detta påstående härleds att debatten 

måste handla om integrationspolitik och invandring. Nedan följer ett belysande exempel på 

hur denna ståndpunkt kan yttras:  

I stället för att ta sakdebatten talar de med gråtmilda ögon om alla människors lika värde 

och nyttan av det mångkulturella samhället. Men vad betyder deras ord egentligen? För 

de allra flesta ingenting. Deras utspel blir som att spotta i motvind. 

Sverigedemokraterna måste bemötas med fakta, med en motbild och med självkritik. 
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Integrationspolitiken är misslyckad och det är inte invandrarnas fel, utan politikernas 

(Expressen 2009-10-26b). 

 

Ovan citerade skribent uppmanar till ”sakdebatt”, men det finns inom detta område några 

varierande ståndpunkter. Till exempel som i citatet nedan lyfter vissa skribenter fram att 

invandringen inte alls behöver vara kostsam utan i själva verket är ekonomiskt nödvändig: 

Forskning visar att invandring varken ökar arbetslösheten eller sänker lönerna. Enligt en 

ny ESO-rapport påverkas statsfinanserna i stort sett inte alls, snarast finns det stora 

ekonomiska vinster att göra (Aftonbladet 2009-10-19a).  

 

Detta citat kan därmed sägas representera den ståndpunkt som vill lyfta fram ekonomiska 

fördelar med invandring för att förhindra Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. I likhet 

med den citerade artikeln ovan finns det även andra förhållningssätt som inriktar sig på 

invandring men motsätter sig ett ekonomiskt språkbruk. Denna ståndpunkt exemplifieras med 

hjälp av följande citat: 

 SD vill exempelvis göra invandringen till en fråga om pengar, om "närande och 

tärande". Man drar ständigt upp invandringens kostnader. Här gäller det för de andra 

partierna att inte fastna i lönsamhetsretoriken utan tala om mänsklighet, om 

anständigheten i att ha en human invandringspolitik, och om att vara så konstruktiv som 

möjligt i globaliseringens böljande, utmanande tidevarv (Expressen 2009-10-17).  

 

Fortfarande är det alltså ”invandringen” som bör diskuteras men inte i ekonomiska termer, 

utan utifrån moral och värdegrund. 

Ett annat förhållningssätt är att SD måste bemötas på hela den politiska arenan, granskas i 

olika politiska frågor, istället för att enbart bemötas i sin syn på invandring.  

”Genom att ta debatten med SD i alla frågor blir den valhänthet som tillkommer alla 

enfrågepartier tydlig” (SvD 2009-12-30). Här hävdas alltså att om SD utsätts för granskning 

över hela det politiska fältet kommer det bli tydligt att de inte har en seriös plan för sin politik, 

utan enbart är inriktade på en fråga, nämligen invandringen. Under den undersökta perioden 

påträffades få exempel på denna ”debatt över hela politiska fältet”, men desto fler som 

argumenterade för den. Förutom det ovan givna exemplet kan intervjun med 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fungera som ett exempel på hur detta ser 

ut (se Expressen 2009-09-17). Åkesson får svara på frågor om bland annat 

arbetsmarknadspolitik, barnomsorg, energi, klimat och abort. Då Åkesson hade svårt att 

besvara en stor del av dessa frågor lyftes denna strategi fram som mycket fruktsam då: ”Ingen 

som läste partiledarintervjun med Jimmy Åkesson kan ha känt att detta är en trovärdig 
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politiker som bör anförtros rollen som vågmästare i riksdagen efter nästa val” (Expressen 

2009-09-18).  

En variation på detta förhållningssätt kan ses i kritiken som riktas mot SDs syn på 

jämställdhet:   

Utöver främlingsfientligheten bedriver SD en medveten linje i synen på familj, 

sexualitet och jämställdhet. Många gånger är politiken minst sagt extrem. Trots det har 

de etablerade partierna varit förbluffande tysta (Aftonbladet 2010-03-17). 

 

Här lyfts det fram att SD inte bara är extrema i kraft av att vara ”främlingsfientliga”, utan att 

de också har en bakåtsträvande syn på könsroller. Det sker även en viss granskning av SD på 

detta område: 

 

Men står SD upp för den svenska jämställdheten i andra sammanhang - eller är den bara 

viktig när det handlar om islam? Något jämställdhets- program har partiet inte, men väl 

ett familjepolitiskt program. Där framgår att SD vill avskaffa den fria aborträtten efter 

12:e veckan (gränsen går i dag vid 18 veckor). Partiet vill också "minska" antalet 

skilsmässor, avskaffa maxtaxan på dagis, avskaffa de särskilda pappa- och 

mammamånad-erna, motsätter sig samkönade äktenskap och vill att 

sexualundervisningen inriktas på "ansvarsfulla relationer". Partiet vill också få fler 

föräldrar att välja hemmafrurollen, öka barnafödandet, öka kärnfamiljens status och 

betonar slutligen att män och kvinnor är olika och att naturen skapat könen som 

komplement (Expressen 2009-11-24a). 

 

I artikeln som ovan citerade stycke är hämtat från beskrivs hur SD brukar framhålla att Islam 

är en fara för den jämställdheten, men de visar att familjepolitiken inte ligger i linje med de 

framsteg som gjorts på jämställdhetsområdet i Sverige de senaste decennierna. 

Ett annat förhållningssätt går ut på att de etablerade politiska partierna inte bör bemöta 

Sverigedemokraterna på deras egen arena, det vill säga inte göra ”invandring” till en valfråga. 

Denna ståndpunkt kan till exempel se ut på följande sätt: 

När politiker som Mona Sahlin och Maud Olofsson debatterar med Jimmie Åkesson 

gynnar det SD, oavsett vem som vinner debatten. Partiet måste självfallet bemötas på de 

kommunala arenor där det redan finns representerat, men det finns ingen anledning att 

bjuda in det till den rikspolitiska debatten (DN, 2009-12-12). 

 

Här framkommer också att SD inte bör bemötas i rikstäckande media, utan istället på de 

platser där de redan är representerade. 
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Samarbete 

I medierapporteringen under den studerade perioden förekommer en hel del diskussion om 

hur de etablerade partierna ska agera ifall Sverigedemokraterna tar sig in i Riksdagen och får 

en vågmästarroll. Partierna har i olika sammanhang gjort klart att de inte tänker samarbeta 

med SD. Det finns dock oklarheter kring vad som kan betecknas som samarbete, men denna 

undersökning syftar snarare till att ta fasta på de olika resonemangen runt hur de etablerade 

partierna agerar tillsammans för att undvika att SD hamnar i en maktposition. Under 

undersökningsperioden förekommer det en hel del diskussioner där olika parter (partier och 

tidningar) kritiserar varandra för felaktiga förhållningssätt gentemot SD. Detta kommer att 

diskuteras mer under rubriken ”verktyg”. 

Nedan följer ett av de förhållningssätt som florerar i tidningarnas diskussioner: 

 

Hur ska då det politiska systemet hantera en situation då SD blir tungan på vågen efter 

valet? Den enda rimliga principen är att låta det block som blir störst regera. Sahlin och 

Reinfeldt bör helt enkelt lova varandra före valet att ställa upp som parlamentariskt stöd 

för det block som lyckats skrapa ihop flest röster. Det blir säkerligen ingen lätt situation, 

men vi har haft minoritetsregeringar större delen av vår moderna tid, så ogörligt är det 

inte (Expressen 2009-11-24b). 

 

Här beskrivs utförligt att de två blocken måste ställa upp för varandra och låta det största 

blocket regera. Här nedan följer en annan lösning: 

Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i 

riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till 

sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”. Detta anti-parti är 

informell sammanslutning av riksdagsledamöter som har som uppgift att rösta precis 

tvärtemot Sverigedemokraterna, oavsett hur dessa röstar. På så sätt kan 

Sverigedemokraternas inflytande neutraliseras, utan att de parlamentariska 

styrkeförhållandena mellan övriga partier rubbas (SvD 2009-12-29). 

 

Detta kan ses som en förlängning av exemplet med minoritetsregering, men en sådan lösning 

kräver tillit mellan blocken, därför presenterar en av skribenterna ett annat förslag, att skapa 

ett ”anti-parti”. Detta förfarande innebär ett mer aktivt handlande för att ”kvitta” ut 

Sverigedemokraterna. 

Det verkar finnas en övertygelse bland tidningsskribenterna att det är nödvändigt att klargöra 

hur de etablerade partierna ska agera om SD skulle ta mandat i Riksdagen. Till exempel har 

man i Aftonbladet kunnat läsa: 

Hotet skulle minska om ledarna för de två största partierna redan i valrörelsen ger klart 

besked om att de varken kan tänka sig att bilda en regering med aktivt stöd av 
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högerextrema Sverigedemokraterna, eller en regering som blir beroende av deras 

passiva stöd (Aftonbladet 2010-05-06). 

 

Här nedan framkommer att Moderaterna har öppnat för ett samarbete med Miljöpartiet ifall 

SD skulle ta mandat i Riksdagen: 

I flera opinionsmätningar under hösten har inget av de politiska blocken fått egen 

majoritet, istället har SD haft en vågmästarställning. Både den borgerliga och den 

rödgröna alliansen säger nej till samarbete. Men statsminister Fredrik Reinfeldt har 

öppnat för att sitta kvar med en minoritetsregering om hans koalition får större stöd än 

oppositionen. Han hoppas i sådant fall kunna samarbeta med miljöpartiet (SvD 2009-

12-28). 

Liknande öppningar har kommit från det andra blocket då Socialdemokraterna har föreslagit 

ett samarbete med folkpartiet eller Centerpartiet, alltså företrädare för båda blocken har 

kommit med uttalanden där de föreslår hur ett blocköverskridande samarbete skulle se ut om 

SD hamnar i Riksdagen. Det ska dock tilläggas att det inte råder enighet om dessa 

samarbeten, Miljöpartiet har uttryckt sig negativt till ett samarbete med Moderaterna och 

Folkpartiet och Centern har gjort det samma till Socialdemokraternas inviter. Det finns alltså 

en mängd förslag och ställningstaganden för hur de etablerade partierna ska handla om SD får 

mandat i Riksdagen, det är desto ovanligare att det motiveras varför det är nödvändigt att gå 

ut med sådana uttalanden före valet.  

Värderingar 

En hel del av diskussionerna kring Sverigedemokraternas eventuella intåg i svenska riksdagen 

handlar om värderingar. Sverigedemokraterna anses som oacceptabla på grund av att de inte 

delar vissa värderingar. Det är framförallt tolerans som efterfrågas och framhålls som viktigt i 

det svenska samhället, här nedan följer ett belysande exempel: 

 

Dessa ”spelregler” måste respekteras och alla de som inte är beredda att göra det har 

väldigt lite att göra i det svenska politiska och offentliga rummet. Oavsett vilka de är: 

Sverigedemokraterna, fundamentalistiska muslimer, extremistiska vänstern eller andra. 

Ingen kultur, etnicitet eller politisk tillhörighet bör hindra oss från att vara tydliga: 

tolerans har sin gräns, den går vid respekten för självaste toleransen (Expressen 2009-

10-29). 

 

Just den ”gräns” som beskrivs här förekommer fler gånger under undersökningsperioden, den 

kan beskrivas som ett dikotomiskt förhållande mellan ”intolerans” och ”öppenhet”. 

Sverigedemokraterna fungerar i dessa beskrivningar som en representant för intolerans. Det 

SEMINARIEVERSION



 

 17 

förekommer också diskussioner kring vilka demokratiproblem som följer i 

Sverigedemokraternas fotspår. En ståndpunkt kan kopplas till tolerans, men tolerans gentemot 

SD. Det lyftes fram som ett demokratiproblem att SD inte tillåts hålla möten och utsätts för 

våld. Det kan till exempel se ut på detta vis: 

Att SD inte kan demonstrera och hålla torgmöten utan risk för attacker, nästan 

någonstans i Sverige, och att partiets politiker och tjänstemän lever i ständig skräck för 

ett knytnävsslag, ett knivhugg, en brandbomb - det är inte bara ett problem för 

Sverigedemokraterna själva. 

Det är ett första klassens demokratiproblem (Expressen 2009-07-15). 

 

Demokratin används också som ett skäl för att Sverigedemokraterna inte kan ses som en 

legitim organisation, i exemplet nedan antyds att den polemik som SD ägnar sig åt kan ses 

som ”bymentalitet”: 

En fungerande demokrati förutsätter att medborgarna kan se bortom blodsband och 

bymentalitet och ta ett gemensamt ansvar för sitt samhälle. Demokratin fordrar också att 

medborgarna kan se varandra som individer med rättigheter och skyldigheter, inte bara 

som bihang till ett eller annat etniskt eller religiöst kollektiv (SvD 2009-10-25). 

 

Det ”gemensamma ansvar” som här ovan beskrivs skulle också kunna knytas till de 

”universella värden” som ibland åberopas.  Dessutom pekas ”de andra” (i detta fall SD) ut 

som odemokratiska. Även här framhålls att det finns något som är det bästa för ”helheten”, 

eller ”gemenskapen. Här nedan ställs universella värden mot svenska värderingar: 

Om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare i riksdagen måste de politiska blocken 

sätta grundläggande - inte "svenska" utan universella - värden framför makthänsyn och 

gängse meningsskiljaktigheter. Man måste hitta former för att samarbeta och ge Sverige 

styrfart utan att dagtinga med sitt samvete (Expressen 2009-10-17).  

 

Vad dessa svenska, eller universella värden är framgår inte särskilt tydligt. ”Tolerans” och 

”upplysningens värdegrund” är dock två exempel på vad som bör räknas till det universella.  

 

Verktyg 

Det förekommer en del diskussioner i tidningarna där skribenter beskyller varandra för att 

vara undflyende, eller på annat sätt handskas med SD på ett bristfälligt sätt. Dels diskuteras 

medias egen roll, då handlar det ofta om att tidningarna angriper sina konkurrenters 

förhållningssätt, och dels diskuteras de etablerade partiernas agerande. Det förekommer också 
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försök att ideologiskt positionera SD som ett höger, respektive vänsterparti, vilket oftast yttrar 

sig i en position som är motsatt den som avsändaren av artikeln antar. 

   Efter att Aftonbladet publicerat en artikel av Jimmie Åkesson, där han utpekar muslimer och 

islam som de största farorna mot det svenska samhället (se Aftonbladet 2009-10-19b), 

diskuteras de olika tidningarnas förhållningssätt relativt frekvent. Aftonbladets skribenter 

försvarar publicerandet, medan konkurrenterna menar att det gett SD uppmärksamhet: 

Det går inte längre att blunda för verkligheten. Fem opinionsundersökningar i rad har 

visat att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag. Den 

stora uppmärksamheten i spåren av Aftonbladets debattsidespublicering har gynnat 

partiet, tvärtemot avsikten (Expressen 2009-11-24). 

 

Här är det alltså kvällstidningskonkurrenten Expressen som menar att Aftonbladets 

publicerande av Jimmie Åkessons debattartikel har bidragit till ett ökat stöd bland de svenska 

väljarna. Liknande kritik kom även från andra tidningar. I Aftonbladets försvar mot denna 

vävdes en annan kritik in, här nedan följer ett exempel där DN kopplas ihop med norsk 

högerpopulism: 

Skandalöst, menade Dagens Nyheters ledarsida som för egen del anser att Åkesson 

alltmer låter som vilken politiker som helst. På samma ledarsida uttrycktes 

förhoppningar om att norska högerpopulister skulle bli regeringsparti.  

DN är ett litet provinsiellt exempel på den europeiska borgerlighetens maktstrategiskt 

motiverade banalisering av europeiska högerpopulism (Aftonbladet 2009-10-25). 

 

Här svarar Aftonbladet Dagens Nyheters ledarsida genom att gå till attack mot, i Aftonbladets 

ögon, deras bagatelliserande syn på RHP-partier. Mycket av diskussionen kring SD kretsar 

runt att de olika tidningarna framhäver sina konkurrenters brister och att dessa brister för med 

sig framgångar för SD. Alla handlar förstås inte om Jimmie Åkessons debattinlägg, men just 

turerna kring detta är belysande för hur en stor del av medierapporteringen sett ut under 

undersökningsperioden. 

   Det är inte bara tidningarnas roll som diskuteras, även de etablerade partiernas 

förhållningssätt utsätts för kritik. Bland annat kritiseras partier för att vara undflyende 

gentemot SD, eller för att vara makttörstande. Hur kritiken ser ut beror så klart på vem den 

riktas från och mot. Nedan följer ett exempel från Expressen (obundet liberal) där Reinfeldt 

tagit avstånd från att samarbeta med SD och detta kommenteras av ledarredaktionen: 

 

Reinfeldt öppnar alltså för att göra något unikt i svensk politik: Avgå efter valet även 

om motståndarna inte får egen majoritet och kan fälla honom med ett 

misstroendevotum. 
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Det är ett steg som ingen socialdemokratisk statsminister har tagit. S har stannat vid 

makten även när de har gjort dåliga val, så länge de borgerliga inte har haft en majoritet 

att sätta emot (Expressen 2009-11-28). 

Det är en bild av en ödmjuk och ädel statsminister som målas upp, samtidigt presenteras 

socialdemokratins långa historia med minoritetsregeringar som något inte lika ädelt. Det låter 

dock annorlunda när Aftonbladet kommenterar de olika blockens positioner, innan det nedan 

citerade stycket har det uttryckts att Mona Sahlin varit ”glasklar” i sitt förhållningssätt 

gentemot SD men när det kommer till Alliansen låter det så här: 

Fredrik Reinfeldt gör utfall mot journalister som ställer frågan om han kan tänka sig att 

bilda regering med stöd av SD. Reinfeldt säger att han aldrig kommer att samarbeta med 

partiet men han tiger om huruvida han kan tänka sig att Sverigedemokraterna ingår i 

regeringsunderlaget (Aftonbladet 2009-10-20). 

 

Även om de flesta aktörerna som yttrar sig på den politiska arenan är relativt samstämmiga 

när det kommer till synen på SD som ett främlingsfientligt parti, råder det stora skillnader i 

åsikter kring hur partiet skall inordnas i andra frågor, eller i stort (enligt höger- och 

vänsterskalan). Det kan t ex formuleras på detta sätt: 

Det rör sig, med andra ord, om klassisk borgerlig politik. Bortom de inledande 

parollerna om social rättvisa och trygghet finns en politik som gör precis tvärtom. Som 

lockar till sig arbetare för att ge makt åt arbetsgivare. Väljarna blir alltså fullständigt 

dragna vid näsan av SD. Av de grupper som röstar på SD finns bara en som tjänar på 

deras politik – och det är de välbärgade i villaområdena (DN 2009-06-30). 

Här görs ett försök att positionera SD som ett parti på högerflanken, och i samma veva svärta 

ner de etablerade partier som befinner sig på samma, påstådda, kant. Ett annat exempel som är 

aningen mer subtilt formulerades så här: 

Kanske är det för sent att förhindra att de kommer in i riksdagen 2010, kanske inte. 

Men den utmaning partiet utgör försvinner hur som helst inte på valdagen. Den här 

folkhemspopulismen måste bekämpas, alldeles oavsett om dess främsta företrädare 

klarar fyraprocentsspärren den här gången eller inte (DN 2010-04-15). 

 

Nu är det istället företrädare för folkhemmet som förknippas med SD (och dessa är 

traditionellt socialdemokraterna). Här har SD istället tolkats som ett parti som har höga (och 

enligt artikelförfattaren orealistiska) tankar om välfärden. På samma gång ”svärtar” 

artikelförfattaren ned välfärdens förespråkare genom att antyda likheter med 

Sverigedemokraterna. Angrepp mellan olika parter stannar inte vid olika försök att koppla 

ihop politiska motståndare med SD, utan de fortsätter i artiklar som beklagar sina 
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konkurrenters ”smädliga” försök att få olika aktörer (beroende på vem som skriver) att 

framstå i mindre bra dager. Följande citat är ett svar på det inlägg som beskriver SD som 

”folkhemspopulister”: 

Det är förstås jättelistigt. I ett slag har Svenskt Näringsliv smetat ner stora delar av 

oppositionen som potentiella medlöpare till Sverigedemokraterna. På samma sätt som 

vänstern har demoniserat Folkpartiet därför att det funnits enstaka ogenomtänkta inslag 

i en i övrigt konstruktiv integrationspolitik (DN 2010-04-16). 

 

Nu blir det istället försöket att svärta ner som framställs som det egentligt ”smutsiga”, ett sätt 

att visa vilka ”fula medel” som de politiska motståndarna är beredda att ta till för att vinna 

politisk mark. 

Historia 

Det förekommer en hel del granskande av Sverigedemokraternas förflutna och deras 

kopplingar till rasism och nazistiska organisationer. 

En av de strategier som används för att visa att Sverigedemokraterna inte är ett legitimt 

politiskt parti är att visa att deras retorik kan jämföras med nazismens. Citatet nedan refererar 

till Jimmie Åkessons artikel som publicerats i Aftonbladet (2009-10-19b): 

Det är groteskt att läsa Jimmie Åkesson. Här finns i förvriden form exempel på 

propaganda som vi känner den från nazisterna under andra världskriget: hur man 

definierar och misstänkliggör människor i kollektiv, hur man piskar upp en hotfull 

stämning där man gör en folkgrupp till syndabock. Byt ut ordet muslimer mot judar, och 

läs (DN 2009-10-20). 

 

Ett annat sätt att behandla Sverigedemokraterna är att sätta in dem i ett större, europeiskt, 

sammanhang. De kopplas till organisationer och rörelser på andra platser i Europa som kan 

knytas till rasism eller nazism. Här nedan illustreras hur detta kan se ut: 

Tiden för handling tycks mogen för Jimmie Åkessons europeiska nätverk. I onsdags 

skändades en muslimsk gravplats i nordligaste Frankrike. Hakkors var inristade på 

gravstenarna över åtta marockaner. De hade dött som soldater i kamp mot Hitler--

nazismen (Aftonbladet 2009-10-25). 

Detta stycke följs upp av kommentarer om BNP (British National Party) i England och detta 

parti benämns som ”Åkessons vänner”. Det förekommer också jämförelser med partier i 

Danmark och Holland. På liknande sätt nämns Sverigedemokraterna i samma kontext som 

andra till synes mer extrema rörelser. Detta sker ofta genom en uppräkning av olika 

”rasistiska” organisationer: 
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Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Nationalsocialistisk front (NSF) 

applåderade. ”Sjuka utställningar som den i Lund får finansiera sig själva”, fastslog 

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder på Region Skånes 

Kulturnämndsmöte senare samma höst (DN 2009-06-04). 

 

Citatet ovan syftar till en händelse 2007, då nationalsocialister under våldsamma 

omständigheter saboterade en fotoutställning i Lund. Här listas SD i samma mening som 

Nationaldemokraterna och Nationalsocialistisk front och det framkommer samtidigt att deras 

åsikter (i denna fråga) är likartade. Sammankopplingar till organisationer som 

Nationaldemokraterna eller ”Bevara Sverige svenskt” kan också förekomma när 

Sverigedemokraternas historia skall beskrivas: 

Sverigedemokraterna såg söndagens val som en generalrepetition inför riksdagsdramat 

nästa höst. Resultatet blev ingen fullträff. Partiet, som uppstod ur den rasistiska 

organisationen Bevara Sverige svenskt, fick 3,3 procent och snuvades därmed på en 

plats i EU-parlamentet (DN 2009-06-09). 

Här framhålls hur Sverigedemokraterna uppstått ur öppet rasistiska och/eller nazistiska 

rörelser. Sammankopplingen med Nationaldemokraterna är inte heller svår att förstå då ND är 

en utbrytarorganisation ut SD. I linje med skrivandet av Sverigedemokraternas förflutna 

framhålls även att detta förflutna fortfarande gör sig gällande. Det skrivs att SD har försökt att 

”tona ner”, ”tvätta bort” sin rasistiska profil, men att den gamla rasismen fortfarande finns 

kvar i organisationen: 

Men de gamla ränderna har inte gått ur hos många ledamöter och flera i partiledningen. 

Bland dem återkommer ord och fraser som om inget har förändrats. Ordet 

”massinvandring” används flitigt. Flera talare på kongressen talar om folk och nation: 

”Det föds för få barn för att upprätthålla vårt folk”, sade en motionär som 

argumenterade för ett engångsbelopp till unga kvinnor som föder barn. Men kongressen 

gick där, som i de flesta andra fall, på partistyrelsens linje och avslog motionerna (DN 

2009-10-19). 

 

Här beskrivs SD som ”samma gamla rasister”, det ges även exempel på hur detta yttrar sig t 

ex tal om ”massinvandring”. Denna typ av beskrivning fick ett uppsving efter att Jimmie 

Åkesson publicerats i Aftonbladet. Då framhölls att SD hade ”kastat masken” eller visat vilka 

de ”egentligen är”. Citatet nedan illustrerar både hur SD försökt förmildra sin framtoning och 

att de i och med Åkessons artikel visat sina främlingsfientliga ståndpunkter: 

Sverigedemokraterna har länge försökt putsa på sitt yttre för att verka som vilket annat 

parti som helst. I går gick partiets ledare Jimmie Åkesson till våldsamt angrepp mot 
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Sveriges muslimer (AB 19/10). Det var en otäck artikel som andades främlingsfientliga 

åsikter som Sverigedemokraterna annars har försökt tona ned (Aftonbladet 2009-10-20). 

Jimmie Åkessons debattinlägg anses visa att Sverigedemokraterna inte kvalificerar sig som 

ett ordinärt parti. 

Väljarna 

I beskrivningen av de Sverigedemokratiska väljarna förekommer en framställning där de inte 

ses som rasistiska. Det görs en slags åtskillnad mellan partiet Sverigedemokraterna och dess 

väljare (för liknande observationer se Hellström & Nilsson 2010). Där väljarna ges ett 

”alibi”, eller kanske snarare en möjlighet att backa med hedern i behåll. Här nedan 

exemplifieras hur denna ståndpunkt kommer till uttryck: 

Svenskar är inte särskilt rasistiska. Inte ens de som kan tänka sig att rösta på SD. Ett 

stort antal svenskar har emellertid sett delar av sina liv försämras i takt med att 

invandringen ökat och integrationen misslyckats. Dessa människor säger inte ”släng ut 

dem”, inte heller att alla muslimer borde skickas hem. De säger bara att de inte gillar sin 

situation och att de tycker att mångkulturalism, islam och brottslighet måste kunna 

diskuteras. När inget annat parti än Sverigedemokraterna har vågat tala om problemen 

med mångkulturalism, förorter som inte fungerar, stökiga invandrartäta skolor och 

brottslighet är det till SD personer som tycker att dessa frågor är viktiga har sökt sig 

(Expressen 2009-10-26a). 

Här framkommer också, som tidigare redovisats, att det är ”problemen med 

mångkulturalism” som behöver diskuteras. Alltså skulle denna artikel också kunna förstås 

som att debatten med Sverigedemokraterna måste ske på deras hemmaplan, eller kanske 

snarare frågorna som SD för måste föras av andra för att SD inte ska få framgång. Andra 

åsikter som tillskrivs de Sverigedemokratiska väljarna är missnöje och misstro, och därmed 

förklaras deras valbeteende (att de röstar på SD) med att de visar sitt missnöje med de 

etablerade partierna. Det kan till exempel formuleras så här: ”Den typiske 

Sverigedemokratväljaren är en man ur arbetarklassen, ofta en socialdemokratisk 

missnöjesväljare” (DN 2009-06-30). När det hävdas att väljarna är missnöjesväljare och 

”egentligen” brukar rösta på något annat, kan även detta tolkas som att de som lägger sina 

röster på SD underförstått inte är rasister, vilket på dikotomiskt vis pekar ut partiet 

Sverigedemokraterna som rasistiskt. Det korta citatet ovan nämner också att 

Sverigedemokraternas väljare ofta tillhör arbetarklassen. Denna ståndpunkt förekommer en 

hel del under undersökningsperioden, men det finns också andra förslag, t ex att de skulle 

vara mittenväljare vilka är frustrerade. 

SEMINARIEVERSION



 

 23 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa sig i de hegemoniska aspekterna av den 

politiska sfären och sedan utforska kopplingen mellan hegemonins karaktär och radikala 

högerpopulistiska partier. De huvudsakliga frågorna som ställdes var: Hur kan de etablerade 

politiska aktörernas bemötande av Sverigedemokraterna beskrivas? Vilka konsekvenser har 

detta för Sverigedemokraternas framgång (eller motgång)? Vilka konsekvenser kan detta ha 

för det politiska klimatet i Sverige?  

   Under rubriken hegemoniska aspekter kommer den första frågan att behandlas, samt knytas 

till syftet. Under nästa rubrik, konsekvenser, diskuteras eventuella följder av mediernas sätt att 

bemöta Sverigedemokraterna. Därefter kommer även medias roll diskuteras och 

avslutningsvis presenteras några intressanta frågor som uppkommit under studiens arbete men 

ännu inte besvarats.  

Hegemoniska aspekter 

Enligt mina frågeställningar blir den inledande uppgiften att reda ut hur de etablerade 

partiernas bemötande av Sverigedemokraterna se ut, eller med andra ord, beskriva diskursen 

som omger SD. Denna uppgift kan sägas vara påbörjad i och med att jag presenterat sex 

teman i resultatdelen. Nedan följer en diskussion som tolkar dessa resultat och försöker att se 

dem i ljuset av syftet med denna studie, nämligen att undersöka de hegemoniska aspekterna 

av den politiska ordningen. Därefter vill jag återkoppla till den tidigare forskningen och 

kommentera relationen mellan denna och mina resultat. 

   Det förekom flera förslag på vad som skulle debatteras med SD, men främst kan man dra en 

skiljelinje mellan två ståndpunkter. Den första förespråkar att SD måste bemötas i sin syn på 

invandring, här är det skribenternas uppgift att visa att SD står för en oacceptabel 

människosyn, alternativt visa att invandring inte alls behöver vara ekonomiskt kostsam. Det 

uttrycks också att den svenska integrationspolitiken är misslyckad och på grund av detta kan 

SD avancera. Den andra ståndpunkten framhåller istället vikten av att diskutera andra 

områden av Sverigedemokraternas politik, antingen genom att partiet måste bemötas på ”alla” 

områden, eller genom att visa andra extrema positioneringar, såsom exemplet med 

jämställdhetspolitiken. Trots att det förespråkas debatt i olika former är debatten med 

Sverigedemokraterna är sällsynt. Det förekommer kritik mot partiet men det handlar väldigt 

sällan om debatt mellan olika parter. Det finns dock några undantag då SD vid ett fåtal gånger 
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blivit publicerade. När debattörerna framhåller en felaktig människosyn hos SD så blir den 

underförstådda slutsatsen av detta att skribenterna kan sägas tillhöra en grupp med en ”god” 

människosyn. Det upprättas alltså en skillnad mellan vi och dem. Det verkar också finnas ett 

fokus på invandring och integrationspolitik. I ljuset av detta framhålls Sverigedemokraterna 

ibland som ”sanningssägare”, de är förskräckliga men har en poäng. 

Under den studerade perioden förekommer en hel del diskussion om hur de olika 

riksdagspartierna bör samarbeta för att se till att Sverigedemokraterna inte får något att säga 

till om ifall de blir invalda i riksdagen. I och med att riksdagspartierna går till val som två 

block kommer ett blocköverskridande samarbete bli svårt, och eventuellt få följder för det 

parti som så att säga hoppar över till andra sidan, men detta är en diskussion som överlämnas 

till statsvetarna. Jag är mer intresserad över vad det självklara i detta samarbete innebär. Jag 

menar att det finns en risk att riksdagspartierna framstår som ett enat ”etablissemang”, eller 

återigen ett upprättande av en skillnad mellan ”vi” som samarbetar och ”de” som samarbetet 

syftar till att hålla utanför. 

   Ett vanligt förekommande element när Sverigedemokraterna diskuteras är deras historia. 

Ofta förekommer SD i uppräkningar tillsammans med andra organisationer som har mer 

extrema konnotationer, t ex Nationaldemokraterna och Nationalsocialistisk front. Att partiet 

nämns i samma andetag som Nationaldemokraterna är inte särskilt underligt, då 

Nationaldemokraterna är utbrytarorganisation från SD (Sverigedemokraternas hemsida). 

Detta skulle kunna ses som ett retoriskt grepp, där skribenterna använder sig av värdeladdade 

konnotationer för att visa att SD inte är pålitliga (Hellspong 1992:217). I tidningarna 

presenteras även jämförelser med andra RHP-rörelser i Europa. En intressant tanke är att 

Sverigedemokraterna själva använder förhållandet till Nationaldemokraterna på ett helt annat 

sätt. De menar istället att splittingen, eller Nationaldemokraternas utbrott är ett resultat av 

deras arbete med att göra sig av med extrema tendenser. Dessa påminnelser om historien 

kompletteras ofta med kommentarer om att SD inte har förändrats, att det bara rör sig om en 

förfinad retorik. Just retoriken jämförs med nazisternas sätt att uttrycka sig. Det är heller inte 

ovanligt att påpeka att Sverigedemokraterna har ansträngt sig för att putsa sin fasad och tona 

ner öppet rasistiska budskap men samtidigt framhäva att de är samma gamla rasister under 

ytan. Sverigedemokraternas fläckiga historia kan ses som ett belägg för att ”de” är moraliskt 

otillräckliga, i linje med tidigare resonemang framstår då skribenterna som representanter för 

ett moraliskt överlägset ”vi”. 

   Ibland används partiet som ett verktyg av andra politiska partier. Dels kritiserar tidningarna 

varandra för att publicera skrifter som ger SD luft under vingarna och dels försöker aktörerna 
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koppla Sverigedemokraternas ideologiska hemvist till sina politiska motståndare. Detta kan 

ses som försök att exkludera sina motståndare från det hedervärda ”vi-et” genom att visa 

släktskap med ”de ohederliga”. Motivet bakom skulle kunna vara att man vill vinna politisk 

mark genom att smutsa ner sina politiska motståndare, men det finns också svårigheter att på 

ett adekvat sätt placera Sverigedemokraterna längs en höger- och vänsterskala. Med tanke på 

hur mycket arbete som läggs ned på att skapa en skiljelinje mellan ”vi” – de moraliska och 

”de” – de omoraliska, så är det förstås ingen av aktörerna på den politiska arenan som vill 

hamna på ”utsidan”. 

   Under temat värderingar framhålls ofta tolerans och ”universella värden” som något 

eftersträvansvärt. Sverigedemokraterna beskrivs som ett hot mot dessa värden och 

skribenterna framstår då som företrädare för den ”rätta” moralen. Även här är det alltså 

möjligt att identifiera en åtskillnad mellan ”vi” och ”de” och denna dikotomiska uppdelning 

görs med moralen som bas. Vi är moraliska, de är omoraliska. 

Det fanns flera exempel på hur medierna målade upp partiet Sverigedemokraterna som 

otillräkneliga rasister medan de sverigedemokratiska väljarna beskrevs som frustrerade och 

inte alls rasistiska. Detta tyder på att de undersökta medierna har en medvetenhet angående 

den stigmatiserande effekt som ett moraliskt fördömande kan ha. Genom att beskriva väljarna 

som icke-rasister erbjuds de en utväg, eller snarare en inbjudan till ett ”vi – de goda 

demokraterna”. Denna strategi kan ses som ett försök att visa, påstått, frustrerade väljare att 

det finns politiska alternativ. Det är partiet som är galet, inte väljarna. 

 

Denna undersökning syftar delvis till att undersöka den politiska ordningens hegemoniska 

karaktär. Den uppmärksamme läsaren har säkert redan upptäckt att distinktionen mellan ”vi” 

och ”de” på något sätt vidrörts vid varje tema. Med Mouffes (2008) ordalag kan man säga att 

det handlar om ett antagonistiskt förhållande. I varje hegemoni finns alltid risken att relationer 

kan anta antagonistisk form. I likhet med de resonemang som Mouffe (2008) för kring 

framväxten av populistiska rörelser så sker upprättandet av denna skillnad främst i moralens 

förtecken. Enligt Mouffe (2008) är detta en tendens i hela västvärlden, motståndare fördöms 

på moralisk grund istället för politisk, hon går så långt som att hävda att de etablerade 

aktörerna inte har någon annan möjlighet eftersom de avskaffat den agonistiska modellen. 

Med andra ord, när politiska konflikter är omöjliga så måste konflikterna ske på moralens 

område istället, uppdelningar mellan ”gott” och ”ont” istället för mellan höger och vänster.  

”Vi” blir de goda demokraterna genom utpekandet av ”de” som moraliskt förkastliga. Denna 

uppdelning skulle också kunna uttryckas med hjälp av Foucaults (1993) 
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utestängningsprinciper. Jag hävdar att det är en uppdelning mellan de moraliska och de 

omoraliska, eller för att spetsa till det en aning, ett särskiljande mellan de moraliskt förnuftiga 

(de etablerade politiska aktörerna) och de moraliskt vansinniga (Sverigedemokraterna). Med 

en modifikation skulle ”vansinnet” också kunna appliceras på ett av de andra teman som 

redovisats i resultatdelen. Sverigedemokraterna målas ut som olämpliga och okunniga (se 

även Hellström & Nilsson 2010). Då blir SD de politiskt vansinniga, ofta genom att det 

påpekas att deras politiska medel är orealistiska eller att de har svårigheter med att fylla sina 

mandat ute i kommunerna. De etablerade politiska aktörerna beskriver SD som moraliskt 

vansinniga och dessutom oförmögna att hantera politik på riksdagsnivå, medan SD målar ut 

de etablerade partierna som en ”elit” som saknar kontakt med verkligheten. De båda sidorna 

förnekar varandras legitimitet, så här råder alltså ömsesidighet angående antagonismen 

grupperingarna emellan.  

   Enligt Mouffe (2008) präglas de västerländska samhällena av konsensus. Om man väljer att 

beskriva det svenska politiska klimatet som konsensusbetonat så framstår dock publicerandet 

av Jimmie Åkessons debattartikel om ”islamiseringen” av Sverige (Aftonbladet 2009-10-19) 

förvisso som en anomi i sammanhanget. Den skulle kunna vara ett belägg för att den 

agonistiska modellen, som Mouffe (2008) förespråkar, äger viss giltighet i Sverige. Dock 

finns det anledning att misstänka att det ibland ligger andra skäl bakom sådana publiceranden. 

Aftonbladets ledarskribent motiverar publicerandet av Åkesson artikel med resonemang som 

för tankarna till att SD ska ”avslöjas”, att de ska visa sitt riktiga ansikte. Vill man vara än mer 

misstänksam kan det tänkas att en sådan skandalomsusad artikel får försäljningssiffrorna att 

stiga. 

    En återkommande ståndpunkt som förekom under undersökningsperioden lyfter fram 

”universella värden”. Sådana yttranden kan förstås som en del av den rådande hegemoniska 

ordningen. Denna upplevda ”universalitet” skulle jag vilja jämföra med det Mouffe (2008) 

kallar för ett ”neutrum”, det vill säga något som upplevs allmängiltigt men som har sin 

specifika historia och är specifik för den rådande hegemonin eller diskursen. Jag vill dock 

flika in att varje ordning, med Mouffes synsätt, med nödvändighet måste vara av hegemonisk 

karaktär och därför skall detta inte ses som en kritik mot vad som eventuellt kan rymmas 

inom dessa ”universella värden”.  

   Att medierna jämför SD med andra RHP-organisationer i Europa är inte svårt att förstå. 

Partiet har använt sig av så kallade ”master frames”, dvs hämtat inspiration från hur RHP-

partier har lyckats ute i Europa (se Rydgren 2005b). Detta innebär att det naturligtvis finns 

relevanta likheter mellan organisationerna. 
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Försöken att ideologiskt placera SD till höger, mitten eller vänster behöver dock inte enbart 

ses som försök att dra in mörka moln över sina politiska motståndare. Eftersom 

Sverigedemokraterna kvalificerar sig som ett populistiskt parti är det svårt att placera dem på 

en höger – vänsterskala. De präglas av en ”tunn” ideologisk kärna och kan anpassa sig 

alltefter situationen förändras (Abts och Rummens 2007; Taggart 2004). 

 

Konsekvenser 

Ovan diskuterades diskursen som omger Sverigedemokraterna och dess hegemoniska karaktär 

och nu är det dags att ta sig an följdfrågorna, vilka konsekvenser har de etablerade politiska 

aktörernas handlingar för det politiska klimatet och för ett radikalt populistiskt högerparti som 

Sverigedemokraterna? 

   Att många skribenter vill bemöta Sverigedemokraterna i deras människosyn, eller snarare 

syn på invandring, kan vara ett belägg för att politiska konflikter i allt större utsträckning 

utspelas i en annan konfliktdimension. I diskussionen om vad som ska debatteras med SD har 

integrationspolitiken ofta lyfts fram som en viktig aspekt. Bland annat vill skribenterna visa 

det humana, eller det moraliska i att tillåta invandring. Denna iver att diskutera 

invandringspolitik kan, enligt mig, bidra till att politiken förskjuts till den sociokulturella 

konfliktdimensionen, eller med Rydgrens (2005a) ord, denna debattlust kan bidra till 

”dealignment” och ”realignment”. Då den socioekonomiska konfliktdimensionen förlorar 

betydelse till förmån för den sociokulturella. Detta innebär att SD blir bemötta i den 

konfliktdimension där de har sina starkaste kort. Frågan är därför om inte de tongivande 

aktörernas debattlust därför kan tänkas bidra till större handlingsutrymme för 

Sverigedemokraterna. 

   Mouffe (2008) hävdar att det i västvärldens medier inte diskuteras vad framväxten av RHP-

rörelser beror på, men i den svenska politiska debatten förekommer trots allt en del försök att 

analysera Sverigedemokraternas framväxt. Det finns bland skribenterna förstås olika 

förklaringar, men ett tydligt mönster utkristalliserades kring SD som ett symptom på 

misslyckad integrationspolitik. Det framhålls att en del av de svenska väljarna kommer att 

rösta på SD eftersom de anser att den svenska integrationspolitiken är misslyckad. På detta 

sätt vänds alltså det politiska strålkastarljuset mot de frågor som dominerar 

Sverigedemokraternas agenda. I samma artiklar framhålls oftast att SD är främlingsfientliga 

och inte bör erbjudas legitimitet, men att de visar att något är fel. Frågan huruvida den 
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svenska integrationspolitiken är lyckad eller ej lämnar jag därhän i denna undersökning, men 

det faktum att denna fråga ägnas en hel del utrymme i den rikstäckande pressen gör att 

Sverigedemokraternas huvudfråga har blivit inbäddat i det politiska medvetandet. Jag anser 

att det finns en risk att denna mediala exponering kan medföra att de etablerade politiska 

partierna kan lägga om sin politik för att absorbera de väljare som anser att dessa frågor är 

viktiga. Med andra ord, de etablerade partierna kan komma att försöka fylla ut den nisch som 

uppstått för att hindra SD från tillträde till riksdagen (Rydgren 2005a). På detta sätt skulle 

Sverigedemokraternas politik kunna få verkan även utan riksdagsmandat. 

   När Sverigedemokraterna används som ett verktyg av andra politiska aktörer kan detta bidra 

till att väcka sympatier för partiet. Läsarna kan uppleva att SD blir orättvist behandlade. Detta 

kan även bidra till att medierna ses som en del av ”eliten”, vilket bidrar till att SD kan 

använda antietablissemangsstrategin (Rydgren 2004a).  

Medias uppgift 

Det empiriska materialet för denna studie är hämtad från dagstidningar, men dessa medier är 

inga neutrala kanaler för information, därför gäller det att ta hänsyn till hur media är kopplat 

till radikalismens förutsättningar.  

   I denna undersökning har de etablerade politiska aktörerna representerats av Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska dagbladet. De har olika politiska färger (även om 

Aftonbladet är den enda som är knutet till det rödgröna blocket). Dock är det inte så enkelt att 

man kan sätta likhetstecken mellan tidningar och politiska partier. Media har en komplicerad 

roll i den politiska debatten, dels fungerar medierna som en kanal för politisk debatt och dels 

är de själva aktörer i den politiska debatten med egna ståndpunkter och perspektiv. Därför bör 

man ha i åtanke att när det kommer uttalanden från de olika riksdagspartierna huruvida de kan 

tänkas samarbeta med SD eller ej, så kan det ha föregåtts av initiativ från mediernas sida. Det 

är inte alls säkert att partierna önskar att föra vilka kan tolkas som undflyende och verka 

missgynnande i kommande val.  

   Det framstår lätt som en ”självklarhet” och varje redaktörs plikt att Sverigedemokraterna 

måste bemötas i rikstäckandemedier. Denna bild kan dock nyanseras en aning. Det 

förekommer även undantag bland de publicerade artiklarna där andra ståndpunkter förs fram, t 

ex att SD inte borde ägnas all den uppmärksamhet som de får, men det ironiska i detta är att 

när dessa artiklar publiceras i rikstäckande media så bidrar även de till att ”varumärket” 

Sverigedemokraterna får ännu mer publicitet. Dessutom har Sverigedemokraterna en historia 
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kopplad till nazismen vilket, på moralisk grund, framstår som orimligt att ignorera. Om 

medierna helt skulle strunta i att rapportera om SD kan även detta, bland potentiella väljare, 

ses som ett bevis för att de är orättvist behandlade och istället använda sig av alternativa 

kommunikationskanaler (Andersson 2009).  

   Sverigedemokraternas framgångar är i ett europeiskt perspektiv inte särskilt stora. Enligt 

Mouffe skulle en situation med radikala rörelser som SD kunna avhjälpas genom att det 

politiska klimatet öppnades för konflikter, anammade den agonistiska modellen och helt 

enkelt blev mer tolerant inför totalt olika ståndpunkter. Abts och Rummens (2007) kritiserar 

Mouffe för att hon framhåller konfliktens elementära roll i politiken, de menar att det 

tvärtemot gynnar RHP-partier när de etablerade politiska aktörerna upplåter utrymme åt dem. 

Dock utvecklar Mouffe (2008) sin hållning när det kommer till tillåtande av odemokratiska 

element. Hon hävdar att alla krav som existerar i ett samhälle inte kan tillåtas, de krav som 

undergräver demokratins konstitutiva fundament kan inte tillgodoses (Mouffe 2008:118). 

Denna ståndpunkt kan liknas vid en av de strömningar som presenterats i resultatdelen, där 

det vid flertalet gånger framhölls att toleransens gräns går vid intoleransen eller att 

demokratin måste värnas om. Det är dock påfallande få försök att reda ut på vilket sätt som 

SD är ett demokratihot i den svenska debatten. Mouffe utvecklar inte heller vilka 

demokratiska fundament som inte är förhandlingsbara.  

Avslutning 

Sammanfattningsvis kan man säga att den politiska diskursen i vilken Sverigedemokraterna 

befinner sig här har beskrivits med hjälp av sex teman; debatten, samarbete, värderingar, 

verktyg, historia och väljarna. Dessa teman präglas alla av det antagonistiska förhållande som 

råder mellan ”vi” – de moraliska och ”de” – de moraliskt vansinniga. Tidningarnas sätt att 

hantera Sverigedemokraterna medför att vissa politiska och moraliska områden får mer fokus 

än andra och detta kan bidra till att den sociokulturella konfliktdimensionen vinner mark, 

vilket i förlängningen även kan innebära att SD når större framgångar. Det konstaterades att 

det är viktigt att inse att tidningarna inte är neutrala kanaler för ett flöde av information. De 

har egna intressen, både politiska och kommersiella.  

 

Under arbetet med denna studie uppkom en hel del frågor som inte kunde besvaras, här nedan 

presenteras några av de resonemang som kan tänkas vara av intresse för framtida forskning. 
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   Konsensus och konvergens har i denna studie varit centrala begrepp, och det hade intressant 

att se vilka konsekvenser som striden för makt över ”arbetslinjen” har. Socialdemokraterna 

har en lång tradition som det svenska arbetarklassalternativet, Moderaterna har lanserat sig 

själva som det nya arbetarpartiet och där försöker Sverigedemokraterna klämma sig in genom 

att profilera sig som ”de sanna Socialdemokraterna” (se Hellberg & Nilsson 2010). Det ligger 

nära till hands att misstänka att denna batalj kring arbete kan leda till viss förvirring bland 

väljarna. Även om det är så att det finns stora skillnader i föreslagen politik som ska generera 

arbete så räcker det med att väljarna ska uppleva att det inte finns någon reell skillnad mellan 

de politiska partierna för att det ska kunna medföra att de vänder sig till andra alternativ. Detta 

är ett ämne som får lämnas till senare undersökningar, men just nu verkar det som om 

Sverigedemokraterna, det rödgröna blocket och det blåa blocket alla försöker etablera en 

position inom samma nisch (Rydgren 2005a).  

   Mouffe (2008) framhåller att politiska fördömanden i allt större utsträckning är av moralisk 

karaktär och menar att höger- och vänsterskalan håller på att lösas upp. Eftersom Mouffe har 

ett konfliktbaserat perspektiv som till viss del kan härledas till Marx, så kan man med lite 

fantasi föreställa sig upplösningen av skillnaden mellan höger och vänster kan ses som 

försvinnandet av konflikten mellan arbete och kapital. Vilket för tankarna till att det kanske 

inte rör sig om en upplösning av politik utan ett skifte av fokus; från den socioekonomiska till 

den sociokulturella konfliktdimensionen, vilket tidigare har iakttagits. Dessa resonemang 

väcker spännande frågor. Var går egentligen gränsen mellan moral och politik, vilka 

moraliska frågor har politiserats, eller kanske ännu mer intressant, vilka politiska frågor har 

moraliserats?  
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