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Förord

Det här numret av tidskriften Arkiv härstammar ur ett årsboksprojekt. 
Den första volymen publicerades i Opuscula-serien, som ges ut av histo-
riska institutionen vid Uppsala universitet, i maj 2010. Den heter Det vita 
fältet. Samtida forskning om högerextremism. Vi kallade den så eftersom vi 
tyckte, och fortfarande tycker, att det finns alldeles för lite forskning om 
den organiserade rasismen i Sverige. Det här specialnumret utgör den 
andra volymen, vi har ännu inte riktigt kunnat uppfylla ambitionen om 
en regelbundet utkommande årsbok.

Högerextremismen är, i dubbel mening, ett vitt fält. Det finns en hel 
del svensk forskning som är bra, även i internationell jämförelse, vi tän-
ker då på statsvetenskaplig valforskning om Sverigedemokraterna (t.ex. 
Rydgren 2010; Dahlström & Esaiasson i detta nummer; Demker 2012). 
Men framför allt de radikalare grupperna är, sedan slutet av 1990-talet, 
nästan outforskade inom det akademiska fältet (till skillnad från det 
journalistiska). Det är en allvarlig brist, som forskarsamhället inte ver-
kar kunna hantera på egen hand, och vi har därför på ideell basis försökt 
bidra genom att erbjuda en möjlighet att publicera ny forskning, både 
svensk och översatt.

Den period som förflutit sedan vår första volym har varit drama-
tisk. Vi har sett högerextremismen flamma upp som en ny (eller rättare: 
nygammal) form av terrorism, och vi har sett rasismen på internet få just 
den betydelse som vi, tyckte vi då, lätt dystopiskt förutspådde. Mathias 
Wåg skildrade där (2010) hur den ”identitära” grupperingen Nordiska 
förbundet byggde upp ett litet imperium av nätsidor med olika funktio-
ner – Nordisk.nu, Motpol.nu, Metapedia och så vidare – som samlade 
och drillade en hel generation av högerextrema nätkrigare. Sedan dess har 
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nya nätsidor, som Avpixlat och Fria tider, ofta med stark anknytning till 
Sverigedemokraterna, samt organiserade kampanjer i dagstidningarnas 
kommentarsfält hjälpt till att förskjuta diskussionsklimatet i en riktning 
som föranlett krav på lagändringar (Bjurwald 2013). Över hela Europa 
har högerpopulismen, eller den radikala (parlamentariska) högern, eta-
blerats som en ”patologisk normalitet”, det vill säga ett politiskt tillstånd 
där den parlamentariska representationen av i grunden antidemokratiska 
högerextrema politiska partier ses som normalt (Scheuch & Klingemann 
1967, s. 15). Högerpopulismen har dessutom utvecklat lokala varianter 
med inslag av i olika mån antimuslimskt, antisemitiskt, antiromskt och 
homofobiskt hat. Från Rumänien i öst till Storbritannien i väst bildas 
samtidigt uniformerade grupper av slagskämpar som understödjer den 
hatpropaganda som i dag i första hand sprids i digital form. Gränserna 
mellan den högerpopulism som försökte upprätta ett demokratiskt oan-
tastligt ansikte, och den våldsamma rasismen, eller om man så vill, fas-
cismen, är på väg att luckras upp (Gensing 2012; Staud & Radke 2012, 
Fuchs & Goetz 2012; Bernhardt 2012).

För den skull ska man inte falla in i alarmism. Det är inte på något 
vis så att den högerextrema rörelsen utvecklas obehindrat. Tvärtom stö-
ter den hela tiden på bakslag, antingen i form av antirasistiska massmo-
biliseringar, som de fyra senaste åren i tyska Dresden, eller till följd av 
strukturella problem hos rörelsen själv. Den antimuslimska variant av 
högerextremism som varit så framgångsrik i Danmark, Nederländerna 
och Sverige verkar till exempel i Tyskland ha svårt att etablera en bär-
kraftig politisk plattform på nationell eller delstatlig nivå. I stället finns 
än så länge ganska begränsade antimuslimska organisationer verksamma 
på regional nivå, som Pro NRW i Köln med omland.1 Brittiska English 
Defence League samlar sällan mer än en handfull anhängare när den för-
söker ta sig över kanalen. I Europaparlamentet faller samarbetsförsöken 
samman över nationella konflikter, ena gången mellan österrikare och 
italienare, andra gången mellan rumäner och ungrare. I det senaste par-
lamentsvalet i Nederländerna led en av de mest framgångsrika högerpo-

1. Dessa antimuslimska organisationers etablering och mediala genomslag har delvis 
skett i symbios med radikala salafister (främst kretsen runt Pierre Vogel), som i fallet 
med de våldsamma kravallerna i Solingen och Köln i maj 2012.
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pulistiska rörelserna ett förkrossande valnederlag. Vi står knappast inför 
ett nytt trettiotal, men vi lever i en tid där rörelser som har många drag 
gemensamma med den klassiska fascismen är ett alltmer normaliserat 
inslag i det politiska livet, och de har utan tvekan ett starkt inflytande 
på hur vi ser på demokrati och mänskliga rättigheter. Även om höger-
extremismen oftast förknippas med diktatur, är det i första hand genom 
demokratins kanaler som den påverkar och, ibland, griper makten. Om 
vi vill kunna värja oss mot det, måste vi förstå hur det går till.

I förordet till den första volymen tydliggjorde vi ett skäl till att inte 
betrakta sociala rörelser kategoriserade som ”högerextrema” just som 
extrema eller avvikelser. Vi pekade där på det förhållandet att de höger-
extrema rörelsernas och partiernas politiska ontologi eller föreställnings-
värld överlappar med den som kommer till uttryck i den politiska mitt-
fåran, med nationen och (det nationella) folket som utgångspunkt för 
den politiska verksamheten. Deras nationalism är förvisso extrem eller 
avvikande i det att den är mer offensiv (eller aggressivt defensiv), och 
motiverar till våld på ett helt annat sätt än vad den gör i andra rörelser 
eller partier, men det är samma vilja att bevara ethnos intakt och enhet-
ligt som sätts i förgrunden, och den enhetsskapande symboliken har ett 
flertal likheter. I det här grundläggande avseendet är högerextremismen 
inte extrem.

Även i ett annat avseende finns det vissa likheter mellan det tanke-
gods som uttrycks hos högerextrema, och det som kommer till uttryck 
i många andra sammanhang: motviljan och aversionen mot islam, och 
kanske i synnerhet mot tydliga muslimska trospraktiker i vardagslivet. 
Som Orlando Mella och Irving Palm (2010; Mella, Palm & Bromark 
2011; Mella & Palm 2012) visar i sin årliga rapport Mångfaldsbarometern, 
som kartlägger den svenska befolkningens attityder till etnisk (och reli-
giös) mångfald, är det tydligt att religiös mångfald väcker mer motstånd 
än mångfald i arbetslivet och bostadsfrågor, och att just vissa muslimska 
trospraktiker är måltavlor för ogillande. Det generella mönster som 
Mella och Palm ofta framhåller (t.ex. 2012, s. 3) är många svenskars goda 
erfarenheter av nära kontakt och samarbete med personer med invand-
rarbakgrund; aversionen mot företeelser som bruket av burka eller niqab 
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samt muslimska friskolor utgör därmed en avvikelse från detta mönster. 
På den här punkten, men inte annars, närmar sig den allmänna och den 
högerextrema opinionen varandra.

Motviljan eller hatet mot islam har sedan den första volymen av Det 
vita fältet släpptes kommit att bli mer central för såväl den europeiska 
som den svenska extremhögern. Med Anders Behring Breiviks massmord 
på Utøya och i Oslo den 22 juli 2011 blev detta plågsamt tydligt; dådet 
motiverades med hänvisning till att försvara Norge och Europa mot ”isla-
misering”. Föreställningen om att Europa håller på att islamiseras, och att 
muslimska migranter utgör en förtrupp i denna annektering, är populär 
bland högerextrema rörelser. Den kommer till uttryck, kommenteras och 
utvecklas på en myriad av antimuslimska hemsidor på nätet. I Sverige har 
det, till skillnad från framför allt i Storbritannien, varit svårt att mobili-
sera stora grupper av människor i en specifik antimuslimsk enhetsrörelse, 
men sannolikt har Sverigedemokraterna gynnats av denna tendens.

I denna volym av Det vita fältet har vi fått möjlighet att publicera en 
text av en ledande expert på islamofobi: Mattias Gardell. Gardell, som är 
professor i jämförande religionsvetenskap i Uppsala, deltog i egenskap av 
expert vid rättegången mot Anders Behring Breivik, som ägde rum i Oslo 
under våren 2012. Det är den sakkunnigrapport som Gardell lämnade 
inför rättegången som vi nu har fått möjlighet att publicera.

Som Gardell betonar utgår även det individuella vansinnesdåd som 
Breivik genomförde från en sedan länge etablerad struktur, framför allt 
på internet. Ett metodologiskt mycket intressant sätt att få en överblick 
över den strukturen presenteras av den tyske forskaren Ralf Wiederer. 
Sedan 2006 har han kartlagt och jämfört den tyska och den USA-base-
rade extremhögerns utveckling på internet. Bidraget i detta nummer 
analyserar hur olika internetsidor länkar till varandra, och data har gene-
rerats genom en specialskriven sökmotor. Wiederers undersökning är ett 
pionjärarbete, som ger en nödvändig utgångspunkt för att förstå den 
explosiva utvecklingen av digitalt förmedlad rasistisk aktivism under de 
senaste åren, och vi är övertygade om att metoden kan utvecklas för att 
även täcka in de nya inslagen av interaktiv aktivism.

Vid sidan av Breiviks dåd är det Sverigedemokraternas intåg i den 
svenska riksdagen som överskuggat debatten de senaste åren. Flera av 
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bidragen ger en bakgrund till den djupa förändring av det politiska land-
skapet som detta fört med sig. Anders Hellströms bidrag tar sin utgångs-
punkt i den provokativa frågan ”varför älskar vi att hata Sverigedemokra-
terna?”. Snarare än SD är det dess kritiker som är artikelns studieobjekt. 
Hellström pekar på vikten av att granska den normalitet eller tänkta 
politiska mittpunkt utifrån vilken kritiken av Sverigedemokraterna tar 
form, inte minst vid de tillfällen när kritiken blir stark och entydig. Han 
fokuserar på den omförhandling av svenska nationella identiteter som 
har pågått i kölvattnet av SD:s inträde i riksdagen och argumenterar för 
att vi kan förstå debatten om SD i svensk press som ett uttryck för olika 
sätt att framhäva Sverige som en särskilt moraliskt god nation – således, 
som en kamp mellan nationalism och nationalism. Studien baseras dels 
på SD:s politiska riktlinjer inför valet 2010, dels på den offentliga debat-
ten om partiet, som den förmedlats i den löpande medierapporteringen. 
Hellström hävdar att vi älskar att hata SD därför att vi på så vis bekräftar 
vår egen – de goda demokraternas – ”sunda” nationalism, och hans arti-
kel åskådliggör och problematiserar detta förhållande.

Ov Cristian Norocel analyserar i sitt bidrag konstruktionen av mas-
kuliniteter inom svensk högerradikal populism utifrån ett feministiskt 
perspektiv. I första hand riktar han in sig på att studera Sverigedemokra-
ternas sätt att förstå och tolka den välkända metaforen om ”det svenska 
folkhemmet”. Analysen riktar in sig på partiledaren Jimmie Åkessons 
medverkan i partiets tidning SD-Kuriren. Med sitt fokus på bruket av 
metaforer i Åkessons texter utsätter Norocel den genealogiska tanken 
om ”svenskhet” för en kritisk granskning, och han tydliggör den hetero-
normativa maskulinitetens position i relation till de sociala kategorierna 
kön, klass och ”ras”. Norocels undersökning av de maskuliniteter som 
understöds inom denna politiska diskurs kan ses som ett svar på den 
vädjan om mer innovativa sätt att utforska högerradikal populism som 
Diana Mulinari och Anders Neergaard efterfrågade (2010) i ett av bidra-
gen i den första volymen av Det vita fältet.

Även Carl Dahlström och Peter Esaiassons bidrag ägnar sig åt det 
sverige demo kra tiska genombrottet – eller snarare, åt de mekanismer 
som fördröjde det. De intresserar sig särskilt för de etablerade partiernas 
förhållningssätt. Under nästan tjugo år, från Ny demokratis utträde ur 
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riksdagen 1994, lyckades de etablerade partierna hålla den främlingsfient-
liga opinionen utanför riksdagen genom en outtalad överenskommelse 
om vilka ämnen som skulle prioriteras under valrörelserna. Med gedigen 
statistisk underbyggnad visar de att det under vissa förutsättningar är 
fördelaktigare för etablerade partier att välja sakfrågor som missgynnar 
högerpopulismen. Men det finns undantag, ett tydligt sådant var den 
folkpartistiska vurmen för språktester 2002.

Hur samhällets institutioner förhåller sig till olika former av rasism är 
också ett ämne som vi gärna återkommer till. Emma Arnebacks bidrag 
undersöker hur skolorna under de senaste tjugo åren på olika sätt tagit 
sig an uppgiften att hantera och bemöta främlingsfientlighet och höger-
extremism. Arneback studerar hur förhållningssätten har förändrats 
sedan 1994, med utgångspunkt i en analys av lagar, styrdokument och 
likabehandlingsplaner för gymnasieskolan. Hon undersöker vidare vilka 
konsekvenser de olika förhållningssätten kan medföra vad gäller yttran-
defrihetens gränser i skolan, och vem eller vad som kategoriseras som 
främlingsfientlig eller främlingsfientligt. Hennes artikel avslutas med en 
jämförande analys som tydliggör de konflikter som uppstår när förhåll-
ningssätten ställs emot varandra.

Antologins sista bidrag påminner om en stor forskargärning. Wolf-
gang Benz framställer i sin text, som är en något bearbetad version av 
hans avskedsföreläsning vid Berlins tekniska universitet år 2010, en kort 
sammanfattning av den såväl nationellt som internationellt framstående 
forskning om antisemitism och andra former av högerextremism som 
under lång tid har bedrivits på Zentrum für Antisemitismusforschung 
vid TU Berlin. Hans text är dock inte enbart bakåtblickande. Han för-
söker även artikulera en vision av centrumets forskningsparadigm, vilket 
främst har utvecklats i studier av antisemtism, det vill säga dess metodolo-
giska och teoretiska verktyg samt insikter om fördomars sociala mekanis-
mer och konsekvenser. Hur, frågar han sig, kan detta användas i framtida 
undersökningar av specifika fördomar och diskriminering även i andra 
kulturella, sociala och historiska sammanhang, som till exempel den 
ökande islamofobin och antiziganismen i Europa. 

Benz utförliga försvar av forskningsparadigmets principiella över-
förbarhet till andra områden än antisemitism måste ses mot bakgrund 
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av den något speciella diskussion som ägt rum i den tyska antirasistiska 
rörelsen efter återföreningen 1990. I samband med återföreningen for-
mulerades en skarp kritik av den tyska nationalismen inom delar av den 
radikala vänstern, en strömning som så småningom kom att bilda den så 
kallade antityska rörelsen (Antideutsche). Rörelsens negation av den upp-
blomstrande tyska nationalismen kopplades till en förbehållslös solidari-
tet med Israel (och i förlängningen även med USA) som centralt teore-
tiskt och politiskt element. Företrädare för de antityska avvisar dessutom 
alla vetenskapliga studier av förintelsen som genocid såsom ett försök att 
relativisera förintelsen. Antisemitism beskrivs följaktligen som väsens-
skild från andra diskrimineringsformer, exempelvis antiziganism eller 
islamofobi. När forskare vid Zentrum für Antisemitismusforschung bör-
jade studera andra typer av diskriminering och fördomar än antisemitism 
beskrevs detta av den antityska rörelsen som ett svek. Enligt dessa kritiska 
röster är försöket att tillämpa antisemitismforskningens forskningspara-
digm på andra områden i själva verket antisemitiskt.

Benz pekar på det absurda i denna argumentation och skisserar i res-
ten av sin text utvecklingen av en allmän forskning om fördomar och dis-
kriminering som befruktas av det grundliga teoretiska och metodologiska 
arbete som har utförts inom ramen för antisemitismforskning.

Arbetet med Det vita fältet II har som tidigare nämnts utförts på ide-
ell basis, men medel för sättning och produktion har generöst lämnats 
av Forum för Tysklandsstudier vid Uppsala universitet och av nätverket 
Transform! och Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Följande texter har sakkunniggranskats via redaktionens förmedling 
med hjälp av för författarna anonyma oberoende, docentkompetenta 
granskare: Arnebacks, Hellströms och Norocels artiklar. Dahlström och 
Esaiassons och Wiederers artiklar är översättningar av sakkunniggran-
skade original.

Redaktionen
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Invandringsfrågan och möjligheter 
för invandringsfientliga partier 

att lyckas i Sverige

carl dahlström & peter esaiasson

Inledning
Invandringsfrågan blir allt viktigare i Västeuropa. I några länder – Öster-
rike, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna – har partier 
som är motståndare till invandring kunnat använda frågan för att nå val-
framgångar. I andra länder har invandringsfientliga partier varit mindre 
framgångsrika. I den här artikeln analyserar vi varför skillnaderna är så 
stora. 

Forskning på området har utvecklats snabbt under de senaste decen-
nierna. I dag finns det en omfattande litteratur med teorier kring, bland 
annat, konstitutionella arrangemang (t.ex. Swank & Betz 2003; Norris 
2005), efterfrågan av en politik som minskar invandringen (t.ex. Betz 
1994), utbudet av partier som erbjuder en politik för att minska invand-
ringen (t.ex. Ivarsflaten 2005) och de etablerade partiernas sakfrågestra-
tegier (t.ex. Arzheimer & Carter 2006; Arzheimer 2009; Meguid 2005; 
2008). 

Medan teoriutvecklingen varit snabb begränsas möjligheterna till 
empiriska prövningar av att dataunderlaget är så litet. Visserligen har 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på engelska som ”The Immigration Issue 
and Anti-Immigrant Party Success in Sweden 1970–2006. A Deviant Case Analysis” i tid-
skriften Party Politics, volym 19, nr 2 2013 (http://dx.doi.org/10.1177/1354068811407600). 
Tack till förlaget Sage som tillåtit denna publicering på svenska.

http://dx.doi.org/10.1177/1354068811407600
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några forskare lyckats skapa länderjämförbara data (t.ex. Arzheimer 2009; 
Meguid 2005; Ivarsflaten 2005; Brug, Fennema & Tillie 2005), men med 
tanke på det lilla antalet inblandade länder och det stora antalet tänk-
bara förklaringar finns det all anledning att leta efter fler relevanta data-
observationer (King, Keohane & Verba 1994). Den här artikeln hävdar att 
teoretiskt informerade fallstudier är en möjlig väg framåt (t.ex. George & 
Bennett 2004). 

Mer precist fokuserar artikeln på ett avvikande fall där invandrings-
fientliga partier misslyckats under lång tid, nämligen Sverige. Tre fakto-
rer gör den långa perioden av misslyckanden särskilt intressant: För det 
första tillhör Sverige de länder som påverkats allra mest av internationell 
migration. Fram till 1960-talet var Sverige etniskt homogent. I dag är tolv 
procent av befolkningen född utomlands, och därmed är Sverige ett av 
de mest etniskt heterogena länderna i Europa (OECD 2003; Coleman 
2006). För det andra hade grannländerna Norge och Danmark stora och 
konkurrenskraftiga invandringsfientliga partier långt tidigare än Sverige, 
trots ett mindre inflöde av invandrare (se t.ex. Green-Pedersen & Krog-
strup 2008). För det tredje är de konstitutionella arrangemangen gynn-
samma för nischpartier som konkurrerar genom att introducera nya frå-
gor, vilket illustreras av Miljöpartiets framväxt som ett inflytelserikt grönt 
parti (se Meguid 2008 för en diskussion av nischpartier). 

I riksdagsvalet 2010 lyckades som bekant Sverigedemokraterna att 
utnyttja denna gynnsamma kontext för att ta plats i riksdagen. Vi åter-
kommer till detta val i sammanfattningen, men artikeln fokuserar på 
den långa raden av misslyckade försök från invandringsfientliga partier 
dessförinnan.

Till vårt förfogande har vi unika data som tillåter oss att studera den 
politiska dynamiken under perioden 1970–2006. Vi tycker oss hitta tre 
viktiga resultat. För det första hittar vi inget stöd för de teorier som lyfter 
fram medborgarnas krav på en politik som minskar invandringen. Trots 
att den allmänna opinionen i Sverige vanligtvis beskrivs som tolerant mot 
andra etniska grupper (Sides & Citrin 2007; Hjerm 2007) visar resulta-
ten tydligt att opinionen har varit tillräckligt invandringskritisk för att ett 
framgångsrikt invandringsfientligt parti skulle ha kunnat uppstå. För det 
andra finner vi stöd för de teorier som betonar vikten av partiernas stra-
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tegiska agerande i sakfrågor. I överensstämmelse med några viktiga teo-
rier har de etablerade partierna systematiskt undvikit att använda invand-
ringsfrågan i konkurrensen om rösterna. För det tredje bekräftar våra data 
att etablerade högerpartier är mer benägna att anamma en invandrings-
kritisk politik än etablerade vänsterpartier. 

Artikeln är upplagd på följande sätt: Först gör vi en mer utförlig pre-
sentation av de mest relevanta teorierna på området och diskuterar då 
även vår undersöknings design. Därefter gör vi en kort genomgång av 
svenska invandringsfientliga partier. Därpå följer den empiriska analysen 
av medborgarnas efterfrågan på invandringsfientlig politik samt av parti-
ernas strategiska sakfrågeval under valrörelserna. Sedan uppmärksammar 
vi två kritiska perioder där historien kunde ha tagit en annan och för 
invandringsfientliga partier mer framgångsrik vändning. Slutligen sum-
merar vi resultaten och diskuterar deras implikationer. 

Invandringsfrågan och valframgångar 
för invandringsfientliga partier

Det finns ingen allmänt accepterad terminologi för den partifamilj vars 
valframgångar motiverar denna studie. Ibland refererar man till dessa 
partier som högerextrema (Carter 2005; Mudde 1996), radikala höger-
partier (Norris 2005), radikala högerpopulistiska partier (Rydgren 2010) 
eller populistiska högerradikala partier (Mudde 2007). Vi följer emel-
lertid Brug, Fennema och Tillie (2005, s. 537) och använder deras term 
”invandringsfientliga partier” (anti-immigrant parties, se också Fennema 
1997). Ett annat viktigt begrepp, ”invandringsfrågan”, definierar vi brett 
så att den innefattar både ”reglering av invandringsströmmar och uppe-
hållstillstånd” och ”invandrarpolitik” (Hammar 1985, s. 7).

Forskning om framgångarna för invandringsfientliga partier lyfter 
fram fyra slags förklaringar (för aktuella översikter, se Rydgren 2010; Brug 
& Fennema 2007). Den första typen av förklaringar berör konstitutio-
nella arrangemang som valsystem och parlamentariska spärrar (Jackman 
& Volpert 1996; Norris 2005; Swank & Betz 2003). Den grundläggande 
idén är att invandringsfientliga partier lyckas bäst i proportionella val-
system och i system med låga spärrar. Kanske något överraskande är det 
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empiriska stödet för detta påstående varierande. Medan en del studier hit-
tar stöd för teorin (Jackman & Volpert 1996; Norris 2005; Swank & Betz 
2003), visar andra att valsystemet inte har betydelse på det sätt som teo-
rin förutsäger (Brug, Fennema & Tillie 2005; Carter 2002; Mudde 2007, 
s. 233–237). 

Det svenska fallet illustrerar den begränsade förklaringskraften hos 
teorier om konstitutionella arrangemang. Sveriges valsystem är strikt pro-
portionellt och fyraprocentsspärren är förhållandevis låg i ett europeiskt 
perspektiv (Särlvik 2002). Dessutom har andra nya partier, i första hand 
Miljöpartiet, vunnit plats i riksdagen under perioden. Konstitutionella 
faktorer kan inte heller förklara långsiktiga förändringar i stödet för nya 
partier, eftersom det är ovanligt att valsystem ändras. I resten av vår ana-
lys kommer de konstitutionella faktorerna att hållas konstanta på en nivå 
som är gynnsamma för invandringsfientliga partier.

Utbudsteorier, den andra gruppen av potentiellt intressanta förkla-
ringar, betonar betydelsen av de invandringsfientliga partiernas ideolo-
giska ursprung och historia (Ignazie 1992; Kitschelt 1995; Carter 2002; 
Ivarsflaten 2006; jfr Brug, Fennema & Tillie 2005). Argumentet är att 
partier som härstammar från fascistiska eller nynazistiska organisationer 
har sämre förutsättningar att lyckas än nya partier utan sådant historiskt 
bagage. Den viktigaste orsaken till detta är att partier med ursprung inom 
extremhögern måste komma över en barriär av dåligt anseende för att få 
röster (Ivarsflaten 2006). Vi betraktar helt klart teorierna om historiskt 
bagage som intressanta men i detta sammanhang har de ett begränsat 
förklaringsvärde. Eftersom teorierna är statiska till sin karaktär (ett partis 
ursprung förändras endast långsamt) kan de svårligen förklara enskilda 
invandringsfientliga partiers tillväxt. I den här studien kommer vi därför 
att notera det historiska arvet hos de svenska invandringsfientliga parti-
erna, men prioritera mer dynamiska teorier.

En tredje grupp förklaringar tar sin utgångspunkt i medborgarnas 
efterfrågan av invandringsfientlig politik. Inom det här fältet finns sofis-
tikerade teorier som riktar uppmärksamheten mot moderniseringens för-
lorare (Betz 1994), mot massarbetslöshet (Lubbers, Gijsberts & Scheepers 
2002; Arzheimer 2009), främlingsfientliga attityder (Knigge 1998) och 
nivån på invandringen (Golder 2003). Argumentet är att olika sorters 
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hot skapar en efterfrågan på invandringsfientlig politik. I den här arti-
keln är det mindre viktigt exakt varför individer stöder en invandrings-
fientlig politik. Eftersom medborgarnas avfärdande av deras idéer är den 
självklara utgångspunkten när det gäller att förklara invandringsfientliga 
partiers misslyckande är ambitionen här bara att undersöka om det, trots 
partiernas misslyckande, faktiskt har funnits en substantiell efterfrågan 
för invandringsfientlig politik i Sverige.

I europeiska jämförelser brukar forskare betrakta den svenska opini-
onen som tolerant mot andra grupper och som positiv till en generös 
invandringspolitik (Sides & Citrin 2007; Hjerm 2007). Relativa jämfö-
relser säger emellertid inte att efterfrågan är låg också i absoluta termer. 
Efter en översikt av litteraturen drar Mudde (2007, s. 222) slutsatsen att 
”nativism” och andra populistiska högerradikala attityder är vitt spridda 
över Europa. För att påpeka det uppenbara behöver dessutom invand-
ringsfientliga partier bara begränsat väljarstöd för att få representation i 
riksdagen. 

Den fjärde typen av förklaringar fokuserar på de etablerade partiernas 
sakfrågestrategier. Sakfrågestrategier är viktiga eftersom de påverkar både 
vem som äger invandringsfrågan, och vilken betydelse den får (Arzheimer 
2009; Arzheimer & Carter 2006; Bale 2003; Green-Pedersen & Krogs-
trup 2008; Meguid 2005; 2008). Det är framför allt två konkurrerande 
hypoteser från dessa teorier som är intressanta för oss. Enligt den för-
sta hypotesen kan etablerade partier hindra invandringsfientliga partier 
genom att närma sig deras politiska sfär och ta över invandringsfrågan 
(Brug, Fennema & Tillie 2005). Enligt den andra hypotesen bör etable-
rade partier i stället lägga mindre vikt vid invandringsfrågan, eftersom 
invandringsfientliga partier kommer att vinna röster på att en stor del av 
den allmänna debatten handlar om deras huvudfråga (Arzheimer 2009; 
Arzheimer & Carter 2006, s. 439; Bale 2003, s. 67). Det finns empiriska 
studier som stöder båda hypoteserna, men de har nästan aldrig testats 
samtidigt i en och samma studie.

Ytterligare insikter erbjuds av vad man kan kalla ”nischpartiteorin”, 
som handlar om hur nya partier når framgång genom att politiserar nya 
frågor. Invandring och miljöfrågor är två exempel på frågor som förs fram 
av nischpartier. Bonnie Meguid (2005; 2008), den ledande teoretikern 
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på området, menar att etablerade partier generellt sett använder tre sak-
frågestrategier för att försöka bemöta dessa partier: avvisningsstrategin 
(att undvika sakfrågan, vilket förväntas minska stödet för nisch partiet); 
anpassningsstrategin (att röra sig närmare nischpartiets position i sakfrå-
gan, vilket också förväntas minska stödet för nisch partiet); och konfron-
tationsstrategin (att ta avstånd från nischpartiets position i sakfrågan, vil-
ket förväntas öka stödet för nisch partiet). Eftersom distinktionen mellan 
anpassningsstrategin och konfrontationsstrategin identifierar två olika 
vägar för de etablerade partierna att ta upp invandringsfrågan tillför teo-
rin viktig komplexitet till området.

Om vi slutligen riktar uppmärksamheten mot de etablerade partiernas 
motiv, så hävdar Bale (2003; 2008) att högerpartier allmänt sett har mest 
att vinna på att flytta sin agenda närmare de invandringsfientliga parti-
ernas agenda. Han anger två skäl till detta. För det första äger högerpar-
tier traditionellt frågor som ofta betonas av invandringsfientliga partier, 
såsom skärpningar av reglerna för invandringen, hårdare tag inom kri-
minalpolitiken och mot fusk inom välfärdssystemen (Bale 2008, s. 320). 
För det andra har högerpartier ett strategiskt intresse av att avlägsna ”vad 
som i grund och botten är en konstlad begränsning av varje högerblocks 
storlek i ett parlament” (Bale 2003, s. 69).

Undersökningsdesign och data
I länderjämförande forskning används fallstudier ofta i illustrerande syfte. 
Här är dock ambitionen en annan. Studien kommer att undersöka stö-
det för konkurrerande teorier i ett nationellt sammanhang. Vi använder 
teorierna som beskrivits ovan för att identifiera vilka aspekter av utveck-
lingen som är viktiga och jämför vad som egentligen hände med de pre-
diktioner som kan härledas från respektive teori. I metodlitteraturen är 
det välkänt att fallstudier inte kan utgöra någon avgörande kritisk pröv-
ning av teorier (t.ex. Lieberson 1991). Även om vi tar hänsyn till dessa 
begränsningar ger emellertid vår studie ett relevant bidrag till mer tradi-
tionellt jämförande design. 

Vi har härlett tre empiriska frågor ur litteraturen: 1. Är medborgarnas 
efterfrågan av invandringsfientlig politik tillräcklig för ett starkt invand-



21

dahlström & esaiasson | invandringsfrågan

ringsfientligt parti? 2. Har etablerade partier strävat efter att tona ner bety-
delsen av invandringsfrågan i valdebatterna? Och, om invandring varit en 
betydelsefull sakfråga, har partiernas sakfrågestrategier varit huvudsakli-
gen konfrontativa eller anpassningsorienterade? 3. Är Moderaterna, som 
det största etablerade partiet inom den politiska högern, mer frestade att 
introducera en kraftigt invandringsbegränsande politik i valdebatterna än 
Socialdemokraterna och andra partier till vänster?

För att mäta medborgarnas efterfrågan av invandringsfientlig poli-
tik förlitar vi oss på data från SOM-undersökningarna, de årliga survey-
under sök ningar som genomförs vid Göteborgs universitet. Undersök-
ningarna är av hög kvalitet och omfattar ett representativt urval av vuxna 
och ungdomar som bor permanent i Sverige (Holmberg & Weibull 2009; 
se vidare SOM-institutets hemisda http://www.som.gu.se). Vi använder 
också surveydata från Svenska valforskningsprogrammet om riksdagsle-
damöter och väljare (Holmberg 1994; se vidare programmets hemsida 
http://www.valforskning.pol.gu.se).1 För att fånga de etablerade partier-
nas sakfrågestrategier studerar vi i första hand vilka frågor partierna tagit 
upp under valkampanjerna. Här förlitar vi oss på primärdata från POP-
studien, som är en detaljerad kvantitativ innehållsanalys av valmanifest 
och tevedebatter (Esaiasson & Håkansson 2009).

Utbudet av invandringsfientliga partier i Sverige
Trots att Sverige under lång tid inte hade något invandringsfientligt parti 
på nationell nivå, har det funnits partier som fört fram invandringskri-
tisk politik på lokal nivå under några decennier. I mitten av 1980-talet 
vann Skånepartiet mandat i några kommuner i Skåne. Efter en omtalad 
omröstning om mottagandet av flyktingar i deras kommun kunde ett 
annat öppet främlingsfientligt parti, Sjöbo partiet, få ytterligare represen-
tation i kommunerna i Skåne. I enlighet med utbudsteorierna var båda 

1. Svarsfrekvensen för riksdagsundersökningarna, som har genomförts regelbundet 
sedan 1985, är över 90 procent bland de 349 ledamöterna. Forskningsledare är Sören 
Holmberg (1985–2010), Peter Esaiasson (1985–1994) och Martin Brothén (1994–2006). 
Detaljerade beskrivningar finns i Brothén och Holmberg (2003) och Brothén, Holmberg 
och Eriksson (2007).

http://www.som.gu.se
http://www.valforskning.pol.gu.se
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dessa regionalt framgångsrika partier nybildade utan besvärande kopp-
lingar till ett ideologiskt extremt ursprung (Integrationsverket 2006; 
Rydgren 2002; Widfeldt 2004).

Tabell 1 visar valresultat för de båda hittills mest framgångsrika 
invandringsfientliga partierna på nationell nivå: Ny demokrati och 
Sverige demo kra terna. Ny demokrati skapades strax innan valet 1991. 
Partiet lyckades få 6,7 procent av rösterna på nationell nivå och fick 25 
riksdagsplatser. Emellertid föll stödet till 1,2 procent redan i det följande 
valet, och partiet upplöstes kort därefter. 

Tabell 1. Ny demokratis och Sverigedemokraternas 
resultat vid riksdagsvalen 1988–2006 i procent

1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010

Ny demokrati – 6,7 1,2 0,2 – – –

Sverigedemokraterna* 0,0 0,1 0,2 0,4 1,4 2,9 5,7

Anmärkning: Sverigedemokraterna grundades 1988 och Ny demokrati 1991.

* Valresultaten 1988, 1991 och 1994 är ungefärliga, baserade på Sverigedemokraternas 
egna uppgifter.

Källor: SCB och Valmyndigheten.

För närvarande är förstås Sverigedemokraterna störst. Partiet skapades 
1988 ur den nationalistiska och främlingsfientliga organisationen Bevara 
Sverige svenskt (Rydgren 2004). Även om partiet var långt under spär-
ren på fyra procent, tredubblade det sitt stöd på nationell nivå i valet 
2002 och dubblade det igen i valet 2006. På den lokala nivån har partiet 
snabbt ökat sitt stöd; efter valet 2006 fick det representation i 140 av 290 
kommuner (en ökning från 29 kommuner år 2002 och 5 år 1998). Under 
valkampanjen 2010 fick Sverigedemokraterna mycket uppmärksamhet i 
den offentliga debatten och politiska experter förväntade att de skulle ta 
sig in i riksdagen. Som förutsett gick de också framåt och fick stöd från 
5,7 procent av väljarna och tog sig därmed över spärren till riksdagen. De 
vann också ytterligare platser i kommunerna och är sedan valet år 2010 
representerade i 245 kommuner av 290.

Den snabba framgången för Ny demokrati jämfört med Sverige demo-
kra terna stämmer överens med vad utbudsteorier säger om betydelsen av 
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de invandringsfientliga partiernas bakgrund (se t.ex. Ivarsflaten 2006). 
Emellertid hade Ny demokrati, som vi ska visa nedan, till en början en 
mer varierad politisk agenda än Sverigedemokraterna, som länge nästan 
uteslutande ägnade sig åt invandringskritik. Dessutom kan utbudsteorier 
inte ensamma förklara att Ny demokrati försvann så snabbt eller att stö-
det ökat för Sverigedemokraterna. Även om vi anser att utbudsteorier kan 
ge en del av förklaringen, riktar vi vår uppmärksamhet mot teorier som 
har möjlighet att förklara den dynamiska utvecklingen av de invandrings-
fientliga partiernas attraktivitet.

Medborgarnas efterfrågan på invandringsfientlig politik
Kan den långa perioden av misslyckanden för invandringsfientlig politik 
bero på att medborgarnas efterfrågan varit låg? Eftersom nivåskattningar 
av medborgarnas attityder är förknippade med metodproblem kommer 
vi att titta på olika indikatorer och använda olika referenspunkter.

Vi utgår från medborgarnas stöd för ett politiskt förslag om att ”ta 
emot färre flyktingar i Sverige”, som funnits med i SOM-undersökning-
arna under lång tid. Kärnan i invandringsfientliga partiers program är att 
begränsa invandringen. Att ändra invandringspolitiken i restriktiv rikt-
ning är därmed en viktig del av den ambitionen. Vi betraktar svar på 
den enkätfrågan som en indikator på efterfrågan av invandringsfientlig 
politik.

Under perioden mellan åren 1990 till 2006 har andelen respondenter 
som stöder en mer restriktiv invandringspolitik aldrig understigit 43 pro-
cent, som högst har den varit 65 procent (Demker 2009, s. 49). Dessutom 
kan stöd för en restriktiv politik inte avskrivas som en effekt av hur frå-
gan har ställts eller hur svarsalternativen har utformats. Vid en omvänd 
formulering av det politiska förslaget, där ett instämmande svar indikerar 
stöd för en generös invandringspolitik, är det bara omkring 20 procent av 
de svarande som uttrycker stöd för en mer liberal politik (Demker 2009, 
s. 49). 

Resultaten från riksdagsundersökningarna är en annan referenspunkt. 
Som man kan se i asterisknoten till figur 1 (nedan) är den högsta ande-
len riksdagsledamöter som stöder en mer restriktiv politik 17 procent (år 
1994), och stödet bland ledamöterna ligger vanligen under 10 procent. 
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Mätt med en och samma intervjufråga tycker medborgarna uppenbar-
ligen att restriktiv invandringspolitik är mer attraktiv än vad deras valda 
representanter gör.2

Har invandringsfrågan en särskild karaktär? Forskning om politisk 
lyhördhet visar att valda ledamöter oftast är ganska känsliga för väljar-
nas politiska önskemål (se Lax & Phillips 2009 och den litteratur som 
refereras där). Åtminstone när det gäller centrala politiska frågor är det 
ovanligt att valda representanter inte anpassar sina åsikter efter medbor-
garnas. Om representanterna inte gör den anpassningen indikerar det 
att medborgarnas efterfrågan av invandringsfientlig politik inte helt har 
tillfredsställts.

Som ett mått på lyhördheten i förhållande till medborgarnas attityder 
visar figur 1 skillnaden i procentenheter mellan riksdagsledamöternas och 
medborgarnas stöd för ett förslag om att ”ta emot färre flyktingar i lan-
det” vid riksdagsvalen 1994–2006. Höga tal indikerar en stor skillnad mel-
lan politikerna och den allmänna opinionen vid ett enskilt tillfälle, och 
utvecklingen över tid avspeglar lyhördheten. Som referenspunkt inklu-
derar vi motsvarande information om politiska förslag som gäller miljön 
(”förbud mot bilar i innerstaden”) och den dominerande höger–vänster-
dimensionen (”minska storleken på den offentliga sektorn”).

Resultaten indikerar att invandringsfrågan verkligen är speciell. 
Nivån på den bristande överensstämmelsen mellan riksdagsledamöterna 
och väljarna är genomgående tre till fyra gånger högre än när det handlar 
om miljö skydd och vänster–höger-politik. Dessutom är den bristande 
överensstämmelsen mycket större än för något annat politiskt förslag 
som ingår i undersökningarna 1994, 1998 och 2002, och näst störst för 
2006.3

Sist i det här avsnittet undersöker vi om medborgarna visserligen efter-
frågar en mer invandringsfientlig politik men ger den låg prioritet jämfört 

2. Resultaten för varje parti presenteras i tabell 4 nedan (s. 35), och diskuteras i ett 
påföljande avsnitt.
3. Den största oenigheten 2006 handlade om ett förslag om att låta Turkiet inträda i 
EU, vilket också speglar invandringsfrågan. Antalet identiskt formulerade politiska för-
slag som inkluderas i Svenska valforskningsprogrammets studier varierar en aning under 
åren: 20 förslag år 1994; 12 år 1998; 17 år 2002; 19 år 2006. 8 förslag har inkluderats i alla 
fyra studierna.
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Figur 1. Nivå på politisk oenighet mellan riksdagsledamöter 

och vuxna medborgare 1994–2006

Anmärkning: Skillnaden i procentandelar mellan riksdagsledamöter och vuxna medbor-
gare angående förslag (väldigt eller ganska bra).

* Riksdagsledamöter/medborgare som stöder förslaget i procent: 17/70 (1994), 9/61 
(1998), 7/57 (2002), 8/48 (2006).

Källa: Holmberg (1996; 2002; 2004; 2010).

med andra frågor. Om medborgarna anser att invandringsfrågan är lågt 
prioriterad, kan efterfrågan på invandringsfientlig politik vara otillräckligt 
för att invandringsfientliga partier ska ha framgång.4

Som mått på hur viktig sakfrågan är, använder vi en öppen fråga om 
”det viktigaste problem som landet står inför i dag” från SOM-undersök-
ningarna 1987–2006. Vi vet från tidigare forskning, till exempel under-
sökningar om relationen mellan opinion och policy när det gäller frågan 
om gränskontroll och asyl i Storbritannien (Jennings 2009), att de flesta 
individer som ser invandring som ett stort problem vill ha en restriktiv 
invandringspolitik. Enligt SOM-undersökningarna stödde mellan 60 och 
80 procent av de svarande som såg ”invandring” som ett viktigt problem 

4. En komplicerande faktor är att sakfrågans betydelse beror på vilka strategier partierna 
har för att bygga sina agendor (t.ex. Zaller 1992). Eftersom en sakfråga kan göras viktig 
om den förs fram av de etablerade partierna, betyder den låga vikten hos invandringsfrå-
gan inte att den saknar potential att locka väljare. De etablerade partiernas sakfrågestra-
tegier diskuteras i följande avsnitt.
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för landet också förslaget att minska flyktinginvandringen. Figur 2 visar 
andelen svarande som identifierar ”invandring” som ett viktigt problem 
för varje år. Som referenspunkt inkluderar vi motsvarande information 
om ”miljöfrågan” och om den sakfråga som nämns av de flesta av de sva-
rande (”huvudfrågan”). Vi inkluderar också information om den årliga 
rankningen av ”invandring” på en lista av 17 frågor och problem.5

Resultaten indikerar att ”invandring” är något som bekymrar medbor-
garna. Varje år identifierar mellan sju och tjugofem procent av de svarande 
”invandring” som ett av de viktigaste problem som Sverige står inför. 
Enligt rankningen hamnar ”invandring” hela tiden bland landets vikti-
gaste problem. Det är inte medborgarnas främsta bekymmer – inte något 
år identifieras ”invandring” som landets främsta problem – men från mit-
ten av 1990-talet har det varit jämförelsevis viktigare än ”miljön”.

Medan frågan är relativt viktig under de flesta av dessa år, framstår det 
tidiga 1990-talet som en exceptionell period. Under två år efter varandra, 
1992 och 1993, hörde ”invandring” till de tre viktigaste problemen. Detta 
var år när Sverige tog emot ett ovanligt stort inflöde av flyktingar från det 
krigshärjade före detta Jugoslavien (Dahlström 2004, s. 50–55), och även 
upplevde våldsamma aktioner mot flyktingförläggningar och enskilda 
invandrare (Lodenius & Larsson 1994). Landet drabbades samtidigt av 
en ekonomisk recession som motiverade drastiska nedskärningar i väl-
färdssystemen (Anderson 2001; Lindvall 2004). Med början vid valåret 
1994 minskade betydelsen till en lägre nivå (om än högre än innan kris-
åren). Vi kommer att titta mer på den här kritiska perioden i ett senare 
avsnitt.

Vår övergripande slutsats är att den svenska opinionen om invand-
ring skiljer sig åt i grad men inte i art från andra västeuropeiska länder. 
Det verkar orimligt att hävda att låg efterfrågan av deras politik kan för-
klara den långa följden av misslyckanden för invandringsfientliga partier 
i Sverige.

5. Följande frågor och problem registrerades i SOM-undersökningarna: hälso vård, sys-
selsättning, miljön, utbildningen, ekonomin, pensioner och äldrevård, lag och ordning, 
socialförsäkringar, skatter, familjepolitik, transporter, moraliska frågor, energi politik, pri-
vatiseringar av offentlig sektor, jordbruk, Europeiska unionen. Upp till tre frågor regist-
rerades för varje respondent.
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Figur 2. De viktigaste problem som landet står inför, 1987–2006

Anmärkning: Andel i procent av respondenter som nämner invandringen och miljön 
som de viktigaste frågorna för Sverige i dag. Miljön och huvudfrågan finns med för jäm-
förelsens skull. Från 1987 till 1990 var miljön den främsta sakfrågan.

* Rankning för varje år: 8, 9, 7, 4, 7, 3, 3, 6, 6, 5, 6, 9, 6, 6, 5, 4, 6, 6, 6 och 5 av 17.

Källa: Holmberg och Weibull (2009, s. 12–13).

Etablerade partiers sakfrågestrategier
I det här avsnittet ska vi undersöka de etablerade partiernas priorite-
ring av invandringsfrågan under valkampanjerna. Enligt Meguids (2005; 
2008) terminologi indikerar en svag betoning av sakfrågan att partierna 
valt en avvisande sakfrågestrategi. Stark betoning kan indikera anpass-
ning till invandringsfientliga partier lika väl som konfrontation. För att 
skilja mellan de senare strategierna, undersöker vi vilka politiska positio-
ner som intas.

Figur 3 (nedan) visar andelen budskap som ägnas åt invandring i val-
manifesten 1970–2006. Åter används miljöfrågan och den sakfråga som 
vid varje tillfälle får mest uppmärksamhet som referenspunkter. Tabell 3 
(nedan, s. 33) ger detaljerad information om de individuella partierna.

Som framgår av figur 3 och tabell 3 är det i regel bara en liten andel 
av budskapen som handlar om invandringspolitik (mellan noll och fyra 
procent). Man kan jämföra med miljöfrågan, som varierar från två till tio 
procent. Det är viktigt att notera att vid valet 1988, när Miljöpartiet för 
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första gången tog sig in i riksdagen, låg deras favoritfråga högt på agen-
dan för de etablerade partierna (i ett försök att anpassa sig, uttryckte de 
etablerade partierna ett starkt stöd för miljöskydd). Resultaten verkar helt 
klart stödja uppfattningen att de etablerade partierna använt en avvisande 
sakfrågestrategi mot invandringsfientliga partier. 

Valmanifesten innehåller budskap som formuleras före valkampan-
jerna. För att fånga hur sakfrågestrategierna utvecklas under kampanjen 
visar figur 4 (och tabell 3 nedan) vilken andel av budskapen som ägnas åt 
invandringen i SVT:s avslutande partiledardebatt två dagar innan valda-
gen 1970–2006 (se vidare t.ex. Esaiasson 1992).

Även nu är huvudmönstret att de etablerade partierna ägnat lite upp-
märksamhet åt invandringsfrågan och därmed valt en avvisande sakfråge-
strategi. Under huvuddelen av de undersökta åren har andelen budskap 
som ägnats åt invandringen varierat mellan noll och en procent när kam-
panjen nått in i sitt mest intensiva stadium. Med början vid valet 1985 
har till exempel miljöfrågor spelat större roll i partiernas valbudskap. Det 
finns emellertid två undantag från det allmänna mönstret att inte tala om 
invandringen i de tevesända debatterna och det är valen 1994 och 2002. 
Vi återvänder strax till dessa val.
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Figur 3. Politiska frågor i valmanifest, 1970–2006

Anmärkning: Andel i procent av valmanifest som ägnas åt invandringsfrågor. Miljön och 
huvudfrågan finns med för jämförelsens skull.

Källa: Esaiasson och Håkansson (2009).
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Figur 4. Politiska frågor i tevesända partiledardebatter, 1970–2006

Anmärkning: Andel i procent av debattiden som ägnas åt invandringsfrågan. Miljön och 
huvudfrågan finns med för jämförelsens skull.

Källa: Esaiasson och Håkansson (2009).

Medan innehållsanalys av manifest och tevesända debatter är viktiga, 
finns det två begränsningar för dessa indikatorer. För det första kan par-
tier kommunicera med väljare även genom andra forum (Naurin 2009). 
För det andra täcker vår analys enbart tydligt uttryckta budskap. Det 
senare är problematiskt eftersom det är väl känt att partier ibland använ-
der implicita sätt att kommunicera sina uppfattningar (Gilens 1999; 
Federico 2004).

För att få en mer komplett bild av invandringsfrågans ställning i val-
kampanjerna använder vi oss av väljarnas uppfattningar om partiernas 
kampanjfrågor såsom de fångas av en öppen fråga i de svenska väljar-
under sök ning arna. Mer specifikt har de svarande ombetts att ange vilka 
frågor varje parti har betonat mest under kampanjen (Oscarsson & 
Holmberg 2008, s. 52). Figur 5 (nedan) visar den högsta andel av svarande 
som uppfattade att invandringen var den viktigaste sakfrågan för vart och 
ett av de etablerade partierna (se också tabell 3). Liksom tidigare används 
miljöfrågan och valets viktigaste sakfråga som referenspunkter. 

Man kan generellt säga att resultaten i figur 5 återspeglar de båda tidi-
gare indikatorerna. Mellan 1982 och 1988 såg bokstavligen inga svarande 
invandringen som en viktig sakfråga för något av de etablerade partierna. 
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Detta förändrades tillfälligt vid valet 1991, när andelen som ansåg att 
invandringsfrågan var viktig för ett visst specifikt parti ökade till tio pro-
cent, men sedan föll tillbaka till tre procent 1994 och noll procent 1998. 
Sett till hela perioden är det uppenbarligen bara en liten andel av de sva-
rande som uppfattar invandringen som en central sakfråga för de etable-
rade partierna. 

Det ska dock noteras att indikatorn väljaruppfattningar också visar 
ett viktigt undantag från det allmänna mönstret om att ge låg proritet åt 
invandringsfrågan: vid valet 2002 uppfattade 56 procent av de svarande 
invandringsfrågan som viktig för ett visst etablerat parti. Uppenbarli-
gen hände något ovanligt vid den här kampanjen som bör undersökas 
ytterligare.

Utifrån de resultat som presenterades ovan, kan man dra slutsatsen 
att alla etablerade partier använt en avvisande sakfrågestrategi gente-
mot invandringen vid nio av de tolv val som inkluderats i vår analys. I 
tre fjärde de lar av de val som inträffade under en period när den etniska 
hetero geni te ten ökade på ett betydande sätt i Sverige, använde alltså de 
etablerade partierna inte alls invandringsfrågan för att vinna röster. Vid 
de återstående valen, 1991, 1994 och 2002, visar några av indikatorerna att 
åtminstone något parti gav högre prioritet åt invandringsfrågan, vilket gör 
att det blir mindre självklart hur sakfrågestrategin ska klassificeras.

Vid valet 1991 trädde partiet Ny demokrati in på valarenan genom att 
driva en anti-etablissemangskampanj, som inkluderade invandringsfient-
lig politik. Detta ledde till kritiska reaktioner framför allt från Folkpartiet. 
I figur 5 (med detaljer i tabell 3) kan vi se att väljare för första gången upp-
fattade att ”invandring” var en sakfråga som prioriterades av ett etablerat 
parti. Vid den tevesända partiledardebatten 1994 verkade invandringsfrå-
gan ha ökat lite i betydelse, vilket man kan se i figur 4 (dess andel av tiden 
i partiledardebatten ökade från en till fyra procent).6 

Under valkampanjen 2002 nådde invandringsfrågan sin största bety-
delse enligt våra indikatorer. Skälet till detta är att Folkpartiet sent under 
kampanjen introducerade ett kontroversiellt invandringspolitiskt förslag, 
vilket ledde till reaktioner från de andra partierna. 

6. Om Ny demokrati inkluderas i vår kodning av tevedebatten, ökar andelen som ägnas 
åt invandringsfrågan till tio procent, vilket gör den till den tredje största sakfrågan.
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Figur 5. Väljarnas uppfattning av den främsta sakfrågan 
för något politiskt parti under kampanjerna 1982–2006

Anmärkning: Andel i procent av väljarna som upplever invandringsfrågor som den vik-
tigaste sakfrågan för något politiskt parti under valkampanjen. Miljön och valets huvud-
fråga finns med för jämförelsens skull. Från 1988 till 1994 var miljön den främsta sakfrå-
gan, och under 2002 var invandring den främsta sakfrågan. 

Källor: Gilljam och Holmberg (1990; 1993; 1995); Holmberg (1984; 2000); Holmberg 
och Gilljam (1987); Holmberg och Oscarsson (2004); Oscarsson och Holmberg (2008).

För att kategorisera de etablerade partiernas sakfrågestrategier 1991, 
1994 och 2002 ska vi titta ytterligare på sammanhanget kring dessa val. 

Två avgörande perioder: 1991–1994 och 2002–2006
Vad gäller perioden 1991 till 1994 är experterna oeniga om vilken strategi 
som användes av de etablerade partierna. Några hävdar att invandrings-
frågan blev viktigare när de etablerade partierna anpassade sig till Ny 
demokratis framgångar i valet 1991 (Green-Pedersen & Odmalm 2008, 
s. 373–374; Hammar 1999, s. 179). Andra hävdar emellertid att frågan inte 
blev viktig för de etablerade partierna under dessa år (Dahlström 2004, 
s. 76; Green-Pedersen & Krogstrup 2008; Rydgren 2002, s. 39).

Vårt empiriska material visar att det tidiga 1990-talet var en kritisk 
period, men vi vidhåller att de etablerade partierna försökte få bort sak-
frågan från den offentliga agendan, snarare än integrera den i sina egna 
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plattformar. För det första ska noteras att Ny demokrati under den fram-
gångsrika valkampanjen 1991 använde ett anti-etablissemangsbudskap; 
den invandringsfientliga retoriken var en del av deras kampanj, men det 
var inget huvudtema. I själva verket visar resultaten som presenteras i 
tabell 2 att till och med miljöfrågor var viktigare än invandring i 1991 
års kampanj. Enbart i Ny demokratis återvalskampanj 1994 blev invand-
ringen huvudfrågan (Rydgren 2002, s. 33–34, observerar samma sak). 
Eftersom invandringen var ett mycket mer centralt tema 1994 än 1991, 
var Ny demokrati följaktligen känsligare 1994 för den avvisande strategin 
från de etablerade partiernas sida.7

Tabell 2. Ny demokrati och invandringsfrågan (procent)

Valmanifest Tevedebatter Upplevd betydelse 
av utspel

1991 1994 1991 1994 1991 1994

Invandring 4 10 8 44 9 29

Miljö 5 5 2 1 1 1

Huvudfråga 16 10 17 44 21 29

Anmärkning: Värdena visar proportionen av utspel för varje fråga vid valkampanjerna 
1991 och 1994.

Källa: Esaiasson och Håkansson (2009) för valmanifest och tevedebatter; Gilljam och 
Holmberg (1993; 1995) för upplevd betydelse av partiernas utspel.

Som visas i det föregående avsnittet (figur 3–5) hörde inte invandringsfrå-
gan till de viktigare frågorna på den aggregerade nivån 1991. Det samma 
gäller om vi tittar på de enskilda partierna. I tabell 3 nedan använder vi 
mer detaljerad information som tydligt visar att inget av de etablerade 
partierna övergav den avvisande strategin.

7. Det kan verka motsägelsefullt att koda Ny demokrati som ett ”invandringsfientligt” 
parti redan 1991, eftersom invandringsfientlig politik då bara var en del av deras kam-
panj. Men även om Ny demokrati inte betonade sin anti-invandringsagenda lika hårt 
1991 som 1994, var deras politik betydligt striktare än de andra partiernas (se Rydgren 
2002; 2004).
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Tabell 3. De etablerade partierna och 
invandringsfrågan 1991–2006 (procent)

1991 1994 1998 2002 2006

Vänsterpartiet Valmanifest 1 2 2 3 3

Tevedebatter 1 5 1 8 0

Upplevd betydelse av utspel 0 1 2 3 1

Socialdemokraterna Valmanifest 3 1 2 3 3

Tevedebatter 0 1 2 4 0

Upplevd betydelse av utspel 0 0 0 5 1

Miljöpartiet Valmanifest 0 0 6 4 6

Tevedebatter 0 3 4 15 0

Upplevd betydelse av utspel 0 0 0 0 1

Centerpartiet Valmanifest 2 0 1 5 3

Tevedebatter 0 0 0 4 1

Upplevd betydelse av utspel 0 0 0 1 0

Folkpartiet Valmanifest 1 3 3 6 6

Tevedebatter 1 2 0 5 0

Upplevd betydelse av utspel 10 3 0 56 18

Moderaterna Valmanifest 2 1 2 2 5

Tevedebatter 0 12 0 9 0

Upplevd betydelse av utspel 0 0 0 2 0

Kristdemokraterna Valmanifest 3 2 0 1 3

Tevedebatter 4 6 0 9 0

Upplevd betydelse av utspel 0 2 0 1 0

Källa: Esaiasson och Håkansson (2009) för valmanifest och tevedebatter; Holmberg och 
Oscarsson (2004), Oscarsson och Holmberg (2008) för upplevd betydelse av partiernas 
utspel.

Om vi går vidare till 1994 års val tog de etablerade partierna entydigt 
avstånd från Ny demokrati, snarare än att anpassa sig till en invandrings-
fientlig retorik som kunde ha fått ett genomslag inom betydande väljar-
grupper. I en ovanlig manifestation av enighet i tevedebatten strax innan 
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valdagen, gjorde partiledarna i de etablerade partierna klart att invand-
ringen var en ickefråga: ”skamlig” var ett av många adjektiv som användes 
för att karakterisera Ny demokratis uttryckligen främlingsfientliga poli-
tiska förslag (Dahlström 2004, s. 76–78). Vi menar att denna gemen-
samma aktion är ett särskilt fall av avvisande sakfrågestrategi; väljare som 
attraherades av Ny demokrati fick veta att deras åsikter var oacceptabla. 
De etablerade partierna underströk att invandring inte var en viktig sak-
fråga och mycket få väljare uppfattade också att de etablerade partierna 
betonade sakfrågan under kampanjen (tabell 3).

Även om det är tydligt vilken sakfrågestrategi som valdes finns det 
andra detaljer vid 1994 års val som är viktiga för vår förståelse av de olika 
etablerade partierna. Bale (2003) hävdar som nämnts att etablerade höger-
partier har mest att tjäna på att försöka ta över invandringsfrågan. Om 
man tar hänsyn till det är det oväntat att Moderaterna deltog i den avvi-
sande strategin. Vid en närmare granskning verkar det som om parti led-
ning ens strategiska beslut orsakade interna konflikter. Tabell 4 visar den 
politiska oenigheten mellan riksdagsledamöterna och partiernas väljare 
om ett restriktivt invandringspolitiskt förslag mellan 1994 och 2006.

Efter 1994 års val hade de flesta moderata riksdagsledamöter ungefär 
samma åsikt som sina väljare när det gällde att förespråka mer restriktiv 
invandringspolitik, vilket är unikt i de mätningar som vi presenterar.8 De 
moderata riksdagsledamöterna förändrade också sedan sin syn 1998, och 
avlägsnade sig från väljarna. För att ta ett motsatt exempel reagerade de 
socialdemokratiska ledamöterna, som löpte risk att förlora substantiellt 
till radikala invandringsfientliga partier, på ett annat sätt på situatio-
nen. Medan en majoritet av de socialdemokratiska väljarna fortsatte att 
vara positiva till förslaget att minska antalet flyktingar, hade övervägande 
delen av riksdagsledamöterna motsatt åsikt, både 1994 och 1998.

Resultaten antyder att Moderaternas partiledningen inte hade fullt 
stöd av sin riksdagsgrupp när den avfärdade Ny demokratis invand-
ringsfientliga politik 1994. Historien kunde ha tagit en annan riktning 
under 1990-talets första hälft eftersom förmodligen betydande delar av 

8. Oturligt nog för den här studiens syfte, men indirekt till stöd för vårt argument att 
invandringen varit en sakfråga av mindre vikt, var 1994 års valundersökning den första 
att fråga deltagarna om detta politiska spörsmål.



35

dahlström & esaiasson | invandringsfrågan

Moderaternas riksdagsgrupp var frestade att anta en mer tydlig invand-
ringsfientlig politik. Det visar hur stark den avvisande konsensusen 
på partiledarnivå var på den tiden. Inte ens när riksdagsledamöternas 
politiska inställning överensstämde med deras väljares betonade partiet 
invandringsfrågan.

Tabell 4. Överensstämmelse mellan riksdagsledamöter och deras 
respektive väljare beträffande ett politiskt förslag om att landet ska 

acceptera färre flyktingar (procent)

Vä
ns

te
rp

ar
tie

t

M
ilj

öp
ar

tie
t

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a

C
en

te
rp

ar
tie

t

Fo
lk

pa
rt

ie
t

M
od

er
at

er
na

K
ris

td
em

ok
ra

te
rn

a

1994

Riksdagsledamöter 0 0 9 6 0 74 0

Väljare 51 40 75 74 43 78 56

Nivå på överensstämmelsen −51 −40 −66 −68 −43 −4 −56

1998

Riksdagsledamöter 0 0 4 17 0 28 6

Väljare 54 41 63 58 30 71 58

Nivå på överensstämmelsen −54 −41 −59 −41 −30 −43 −52

2002

Riksdagsledamöter 0 0 7 0 0 28 11

Väljare 32 24 60 85 51 71 53

Nivå på överensstämmelsen −32 −24 −53 −65 −51 −43 −42

2006

Riksdagsledamöter 0 0 2 4 4 22 10

Väljare 23 17 50 40 39 60 46

Nivå på överensstämmelsen −23 −17 −48 −36 −35 −38 −36

Källa: Holmberg (1996; 2002; 2004; 2010).

Tabell 3 ovan visade vilken vikt som tillmättes invandringsfrågan enligt 
våra tre indikatorer (valmanifest, tevedebatter och den upplevda vikten av 
utspel). Både Moderaterna och Socialdemokraterna fick låga värden på alla 
tre indikatorerna, vilket visar att alla etablerade partier, oavsett deras poli-
tiska positioner, agerade avvisande till och med under 1994 års kampanj.
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Under perioden 2002 till 2006 var ekonomin i ett mycket bättre skick 
(SCB 2005) och det offentliga stödet för en mer restriktiv invandringspo-
litik var lägre än under det tidiga 1990-talet (Demker 2009, s. 49). Trots 
det skilde sig 2002 års val mest från det allmänna mönstret av lågt intresse 
för invandringsfrågan. Huvudorsaken till detta är ett politiskt förslag från 
Folkpartiet om att introducera ett språktest som krav för medborgar-
skap (Boréus 2006, s. 134). Förslaget kom in sent i kampanjen, men fick 
snabbt ökad betydelse på grund av skarp kritik från Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Boréus 2006, s. 133–134; Holmberg & 
Oscarsson 2004, s. 123–124). Moderaterna hade faktiskt introducerat ett 
liknande, men mindre uppmärksammat, förslag innan valkampanjen 
och de uttryckte sig positivt om det under kampanjens sista veckor. Det 
syns emellertid tydligt i tabell 3 att Moderaterna inte kommunicerade 
budskapet till väljarna. På det hela taget är det tydligt att Folkpartiet för-
sökte öka invandringsfrågans betydelse under 2002 års valkampanj och 
att väljarna förstod det. 

Som de detaljerade resultaten i tabell 3 visar är det också tydligt att 
Folkpartiet inte förde fram invandringsfrågan i tevedebatten. I stället var 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet mer aktiva i tevedebatten och de avfär-
dade ännu en gång Folkpartiets förslag. Reaktionerna från Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet var förmodligen mer en konsekvens av Folkpartiets 
förslag än en planerad strategisk förändring. De framhävde till exempel 
inte invandringsfrågan särskilt mycket i sina valmanifest, och väljarna 
uppfattade inte att invandringsfrågan var viktig för dem (se tabell 3).

Om vi använder Meguids (2005; 2008) terminologi, valde Folkpartiet 
en anpassande strategi, medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde en 
konfrontativ strategi. Enligt Meguids teori (2005, s. 350) vinner nisch-
partiet röster om den konfrontativa strategin är dominant, och detta är 
just vad som skedde när Sverigedemokraterna fördubblade sitt väljarstöd 
2002, om än från en mycket låg nivå (se tabell 1). Med hänvisning till 
utbudsteorin kan det mycket väl vara så att Sverigedemokraternas fram-
gångar dämpades av deras bakgrund i extremhögern. Det stämmer också 
med Meguids teori att Folkpartiet belönades av väljarna när partiets väl-
jarstöd ökade med 8,7 procentenheter, vilket är en av de största ökning-
arna för ett parti någonsin i svenska riksdagsval.



37

dahlström & esaiasson | invandringsfrågan

För den här artikelns syfte är det emellertid också viktigt att notera att 
invandringsfrågan förlorade betydelse vid valet 2006 (se tabell 3). Resul-
taten visar alltså att de etablerade partierna återgick till sin avvisande stra-
tegi. Green-Pedersen och Krogstrup (2008, s. 626) har visat att de bor-
gerliga partierna i Sverige internt var oeniga om invandringsfrågan. Med 
utgångspunkt från deras analys verkar det rimligt att anta att Folkpartiet 
övergav sakfrågan för att möjliggöra formerandet av alliansregeringen.

Slutsatser
I den här artikeln har vi visat att de etablerade partierna i Sverige gene-
rellt sett valt en avvisande strategi för att hindra invandringsfientliga par-
tier från att nå framgång. Empiriskt har artikeln för det första visat att 
det finns en betydande efterfrågan från medborgarna efter mer restrik-
tiv invandringspolitik: under de senaste decennierna har medborgarna 
uttryckt ett starkt stöd för sådana ståndpunkter; klyftan mellan väljarnas 
politiska preferenser och riksdagsledamöternas när det gäller invandrings-
frågan har varit stor och ihållande; och enligt medborgarna har invand-
ringsfrågan konstant varit ett relativt viktigt problem för landet. Med 
hjälp av primärdata från kvantitativa analyser av valmanifest och teve-
sända partiledardebatter har vi för det andra kunnat visa att invandrings-
frågan fick relativt liten uppmärksamhet under valkampanjerna mellan 
1970 och 2006.

Det finns emellertid en viktig avvikelse från det allmänna mönstret. 
Folkpartiet gjorde ett förvånande utspel under 2002 års valkampanj och 
föreslog införandet av ett språktest som krav för svenskt medborgarskap, 
vilket gav invandringsfrågan ökad betydelse. Detta undantag visar att det 
är möjligt att göra politik av invandringsfrågan även i Sverige och att man 
åtminstone kan spekulera i om de etablerade partiernas avvisande strategi 
kan vara på väg att förändras. Enligt vad teorierna om sakfrågestrategier 
förutsäger (Meguid 2005; se även Arzheimer & Carter 2006; Arzheimer 
2009) bör också noteras att väljarstödet för det största invandringsfient-
liga partiet, Sverigedemokraterna, har ökat sedan 2002 års val.

Över huvud taget verkar det svenska fallet visa att möjligheten till 
framgångar för invandringsfientliga partier ökar med vikten som tillmäts 



38

arkiv | nr 2 | det vita fältet ii

invandringsfrågan. Den insikten understryker ett möjligt dilemma för 
etablerade partier som vill hålla nere väljarstödet för invandringsfientliga 
partier men som samtidigt strävar efter att öka invandringsfrågans bety-
delse. Den här artikeln bidrar därmed till diskussionen om varför par-
tier ibland avhåller sig från att politisera en sakfråga med väljarpotential. 
Som visas av det eniga fördömandet av Ny demokrati vid 1994 års val, 
har enigheten mellan de etablerade partierna hindrat partier som strävat 
efter att öka invandringsfrågans betydelse. Styrkan hos denna konsensus 
demonstrerades vid mitten av 1990-talet. Trots att många moderata riks-
dagsmän höll med sina väljare om att invandringen borde vara mer res-
triktiv, avhöll sig partiledningen från att göra det till en valfråga.

Vad gäller de initiativ som kan tas av individuella partier, verkar det 
som om etablerade högerpartier har varit frestade att använda en anpas-
sande strategi, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som har relativt 
invandringsvänliga väljare, varit mest frestade att använda en konfron-
tativ strategi (Bale 2003; 2008). I båda fallen skulle rörelser av det sla-
get innebära att invandringsfrågan politiseras och att konsensus om den 
avvisande strategin bryts. Den här dynamiken demonstrerades i 2002 års 
val, när Folkpartiet skiftade till en tillmötesgående strategi och Vänster-
partiet och Miljöpartiet svarade på ett konfrontativt sätt. Den dramatiska 
utvecklingen under 2002 års kampanj visar hur snabbt invandring kan 
blir en viktig valfråga. Därför är den konsensus som finns mellan de eta-
blerade partierna om att avfärda en möjligen röstvinnande sakfråga från 
kampanjerna bräcklig.

Valet 2010, när Sverigedemokraterna till slut tog sig in i riksdagen, 
säger ännu mer om vilka svårigheter som detta innebär. Vi saknar ännu 
systematisk information om de etablerade partiernas sakfrågestrategier 
inför det valet, men enligt vår preliminära bedömning höll de sig i stor 
utsträckning till en avvisande strategi (de etablerade partierna var, emel-
lertid, ofta tvingade av journalister att kommentera implikationerna av 
det ökade stödet för Sverigedemokraterna i opinionsmätningarna). Trots 
att vår analys indikerar att den avvisande strategin var framgångsrik under 
en lång period visar den allra senaste erfarenheten följaktligen gränserna 
för sakfrågestrategin. 

Vad gäller de ytterligare teorier som finns på fältet, finns inget bevis 
för att den offentliga opinionen blev mer negativ till invandring innan 
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valet (se Demker 2009). Eftersom de bakomliggande faktorerna förblev 
konstanta, verkar det som om Sverigedemokraterna lyckades passera 
åtminstone några av de begränsningar som hänger samman med deras 
rötter i den extrema högern (Ignazie 1992; Kitschelt 1995; Carter 2002; 
Ivarsflaten 2006; jfr Brug, Fennema & Tillie 2005). Det betyder, om man 
går ett steg vidare, att vi behöver identifiera under vilka villkor invand-
ringsfientliga partier kan bli mer respektabla i väljarnas ögon och därmed 
ha större möjligheter att motverka avvisande strategier från de etablerade 
partiernas sida.

Översättning: Mats Deland och Paul Fuehrer 9
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Konstruktionen av högerradikala 
populistiska maskuliniteter i Sverige. 

En feministisk analys

ov cristian norocel

Syftet med denna artikel är att diskutera den svenska högerradikala 
populismen utifrån ett feministiskt perspektiv. Det gör jag genom att 
kartlägga Sverigedemokraternas (hädanefter SD) omtolkningar av den 
nationella metaforiska konstruktionen – det svenska folkhemmet – och 
på så sätt analysera konstruktionen av maskuliniteter inom svensk höger-
radikal populism. Jag kommer även att föreslå en specifik tolkning av 
den begreppsliga metaforteorin, nämligen en tolkning som innefattar 
den genealogiska tanken om svenskhet och som avslöjar centrala hetero-
norma tiva maskuliniteter i skärningspunkten mellan kön, klass och ”ras”. 
Bidraget är mitt svar på tidigare vädjanden om mer innovativa sätt att 
utforska högerradikal populism (Mulinari & Neergaard 2010), och mer 
specifikt en undersökning av de maskuliniteter som stöds inom dessa 
politiska diskurser (Geden 2005; Norocel 2009). 

Analysen riktar in sig på Jimmie Åkessons skrivande – ledare, svar 
i intervjuer och andra inlägg – som publicerats i partiets tidning SD- 
Kuriren från att han valdes till partiledare 2005 fram till 2010 års riksdags-

Den här artikeln har sitt ursprung i ett paper som jag presenterade vid European Con-
ference on Politics and Gender i Budapest, 13–15 januari 2011. Uppsatsen har utmynnat 
i två separata artiklar som berör samma tema men med olika disposition och argumen-
tation. Den andra artikeln finns publicerad som ”’Give Us Back Sweden!’ A Feminist 
Reading of the (Re)Interpretations of the Folkhem Conceptual Metaphor in Swedish 
Radical Right Populist Discourse”, i NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender 
Research, volym 21, nr 1 2013 (http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2012.741622).

http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2012.741622


46

arkiv | nr 2 | det vita fältet ii

val. Valet av empiriskt material motiveras av att SD-Kuriren har varit ett 
av få mediala utrymmen tillgängliga för Åkesson att diskursivt utveckla 
partiets sociala och politiska begrepp. Det empiriska materialet i min stu-
die består av 88 ledare och artiklar, omfattande totalt cirka 33 400 ord. 
Denna artikel ställer sig i raden av artiklar som ur ett feministiskt per-
spektiv granskar heteronormativitet och maskuliniteter i den svenska 
kontexten (Eduards 2007; Johansson 2005; Norocel 2010a). Analysen 
problematiserar därmed det faktum att Sverige i allmänhet beskrivs av 
många forskare som en symbol för välfärdsstaten och ett skolexempel vad 
gäller jämställdhet (Eriksson, Sandberg & Pringle 2008, s. 49).

På jakt efter ett genusperspektiv i 
teoretiserandet av högerradikal populism

SD har klassificerats av forskare som ett högerradikalt populistiskt 
parti (Rydgren 2006; Hellström 2010; Norocel 2010a) med ett förflutet 
befläckat av ett nära samarbete med öppet odemokratiska, nynazistiska 
och andra högerradikala grupperingar (Larsson & Ekman 2001; Mattson 
2009). Partiet har tills nyligen behandlats av forskare som ett misslyckat 
fall bland de övriga europeiska högerradikala populistiska partierna, 
eftersom SD före 2010 inte hade kunnat uppnå parlamentarisk repre-
sentation (Widfeldt 2000; Rydgren 2006). Vad SD och övriga liknande 
partier har gemensamt är ett förhållningssätt till politik som exploaterar 
de nuvarande föreställningarna kring nationell identitet (Norocel 2009, 
s. 242) och kopplar samman otillfredsställda sociala krav med en rädsla 
för utanförskap och social kollaps (Wieviorka 1993, s. 92).

Å ena sidan blir SD:s orientering till höger särskilt uppenbar när det 
gäller sociala och kulturella frågor. Partiet har en negativ inställning till 
invandring och en restriktiv hållning gällande medborgarskap. Till detta 
kan man lägga en nästan auktoritär syn på frågor om lag och ordning 
(de förordar strängare straff) och familjen (de förespråkar traditionella 
könsroller och motsätter sig feminism) (Rydgren 2006, s. 11). Å andra 
sidan uppvisar SD en stark ”välfärdschauvinism” (Rydgren 2006; Mudde 
2007), och partiet framhåller den påstått ohämmade invandringen som 
den främsta orsaken till de kontinuerliga nedskärningarna av välfärds-
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staten, till exempel ökningen av de sociala utgifterna, sänkt kvalitet på 
och försämrad tillgång till sjukvård och lägre pensioner. Därför är SD:s 
hänvisningar till jämställdhet i själva verket en hänvisning till likformig-
het, som oftast i praktiken betyder fientlighet gentemot invandrare, mot 
mångkulturellt bemötande och mot hbt-personer (Laycock 2005, s. 134). 
Med andra ord stöttas det högerradikala populistiska idealet om nationell 
renhet upp av rasism, misogyni och homofobi. Förmodligen är ”folk-
hemmet” (i meningen det svenska folkets hem) det kärnkoncept som 
SD använt sig mest av för att binda samman sin politiska plattform och 
för att samla sina ståndpunkter om uteslutande och välfärds chauvi nism 
(Hellström 2010; Lodenius & Wingborg 2009; Mulinari & Neergaard 
2010).

Ett problem som uppstått är att tidigare forskning om högerradikal 
populism ofta har saknat ett genusperspektiv. Mestadels erkänner forsk-
ningen bara den oproportionerligt stora närvaron av män bland höger-
radikala populistiska partiers gräsrötter och anhängare (Widfeldt 2000; 
Laycock 2005; Rydgren 2006; Mudde 2007; Hellström & Nilsson 2010). 
Kärnbegreppen i teoretiseringen av populism – alltså idén om folkets 
suveränitet förkroppsligad i den karismatiska ledaren och den manikeiska 
motsättningen mellan ett homogent folk och påstått korrumperade och 
frånvarande eliter – har sällan granskats ur ett genusperspektiv.

Jag är dock medveten om att maskulinitet är en allmänt vedertagen 
och underförstådd synonym för den ”normala” personen, som i sin tur 
möjliggör ett utanförskap och en underordning av personer som inte 
sammanfaller med avseende på kön, sexualitet, klass, ”ras” och reli-
gion (Carver 2008a, s. 70). Med andra ord förblir den vite mannen den 
”sanna” normen, utan att han blir sexualiserad. Det är han som samti-
digt förkroppsligar den levande och dugliga människan; han represen-
terar i all tysthet den standard mot vilken alla andra mäts, vare sig de 
är infödda kvinnor eller invandrade kvinnor och män (Eduards 2007, 
s. 69). Ett mycket produktivt sätt att förmedla sådana påståenden om den 
vite mannens överlägsenhet är också genom att skildra nationen som en 
organisk gemenskap, som en familj. I sin högerradikala populistiska tolk-
ning framställs då den nationella familjen som en hierarkisk struktur som 
naturaliserar männens dominans. Männen presenteras som  familjefäder 



48

arkiv | nr 2 | det vita fältet ii

och kvinnorna underordnas och reduceras till männens hustrur och möd-
rar till deras barn (Honohan 2008, s. 73; Ringmar 2008, s. 61). 

Idéer av den typen, om släktskap som omfattar hela nationen, är utan 
tvekan som mest kraftfulla när de används symboliskt och metaforiskt, 
snarare än för att förmedla bilden av en gemensam genetisk härkomst 
(Ruane & Todd 2004, s. 221). I den svenska kontexten är det folkhems-
begreppet som gestaltar de metaforiska föreställningarna om den natio-
nella familjen. Därför fortsätter artikeln med en presentation av de vik-
tigaste principerna inom den begreppsliga metaforteorin och en kritisk 
granskning av de nuvarande metoderna. Det leder slutligen fram till ett 
förslag på en ny genealogisk metod. Därefter gör jag en kortfattad his-
torisk presentation av folkhemsbegreppet som belyser dess relation till 
frågor som berör heteronormativitet och patriarkala hegemoniska masku-
liniteter. Det empiriska materialet analyserar jag med hjälp av den före-
slagna metoden som sedan visar Åkessons användning av den nationella 
familjemetaforen över tid. Den avslutande delen av artikeln innehåller en 
översikt av resultaten och en slutdiskussion.

”Nationen är en familj”: 
att leta efter nya sätt att använda den begreppsliga 

metaforteorin i det diskursiva fältet
Diskussionen om metaforer och deras roll i diskursen har en lång tradi-
tion. En av de kanske mest omdebatterade analyserna av metaforer finns 
i Aristoteles filosofiska verk där metaforerna generellt användes som bild-
liga uttryck, som dekorativa tillbehör i diskursen. Aristoteles ansåg meta-
forerna vara ett kraftfullt sätt att överföra mening från ett sammanhang 
– till exempel händelser, aktiviteter, idéer, objekt eller attribut – till ett 
annat. Detta hör ihop med metaforernas förmåga att skildra ovanliga 
likheter mellan de berörda områdena (Aristoteles 1993, s. 46). Kognitiva 
lingvister hävdar däremot att metaforerna inte behöver uppfattas som 
rena retoriska utsmyckningar. De har utarbetat en teori om metaforerna 
som grundläggande för människans begreppssystem (se Lakoff & John-
son 1980; Gibbs 1998; Charteris- Black 2004; Semino 2008). Enligt den 
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begreppsliga metaforteorin skapas mening inom en viss diskurs genom 
en begreppsmässig struktur. Denna konceptuella struktur är kontextbun-
den, vilket betyder att den utgår från kulturella och verkliga företeelser 
(Kövecses 2008, s. 179), likt de konventionella metaforerna. Betydelsen 
är alltså inbäddad redan i anslaget och använder sig av ett konceptuellt 
system (Lakoff & Johnson 1980, s. 197). En del forskare betonar dess-
utom att måldomänerna, de som ska förklaras med hjälp av begreppsliga 
metaforer, oftast hänvisar till erfarenhetsområden som är obekanta, och 
som dessutom befinner sig på en hög nivå av abstraktion och komplexitet 
– såsom begreppet ”nation” i den metafor som används i denna artikel. 
Källdomänerna, de domäner som ger en ny förklaring av måldomänerna, 
är ofta lätt igenkännbara, konkreta och verkliga företeelser (Semino 2008, 
s. 6) – såsom relationerna inom en familj. 

Vissa forskare hävdar att valet av begreppsmässig metafor i ett visst 
socialt sammanhang har en betydande inverkan på hur vi strukturerar 
verkligheten. Den kan avgöra vad som förklaras samt med vilka medel, 
och vad som finns kvar utanför denna förståelseram, och på så sätt belysa 
de olika maktförhållanden som verkar inom den aktuella diskursen 
(Boréus & Bergström 2009, s. 267). Det är dessutom värt att notera att 
metaforer är produkter av en diskurs, och därmed beroende av det sam-
manhang i vilket de produceras. I själva verket anses metaforerna sam-
tidigt vara både produkter av de specifika diskurserna där de framträder 
och aktiva aktörer i utformningen av själva diskursen, som fungerar som 
diskursiva noder som genererar betydelse i kombination med text och 
kontext. Med andra ord måste man i analysen av metaforer beakta även 
själva diskursen där de ingår (Carver & Pikalo 2008, s. 3; Semino 2008, 
s. 30–32; Gibbs & Lonergan 2009, s. 251).

Politiska diskurser är utan tvekan ett av de diskursiva områden där 
det är särskilt tacksamt att studera begreppsliga metaforer och könsfrå-
gor. Några forskare har exempelvis visat hur politiska ledare använder 
sig av befintliga föreställningar eller känslomässiga associationer som är 
specifika i en viss kultur, för att befästa en bild av de politiska grupper 
de leder och av sig själva som deras företrädare (Charteris-Black 2004; 
Semino 2008, s. 97–100). I detta sammanhang är det värt att notera att 
diskurserna inom de politiska partier som ligger nära kanterna på den 
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politiska skalan, både till höger och vänster, verkar vara mer metaforiska 
än inom övriga politiska grupper (Vertessen & Landtsheer 2008, s. 274–
275; Norocel 2010b, s. 707).

Begreppsliga metaforer är aldrig neutrala och politiska aktörer kan 
använda dem för att fördjupa människors förvirring och för att ge stereo-
typa beskrivningar av olika grupper i samhället. Ett exempel på detta kan 
vara att skildra kvinnor som svaga och underordnade eller att definiera vad 
som anses vara oönskade sociala manifestationer, exempelvis kvinnors fri-
görelse eller andra (oönskade) gruppers deltagande i politiken (Momani, 
Badarneh & Migdadi 2009; Norocel 2010a; 2010b). Begreppsliga meta-
forer är inte heller oskyldiga när det gäller att upprätthålla hierarkier 
och de används ofta för att främja vissa manlighets- och kvinnlighets-
typologier (Koller & Semino 2009). I västerländska diskurser uppvisar 
begreppsliga metaforer ofta en djupt könsbunden hierarki, där män och 
maskuliniteter är förknippade med ledarskap och makt, förnuft, styrka 
och kreativitet, medan kvinnor förknippas med vördnad, irrationalitet, 
svaghet, och fortplantning (Kress 1985, s. 202; Carney 2008, s. 168). Det 
finns därtill, hävdar jag, en annan, rasifierad dimension av den nämnda 
hierarkin, som jämställer manlighet med ”vithet”. Vithet uppfattas som 
en hegemonisk ”normalitet”, medan kvinnlighet är kopplad till rasskill-
nader och därmed utgör ett underordnat ”särdrag”.

Den begreppsliga metaforteorin har blivit kritiserad av vissa fors-
kare, särskilt vad gäller risken för cirkulär argumentation (Semino 2008; 
 Kertész & Rákosi 2009) och utmaningen att utforma en lämplig metod-
apparat (Cienki 2005, s. 304; Kövecses 2008, s. 168–169; Boréus & Berg-
ström 2009, s. 276–278). Det finns dock flera sätt att lösa de utmaningar 
som understryks i nämnda kritik. Enligt min uppfattning kan det ske 
genom en omsorgsfull skildring av den genealogiska omvandlingen av 
den begreppsliga metaforen som ska undersökas. I detta sammanhang, 
och i linje med begreppets foucauldianska tolkning (se Foucault 2000; 
2003), behöver den begreppsliga metaforens genealogi inte förstås som 
en strävan efter ett ursprung, inte heller som en skildring av dess linjära 
utveckling. Snarare innebär genealogin en studie över tid av de mång-
fasetterade och ibland även motsägelsefulla betydelseutvecklingar som 
metaforerna uppvisar inom en viss diskurs. Dessutom bedrivs min studie 



51

norocel | högerradikala maskuliniteter

som presenteras i denna artikel enligt principen om ”oregelbundenhetens 
dominans” (”dominance of irregularity”) – ett top-down-tillvägagångssätt 
som innebär att man först definierar de befintliga begreppsliga metafo-
rerna och sedan gör en omfattande analys av dem (Kövecses 2008, s. 182). 
Samtidigt beaktar jag även spänningen mellan det universella förkropps-
ligandet och det lokala sammanhanget i den metaforiska konstruktionen 
(Kövecses 2008, s. 170).

Mitt mål är att i analysen sträva efter en cyklisk argumentation, eller 
rättare sagt att kunna återvända till utgångspunkten, men på en annan 
kognitiv nivå. Det förutsätter en viss grad av effektivitet i inhämtning av 
ny information, i motsats till ett rent cirkelresonemang som misslyckas 
att omvärdera kontexten (Kertész & Rákosi 2009, s. 718). Mitt syfte med 
metoden är att avslöja (åter)positioneringar av den svenska nationella 
metaforen – det svenska folkhemmet – inom den högerradikala populis-
tiska diskursen, en diskurs som rymmer centrala svenska heteronormativa 
maskuliniteter.

(Om)definieringar av folkhemmet: 
från konservativa och socialdemokratiska 
till högerradikala populistiska uttydningar

Ett begrepp som är djupt rotat i den svenska politiska diskursen för det 
svenska nationsbyggandet är ”folkhemmet”, som flera forskare anser har 
haft en central betydelse i svensk modern historia (Trägårdh 2002, s. 131; 
J. Andersson 2009, s. 218–220; Hellström 2010, s. 95). I det samman-
hanget är folkhemmet mer än en enkel lexikaliskt metaforisk konstruk-
tion. I stället är folkhemsmetaforen nära förknippad med det svenska 
samhällsbyggandet och den har en direkt hänvisning till den begrepps-
liga metaforen ”nationen är en familj” (Norocel 2010a, s. 173). Om jag 
redan nu preliminärt föregriper analysen av det empiriska materialet i 
studien, kan vi se att Jimmie Åkesson och SD hänvisar till det svenska 
folket och deras inneboende svenskhet genom att poängtera särskilda 
kulturella markörer som skiljer svenskarna från övriga invånare i landet, 
som utpekas som representanter för ”den Andre”. Åkesson utnyttjar här 
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tvetydigheten i folkhemsbegreppet, som både mobiliserar en konservativ 
genealogi för partiet och presenterar SD som den ”sanna” arvtagaren till 
den svenska socialdemokratin.

Folkhemmet – den svenska nationella familjens hem
I sin konservativa uttolkning under 1800-talet förkroppsligade folkhem-
met det påstådda harmoniska förhållandet mellan kungen och hans folk, 
på ett sätt som liknar den borgerliga familjen under faderns noggranna 
ledning (Hall 1998, s. 71). Tyngdpunkten lades på något slags idyllisk 
ekologisk konservatism och dess kärnvärden: ordning, nationell sam-
manhållning och naturaliserade samhällshierarkier (Götz 2001, s. 104–
105). Under tidigt 1900-tal blev emellertid folkhemsmetaforen en oskilj-
aktig och inflytelserik del av den svenska socialdemokratiska politiska 
diskursen. Den uttryckte partiets engagemang för att bygga ett samhälle 
baserat på jämlikhet, solidaritet och tron på framsteg, där arbetaren blev 
synonym med ”vanligt folk”, alltså det svenska folket (Götz 2001, s. 106; 
Trägårdh 2002, s. 140; Dahlstedt 2009, s. 117–119; Hellström 2010, s. 97). 
Det socialdemokratiska folkhemmet bidrog till upprättandet av den 
moderna svenska nationella gemenskapen och byggdes på den treenighet 
som bestod av demokratin, folket och nationen (Hellström & Nilsson 
2010, s. 62). Det socialdemokratiska folkhemskonceptet formulerades av 
Per Albin Hansson, socialdemokratisk ledare och svensk statsminister i 
fyra regeringar mellan 1932 och 1946:

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet kän-
ner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styv-
barn. […] I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. 
Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda ned-
brytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna 
i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, 
besuttna och utarmade, plundrare och plundrade (Hansson 2010, s. 57–58).

Trots sina universalistiska anspråk hade folkhemmet en restriktiv och dis-
ciplinerande prägel, anser forskarna; det fanns klara avgränsningar mel-
lan dem som ingick i samhället, samt deras plikter, och dem som inte 
ansågs vara värdiga det (J. Andersson 2009, s. 114–115). Tidigare forskning 
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har argumenterat för att detta utkristalliserade sig under åren, genom 
exempelvis social ingenjörskonst, tvångssteriliseringar och en generellt 
stark social kontroll (Hirdman 1995; Broberg & Tydén 2005). Av senare 
datum är socialdemokratins och vänsterns försök att modernisera och 
utöka denna metafor till att omfatta mångkulturalism och miljömedve-
tenhet, och samtidigt förkunna konceptets obestridliga svenskhet (Götz 
2001, s. 113). 

Om vi tittar närmare på Åkessons sätt att formulera sig ser vi att han 
har försökt överta konceptet, men han har också ersatt den idylliska bil-
den av folkhemmet med en mer samtida bild som skildras i termer av 
ett delat samhälle med ständigt växande motsättningar mellan infödda 
svenskar och invandrare, en ökad otrygghet och osäkerhet, och där elitens 
behov skiljer sig från de vanliga människornas behov:

Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av 
framtidstro, trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har 
blivit ett kallare land att leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från 
oss medborgare. Gruppmotsättningar, en eskalerande brottslighet, nedmonte-
rad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt mer utbredd känsla av 
otrygghet och osäkerhet (Åkesson 2009a).

I sin beskrivning av det moderna svenska samhället använder Åkesson sig 
av den inneboende tvetydigheten i begreppet ”folk”. Å ena sidan drar han 
en linje mellan de besvikna vanliga medborgarna – de ”sanna” invånarna 
i folkhemmet – och den otillgängliga eliten. Å andra sidan har samma 
”sanna” medlemmar i folkhemmet identifierats som ”riktiga” svenskar, 
de som möter farorna, den eskalerande kriminaliteten och den växande 
osäkerheten, som den oönskade invandringen för med sig. Åkesson främ-
jar därmed en typ av monokulturell nationalism som upprätthåller social 
samhörighet mellan kulturellt liknande svenskar (Hellström & Nilsson 
2010, s. 62–63). I Åkessons bruk av begreppet har folkhemmet utveck-
lats, från det som tidigare var ett verktyg för att definiera dem som skulle 
inkluderas i den nationella gemenskapen till en mekanism som separerar 
detta samhälle från det som anses falla utanför hemmets hägn (Hellström 
2010, s. 106).
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Vems folkhem? Könad vithet och heteronormativitet 
i byggandet av den nationella familjen

Flera feministiska forskare har på ett övertygande sätt hävdat att den 
svenska nationella familjemetaforen redan tidigt var en djupt könad 
struktur, som bygger på mäns härskarposition och deras kontroll över 
kvinnors kroppar (Hirdman 1995; Runcis 1998; Lennerhed 2002;  Eduards 
2007; Norocel 2010a). Denna familjemetafor utsåg män till beskyddare, 
till gentlemän som försvarade ofria ”kvinnor och barn”, till väktare av 
hustrur och döttrar, till visionärer och rättmätiga statsmän och till exper-
ter som säkerställde det välfungerande svenska samhället (Eduards 2007, 
s. 21). Med andra ord utgjorde folkhemmet en hyllning till hetero sexu ali-
te ten i en moderniserad patriarkal omgivning även när folkhems meta fo-
ren var som starkast, i mitten av 1900-talet (Hirdman 1995, s. 90). Familje-
meta fo ren bekräftade äktenskapet som en kärninstitution med en stark 
heteronorm och en uppdaterad patriarkal underton. Familje meta fo ren 
idealiserade männen som ståndaktiga och hängivna familjeförsörjare och 
kvinnorna som hemmafruar som uppfostrade barn. Barnen skulle skyd-
das för att säkerställa den demografiska nationens överlevnad ( Hirdman 
1995, s. 135).

I detta sammanhang är heteronormativitet mer än bara en norma-
tiv sexuell praktik – den är också ett normalt levnadssätt (Jackson 2006, 
s. 107). I folkhemsmetaforen vilar heteronormativiteten på en könsasym-
metri som tar för givet att kvinnor är sexuellt tillgängliga och attraktiva för 
män och att deras plats inom den heterosexuella parrelationen är som hus-
trur och mödrar (Jackson 2006, s. 114; Tuori 2009, s. 157–158). En sådan 
normativ heterosexualitet upplyfter inte bara heterosexualiteten till något 
som är mer värdefullt än homosexualitet, utan den skapar också en upp-
sättning hierarkiska relationer mellan de olika sätt som finns att uppfylla 
heterosexualitetsnormen. Det leder till upprättandet av hegemoniska och 
underordnade heterosexualitetsformer (Seidman 2005, s. 40).

Eftersom heterosexualiteten är fragmenterad skapas ett utrymme med 
olika nivåer av respektabilitet och därigenom olika sätt att skildra vad som 
anses vara en god heterosexuell medborgare. Det som i allmänhet upp-
fattas som normen omfattar de traditionella könsrelationerna inom den 
livslånga monogama relationen (Seidman 2005, s. 59–60). Men norma-
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liseringsprocessen sträcker sig även bortom gränserna för heterosexuali-
tet och börjar även omfatta homosexualitet genom att separera ”normalt 
gay” från ”farligt queer” och på så vis skilja de pålitliga medborgarna från 
de dåliga medborgarna (Seidman 2005; Jackson 2006, s. 112). 

Åkessons förvandling av folkhemmet: högerradikala 
populistiska (om)tolkningar av ”nationen är en familj”

Tidigare analyser av den begreppsliga metaforen ”nationen är en familj” 
som används inom högerradikala populistiska diskurser har avslöjat att 
den rymmer en logik med en rigid hierarkisk strukturering av olika med-
lemmar i den nationella familjen. Medlemmarna står alla i ett beroende-
förhållande till en stark manlig figur (Norocel 2010a, s. 180–181; 2010b, 
s. 708). I den svenska debatten hänvisade folkhemsmetaforen till den 
nationella familjen som fanns samlad under samma skyddande tak. Den 
begreppsmässiga metaforen utvecklades över tid i Åkessons bidrag i SD-
Kuriren, detta genom en linjär argumentation som innehöll både biolo-
giska och hierarkiska dimensioner specifika för den metaforiska använd-
ningen av familjebegreppet (Ringmar 2008, s. 60). I själva verket kan 
Åkessons diskurs beskrivas som en kombination av en nostalgisk välfärds-
chauvi nism och en ståndaktigt konservativ attityd, befläckad med en 
främlingsfientlig hållning.

Ett välfärdschauvinistiskt projekt
Strax efter att ha blivit vald till partiordförande positionerade Åkesson 
sitt parti som beskyddare av den svenska välfärdsmodellen. Om vi tittar 
närmare på hans artiklar från 2005 finner vi att det idealiserade folkhem-
met beskrevs som om det befann sig på randen till en kollaps, i händerna 
på inkräktare som kommit utifrån till det svenska samhället och som inte 
uppfyller normerna. Med andra ord var det ett samhälle under hot av en 
utländsk ”Andre”. Därigenom blev den begreppsliga folkhemsmetaforen 
likställd med en naturlagsmässig logik, som beskriver ett hem som det 
svenska folket är satt att värna om (Hellström 2010, s. 100).

Rötterna till den svenska välfärdskollapsen är inte svåra att spåra. En allmän 
moraluppluckring med fusk och fiffel har förstås gjort sitt. […] Den förda mass-
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invandringspolitiken står i motsats till den svenska välfärdsmodellen på åtmins-
tone två plan. För det första kostar den enorma summor pengar, som hade gjort 
nytta på andra håll i samhället. För det andra har den tagit död på den inre soli-
daritet som är helt grundläggande för en solidarisk välfärdsmodell. Klart står att 
vi måste välja – mångkultur eller välfärd? För oss är valet enkelt! (Åkesson 2005b)

Invandringen beskrivs där av Åkesson som en ”mass”-rörelse som han 
anser vara ansvarig för nedskärningen av den svenska välfärdsstaten. 
Invandringen ”kostar […] enorma summor pengar” och har ”tagit död 
på den inre solidaritet” som kännetecknar den svenska välfärdsmodellen. 
Med andra ord målas den invandrade Andres förekomst i folkhemmet 
upp som en ekonomisk börda och som en kraft som löser upp det svenska 
samhället. Samtidigt riktas Åkessons kritik inte bara mot de oönskade 
”nykomlingarna” utan också mot den politiska kraften som skulle kunna 
hävda äganderätten till folkhemsmetaforen i dess moderna form: Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti (hädanefter S).

År 2009 kritiserade Åkesson S och dess ledning inte bara för ”slapp-
hänt” behandling och ”misskötsel” av den nationella förmögenheten, utan 
också för deras försök att ändra den exkluderande innebörden av folk-
hemsmetaforen. Han krävde högljutt av S: ”Ge oss Sverige tillbaka!” SD 
hade alltså förvandlats till ”ett parti för och av vanliga svenskar” och dess 
politiska dagordning fastställdes för ”att återinföra lag och ordning, att slå 
vakt om den svenska välfärdsmodellen, att återupprätta den samhälleliga 
gemenskapen och att låta Sverige förbli Sverige” (Åkesson 2009a).

När S bytte ordförande 2007 fokuserade Åkesson sin kritik på vad han 
ansåg vara ett svek mot partiets socialdemokratiska ideal (Osignerad arti-
kel 2007a). Den avgående ledaren Göran Persson anmärktes på för sin 
användning av ”en image av falsk traditionalism, lantlighet och folkhems-
nostalgi”. Valet av Mona Sahlin till partiets ordförandepost beskrevs som 
negativt av Åkesson och han ansåg att det var början på en period av ”kul-
turell radikalism”, ”mångkultur” och ”samhällsupplösande”, präglad av 
sociala konvulsioner på grund av hennes ”extrema hållning i  invandrings- 
och integrationsfrågor”. Sahlins ansträngningar att ifrågasätta den hege-
moniska svenskheten och placera den i en bredare mångkulturell diskurs 
ansågs vara ”förakt för det svenska kulturarvet”. Hennes försök att öppna 
folkhemmet till att inrymma mångkulturalism, feminism och den post-
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moderna humanismen, beskrevs som källor till samhällets förfall som 
skulle leda till en upplösning av moraliska normer. Ett sådant försök till 
tolerans och mångfald ansågs vara ett direkt hot mot den förenklade diko-
tomin mellan gott och ont som högerradikala populister föredrar (Lakoff 
1996, s. 170–171). Det förutsägbara resultatet, enligt Åkesson, skulle vara 
att ge stöd åt väljarflykten från Socialdemokraterna till SD (Osignerad 
artikel 2007a). Ett år senare avvisade Åkesson de motstrategier som S 
utvecklat som svar på hans manövreringar. Han hävdade att SD felaktigt 
hade kallats ”löntagarfientliga, kvinnofientliga, kulturfientliga och fack-
fientliga – för att nämna några exempel” (Åkesson 2008a). 

Åkessons skildring av den svenska arbetarklassen är av betydelse, efter-
som den avslöjar de djupt könade villkor som folkhemsmetaforen upp-
visar i hans diskurs. Proletariatet som Åkesson också ofta hänvisade till 
omfattades av arbetare som i stor utsträckning var fackligt organiserade 
inom den traditionellt mansdominerade metall- och pappersindustrin 
(Åkesson 2008b). Genom att göra så framhävde Åkesson en djupt ste-
reotyp syn på arbetarklassen som en mansdominerad klass, och han igno-
rerade att det finns ett stort antal svenska kvinnor i lågavlönade arbeten 
samt att invandrade kvinnor och män ofta tvingas till otrygga tillfälliga 
anställningar. Åkessons sätt att skildra folkhemmet kan tyda på en läng-
tan efter ”social sammanhållning”, där de svenska patriarkala normerna 
är överlägsna och styrks av essentialiserade roller för män som familjeför-
sörjare och för kvinnor som osynliga Andra. Dessa Andra är isolerade och 
bundna till den privata sfären i sina hem. En sådan nostalgisk upprust-
ning av patriarkalismen ledde Åkesson till att 2009 dra slutsatsen: ”Det är 
ingen slump att socialdemokraterna tar så allvarligt på våra framgångar. 
Vi är det enda reella hotet mot att det blir en ren vänsterregering 2010” (i 
H.-O. Andersson 2009).

Konservativa värderingar – en dåligt kamouflerad krypto-rasism 
Man ska inte glömma att Åkessons folkhem uppvisar konservativa drag. 
I detta avseende hävdade han ofta att den svenska lutherska kyrkan (och 
kristendomen i sin helhet) är en förankringspunkt i ”dessa omvälvande 
och otrygga tider”. Han anklagade även ”socialister och liberaler” – det 
politiska etablissemanget, med andra ord – för att ha förvandlat kyrkan 
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till ”oigenkännlighet” och att ha degraderat den kristna lutherska läran 
från en statsreligion till att ha samma status som rena kulter, så som 
scientologin, eller till något lika ”främmande” som islam. Separations-
processen mellan statsmakten och den lutherska kyrkan ansågs vara ett 
angrepp på svenskheten själv:

Kyrkan har spelat en avgörande roll för utvecklingen av det samhälle vi lever i 
och för de värderingar vi bär med oss. Av den anledningen är jag naturligtvis 
djupt oroad över att våra fäders kyrka plötsligt blivit ett trossamfund bland alla 
andra och numera är att jämställa med islam eller scientologerna. I dessa omväl-
vande och otrygga tider behöver vi en fast punkt i tillvaron att falla tillbaka på. 
Där har Svenska kyrkan en viktig roll att spela. Just därför ser jag det här kyrko-
valet som oerhört viktigt (Åkesson 2005a).

Trots att Sverige anses vara ett av de mest sekulariserade samhällena i 
världen (Rydgren 2006) väljer Åkesson att jämföra islam med en kontro-
versiell sekt, scientologin. Därmed konstruerar han en hierarki av religiös 
värdighet, med den svenska lutherska kristendomen i toppen, för att på 
så sätt upprätthålla folkhemmets kristna genealogi. Motståndet mot islam 
blev med tiden mer våldsamt. Han protesterade högljutt mot etablisse-
mangets ”anpassningspolitik” gentemot den muslimska befolkningen, 
och motsatte sig införandet av lediga dagar som inte hör till traditionella 
kristna högtider. Han tillade att en sådan åtgärd skulle falla ”på sin egen 
orimlighet” (Osignerad artikel 2006).

Åkessons betoning av den svenska kristendomen kan betraktas som en 
dåligt kamouflerad krypto-rasism. Den icke-traditionella religionen hos 
den utländske Andre kamouflerar ett rastänkande under talet om ”kul-
turella skillnader” och hänvisningarna till en påstådd ”civilisationernas 
kamp” (Huntington 2006). Den Andre – ofta beskriven som manlig – 
blir hos Åkesson en representant för en homogen grupp som känneteck-
nas av en uthållig traditionalistisk patriarkal attityd, vilket kontrasteras 
mot en ”svenskhet” som i allmänhet, och inte enbart hos SD, uppfattas 
som likställt med en stor förståelse för jämställdhet mellan könen (de los 
Reyes & Molina 2000; Bredström 2006; Tuori 2009; Keskinen 2011).

Invandrarfamiljer anses då vara problematiska: antingen är de strikt 
traditionalistiska och patriarkala eller så är de frånvarande. På det sät-
tet beskrivs de som en källa till oro för de infödda, eftersom de svenska 
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kvinnorna kan falla offer för invandrarmännens hypersexualitet (Eriksen 
2002, s. 60; Tuori 2009, s. 165; Keskinen 2011, s. 112–113). En sådan håll-
ning framträder hos Åkesson 2009:

Kanske beror det på att fler och fler, i likhet med Sverigedemokraterna, börjat 
inse att massinvandring och mångkultur inte bara medför nya maträtter utan 
också ökat hedersvåld, segregation, motsättningar, rotlöshet, gängbildningar, 
våldtäkter och personrån, ifrågasättande av svenska traditioner och symboler, 
arbetslöshet, sänkta betyg och kunskapsnivåer i skolan, religiös fundamentalism, 
könsstympning, kvinnoförtryck, tvångsäktenskap, ökade kostnader och mins-
kad välfärd? (Åkesson 2009b)

I detta fall försöker Åkesson avslöja det han påstår vara faran med multi-
kulturalismen. Den utländske Andre har inte bara infört nya livsmedel 
och maträtter i den svenska kosten. Därtill förknippas han även med 
”hedersmord”, ”gängbildningar”, ”våldtäkter” och ”religiös fundamen-
talism”, där ”könsstympning”, ”kvinnoförtryck” och ”tvångsäktenskap” 
underförstått har sitt ursprung. Den Andre är otvivelaktigt maskulinise-
rad och förutom det även jämställd med en viss ”ras” under täckmanteln 
av att tillhöra en annan religiös och kulturell gruppering.

Skildringen av en hotande rasifierad Andre ligger ofta till grund för 
byggandet av de inföddas heteronormativa maskuliniteter och feminini-
teter (Keskinen 2011, s. 118). Den indirekta konsekvensen av skildringen 
av den utländska Andre som den hypersexuella, hypervåldsamma och 
patriarkala manligheten blir att den infödda svenska manligheten finner 
tröst i dess negation (Osignerad artikel 2008; Osignerad artikel 2009). 
Den infödda manligheten kan därmed bekräfta sin oreflekterade hetero-
normativa vithet och sin överlägsna position som en civiliserad försvarare 
av de ”försvarslösa” – en kategori tillräckligt bred för att omfatta såväl 
infödda som invandrade kvinnor, samt deras barn, de gamla och de sjuka 
(Eduards 2007, s. 69; Carver 2008b, s. 157).

Den vita patriarkala heteronormativiteten
Åkessons vilja att skydda folkhemmet var, ur denna synvinkel, fokuserad 
på att kontrollera kvinnors kroppar så att de skulle föda den rätta sortens 
avkomma. Svenska kvinnor blev tilldelade en heteronormativ sexualitet, 
med medföljande obligatoriskt familjeliv (Jackson 2006, s. 114). Svenska 
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kvinnor positioneras på detta vis och tilldelas på samma gång en rent 
dekorativ position som sexuella objekt för en heterosexuell manlig kon-
kurrens och en belöning som underdåniga fruar och engagerade mödrar 
till deras svenska ättlingar (Mulinari & Neergaard 2010, s. 56–57; Norocel 
2010a, s. 179). Men Åkessons avsikt att kontrollera kvinnorna, deras sexu-
alitet och deras reproduktiva förmåga var inte endast begränsad till för-
bud mot samlag med den manlige Andre. Åkesson argumenterade även 
för en begränsning av kvinnors möjligheter till att avbryta oönskade gra-
viditeter, och hävdade att en brist på strängare kontroll skulle sända ”fel 
signaler”, vilket i sin tur skulle ”stimulera en ökning av antalet svenska 
aborter” (Osignerad artikel 2007b).

Således är det könade symbolspråket centrerat kring den begreppsliga 
metaforen folkhemmet i fara ”om den organiska sammansmältningen 
av modern, kroppen och nationen i kvinnan försvagas” (Eduards 2007, 
s. 121). Den reproduktiva patriarkala heteronormativiteten skulle därmed 
prisas som det önskvärda idealet för den svenska nationella familjen. Till 
exempel propagerade Åkesson under förberedelserna inför 2010 års riks-
dagsval för naturligheten i den heterosexuella kärnfamiljsstrukturen, i 
kvinnornas underordning och i deras band till hemmet, och han signale-
rade en vägran att erkänna andra familjekonstellationer – vilket också var 
vägledande för hans inställning till sexuella minoriteter:

Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveck-
ling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre 
utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Föräldrar som väljer 
att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån 
för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta 
föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Ett allt starkare ifrågasättande av den 
traditionella familjen och varje barns rätt till en mor och en far riskerar att för-
stärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn. Vi slår däre-
mot vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som samhällets bas 
(Åkesson 2009a).

Åkessons synpunkter i frågan påminner starkt om det konservativa tan-
kesättet att familjelivet är viktigt för kvinnor. Feministisk forskning har 
hävdat att den vanligaste tolkningen av folkhemsbegreppet har inneburit 
att kvinnorna har betraktats endast som folkhemmets inredare (Hirdman 
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1995, s. 174). I texten ovan framställs också SD som folkhemmets enda 
engagerade försvarare, som dessutom inte påstås vara motiverade av ”ideo-
lo giska skäl” utan som bara är intresserade av att skydda de ”nedvärderade” 
traditionella familjevärderingarna och rättigheterna för ”föräldrar som väl-
jer att stanna hemma med sina barn”. Det är en könsneutral hänvisning till 
kvinnors ”naturliga” plats i den privata sfären.

Åkesson går vidare motströms när han förkunnar ”varje barns rätt till 
en mamma och en pappa” och hotar med en farlig ”rotlöshet” om den 
heteronormativa kärnfamiljen skulle reformeras så att den även rymmer 
andra familjetyper, såsom ensamföräldraskap och homosexuella familjer 
med barn, och därmed även frågan om assisterad befruktning och adop-
tionsrätt för dessa par. Även familjer som kommit till som ett resultat av 
flera äktenskap och skilsmässor över tid, eller ännu mer radikalt, icke- 
monogama familjearrangemang, hör till kategorin. I detta sammanhang 
förefaller homosexualitet som särskilt problematiskt inom de högerra-
dikala populistiska föreställningarna om folkhemmet eftersom homo-
sexualitet i realiteten undergräver den metaforiska grunden för nationen 
genom att utmana den ”naturliga” ordningen som förutsätter heteronor-
mativiteten som den enda gångbara moraliska standarden (Lakoff 1996, 
s. 225; Eriksen 2002, s. 61–62). 

Sett ur denna synvinkel har folkhemmet (om)definierats av Åkesson 
till att omfatta en exklusiv heteronormativ domän för svensk manlighet, 
som över tiden utvecklas i syfte att omöjliggöra förekomsten av andra 
familjeberättelser, familjeberättelser som skulle kunna inkludera den 
Andre, utifrån termer av etnisk, ”rasmässig” och sexuell olikhet. Med 
andra ord har den traditionalistiska definitionen av den svenska familjen 
– beskriven som om den enbart tillåter den svenske mannens hetero-
norma tiva vilja – projicerats på den svenska nationalstaten. På så sätt 
framhäver den en specifik genealogi av folkhemmet, en som förbjuder 
familjekonstellationer med etniskt olika och/eller sexuellt olika Andra. 
Därigenom utnyttjar Åkesson familjebegreppets dubbla syftningar: 
familjen som en grundläggande struktur för social organisation, och 
familjen som en ideologisk apparat som konstruerar hierarkiska struktu-
rer med avseende på kön, sexualitet, social klass och etnicitet eller ”ras” 
(Hill Collins 1998, s. 63–64). 
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Avslutande diskussion: 
könade begreppsliga metaforer 

och högerradikal populism
Sedan september 2010 när SD röstades in i riksdagen har Jimmie  Åkesson 
och hans parti utsatts för en intensiv granskning av både medier och fors-
kare. I denna artikel har jag försökt att undersöka Åkessons diskursiva 
konstruktion av den högerradikala populismen i Sverige med hjälp av den 
begreppsliga metaforteorin. För att även kunna undersöka genus aspek-
ter i Åkessons skrivande föreslog jag att den begreppsliga metafor teo rin 
skulle utökas med ett genealogiskt perspektiv. Detta omfattar de konse-
kutiva hegemoniska artikulationerna av svensk heteronormativ maskuli-
nitet med ett perspektiv som betonar kön, klass och etnicitet eller ”ras” 
som bärande principer.

Jag presenterade även de viktigaste principerna och de senaste fram-
stegen inom den begreppsliga metaforteorin – särskild uppmärksamhet 
ägnades åt metaforen ”nationen är en familj” – och kritiska reflektioner 
framfördes. Vikten av kultur och effekterna av kulturell särart för produk-
tion och tolkning av metaforer, något som varierar från ett samhälle till 
ett annat och även över tid (Lakoff & Johnson 1980, s. 22–24;  Ringmar 
2008, s. 58), har även presenterats i artikeln. Det senare utgjorde en vik-
tig utgångspunkt i den nya konceptualiseringen av den begreppsliga 
metaforteorin.

Jag är medveten om att begreppsliga metaforer stöds av könsmakt-
ordningar – som beskriver män och maskuliniteter i termer av ledarskap, 
orsak, styrka och kreativitet, medan kvinnor beskrivs i termer av vördnad, 
irrationalitet, svaghet och fortplantning – och jag har därför presenterat 
ett genealogiskt perspektiv på hur begreppsliga metaforer utvecklas över 
tid. På så sätt vill jag både undvika faran med en cirkulär analys och skapa 
en lämplig metodapparat.

Med utgångspunkt i dessa konceptuella klargöranden har jag analy-
serat Åkessons (om)tolkningar av folkhemsmetaforen. Jag hävdade att 
hans skrivande underbyggdes av en nostalgisk diskurs präglad av välfärds-
chauvi nism, en strängt konservativ heteronormativ hållning och en lätt 
dold främlingsfientlig attityd. I sina skildringar av folkhemmet betonade 
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Åkesson ständigt en kritik riktad mot S och dess dåvarande ledare Mona 
Sahlin och han reifierade den manliga hegemonin i de svenska fackför-
eningarna. Genom sina ständiga referenser till kristendomen, särskilt till 
den svenska lutherska kyrkan, underströk Åkesson uppfattningen att det 
svenska folkhemmet har kristendomen som en bärande princip och att 
denna princip fungerar som en barriär mot islam och andra eventuellt 
hotande religiösa samfund. Det implicita ”civilisationernas krig” och den 
”misslyckade integrationen” sporrade en ompositionering baserad på tra-
ditionalistiskt konservativa grunder. Detta gällde inte bara i frågor om 
att utesluta den etniskt och rasmässigt olike Andre, utan också om att 
kontrollera kvinnors kroppar och att återställa traditionellt patriarkala 
hierarkier med den svenske mannen i centrum. Därtill var Åkesson i sin 
diskurs emot att öppna det heteronormativa kärnfamiljs begreppet för 
sexuell mångfald och olika familjetolkningar och -konstellationer.

Min analys visade därmed att de heteronormativa hegemoniska struk-
turerna vilar på idén om tvåsamhet som en förklaring till reproduktionen 
av ”sanna” svenskar som omfattar ”svensk kultur” och ”svenska värde-
ringar”. Denna idé bygger på en djupt förankrad rädsla för främlingar och 
invandrade Andra (främlingsfientlighet) tillsammans med en rädsla för 
rasblandning (oäkta förhållanden) och en rädsla för en icke- heterosexuell 
Andre (homofobi).
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Varför vi älskar att hata 
Sverigedemokraterna

anders hellström

Nobelstiftelsen har som regel att bjuda in partiledarna för samtliga 
riksdags partier till den årliga Nobelmiddagen. Prisceremonin frekven-
teras av kungafamiljen, pristagarna och andra berömdheter. Sveriges 
Television (SVT) sänder direkt och tittarna får lektioner i alltifrån kläd-
kreationer, middagens komposition, litteraturpristagarens omvärldsana-
lys och de senaste rönen i fysik, kemi, medicin och ekonomi. År 2007 
valde Nobelstiftelsen att låta den kommersiella tv-kanalen TV4 överta 
sändningsrättigheterna. TV4 lät sändningarna, som pågick med inslag 
från morgon till sen kväll och följdes av fler än 1,3 miljoner tittare, vara 
reklamfria på grund av Nobelceremonins starka varumärke (TT Spektra 
2007).1

Nobelmiddagen har blivit en nationell högtidsdag, dels för att entu-
siasmera det folkliga intresset för vetenskapliga rön, dels för att sätta 
Sverige på kartan. I den svenska riksdagen finns det ett parti som tydli-
gare än andra företräder Sverige som en ödesbestämd gemenskap. Partiet 
är Sverige demo kra terna (SD) och dess partiledare, Jimmie Åkesson, är 
besviken över att inte ha blivit inbjuden till festligheterna. Han bekla-
gar att Nobelstiftelsen har uttryckt ett politiskt ställningstagande mot 

1. Året efter återfår SVT sändningsrättigheterna.

Jag vill tacka Fredrik Hertzberg, övriga redaktörer och en anonym sakkunniggranskare 
för värdefull återkoppling.
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honom som person och mot hans parti, men känner samtidigt: ”världen 
går inte under för att jag inte får gå på Nobelfesten, man har viktigare 
saker att göra som politiker” (Ström 2010). 

Michael Sohlman är vd för Nobelstiftelsen och motiverar sitt och en 
enig styrelses beslut med att Nobelstiftelsen är en privat stiftelse och att 
de själva väljer vilka de vill bjuda. Dessutom, menar Sohlman, går SD:s 
värderingar på tvärs med Alfred Nobels uttryckliga och på sin tid kontro-
versiella önskan om att inte låta nationstillhörighet avgöra vem som ska 
tilldelas priset. På detta svarar Åkesson: ”Jag har läst Alfred Nobels testa-
mente och det står inget om hur många invandrare man ska vilja ta emot 
för att gå på Nobelfesten” (Ström 2010). 

Jag föreslår att vi kan se Nobelmiddagen som ett ritualiserat evene-
mang med syftet att uppmärksamma internationella forskningsrön på 
nationell mark, och där den svenska kungafamiljens närvaro, dagspressens 
myckna uppmärksammande av middagen och etermediernas satsning på 
evenemanget förstärker det nationellas närvaro. Etnologen Barbro Blehr 
(2000), som studerat nationaldagsfirande i Norge, framhäver betydel-
sen av samhälleliga ritualer för nationell sammanhållning eftersom dessa 
berör och engagerar många människor i ett gemensamt (nationellt) pro-
jekt. Middagen är, för att parafrasera nationalismforskaren Michael Billig 
(1995), ett sätt att ”flagga för nationen” och den tjänar som en påminnelse 
om medborgarnas lojalitet och tillhörighet till Sverige. 

Nobelmiddagen är inte vilken middag som helst och valet av gäster 
skiljer sig förstås från en vanlig middagsbjudning i vänkretsen. Evene-
manget äger en särskild tyngd i det nationella medvetandet. I det avseen-
det är valet att utesluta Jimmie Åkesson från festligheterna förvisso inte 
självklart ett politiskt beslut, men att exkludera Åkesson från listan över 
inbjudna gäster äger ändock en symbolisk betydelse: SD hör egentligen 
inte hemma i offentlighetens finrum.

Varför betraktas inte SD som vilket parti som helst? Det borde vara 
möjligt att ”diskutera legitimiteten och effekterna av det mångkulturella 
samhället”, påpekar den norske statsvetaren Anders Ravik Jupskås i en 
debattartikel i Sydsvenskan, på samma sätt som partier på vänsterkanten 
bereds möjlighet att ifrågasätta kapitalismen (Ravik Jupskås 2010). Bland 
annat mot bakgrund av detta anser jag att vi bör fråga oss vilken roll SD 
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fyller i svensk politik. I den här artikeln argumenterar jag för att partiets 
närvaro i offentligheten påminner oss om att politik inte bara handlar om 
att administrera redan fattade beslut utan också om att kommunicera en 
bild av vad som kännetecknar det goda samhället, och att politik utgår 
från känslor. 

Att Åkesson utesluts från Nobelmiddagen trots sin nyvunna riksdags-
plats ger vid handen en utanförskapsposition i den nationella politiska 
miljön. Partiet utnyttjar flitigt denna roll, vilket mitt nästa exempel är 
tänkt att illustrera. Under riksdagens öppnande den 5 oktober 2010 höll 
biskop Eva Brunne traditionsenligt en gudstjänst i Storkyrkan för de för-
troendevalda. Samtliga SD:s nyvalda riksdagsledamöter var närvarande, 
vilket är rimligt med tanke på att partiet värnar ceremonier där nationell 
samhörighet ”flaggas för”. Jimmie Åkesson hade dagen till ära valt att 
ikläda sig en folkdräkt från Blekinge, sitt hemlän. I sin predikan valde 
Eva Brunne att tala om människors lika värde och hon hänvisade till de 
antirasistiska demonstrationer som hållits dagarna före. Hon vände sig 
mot

den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha 
samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda 
grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en 
demokrati som vår att göra skillnad på människor (Brunne 2010). 

Medan biskopen uttalar dessa ord reser Åkesson sig upp, ser sig omkring 
och paraderar ut från Storkyrkan med flickvännen vid sin sida och med 
partikamraterna efter sig. Efter predikan fick biskopen varma, kvardrö-
jande applåder av de församlade riksdagsledamöterna.

Dagen efter liknar kolumnisten Kerstin Weigl SD:s beteende vid 
ouppfostrade tonåringar som slänger igen dörren efter sig om de inte 
får precis som de vill (Weigl 2010). Aftonbladets politiska redaktör, Lena 
Melin, påpekar att Brunnes predikan ligger i linje med det evangeliska 
budskapet om att inte göra skillnad på människor. Hon anmärker att 
SD:s agerande var obegåvat och att det befäster bilden av partiet som 
omoget och opålitligt (Melin 2010). Flera reagerar med bestörtning på 
det inträffade. Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg 
Batra, menar att uppträdandet var exceptionellt och att det tydligt visar 
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att SD är ett extremparti eftersom man blir så upprörd över en predikan 
som pläderar för medmänsklighet (Henriksson 2010). Åkesson invänder 
att biskopen tog ställning för de vänsterextremister som under lång tid 
misshandlat och trakasserat SD-anhängare (Stenberg 2010). Den tolk-
ning av uttåget som dock vunnit mest gehör fäster vikt vid att SD väljer 
att genomföra detta etikettbrott just medan biskopen talar om människo-
värdets okränkbarhet och att detta i sin tur antyder att Sverige demo kra-
terna i grunden är ett extremt parti med extrema, låt oss säga osvenska, 
värderingar. 

Demonstrationerna, som biskopen hänvisade till i sin predikan, gav 
uttryck för majoritetssamhällets kollektiva avståndstagande mot såväl 
rasism som mot SD. De ”goda krafterna” mobiliseras mot främlingsfient-
liga strömningar som förmodas ha utnyttjats av SD för att vinna röster. 
Därigenom manifesteras också en särpräglad uppfattning om en nationell 
självbild, nämligen att svenskarna trots SD:s intåg i riksdagen är fullgoda 
demokrater som välkomnar dem som knackar på fosterlandets port. I 
denna gemenskap har inte SD, som i riksdagsvalet 2010 erövrade 20 man-
dat, en självklar plats.2

Nobelmiddagen och riksdagens öppnande betecknar två samhälleliga 
riter varigenom den nationella samhörigheten manifesteras. I dessa sam-
manhang är SD avskilda från majoritetssamhällets föreställningar om den 
”goda nationen”. Exkluderingen från Nobelmiddagen och uttåget från 
Storkyrkan är två olika exempel på att SD varken av andra ses eller alltid 
ser sig själva som vilket parti som helst. I det ena fallet väljer en extern 
aktör, Nobelstiftelsen, att utesluta SD från gästlistan till årets kanske mest 
högtidliga och medialt uppmärksammade middag. I det andra fallet utför 
SD själva, med Åkesson i spetsen, en symbolisk aktion som uttrycker 
utanförskap.

2. ”Svensk flyktingopinion fortsätter att bli allt mer generös”, konstaterar Marie  Demker 
(2012, s. 95), professor i statsvetenskap, i en undersökning av svenskarnas inställning till 
invandring och det mångkulturella samhället. År 1992 svarade hela 65 procent av svensk-
arna att det vara ett ganska bra eller mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar; 2011 
var den siffran nere i 41 procent. Oavsett synpunkter på att det fortfarande är väldigt 
många som anser att det finns för många invandrare i Sverige (jfr Ekman & Poohl 2010, 
s. 384) är trenden att inställningen till flyktingmottagandet går i positiv riktning. Det går 
således inte att förklara SD:s frammarsch med att Sverige blivit mer främlingsfientligt.
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Varför vi älskar att hata
Få står oberörda inför SD:s framfart och många har åsikter om vad par-
tiet representerar, liksom vad som kan förklara varför partiet nu har tagit 
klivet in i riksdagen. Oftast sker detta utan referenser till övriga Europa. 
I ett komparativt perspektiv är SD fortfarande ett litet parti med begrän-
sat inflytande, jämfört med exempelvis Dansk Folkeparti i Danmark. En 
minoritet av svenskarna gillar att Sverige har fått ett nytt riksdagsparti. 
Andra har en mer njugg inställning, men uppskattar samtidigt att någon 
vågar kritisera den så kallade massinvandringen. Den stora majoriteten 
svenskar är fundamentalt misstänksamma, för att inte säga hatiska, gen-
temot SD (jfr Holmberg 2007). 

För att förstå SD:s utanförskapsposition i svensk politik är det, tror 
jag, väsentligt att beakta politisk kommunikation som någonting utöver 
aggregering av rationella intressen eller skapande av kompromisser genom 
förnuftsbaserad deliberation; politik handlar också om känslor, om att 
formulera visioner och agera ut sina passioner för eller mot ett specifikt 
politiskt projekt (se t.ex. Mouffe 2008). Kärleken till hatet av SD handlar 
om identifikation, vilket kommer till uttryck i att många människor och 
organisationer av olika politiska kulörer deltar i mobiliseringen mot en 
utpekad gemensam moralisk fiende – som att vi applåderar Eva  Brunnes 
predikan eller instämmer i Nobelstiftelsens val att utesluta Åkesson från 
Nobelmiddagen. Vi älskar att hata SD därför att detta avståndstagande 
uttrycker gemenskap och en känsla av att delta i ett gemensamt politiskt 
projekt. Vi älskar att hata SD därför att partiet står som exponent för ”vad 
vi inte är”, vilket uttrycks i föreställningar om SD-väljare som sprungna 
ur ”de outbildade massorna” som låter sig förföras av främlingsfientlig 
demagogi eller att partiet som sådant, olikt andra parlamentariska par-
tier, graderar människor på ett sätt som är oförenligt med demokratiska 
värderingar.

I liknande ordalag beskriver Slavoj Žižek (2000) hur ”vi” (de ”goda 
demokraterna”) älskade att hata den nu framlidne populistledaren Jörg 
Haider, vars parti FPÖ erövrade 27 procent av rösterna i det österrikiska 
parlamentsvalet 1999, för att ”vi” därigenom kunde bekräfta ”vår god-
het”. Det moraliska anslaget och den uppretade tonen också i den svenska 
debatten säger någonting om vilka ”vi är” och hur ”vi” bekräftar vår 
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 tillhörighet till den svenska nationella gemenskapen. Žižek hämtar inspi-
ration från psykoanalysen för att förklara varför ”de goda demokraterna” 
utser de så kallade högerpopulisterna till en politisk fiende, som ”vi” kan 
demonstrera vår demokratiska samsyn mot (Žižek 2000, s. 5). 

Ernesto Laclau återvänder i sin bok (2005) om den populistiska logi-
ken just till Sigmund Freud. Den senare knöt samman den grundläggande 
livsdriften (”libido”) med de emotionella band som sammanför männis-
kor i en kollektiv gemenskap. Tillhörigheten till gruppen omvandlas i 
denna identifikationsprocess, enligt Freud, till ett gemensamt ego ideal 
och blir ett objekt för våra narcissistiska lustar (Laclau 2005, s. 54 ff.). 
Politikens passioner handlar i det avseendet om de sociala identifikations-
processer som genererar tillhörighet genom att avstånd markeras mot det 
eller dem som anses hota vår sammanhållning. I ett psykoanalytiskt språk-
bruk inspirerat av dem franske psykoanalytikern Jacques Lacan kan man 
säga att ”vi” kompenserar för vår fundamentala brist på ”njutning” (”jou-
issance”) genom att vi anklagar något eller någon som har stulit denna 
från oss (Mouffe 2008, s. 34). Identifikation är enligt detta resonemang 
immanent i och en förutsättning för människans varande i samhället. 

Från denna utgångspunkt ifrågasätter Chantal Mouffe den rådande 
samförståndskulturen och den politiska koncentrationen kring parti-
politikens mittcirkel i europeisk politik, vilket enligt henne öppnar för 
nya rörelser att mobilisera anhängare för alternativ som utmanar status 
quo. Genom att ta fasta på hur ”vi älskar att hata SD” vill jag med denna 
artikel illustrera hur politikens passioner avspeglas i SD-antagonisternas 
– såväl de till vänster som de till höger – gemensamma avståndstagande 
mot en politisk utmanare som inte bara anses ha fel åsikter, utan också 
representerar ”onda typer” och därmed utgör en reell politisk fiende (jfr 
Wodak 2002). 

Upplägg
I artikeln resonerar jag – efter att ha givit en bakgrund till partiets upp-
komst och utveckling – kring några av de epitet som använts om SD, 
såsom ”extrem”, ”radikal”, ”höger” och ”populism”. Det är relevant för att 
skapa en förståelse av SD:s anspråk på att vara ett normalt parti för van-
liga svenskar, samtidigt som kritikerna tenderar att stämpla partiet som 
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extremt eller främlingsfientligt. Genom att granska begreppet ”populism” 
lite närmare vill jag bringa ökad klarhet i politikens känslomässiga driv-
krafter och den representativa politikens latenta dynamik.

I kölvattnet av SD:s inträde i riksdagen sker en omförhandling av 
nationella identiteter. Jag argumenterar för att vi kan förstå debatten 
om SD i svensk press som ett uttryck för olika sätt att framhäva Sverige 
som en särskilt moraliskt god nation, en kamp mellan nationalism och 
nationalism. Materialet jag utgår ifrån är SD:s politiska riktlinjer inför 
valet 2010 och den offentliga debatten om partiet, uttryckt i den löpande 
medierapporteringen.

De möjliga svaren på frågan om varför vi älskar att hata SD är också 
en bekräftelse på de goda demokraternas ”sunda nationalism”. Det vill jag 
åskådliggöra och problematisera.

Quo vadis Sverigedemokraterna?
På väg till sminklogen på valnatten möter Vänsterpartiets ledare Lars 
Ohly SVT:s reporter Kristian Luuk som på sitt sedvanliga, humoris-
tiska vis meddelar att Jimmie Åkesson redan sitter där. Ohly vänder på 
klacken. Han vägrar dela loge med SD:s partiledare och förklarar senare 
för SVT: ”Jag representerar alla de som Sverigedemokraterna är emot 
och jag tänker aldrig befatta mig med rasister” (Lewander 2010). Ohlys 
aktion må vara stark och påfallande direkt, men den är inte ovanlig. En 
vanligt förekommande tankefigur i debatten om SD har varit att partiet 
är en ”ulv i fårakläder”. Även om partiet successivt har försökt skapa en 
demokratisk yta är SD enligt denna argumentation fortfarande i grun-
den odemokratiska, rasistiska och potentiellt våldsamma. Den före detta 
partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, skriver utifrån denna 
position i Göteborgs-Tidningen:

Sverigedemokraterna måste ställas fram, avklädda och avslöjade, och det är deras 
nationalegoism och deras odemokratiska människosyn som ska framstå i all sin 
ynkedom. Vår tids största moraliska skam och utmaning är självfallet att det 
snackas och proklameras så mycket om ett universellt människovärde, alltme-
dan dolska resonemang om ”dom och vi-samhället” smyger sig på oss (Svensson 
2007).
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Det moraliska anslaget är explicit: SD har inte bara fel politik, de repre-
senterar också ”onda typer” och det är vårt ansvar att genomskåda deras 
egentliga budskap. Många politiker, experter och journalister har använt 
sig av ett liknande språkbruk. De som går längst är inte blyga för att koppla 
SD:s föreställningsvärld till 1930-talets nazism. Thage G. Peterson, tidigare 
socialdemokratiskt statsråd och talman i riksdagen, hävdar i Sydsvenskan: 

Ingen som vill bekämpa Sverigedemokraterna och andra nazistinfluerade rörel-
ser kan bortse från nazismens historia. Hur fanatiska och sjuka åsikter då var 
upphov till krig, misär och förintelse. Sverigedemokraternas åsikter idag om 
antisemitism och främlingsfientlighet hör nära ihop med nazismens ondska och 
förbrytelser (Peterson 2007).

Det kan verka underligt att etablerade politiska profiler som Thage G. 
Peterson och Alf Svensson uttalar sig så kraftigt om ett parti, som enligt 
den egna självbilden har gjort upp med det förflutna för att numera före-
träda ”de vanliga svenskarna”. SD finner sin näring i det normala, snarare 
än i det extrema. Så har det inte alltid varit.

Bakgrunden
Den 30 november 1991 organiserar SD en demonstration för att hylla 
Karl XII (1682–1718). Ungefär 1 000 personer deltar i manifestationen, 
som slutar med kaos och våld. Författaren och journalisten Gellert Tamas 
(2002, s. 194) har beskrivit stämningen så här: 

Hundratals högerarmar lyftes mot skyn medan ropen taktfast ekade. Sverige-
demokraternas ledare startade en egen talkör: ”UT MED PACKET! UT MED 
PACKET!” vrålade Anders Klarström i sin megafon och snart genljöd ropen från 
deltagarna i tåget. Hundratals röster bar partiledarens hat vidare. Längst fram i 
tåget, bland de blågula flaggorna, vajade en vit flagga med en svart swastika i 
mitten.

På partiets första årsmöte 1989 valdes Anders Klarström, med ett förflu-
tet i det nazistiska Nordiska rikspartiet, till talesman för partiet (Larsson 
& Ekman 2001, s. 126). Några medlemmar av partistyrelsen hade varit 
medlemmar i Bevara Sverige svenskt (BSS) eller Vitt ariskt motstånd 
(VAM), medan andra varit inriktade på att producera vitmaktmusik som 
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var populär också utanför de högerextrema kretsarna i början på 1990-
talet. För den som söker bevis för partiets rasistiska förflutna finns det 
gott om stoff från partiets tidiga historia. Enligt Ekmans och Poohls 
(2010, s. 145–155) uträkningar hade drygt 60 procent av ledamöterna i 
partistyrelsen på olika sätt kopplingar till nazianstrukna organisationer 
under åren 1989–1995. 39,5 procent av partiets kandidater i valet 1994 
hade före, under eller ibland också efter sin kandidatur varit involverade 
i den svenska nazistiska rörelsen.

Efter hand har SD genomgått flera förvandlingar. Personer har bytts 
eller sparkats ut, och framtoningen har successivt blivit mer salongsfähig. 
Under hösten 2012 införde partiet en nolltolerans mot rasism i de egna 
leden (Orrenius 2012). Det dröjde dock innan partiet fick framgångar i 
valurnorna, vilket delvis kan förklaras med Ny demokratis (NyD) entré 
i riksdagen år 1991. NyD nådde då 6,7 procent i riksdagsvalet, med en 
retorik som riktades mot etablissemang, skatter, byråkrati och efter hand 
alltmer mot invandring och invandrare. NyD försvann redan nästföl-
jande val, 1994, men SD lyckades ändå inte attrahera mer än 14 000 rös-
ter det året. 

Inför riksdagsvalet 1998 fick partiet visst finansiellt stöd från Natio-
nella fronten i Frankrike och det vann åtta fullmäktigemandat. Efter hand 
anslöt sig allt fler namnkunniga personer till partiet som exempelvis de 
nu bortgångna politiska profilerna Sten Andersson (tidigare Moderaterna 
och Socialdemokraterna) och Sven-Olle Olsson (tidigare Centerpartiet), 
känd som initiativtagare till folkomröstningen om flyktingmottagande i 
Sjöbo. I valet 2002 tog partiet sammanlagt 50 kommunala mandat, men 
det var inte förrän i valet 2006 som partiet nosade på riksdagsplatser med 
sammanlagt 2,93 procent av väljarkåren bakom sig och mandat i 144 
kommuner. 

Partiets utveckling är häpnadsväckande; det ”består inte längre av 
skinnskallar, snarare av skalliga män”, som det heter i en ledare i Expres-
sen (Forsberg 2006). Enligt partiets egen kronologi var det framför allt 
under 2001 som partiet på allvar gjorde upp med sitt förflutna. Detta 
ledde bland annat till att det mer extrema partiet Nationaldemokraterna 
bildades. Jimmie Åkesson, som valdes till partiordförande 2005, blev 
medlem i SD 1995 men talar ogärna om partiets historia innan dess. 
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Många som väljer att hata SD gör det på grundval av partiets förflutna. 
Men vad kännetecknar SD som politiskt parti 2013? Den frågan disku-
teras härnäst.

SD som populistiskt radikalhögerparti
Cas Mudde (2007) inleder sin studie av vad han kallar de ”populistiska 
radikalhögerpartierna” i Europa med att lista mer än 20 olika etiketter 
som använts för att klassificera den partifamilj som inkluderar bland 
annat Nationella fronten och Lega Nord. Hans slutsats är att forskningen 
varken har kommit överens om vad familjen ska heta eller hur dess 
gemensamma drag ska definieras. Mudde urskiljer tre attribut. Det första 
är nativism som utgår från att ”de inhemska” har exklusiv företrädesrätt 
till ”sin plats”; att Sverige tillhör svenskarna främst och så vidare (Mudde 
2007, s. 22). Utifrånkommande personer och idéer (de icke-inhemska 
och det icke-inhemska, the nonnatives) utgör ett potentiellt hot mot den 
inhemska samhällsordningen som majoritetsbefolkningen byggt upp 
över tid. Oftast sammanfaller den kulturella gemenskapen med natio-
nalstatens gränser. Den andra komponenten är auktoritarianism. Mudde 
definierar detta som en tilltro till ett strikt ordnat samhälle där brott mot 
den auktoritära ledningen ska straffas hårt (2007, s. 23). Detta drag är 
kopplat till en tilltro på den starka ledaren som i sin person förkroppsli-
gar folkviljan. Den tredje beståndsdelen, slutligen, är populism, som utgår 
från den täta fusionen mellan folk och nation. Den populistiska ideolo-
gins förespråkare vill företräda en oförställd folkvilja och ett genuint sunt 
förnuft.

Utifrån Muddes definition av ”nativism” är det tvivelsutan så att SD 
utgår från en nativistisk grundsyn. Det gamla slagordet ”Bevara Sverige 
svenskt” används mindre frekvent nu för tiden, men grundsatsen är, som 
det heter i SD:s kulturpolitiska manifest: ”Låt Sverige förbli Sverige” 
(Sverigedemokraterna 2010a). Utifrån kommande impulser, såväl perso-
ner som idéer, är inte principiellt exkluderade från den hävdvunna natio-
nella gemenskapen men de måste i så fall försvenskas. Vad gäller ”aukto-
ritarianism” kan vi notera att SD föreslår att strafftröskeln ska höjas: ”I 
vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion 
till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsupp-
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fattningen” (2010a). SD åberopar mer auktoritära samhällsstrukturer, 
i bemärkelsen en mer strikt ordnad samhällsordning, som ett sätt att 
mildra den utbredda rotlöshet och vilsenhet som många svenskar kän-
ner i dag, detta enligt SD:s sätt att se. Hävdvunna strukturer försvaras 
gentemot diverse försök att luckra upp exempelvis könsskillnader, den 
heteronormativa kärnfamiljen, betydelsen av ordning och reda i skolan 
och kulturskillnader mellan ”infödda svenskar” och ”invandrare”. Trygg-
het och välfärd ställs mot oro och mångkultur. 

Antropologen Arjun Appadurai (2007) har identifierat två parallella 
rörelser som utgör konkurrerande krafter i en värdepolitisk konfronta-
tion i Europa efter kalla krigets slut. Den ena sidan samlar de nya sociala 
rörelserna, vilka kan utgå från miljöfrågornas pregnans, nationsgränsers 
begränsade giltighet eller feminismens uppgörelse med särartstänkandet 
(se vidare Wennerhag 2008). Som en reaktion på dessa rörelser mobilise-
ras på andra sidan krafter som markerar behovet av tydliga nationsgränser 
i stället för mångkultur, protektionism i stället för fri handel och stabila 
könsidentiteter i stället för genuspedagogik. Dessa rivaliserande krafter 
rör sig i det globala och kretsar kring frågeställningar om civilisation, kul-
tur och nation som inte enkelt passar in på höger–vänster-skalan. Vi kan 
förstå dessa värdepolitiska stridigheter, menar Appadurai (2007, s. 23), 
utifrån en utbredd ”ängslan inför det ofullständiga”.

Det finns ett uppdämt behov av att åter markera faktiska gränser mel-
lan ”vi” och ”dem”. SD bejakar traditioner och stabilitet för att befrämja 
samhällskroppens enighet. Men även aktörer i huvudfåran varnar för 
ökade samhällsklyftor, brist på ordning i skolan och att integrations-
politiken skulle vara ett fullständigt fiasko.3 SD utgår från redan etable-
rade strömningar i samhället och radikaliserar dessa för att exempelvis 
föreslå inskränkningar i flyktingmottagandet. 

Är SD ett populistiskt radikalhögerparti? Mudde definierar ”radi-
kal” som opposition mot fundamentala liberaldemokratiska värderingar 
medan ”höger” förklaras som en tilltro till naturliga samhälleliga hierar-
kier (Mudde 2007, s. 26; Kiiskinen & Saveljeff 2010, s. 46 f.). Hans-Georg 
Betz och Carol Johnson (2004) påpekar att de populistiska radikal höger-
parti erna utgör ett fundamentalt hot mot den liberala – läs: toleranta − 

3. Jag diskuterar och ifrågasätter dessa antaganden i Hellström (2010). 
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förståelsen av demokrati. Visst anammar dessa partier en utpräglad opp-
ortunism, men dold av retoriken nalkas en extrem ideologi, menar de. 
De populistiska radikalhögerpartierna representerar därmed, enligt Betz 
och Johnson, en rörelse som strävar efter att ersätta liberaldemokratiska 
institutioner med en ny ”etnokratisk regim”4. Det som gör det svårt att 
bemöta dessa partier, avslutar Betz och Johnson, är att de omfamnar både 
extremism och demokrati. 

Analyser som de nyss nämnda medför en risk, menar Mudde, i det att 
man ensidigt utgår från partier i periferin i stället för att studera förskjut-
ningar i ”normaliteten”, mittpunkten. Han föredrar därför termen ”radi-
kal” framför ”extrem”. Ett extremt parti har föga respekt för de represen-
tativa institutionerna, som exempelvis polis- och rättsväsende eller den 
partipolitiska arenan, medan ett radikalt parti agerar inom systemet. De 
populistiska radikalhögerpartierna söker politiskt inflytande företrädesvis 
genom parlamentariska kanaler och respekterar oftast de grundläggande 
demokratiska spelreglerna. Partierna hotar inte att upplösa det liberalde-
mokratiska systemet, men deras politik kan likväl gå på tvärs med etable-
rade uppfattningar om tolerans, mångkulturalism och likabehandling. 

SD som högerparti
Epitetet ”höger” är också svårhanterligt. SD ser sig självt som ett mitten-
parti och att döma av ett par genomförda studier av SD:s väljare efter 
valet 2006 finns det inte heller någon anledning att placera partiet tydligt 
till höger om det borgerliga blocket (se vidare t.ex. Sannerstedt 2008; 
Holmberg 2007). Mudde betonar att det sällan eller aldrig är ekonomiska 
frågor som står i förgrunden för dessa partier (Mudde 2007, s. 119). Han 
konstaterar att flera populistiska radikalhögerpartier inte heller anammar 
en nyliberal ekonomisk- politisk doktrin, utan att vissa – däribland SD – 
snarare bör beskrivas som välfärdschauvinistiska (jfr Meret 2009, s. 209). 
SD ser sig själva som värdekonservativa (det vill säga till höger på den 
sociokulturella skalan), men som vänster vad gäller fördelnings politik, 
det vill säga att man försvarar den skattefinansierade välfärden (Skalin 
2010). 

4. Etnokrati är ett system enligt vilket den politiska makten innehas och utövas av ett 
privilegierat etniskt kollektiv. 
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SD uppvisar en idémässig likhet med det tankegods som utvecklades 
av den franska högern efter Charles de Gaulles fall, den så kallade franska 
”nya högern” (nouvelle droite). I korthet innebär denna doktrin att kul-
turer (oftast utifrån nationalstaten som referensram) varken kan eller bör 
blandas eftersom kulturskillnader är att betrakta som oöverstigliga och 
ogenomträngliga. Denna ideologiska handlingslinje kan också beskrivas 
som ”etnopluralistisk”, det vill säga att olika kulturer eller etniska grupper 
inte nödvändigtvis är hierarkiskt ordnade, som i klassisk rasism, samtidigt 
som man betonar varje grupps naturliga och unika (nationella) karaktär. 
Enligt sociologen Jens Rydgren (2010, s. 19) är etnopluralismen – av vissa 
också beskriven som en kulturrasism (Taguieff 1990) – det som främst 
förenar medlemmarna i den populistiska radikalhögerfamiljen. 

Min slutsats är att begrepp som ”extrem”, ”radikal” eller ”höger” är 
behjälpliga för att finna gemensamma referenspunkter i en brokig skara 
partier inom europeisk politik som vill begränsa invandringen till det 
egna landet. Samtidigt riskerar samma begrepp fördunkla en djupare för-
ståelse för den nationella kontext i vilken dessa partier opererar – i rela-
tion till vad är SD radikalt, extremt eller höger? Det är just relationen 
mellan exempelvis ”det extrema” och ”det normala” som är relevant att 
beakta för att förstå varför så många hatar SD. Jag föreslår därvidlag att 
begreppen ”nationalism” och ”populism”, vilka behandlas i nästa avsnitt, 
hjälper oss att förstå denna relation. 

Sverigedemokraterna som nationens räddare och folkets vänner
Enligt den egna självbilden är SD:s ideologi nationalistisk och numera 
också socialkonservativ. Nationalism som (smal) ideologi har vissa kärn-
värden, vilka enligt Thomas Freeden (1998) utgår från ett uppvärderande 
av den egna nationen som en föreställd gruppgemenskap med vissa sta-
bila karakteristika knutna till sig. Denna gemenskap är också anpassad 
efter en specifik uppfattning om ett territoriellt, lingvistiskt och kulturellt 
avgränsat rum (Freeden 1998, s. 751–752).

SD:s politiska program handlar om att uppvärdera den egna natio-
nen, vilket motiverar partiet till en rad ställningstaganden som är avsedda 
att motverka element utifrån, vilka förmodas äventyra samhällsgemen-
skapens enighet. De vill inrätta en särskild kulturell kanon med inspira-
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tion från Danmark, de vill lämna EU för att bejaka svenskarnas rätt att 
själva bestämma över sin vardag, de vill pressa tillbaka brottsligheten för 
att främja kulturell trygghet och tillit medborgarna emellan, de betonar 
att den svenska skolan ska bygga på en uttalat svensk värdegrund och de 
främjar en ekologisk utveckling genom att motverka import av ”smutsig 
kolkraft från utlandet”, för att ge några exempel (Sverigedemokraterna 
2010a). 

Uppvärderandet av nationen är genomgående i SD:s politiska pro-
gram, som det enstämmiga svaret på det svenska samhällets många utma-
ningar. Även de övriga riksdagspartierna gör i varierande utsträckning 
referenser till nationalism som utgångspunkt för samhällssolidaritet, för 
att uttrycka en positiv självrepresentation av det svenska samhället eller 
för att erbjuda visioner om hur ett nytt Sverige kan förverkligas. Men 
SD går längre och gör nationen och nationaliteten till en överordnande 
princip för politiskt reformarbete. SD utgör på det sättet ingen anomali 
i svensk politik och samhällsliv, men partiet utgår från och radikalise-
rar populariserade uppfattningar om vad som exempelvis kännetecknar 
”svensk kultur”, som att folkhemmet är en gemensam berättelse som 
förenar svenskar i Sverige, eller att Astrid Lindgrens och Selma Lagerlöfs 
böcker är genuina skildringar av ”det svenska”. SD åberopar dessa refe-
renser som delar av ett gemensamt symbolpaket för vad som håller ihop 
nationen (se vidare Hellström 2010, s. 101).

Det kan givetvis vara provocerande att partiet använder sig av dylika 
nationella ikoner för att föra fram sitt budskap. Men det är knappast för-
vånande att ett nationalistiskt parti väljer att knyta an till författare och 
politiska berättelser som också av andra förknippas med svenskhet. SD 
är inte heller ensamt om att manifestera behovet av en gemensam värde-
grund. Drömmen om det förlorade paradiset, som folkhemsmetaforen 
förkroppsligar i partiets retorik, har en stark emotionell dragningskraft 
för presumtiva SD-väljare och även andra som är besvikna över vardagens 
förändrade livsvillkor. Ändå är det sannolikt många som älskar att hata 
SD just därför att de annekterar populära symboler för nationell tillhö-
righet. Debatten om SD är också en kamp om vem som har rätt att äga 
symbolerna för nationell gemenskap. SD ser sig själva som företrädare 
för ”mannen på gatan”– deras symbolspråk för svenskhet och nationell 
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enighet må provocera en smalare ”kulturelit”, enligt deras sätt att se, men 
det är samtidigt ett budskap som förutsätts appellera till denna ”mannen 
på gatan”. 

Inför årsmötet i Karlskrona i maj 2007 talar Jimmie Åkesson (Åkesson 
2007) om sina och andra SD-representanters erfarenheter av att inte ha 
tillgång till samma information som övriga partier. Han hävdar att demo-
kratiskt valda SD-representanter lider av att dagligen bli diskriminerade i 
sitt politiska arbete. Eftersom SD är ”folkets vänner” är detta inte bara en 
skymf mot partiet, utan mot hela det svenska folket. Åkesson anknyter, 
som så ofta, till Sylvester Stallones rollkaraktär i Rocky filmerna, Rocky 
Balboa, som ständigt reser sig trots alla slag han tvingas utstå. Han knyter 
ihop sitt tal med att precisera ”SD-andan”: 

Partivänner, man hånar oss, bespottar oss, slår oss, kastar sten på oss, avskedar 
oss från våra jobb, kastar ut oss från våra fackföreningar. Och ändå står vi där, 
hela tiden lite större, lite starkare. Mod, civilkurage, heder, solidaritet, stolthet, 
sammanhållning och, inte minst, en fast övertygelse om att vi har rätt, att det är 
vi som är den goda sidan.

SD ser sig som demokratins förkämpar, vars politiska arbete försummas 
och motarbetas av ”eliterna”. Ingen vill vara populist, men alla vill vara en 
vän av folket. I den akademiska litteraturen finns det en uppsjö av före-
teelser, rörelser och partier som har försetts med denna etikett. Frågan är 
om dessa egentligen har någonting gemensamt utöver att de kallats för 
populistiska. Margaret Canovan (2004, s. 243) ger en målande beskriv-
ning av detta förhållande: 

Det finns ingen uttalad gemensam historia, ideologi, politik eller social bas. 
Beteckningen brukar användas utifrån, ofta i nedsättande syfte. […] Det är 
svårt att föreställa sig att låt säga Tony Blair, Hugo Chávez och Jean-Marie Le 
Pen skulle vidkänna politiskt släktskap, än mindre att dessa tre skulle förenas i 
hyllning av sina föregångare i Rysslands narodniker och USA:s People’s Party.

Inte sällan är SD föremål för kritik om att utnyttja en populistisk retorik, 
att man ägnar sig åt billigt röstfiske och därför inte anses vara ett seriöst 
politiskt alternativ. SD är i sin tur tydliga med att företräda ”verklighetens 
folk”. Den nämnda retoriska figuren har tidigare använts på olika sätt 
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av Ny demokrati och senare också av Kristdemokraterna för att urskilja 
de politikområden som engagerar ”vanliga människor” i vardagen i stäl-
let för att fokusera på de frågor (som till exempel homoadoption eller 
månggifte) som enbart antas sysselsätta ett privilegierat fåtal, det vill säga 
”kultureliten”.5 

Populismforskaren Paul Taggart (2002) hävdar att förekomsten av 
populistiska rörelser och partier prövar den representativa politikens funk-
tionsduglighet och legitimitet. Populism är både en nödvändig förutsätt-
ning för och ett potentiellt hot mot det demokratiska styrelseskicket. Den 
politiske teoretikern Philip Abbott (2007) poängterar att förekomsten av 
populism lika gärna kan vara ett hälsosymptom som ett sjukdomstill-
stånd. Enligt Abbott kan populismens känslomässiga drivkraft liknas vid 
två möjliga sätt att uttrycka ilska på: 

Är populismens två ansikten – en xenofobisk, rasistisk och benägen att accep-
tera demagoger och utomkonstitutionella medel, den andra anständig, human, 
påhittig och kommunitär – också konsekvenserna av ilskans två ansikten, där 
den ena vill bygga upp och den andra vill bryta ned? (2007, s. 438)

Den populistiska ideologin kan således enligt den första betydelsen vara 
ett redskap för att vitalisera och berika den representativa politiken. 
Enligt den andra, som Abbott benämner ”ilskans destruktiva kraft”, 
utgör populism en främlingsfientlig, rasistisk kraft som lockar med för-
förisk demagogi. Abbotts två olika uttryck för populism kan liknas vid 
distinktionen mellan ”radikal” och ”extrem”. Den jämförelsen kan dels 
förtydliga populismens ambivalenta relation till den representativa demo-
kratin, dels också SD:s balansgång i svensk politik mellan en rumsren 
demokratisk position och en extrem ytterlighetsposition utanför politi-
kens finrum. Som svar på frågan varför vi älskar att hata SD är hänvis-

5. Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna, skriver på DN Debatt: ”Sveriges 
radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under flagg av att företräda 
minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett formidabelt minfält av ideologiska 
teorier, där konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer ligger om vartannat. Den 
ena idén mer akademiskt tillskruvad än den andra och allt med udden ytterst riktad mot 
vanligt folks sätt att vara” (Hägglund 2009). Hägglunds ansats avfärdas i Aftonbladet 
(Osignerad ledare 2010) som ”billig populism”.
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ningen till epitetet ”populism” på sätt och vis förrädisk. Om vi avfärdar 
SD som ett populistiskt parti riskerar vi samtidigt att säga att politiken 
är förbehållet eliterna. Vi riskerar dessutom att avfärda politikens känslo-
mässiga drivkraft. Låt oss titta närmare på detta. 

Margaret Canovan (1999) ser populistisk mobilisering som en reak-
tion mot politics-as-usual. Populism är en viktig påminnelse, resonerar 
hon, om att politik inte bara handlar om att administrera fattade beslut 
utan också om att skapa och förverkliga förväntningar hos befolkningen. 
För att upprätthålla balansen och förtroendet mellan de styrande och de 
styrda fordras en balans mellan politikens ”pragmatiska” sida (institutio-
nella arrangemang för att hantera konflikter och motsättningar utan att 
någon blir skadad) och ”förlösande” sida (föreställningar och förvänt-
ningar om det goda styret), påpekar Canovan. Hon gör en analogi till 
kyrkans roll i sekulariserade samhällen och utgår då från sociologen Max 
Webers idé om att kyrkan är en institution där religiös karisma är rutini-
serad, där Guds röst medieras och tar sig institutionella uttryck. Avsak-
naden av förlösande inslag i politiken, fortsätter Canovan, är som att leda 
en kyrka utan att församlingsmedlemmarna har en tro. I politik, liksom 
i religion, leder avsaknaden av tro till korruption och likgiltighet (1999, 
s. 16). Canovan hävdar att populism fyller en förlösande funktion som en 
direkt förmedlare av folkets röst i den representativa ordningen.

Populism uttrycker, enligt samhällsforskaren Yannis Stavrakakis 
(2004, s. 264), politikens affektiva dimension och är därmed varken fel 
eller rätt, god eller ond, utan en påminnelse om att en ensidig pragmatisk, 
eller teknokratisk, förståelse av politik kan leda till motstånd från krafter 
som utnyttjar parlamentariska kanaler för att få igenom ett ökat direkt 
folkligt inflytande. Som jag ser det: om politik inte bara handlar om att 
formulera intressen utan också om att mobilisera passion och entusiasm 
i folkets namn för den föreslagna politiken har populism en central plats 
i den representativa demokratin. Att vi älskar att hata SD är ett uttryck 
för politikens ”förlösande” impulser och populistiska dragning till det 
känslomässiga i politiken.

SD vill framstå som radikala förnyare av den representativa ordningen 
genom att åberopa den populistiska distinktionen mellan folk och elit. SD 
markerar också behovet av en särskild moralisk gemenskap som garant för 
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ett solidariskt samhälle, vilket enligt dem förutsätter kulturell likformig-
het. I den sverigedemokratiska retoriken ställs välfärd mot mångkultur 
och den skötsamma arbetaren ställs mot den kriminella invandraren. SD 
accentuerar etablerade föreställningar om svenskhet och om vad det inne-
bär att vara svensk för att mobilisera väljare. SD hymlar inte med att de 
företräder en nationalistisk grundsyn. Debatten om partiet avslöjar dock 
att dess kritiker i sin polemik mot partiet målar upp en annan bild av 
 Sverige att vara stolt över – nationalism står således mot nationalism. 

Nationalism mot nationalism
SD:s inträde i offentligheten utmanar hävdvunna föreställningar om den 
nationella självbilden, om Sverige som ett land som är mer tolerant och 
bättre rustat att möta migrationens konsekvenser än andra länder. Mikael 
Ekman och Daniel Poohl (2010) resonerar kring varför svenskar har svårt 
för att diskutera förekomsten av intoleranta attityder i Sverige: 

Att tala om den svenska folkliga intoleransen är ett känsligt kapitel. Den platsar 
inte i den offentliga bilden av det öppna och toleranta Sverige. Föreställningen 
om Sverige som ett öppet och tolerant land är djupt förankrad i det svenska 
samhället, och därmed en del av vår självbild (2010, s. 387).

SD utmanar föreställningar om Sverige som en särskilt öppen och gene-
rös gemenskap. SD utgår från att Sverige tillhör svenskarna främst. Det 
svenska medborgarskapet ska vara ett privilegium för svenskar som 
sätter sin lojalitet till Sverige före exempelvis religion, etnisk tillhörig-
het eller någon annan identitetsmarkör. De slår vakt om ”det svenska” 
i syfte att stärka nationell samhörighet och stävja social oro och före-
språkar en öppen svenskhet som innebär att även personer med ett icke- 
germanskt ursprung kan räknas som svenskar, förutsatt att viljan finns att 
”bli svensk”. Likväl, Åkesson får inte gå på Nobelmiddagen och i andra 
sammanhang har företrädare för partiet blivit avskedade från sina jobb 
eller blivit utsatta för trakasserier och misshandel (se vidare t.ex. Orrenius 
2010; Jomshof 2008). 

Reaktionerna på SD och deras politik tydliggör normer och värden 
som förenar svenskar i Sverige. Låt mig förtydliga. Enligt Freeden (1998) 
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handlar nationalism om att känna stolthet och trygghet i att tillhöra en 
nationell gemenskap. Medborgarna i en nationalstat kan känna stolthet 
i att välkomna nya invånare med en öppen famn, att vi som folk skulle 
vara särskilt toleranta och gästvänliga (jfr Blehr 2000, s. 62). SD föreslår å 
sin sida: ”[e]tt kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och 
de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möj-
ligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet” (Sverige-
demo kra terna 2010b). SD motsätter sig inte att avsätta en mindre del 
av den nationella budgeten för att hjälpa de ”verkligt utsatta” samtidigt 
som man kraftigt vill begränsa asyl- och anhöriginvandringens omfatt-
ning (2010b). Precis som att en värdfamilj har rätt och möjlighet att 
skicka hem de gäster som bryter mot vad som gäller i det egna hemmet, 
ska den svenska invandringspolitiken anpassas efter principen att den 
svenska välfärden och landets välbefinnande sätts främst (Sverigedemo-
kraterna 2010b). ”Gästerna” ska anpassa sig efter hur vi gör här och inte 
tvärtom. Jimmie Åkesson talar på SD:s valkonferens den 27 mars 2010: 
”Sanningen är den, att jag har aldrig bett om att få integreras, jag har 
aldrig blivit tillfrågad om huruvida jag vill integreras och, partivänner, 
jag vägrar att integreras i detta kalla, splittrade, rotlösa samhälle som nu 
växer fram. Jag vägrar” (Åkesson 2010). Det råder ingen tvekan, enligt 
SD:s sätt att se, att det är skillnad på att tillhöra värdfolket (”de kulturellt 
lika svenskarna”) och att tillhöra gästpopulationen. Budskapet är oför-
blommerat nationalistiskt. 

Ytterst få kulturpersonligheter attraheras av SD, men flera röster i den 
offentliga debatten förklarar – liksom partiets företrädare själva – SD:s 
popularitet med hänvisning till brister i den förda integrationspolitiken. 
Ett exempel på detta är den debatt som pågick på Sydsvenskans kultur-
sidor i oktober 2006. Debatten inleddes med ett inlägg som författa-
ren Fredrik Ekelund lät publicera. I artikeln argumenterade han för att 
SD får sitt stöd av vanliga strävsamma arbetare som ”’fått nock’ […] av 
integrationens baksida”, som han uttryckte det. Han ägnade en stor del 
av artikeln åt att rada upp exempel på kriminalitet kopplat till invand-
rartäta områden. I en uppmärksammad passage gav han sig i kast med 
den omvända rasismen, som han menar drabbar etniska svenskar. Han 
påstod: ”Den arbetarrörelse som byggde Landskrona och Malmö hölls 
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samman ideologiskt av en gemensam skötsamhetskultur, är det då fel att 
kräva av de nya svenskarna just detta?” Ekelund hoppades att valresul-
tatet, som han såg som ett resultat av att högerextrema krafter gynnats 
av kulturrelativism, kunde bli startskottet för en diskussion om vilken 
värdegrund som det svenska samhället bör vila på (Ekelund 2006). I det 
senare fick han åtminstone delvis rätt. Ekelund fick kritik för att basu-
nera ut en romantisk klagosång över en stad som en gång hade jobb åt 
alla och att ställa ”skötsamma svenska arbetare” mot ”kriminella invand-
rare” (se t.ex. Awayez 2006), men debatten aktualiserade också den fråga 
som Ekelund efterlyste: Vad är det som kan och bör känneteckna den 
svenska kulturen – den värdegrund som ska förena svenskarna i Sverige? 
I detta avseende har SD:s närvaro i den offentliga debatten givit vidare 
resonans i de diskussioner som förts kring den svenska nationella identi-
teten. SD har, som det verkar, påverkat det svenska debattklimatet utan 
att själva ha varit aktiva i alla diskussioner. Även om det är ytterst få 
personer som uttryckligen står upp för SD och deras politik har allt fler 
journalister, författare, politiker och andra känt sig manade att profilera 
sig inom det fält som också är SD:s kärnområde: ”svensken”, den hotade 
svenska nationen och ansatser till att vilja romantisera en svunnen era (se 
vidare Hellström 2010).

Sund nationalism
Gränsen för vad som är acceptabel nationalism och vad som inte är det 
förskjuts och förändras hela tiden. SD utmärker sig genom att accep-
tera fler samhälleliga fenomen och händelser i nationalismens namn än 
de traditionella partierna gör. Det handlar ytterst om vilka positioner 
som är legitima i den offentliga debatten. Blehr (2000, s. 61 f.) påpe-
kar att slagord som ”Norge for nordmenn” kan brännmärka användaren 
och uppfattas som ”ond nationalism” om det används av företrädare för 
mindre rumsrena partier och rörelser. Samma slogan, påpekar Blehr, kan 
dock rättfärdiga en rad politiska åtgärder som de flesta uppfattar som 
legitima och tolkar som utslag av ”god nationalism”. Vi reagerar antagli-
gen annorlunda på om deltagarna i ett demonstrationståg med National-
demo kra terna viftar med svenska flaggor och sjunger nationalsången eller 
om Jimmie Åkesson ikläder sig folkdräkt för att högtidliggöra riksdagens 
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öppnande, jämfört med när en grupp grundskolelever gör samma sak 
under nationaldagsfirandet på Skansen. Nationalistiska uttryck uppfattas 
olika beroende på avsändare och sammanhang.

Möjligen är det så att nationalistiska rörelser och nationalistiska 
ideo lo gier associeras med extremistgrupper som vill upprätta en ny stat, 
alternativt att bryta sig fria från en existerande stat. Alternativt kopplas 
nationalismen till 1900-talets brutaliteter och blodspillan. Nationalism är 
någonting som sker i periferin, där och då, men aldrig här och nu. Dessa 
synsätt, menar nationalismforskaren Michael Billig (1995, s. 6), undvi-
ker det sunda förnuftets nationalism – att nationalism oftast uttrycks 
mycket banalt, inte behöver vara våldsam och snarare kan bekräfta en 
hävdvunnen normalitet än vara någonting, per definition, avlägset eller 
farligt.

Om vi begränsar oss, fortsätter Billig, till att definiera nationalism 
som någonting som ”de andra” sysslar med finns risken att vi undvi-
ker att se hur samtida utryck för nationalism inte framstår som natio-
nalistiska, utan som naturliga inslag i vardagen. Billig lanserar begrep-
pet ”banal nationalism” som ett sätt att förstå hur nationalismen, även i 
dag och här, reproducerar nationen som en föreställd gemenskap genom 
dagliga rutiner som vi sällan är medvetna om. Man behöver inte resa 
långt för att bli påmind om att IKEA är ett svenskt företag, att Volvo är 
en svensk bil eller att Abba är en svensk musikgrupp. Utöver vardagliga 
företeelser bekräftas medborgarnas förväntningar om att tillhöra natio-
nen genom samhälleliga ritualer (Blehr 2000, s. 9). Firandet av sjuttonde 
maj uppfattas, både av norrmännen och av andra, som ett glatt och ofar-
ligt hyllande av den egna nationen. Detsamma kan antas gälla för Nobel-
middagen. Billig framhåller dock att de banala, implicita uttrycken för 
nationalism kan göra att de skarpare och mer kategoriska nationalistiska 
uttrycken blir mer plausibla. Acceptansen förskjuts. Som exempel finns 
det flera SD-kritiker som instämmer i påståendet att allt fler människor i 
det svenska samhället lider av utanförskap och att detta hänger samman 
med en fallerad integrationspolitik. SD kan, i sin tur, utnyttja en sådan 
föreställningsram för att rättfärdiga en restriktiv invandringspolitik och 
mer explicit hävda sambandet mellan en ökad invandring och ett ökat 
utanförskap, som nu senast i samband med Husbykravallerna.
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I den akademiska litteraturen används ibland termen ”neo-nationa-
lism” för att beskriva den typen av rörelser och partier som, likt SD, beja-
kar nationalstaten som en solid organism i en tid av upplevd social upp-
luckring. Det handlar mer om att befästa samhällskroppens kontinuitet 
och fortlevnad än att skilja ut den egna nationen som högre stående 
jämfört med andra nationer. Nationen representerar i de flesta nationa-
listiska ideologier en mytisk länk mellan ett folk och ett föreställt hem-
territorium. För att verifiera denna länk mobiliserar nationalistiska ideo-
logier en mängd identitetsmarkörer: myter om ett gemensamt ursprung, 
en gemensam historia som betonar nationella hjältar (som till exempel 
Engelbrekt, Gustav Vasa, men också myten om odalbonden eller den 
panegyriska gestaltningen av Per Albin Hansson), gemensamma minnen 
och glömskor (se vidare Hall 2000). Det kan också handla om att fram-
häva republikanska dygder, som medborgarskap och gemensamma nor-
mer. Nationalism uttrycker, som jag ser det, ett särskilt sätt att beskriva 
världen och ett särskilt sätt att prata på – en gemensam referensram 
och samtalsordning utifrån vilken ”vi” organiserar verkligheten (se t.ex. 
Özkırımlı 2010, s. 205 ff.).

Forskare inriktade på svensk nationalism brukar uppmärksamma en 
slags integrativ nationalism som betonar individens underordning under 
kollektivet. Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2009) menar dock att 
såväl kollektivet (samhället och staten) som individen prioriteras i det 
svenska samhället på bekostnad av mellanmänskliga gemenskaper som 
familj och kyrka. Den svenska nationalismen har institutionaliserats och 
gjorts ”normal”. Det svenska territoriet är i den nationella historieskriv-
ningen inte bara en politiskt neutral enhet, utan också ett moraliskt land-
skap där värderingar och principer om det rätta och det goda blivit insti-
tutionaliserade och därmed försanthållna (Hall 2000). 

Det är i denna kontext som debatten om SD och deras politik förs. 
Den sverigedemokratiska utmaningen mot det politiska etablissemanget 
består inte så mycket i att den skulle vara nationalistisk, menar jag, utan 
snarare i att SD framhäver den svenska nationen på ett annorlunda sätt 
jämfört med vad de traditionella partierna (och de traditionella väljarna) 
vant sig vid. Den oro som infinner sig i samband med att SD gör entré 
i det offentliga rummet kan också följa av att ”de goda demokraternas” 
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nationalism synliggörs. SD:s framgångar ger associationer till, inte alltid 
så harmoniska, tongångar som spelats upp tidigare under historien för 
att konsolidera den demokratiska staten. Och kanske än mera störande 
är att SD:s närvaro på den politiska scenen ger uttryck för nationalistiska 
känslor som redan finns rotade hos majoritetsbefolkningen och kanalise-
rar dessa genom sin plats i riksdagen. Många vill vara stolta över vår kung 
och att internationella celebriteter besöker Sverige för att ta emot Nobel-
priset utan att lägga smolk i glädjebägaren med alltför mycket hänsyn till 
allehanda oförrätter som begåtts i den svenska nationalismens namn eller 
vetskap om att kungen haft en del fuffens för sig i sitt privatliv. Det är fler 
än Jimmie Åkesson som anser att riksdagens öppnande är ett högtidligt, 
nationellt ögonblick.

SD underhåller och gör sig till företrädare för känslor och stämningar, 
som finns rotade i banala uttryck för nationalism i populärkultur och i 
litterära verk om att Sverige kanske är lite mer storslaget och lite mera 
förträffligt än andra nationer. Möjligen är det så att ”de goda demokra-
terna” inte vill kännas vid SD för att partiet spelar på strängar i det natio-
nella historiemedvetandet som i dag klingar falskt i mångas öron. De 
myter och minnen som SD vill plocka fram i den nationella historieskriv-
ningen, för att åberopa nationell samling över klass- och generations-
gränser, är inte uppenbart i takt med särskilt många svenskars föreställ-
ningar om det nya Sverige.

Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna
SD är kortet i kortleken som ingen vill ha på sin hand. Borgerliga kom-
mentarer hänvisar till SD som ett välfärdschauvinistiskt projekt som att-
raherar missnöjda socialdemokrater, medan kommentatorer från den 
rödgröna sidan i stället kan tala om partiet som ett typiskt höger orienterat 
parti, som profiterar på en främlingsfientlig retorik och fackförenings-
fientlig politik. Båda dessa röster kan i viss mån ha rätt. SD av årgång 2013 
profilerar sig som ett socialkonservativt parti som både intar en värdekon-
servativ hållning i livsstilsfrågor och värnar om välfärdsstatens institutio-
ner. SD:s kompromissvillighet i andra frågor än invandringspolitik och 
svenskhet öppnar för bedömare att placera partiet så nära motståndarsi-
dan som möjligt. Vi kan alla hata SD.
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SD provocerar och väcker till liv politikens inneboende känslomäs-
siga dragningskraft och moraliska underton, både i sin egen retorik 
och i sättet som ”de goda krafterna” bemöter partiet på. I detta finns 
en smärta. Vi kan tvingas gräva i oss själva för att filtrera och formu-
lera konkurrerande visioner om den nationella självbilden. I detta ryms 
också en särskild njutning. Genom att förena sig, från höger till vänster, 
mot en gemensam moralisk fiende kan samhörighet och tillhörighet till 
det nationella stärkas och bekräftas. Begreppet ”jouissance” uttrycker just 
detta – att ”vi” kan finna en särskild njutning-i-smärtan med avseende 
på SD:s frammarsch i den svenska offentligheten (Homer 2010, s. 89). 
Det är centralt, påpekar Mouffe (2008, s. 33), att förstå hur kollektiva 
identitets formationer, som ofta knyts till den egna nationen, formar och 
organiserar den representativa politiken – hur politikens passioner inver-
kar på det offentliga samtalet. Att gå och rösta, till exempel, handlar till 
syvende och sist om identifikation, att hitta en politisk typ som passar ens 
preferenser. 

Den kollektiva identifikationen med ett ”vi” möjliggörs och förstärks 
genom ett moraliskt avståndstagande mot ”de andra”, de som hotar vår 
njutning. Vi älskar att hata SD för att vi därigenom kan bekräfta vår 
godhet. Det politiska samtalet är inte bara en kamp mellan olika poli-
tiska viljeyttringar, utan inbegriper också en drivkraft att själv tillhöra 
den ”goda sidan” (se vidare Hellström & Nilsson 2010; Hellström 2010). 
Att vi älskar att hata SD är ett uttryck för politikens ”förlösande” sida, 
en strävan bland både företrädare och kritiker att kanalisera och infria 
löften hos väljarna om att en annan värld är möjlig. 

Den offentliga debatten om SD och deras politik är polariserad och 
tillika moraliserad. Vi älskar att hata Sverigedemokraterna och detta hat 
kan få det som ses som de goda demokraternas nationalism att framstå 
som sund, naturlig och ofarlig just tack vare att den speglas mot SD:s 
nationalism som beskrivs som ond, bedräglig och farlig. Kampen om 
den nationella självbilden har möjligen accentuerats av SD:s närvaro i 
den nationella politiken, men diskussionen om vad som utgör samhälls-
kroppens etos och gränser omförhandlas ständigt med eller utan SD i 
riksdagen. 
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Till sist
Söndagen före valet 2010 möttes statsministerkandidaterna Fredrik 
Reinfeldt och Mona Sahlin i en debatt i SVT.6 De ventilerade oenigheter 
rörande exempelvis försäkringssystemets utförande, avdrag för hushålls-
nära tjänster och skattelättnader. På en punkt var de påfallande överens. 
Reinfeldt förklarade att han absolut inte skulle samarbeta med, eller göra 
sig beroende av, ett parti som grundar sig på främlingsfientlighet. Sahlin 
applåderade sin motståndare och debatten avslutades i samförstånd. Det 
moraliska anslaget är tydligt riktat mot SD och bekräftade en åsiktskon-
vergens mellan blocken om invandringspolitiken. För presumtiva väljare 
som ansåg att en begränsning av invandringen till Sverige är en priori-
terad fråga och att den svenska välfärdsstaten och svenska intressen bör 
skyddas mot personer och idéer som förknippas med mångkulturalism 
var en röst på SD antagligen inte långt borta.

Sverige har fått ett nytt riksdagsparti. Vi kan möjligen anta att det 
kommer ske en ömsesidig anpassning mellan huvudfåran och ”radikalhö-
gern” som en följd av att det finns ytterligare ett parti att förhålla sig till i 
kampen om väljarnas röster. Frågan är om inte denna anpassning i så fall 
redan har skett. Under föregående mandatperiod föreslog Moderaterna ett 
särskilt startkontrakt, som i sin tur påminde om Socialdemokraternas ”eta-
bleringskontrakt” från mandatperioden före. Folkpartiet lanserade språk-
test som villkor för medborgarskap i valrörelsen 2002 och har därefter ini-
tierat en diskussion om en särskild svensk litteratur kanon. I februari 2010 
föreslog Kristdemokraterna en obligatorisk introduktionskurs för invand-
rare snarlik den undervisning som redan bedrivs av sfi. Flera bedömare ser 
instinktivt den här typen av förslag som en flirt med SD:s väljare. Men alla 
utspel som görs inom SD:s profilområden behöver inte nödvändigtvis tol-
kas som en eftergift till SD. Det vore att ge partiet tolkningsföreträde för 
vad ”mannen på gatan” tycker om invandring och integration, vilket stäm-
mer dåligt överens med de attitydundersökningar som visar att svenska 
folket, över tid, har blivit allt mindre främlingsfientliga och mer benägna 
att acceptera ”mångkulturella” inslag i sin vardag (Demker 2012).

6. Debatten, med titeln ”Duellen”, sändes 12 september 2010 i SVT och lades sedan upp 
på SVT Play (http://svtplay.se/v/2143561/valet_2010/duellen, hämtat 15 september 2010).

http://svtplay.se/v/2143561/valet_2010/duellen
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Icke desto mindre finns det smittorisker. SD:s politik och världsbild – 
som i sig utgår från och radikaliserar åsikter hos andra partier och ström-
ningar – kan spilla över, vilket journalister nogsamt påpekar och politi-
ker, inte minst efter valet 2010, aktsamt försöker undvika eller skyla över. 
Men SD utmanar också bilden av oss själva, om svenskar som lite finare 
och mer toleranta än andra folk. Vi älskar att demonstrera vår avsky mot 
SD, som likt en syndabock får bära majoritetssamhällets samlade oförät-
ter på sina axlar. SD kan i sin tur fortsätta spela rollen som demokratiska 
martyrer och stå som exponenter för det ”sunda förnuftet”. Åkesson står 
svarslös inför Gudrun Schyman i en debatt i SVT,7 och kan inte bemöta 
en BBC-reporters undran varifrån han hämtar sin statistik om invand-
rares högre brottsbenägenhet (Baas 2011). Inslag som dessa ger onekligen 
dem som hatar SD vatten på sin kvarn. Samtidigt finns det väljare som 
liksom Åkesson ondgör sig över Schymans omtalade ”taliban-liknelse” (i 
debatten upprepade Åkesson ordet ”taliban” i stället för att gå i sakpo-
litisk konfrontation med Schyman) och kan känna en viss förståelse för 
Åkessons begränsade förmåga att på engelska förklara ”det som alla vet”, 
nämligen att invandrare begår fler och värre brott än infödda svenskar, 
oavsett att statistik från exempelvis Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
antyder annorlunda. 

Under en stormig höstvecka 2012 hamnar partiet åter på löpsedlarna 
(Hellström & Kiiskinen [kommande]). Expressen har offentliggjort en 
film inspelad med mobiltelefon där två sverigedemokratiska företrädare, 
senare invalda i riksdagen, Erik Almqvist och Kent Ekeroth, tillsammans 
med en tredje partikamrat syns ute på stan efter en krogrunda i Stockholm 
sommaren 2010.8 Filmen visar hur de beväpnar sig med järnrör efter en 
verbal konfrontation med den kände ståuppkomikern Soran Ismail. Den 
sistnämnde avfärdas som osvensk (trots att han har ett svenskt pass och 
själv ser sig som svensk) av Almqvist, som efter avslöjandet fick lämna 
riksdagen: ”I mitt syfte så beter du dig som en babbe just nu. Och du har 
7. I programmet ”Agenda”. Debatten sändes 22 augusti 2010 och lades upp på SVT Play 
(http://svtplay.se/v/2114036/debatt_mellan_schyman_och_akesson_i_agenda, hämtat 15 
september 2010).
8. Filmen finns upplagd på Expressen TV som en del av programmet ”Expressen 
 Dokumentär: Hela SD-filmen” (http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/expressen-
dokumentar-hela-sd-filmen, hämtat 18 december 2012).

http://svtplay.se/v/2114036/debatt_mellan_schyman_och_akesson_i_agenda
http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/expressen-dokumentar-hela-sd-filmen
http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/expressen-dokumentar-hela-sd-filmen
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inget här att göra … det är mitt land”. En kvinna blandar sig i diskussio-
nen och avfärdas med det nedsättande tillmälet ”lilla horan”.

Uppståndelsen över den publicerade filmen var mycket kraftig och 
flera opinionsbildare uttryckte sin avsky över agerandet. Många ansåg att 
partiet nu hade visat sitt sanna ansikte (Orrenius 2012). Samtidigt fort-
sätter partiet att öka i opinionsmätningarna även efter skandalen. Sverige 
är delat mellan en majoritet som älskar att hata SD och en till synes väx-
ande minoritet som sympatiserar med partiet. Diskussionen om partiets 
nyligen inrättade nolltolerans mot rasism och de uteslutningar som följt 
har aktualiserat och ytterligare spätt på dessa spänningar. Båda sidor har 
fått vatten på sin kvarn efter den senaste skandalen. SD är ett parti som 
både lider av och profiterar på sitt utanförskap.

Det är skönt att hata SD, men det hjälper föga för att utmana de 
föreställningar som ligger till grund inte bara för SD:s väljare, utan också 
för många andra som räds slitningar i samhället. Faran med SD är kan-
ske inte deras eventuella extremism, utan att ”det normala” förskjuts i en 
extrem riktning samtidigt som samtalsklimatet förblir polariserat mellan 
dem som älskar att hata SD och dess anhängare.

Inför klimatmötet i Köpenhamn 2009 varnade Danmarks vice stats-
minister Lene Espersen för att det största hotet mot vår existens och 
våra gemensamma värderingar stavas islam, inte klimatförändringarna 
( Stilling 2009). Runtom i Europa har extrema partier som profiterar på 
ett främlingsfientligt budskap vunnit terräng, inte minst i länder som bli-
vit särskilt hårt ansatta av den ekonomiska krisen, exempelvis  Grekland. 
Även i flera andra länder har det skett en ökad konvergens mellan 
”radikal högern” och huvudfåran i europeisk politik. Det här är en hän-
delseutveckling som vi kan bekräfta ”vår goda svenskhet” gentemot. Ska 
vi därmed sluta oss till att ”andra folk” är mer rasistiska och intoleranta 
än vad ”vi är”? Det vore att bekräfta föreställningar om svenskar som mer 
toleranta och gästvänliga än andra. För att förstå SD:s roll och position 
i svensk politik och historia behöver vi rota lite i oss själva, vilket kan 
göra ont. Demonstrationerna som arrangerades dagarna före riksdagens 
öppnande, biskopens tal i storkyrkan och SD:s uttåg är tecken i tiden 
på en självbild i gungning. Vi behöver för den skull inte trilla av gungan 
baklänges.
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En kartläggning av det högerextrema 
nätverket på internet – strukturella 

mönster 2006–2011

ralf Wiederer

Informationsåldern har utan tvekan ändrat förutsättningarna för höger-
extrem aktivism. Internet har öppnat oräkneliga möjligheter för de 
högerextrema aktivisterna att organisera sig, nätverka, agitera och sälja 
sina varor. För att förstå strukturen och förändringarna hos rörelsen ska 
jag i den här artikeln systematiskt och i stor skala analysera spåren av 
deras internetaktivism.

För att kartlägga de nationella och internationella kontakter som för-
binder organisationer, grupper och aktivister, kommer jag att analysera 
hyperlänkar mellan högerextrema webbsidor och det innehåll och den 
ideologi som exponeras på dessa sidor. Uppgifterna samlas in automa-
tiskt med hjälp av robotar och webbspindlar, så att det blir möjligt att 
utvinna en stor mängd data på förhållandevis kort tid. Med hjälp av 
metoder som hämtats från social nätverksanalys kommer jag att försöka 
få fram rörelsens struktur och dynamik.

Artikeln inleds med en kortfattad teoretisk och metodologisk intro-
duktion och en sammanfattning av resultaten från en pilotstudie som 
publicerades 2007. Efter det kommer jag att undersöka de förändringar 
som skett inom det högerextrema nätverket under de senaste fem åren.

Artikeln är en översättning av ”Mapping the Right-Wing Extremist Movement on the 
Internet – Structural Patterns 2006–2011” från den kommande antologin, In the Tracks 
of Breivik. Far-Right Networks in Northern and Eastern Europe, Michael Minkenberg, 
Mats Deland & David Payne (red.), LIT Verlag. Den publiceras här med tillstånd av 
författaren.
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Högerextremisters användning av 
datorförmedlad kommunikation

Nästan alla moderna samhällen måste hantera problem med främlings-
fientliga attityder och våld. Under de senaste decennierna har den snabba 
och vittgående sociala moderniseringen, omdefinieringen av de natio-
nella strukturerna och globaliseringen frambringat en diversifierad, varie-
rad och motsägelsefull utveckling av högerextremismen och det våld som 
den för med sig (Heitmeyer 2002, s. 501). Särskilt i USA och i Europa 
har forskare observerat en ökande högerextrem mobilisering sedan det 
tidiga 1990-talet (Kitschelt & McGann 1995; Koopmans 1996; Minken-
berg 1998).

Det har länge diskuterats om den högerextrema miljön kan förstås 
som en social rörelse. Samtidigt har observatörer rapporterat om åtmins-
tone rörelseliknande strukturer och, allra viktigast, att åtskilliga höger-
extrema aktivister och aktivistgrupper uppfattar sig själva som delar av 
eller åtminstone på väg att bli delar av en social rörelse (Rucht 2002). 
Sociala rörelser är

diffusa fält för kollektiv handling där aktiviteter påverkar varandra och där aktö-
rernas handlingsmönster utvecklas interaktivt över tid. Enskilda aktivister och 
rörelser ägnar sig åt strategiska interaktioner där de svarar på varandras verksam-
heter (Oliver & Myers 2000, s. 2).

Därför är rörelser oformliga, svagt strukturerade sociala enheter – asso-
ciativa och samarbetande nätverk av individuella och kollektiva aktörer 
(Passy 2003).

Möjligheter till kommunikation över internet har på ett betydande 
sätt förändrat de mest moderna sociala rörelsernas strategi och struktur, 
eftersom ”taktikerna för att nå ut med sitt budskap växlar med situatio-
nen, de inblandade och kulturen” (Blumer 1953 [1939], s. 205). Utan tvi-
vel har de nya medierna påverkat, och fortsätter att påverka, strukturen 
hos de ganska löst organiserade aktivistnätverken. De diffusa nätverken 
av individer, grupper, organisationer, publicister och försäljare kan lätt 
komma i kontakt med varandra eller upprätthålla kontakter med hjälp 
av internet, det är en ny fas
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[…] som karakteriseras av förändringar i organiseringsstrukturer, ideologier, tak-
tiker och kommunikationsstrategier […] Förändringarna inbegriper ett skifte i 
formerna för organisering, från hierarkiska strukturer till nätverksorganisering 
av medlemmar utspridda i olika länder, på skilda geografiska platser och i vir-
tuella nätverk; ett ideologiskt skifte från politiska till mer religiösa motiv; ett 
taktikskifte där fokus flyttas från lättillgängliga mål till en global spridning av 
mål; ett organiseringsskifte från centraliserad styrning till virtuell styrning; och 
slutligen ett skifte i kommunikationsstrategier, från att vara beroende av tradi-
tionella medier till att förlita sig på internetbaserade grupper […] (Reid & Chen 
2007, s. 177–178).

Framstegen inom de nya informations- och kommunikationsteknikerna, 
särskilt den snabba utvecklingen av kommunikation genom internet, 
innebär omvälvande förändringar för den marginaliserade högerextrema 
rörelsen. Tidigare saknade den i hög utsträckning tillgång till etablerade 
medier. Internet erbjuder en mängd möjligheter för nätverksbyggande 
och för att sprida propaganda. Det tillåter konversationer i det fördolda 
och individuell agitation. Det kan användas för att sälja varor och för att 
koordinera kollektiva aktioner. Eftersom den högerextrema rörelsen är en 
så kallad ytterlighetsrörelse, som i allmänhet saknar social uppbackning 
och vars ideologi, symbolik och handlingar befinner sig på gränsen till 
det lagliga, har nätaktivismen öppnat oanade möjligheter (Burris m.fl. 
2000, s. 224).

Samtidigt förfogar högerextremister över hela världen över tusentals 
webbsidor. Det har uppskattats att det finns omkring 1 000 webbsidor 
som tillhör tyska aktivister (Bundesministerium des Innern 2010, s. 59). 
Flera hundra webbsidor av motsvarande slag rapporteras och övervakas i 
USA (Simon Wiesenthal Center 2002). Bortsett från webbsidor använ-
der aktivisterna e-post, sändlistor och internetforum. De använder sig av 
e-handel, sänder radio- och tv-program och ställer musiksamlingar till 
förfogande (Zhou m.fl. 2005).

Det finns sedan länge vetenskapliga studier av hur de rasistiska och 
högerextrema grupperna världen över använder internet (Ackland & 
Gibson 2005; Levin 2002; Whine 2004). Det finns oräkneliga publi-
kationer om användningen, men empiriskt handlar det för det mesta 
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om fallstudier, kvantitativa ansatser är ovanliga.1 Det är inte enkelt att 
utifrån dessa fall skapa sig en överblick över rörelsen som helhet. Den 
forskning som systematiskt analyserar högerextrema webbsamman-
hang och det innehåll de publicerar har inte mer än inletts (Burris m.fl. 
2000; Gersten feld m.fl. 2003; Reid & Chen 2007; Tateo 2005; Zhou 
m.fl. 2005). Därför väljer jag här att undersöka strukturen av hyper-
länkar mellan internationella högerextrema webbsidor, delvis med hjälp 
av automatiserade verktyg och delvis med hjälp av en semantisk inne-
hållsanalys av webbsidorna. På det viset kommer det att vara möjligt att 
empiriskt analysera den globala spridningen av kollektiva handlingsra-
mar och att kombinera dessa resultat med strukturen av kontakter mel-
lan aktivistgrupper och sociala rörelser.

Med andra ord baseras analysen på antagandet att virtuella nätverk, 
som man kan hitta på internet, exempelvis hyperlänkarna mellan olika 
webbsidor, på något vis återspeglar de associativa strukturerna inom den 
internationella högerextremismen och utvecklingen och dynamiken inom 
den högerextrema diskursen. För att undersöka dessa samband, och få en 
insikt i dynamiken i de internationella högerextrema nätverkens associa-
tioner eller samarbeten, behöver vi en karta som pekar ut länkarna mel-
lan olika noder i de högerextrema nätverkens online innehåll och struktur 
(Zhou m.fl. 2005, s. 1).

Forskningsfrågor
En del forskare antar att datorförmedlad kommunikation (computer-
mediated communication, CMC) underlättar för sociala rörelser att över-
brygga nationella gränser (Weinberg & Kaplan 2003). Det antas då att 
åsikts gemenskapen (eller attityden) blir viktigare än aktörernas natio-
nella här komst:

Deltagande mediaanvändning på nätet möjliggör för fler människor i olika län-
der att enkelt kommunicera direkt på ett sätt vi aldrig skådat tidigare – utan att 

1. Även om många av dessa publikationer pekar på intensiva kontakter via hyperlänkar, 
vet vi inte särskilt mycket om den internationella högerextremismens online kontakter. 
”Kartläggningen av dessa online nätverk har hittills varit mycket begränsad, trots den 
växande betydelsen av extremisters och andra gruppers användning av hyperlänkar” 
(Ackland & Gibson 2005, s. 1).
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stater eller traditionella medier tillhandahåller eller förmedlar kommunikatio-
nen (MacKinnon 2004, s. 6).

Enligt den uppfattningen är det inte längre tid och rum som bestämmer 
diskursen (Illia 2002, s. 2).

Frågan är därmed om CMC ökar möjligheterna till kontakter över 
gränserna – fastän internationellt samarbete, vid första anblicken, verkar 
vara svårt att förena med de högerextremas nationalism? Vilka är de cen-
trala aktörerna eller grupperna i nätverket och vad säger strukturen oss 
om hur den internationella högerextremismen integrerats? Har tidigare 
mer eller mindre distinkt åtskilda kollektiva identiteter blandats eller 
åtminstone börjat att referera till varandra? Och sist men inte minst, 
hur har nätverket förändrats under de senaste åren? För att besvara dessa 
frågor måste man (1) undersöka nätverkets strukturella egenskaper och 
(2) granska webbsidornas innehåll.

Nästa steg (3) är att kombinera resultaten (struktur och innehåll) och 
slutligen (4) ska vi undersöka urvalet longitudinellt.

Undersökningsdesign och metodologi – (hyperlänk-)nätverksanalys
I artikeln föreslår jag en särskild strategi för att använda metoder som 
utformats inom social nätverksanalys för att studera internet. Samhälls-
vetenskaperna har många metoder som kan vara användbara för att stu-
dera nya medier, men har ändå inte använt dem förrän nu. Analysen 
av internetkommunikation erbjuder stora möjligheter för samhällsve-
tare eftersom den innehåller icke-responsiv data (non-responsive data), 
om man så vill ”spår av kommunikationsakter”. Det är också möjligt att 
automatisera datainsamlingen genom att använda särskild mjukvara, så 
att en stor mängd data kan samlas på ett sätt som är pålitligt och möjligt 
att upprepa (Adamic m.fl. 2003).

Den sociologiska nätverksanalysen har rötter i klassisk sociologi, 
antropologi och lingvistik och är i allmänhet inriktad på ”kartlägg-
ningen av de relationer som skapar sociala strukturer” (Turner 1991, 
s. 571). Social nätverksanalys avser att identifiera strukturella egenskaper 
hos nätverk av sociala relationer, oavsett om de enheter vi intresserar oss 
för är individer, grupper, organisationer eller nationalstater (Wasserman 
& Faust 1994; Freeman 1984, s. 343).
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Under de senaste decennierna har forskare skapat utvecklade, teore-
tiskt och empiriskt baserade modeller (t.ex. Smith-Lovin & McPherson 
1993; Wellman 1988). Den grundläggande logiken inom social nätverks-
analys är ganska enkel: forskaren definierar en uppsättning av noder (det 
kan vara individuella aktörer, händelser, organisationer eller, i det här fal-
let, webbsidor publicerade av individuella aktörer, grupper eller aktivis-
ter), som utgör de sociala nätverken. Nästa steg är att samla data om rela-
tionerna mellan de enskilda noderna, till exempel överförandet av resurser 
eller, i det här fallet, hyperlänkar mellan de olika webbsidorna.

Enkelt uttryckt kan World Wide Web betraktas som en ”systematisk 
samling av webbplatser som innehåller information” (Park 2002). Däri-
genom är hyperlänken ”den grundläggande strukturella beståndsdelen”. 
En hyperlänk kan definieras som en teknisk lösning som möjliggör att 
en särskild hemsida (eller webbsida) kan länkas samman med en annan 
(Park 2003, s. 49). På det viset kan hyperlänken användas inte bara för att 
navigera World Wide Web och skaffa tillgång till specifik information, 
den kan också tjäna det sociala nätverkets syften.2 Under senare år har 
det ofta framhållits att strukturer av hyperlänkar kan utgöra en av de vik-
tigaste källorna till information för samhällsvetenskapen när man stude-
rar cyberrymden (Boudourides 2001; Ingwersen 1998; Scharnhorst 2003). 
Om vi antar att de enskilda nätadministratörernas beslut att hänvisa kan 
betraktas som subjektivt meningsfyllda, kan det till synes meningslösa 
kaoset av länkar mellan olika sidor ge oss en djupare insikt om kommu-
nikationsstrukturerna hos olika aktörer inom World Wide Web (Garrido 
& Halavais 2003).

Park och Thelwall (2003) betraktar hyperlänken som ”en ny framväx-
ande social kommunikationskanal”. Studiet av dessa nätverk är av största 
intresse för samhällsvetenskaperna, med tanke på att de har uppstått helt 

2. Termen ”webbplats” (t.ex. http://www.npd.de) är ett paraplybegrepp för det struk-
turerade nätverket av enkla ”webbsidor” (t.ex. http://www.npd.de/html/1939/artikel/
detail/2068/) som innehåller innehållstyper (MIME-types) som text, filmer, bilder och 
så vidare. Dessa enskilda webbsidor knyts samman av hyperlänkar. Om dessa hyperlän-
kar knyter samman webbsidor inom en särskild webbplats, kallas de ”interna hyper-
länkar”. Om de låter användaren hämta respektive ”hoppa” till en annan webbplats 
(t.ex. från http://www.npd.de till http://www.aktion-widerstand.de) kallas de ”externa 
hyperlänkar”.
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utan ingripande från forskarens sida och tillåter en mängd olika analy-
tiska ansatser genom storskaliga studier av webbens struktur (Zimmer-
mann m.fl. 2004, s. 7). I allmänhet kan sägas att en länk från en sida till 
en annan kan förstås som en symbol för solidaritet, i betydelsen ömsesi-
dighet (Burris m.fl. 2000, s. 216).

Med andra ord kan man, enligt Foot med flera (2003), se mönstret 
av hyperlänkar mellan politiska aktörer inom World Wide Web som en 
”underförstådd, nätverkad politisk diskurs”.

Det skulle ta för lång tid och det skulle vara för osäkert att söka upp 
ett stort antal webbsidor manuellt. Det är en av onlineforskningens förde-
lar att det är möjligt att använda särskild mjukvara för att göra det arbe-
tet. Det gör det möjligt att samla och analysera en enorm mängd data på 
jämförelsevis kort tid. Mjukvara som kan användas för att utforska hyper-
länkstrukturen inom World Wide Web är lätt åtkomlig: en ”robot” (även 
kallad ”webbspindel”, web spider eller web crawler på engelska) är ett data-
program som ”automatiskt genomkorsar nätets hypertextstruktur genom 
att hämta ett dokument och återkommande hämta alla dokument som 
det däri länkas till”.3 Om webbspindeln ges en särskild URL (uniform 
resource locator), till exempel http://www.example.com, utvinner den alla 
interna och externa länkar inom den domänen. Sedan utvinner den alla 
refererade webbsidor tillsammans med hyperlänkarna inom dessa domä-
ner. Den här sortens datainsamling kan betrakta som ett ”snöbollsurval” 
(Schnell, Hill & Esser 1999; Zimmermann m.fl. 2004).

För att hitta hemsidor som kunde leda oss ut till den högerextrema 
rörelsen på World Wide Web, använde jag mig av olika sidor från deras 
motståndare eller från statliga myndigheter. Utgångspunkt för spindeln 
var 250 URL-adresser från internationella högerextrema webbsidor. Efter 
att jag hämtat mer än en halv miljon URL-adresser, stoppades datain-
samlingen och URL-adresserna reducerades till de allmänna domänerna: 
Huvudenheten bestod av 20 000 olika webbsidor. Nästa steg var att 
slumpmässigt välja ut 750 webbsidor som, enligt en ganska översiktlig 
innehållsanalys, samlades i fördefinierade kategorier (Wiederer 2007). 
Alla dessa sidor verkade inte vara kopplade till den radikala eller extrema 

3. Hämtat från http://www.robotstxt.org/faq/what.html (12 november 2004).

http://www.robotstxt.org/faq/what.html
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högern, så urvalet reducerades.4 Till slut bestod det återstående urvalet 
av 440 webbsidor från olika högerextrema grupper i 27 länder. De flesta 
av webbsidorna kom från USA eller Tyskland, men det fanns också sidor 
från åtskilliga europeiska länder och även ett antal sydamerikanska och 
östasiatiska aktörer.

Tabell 1. Fördelningstabell för ideologi enligt nationalitet, 
procent av nationellt värde (n)

Tyskland USA Öst-
europa

 Central- 
och Syd-
europa

 Resten av 
världen

Nord-
europa Totalt

Kristen 
fundamentalism

6,60 
(10)

10,00 
(1)

2,50 
(11)

Periferi* 2,60 
(5)

2,60 
(4)

5,60 
(1)

2,20 
(1)

2,50 
(11)

Förnekande av 
förintelsen

1,00 
(2)

11,30 
(17)

11,10 
(2)

8,70 
(4)

10,00 
(1)

10,50 
(2)

6,40 
(28)

Ku Klux Klan 4,60 
(7)

1,60 
(7)

Hednisk/ 
esoterisk religion

15,80  
(31)

3,30 
(5)

2,20 
(1)

8,40 
(37)

Nynazism 28,10 
(55)

18,50 
(28)

33,30 
(6)

21,70 
(10)

20,00 
(2)

57,90 
(11)

25,50 
(112)

NSBM** 8,20  
(16)

4,00 
(6)

5,60 
(1)

8,70 
(4)

10,50 
(2)

6,60 
(29)

Subkultur/
skinheadkultur

15,80 
(31)

20,50 
(31)

38,90 
(7)

32,60 
(15)

21,10 
(4)

20,00 
(88)

Radikal höger 28,60 
(56)

0,70 
(1)

23,90 
(11)

40,00 
(4)

16,40 
(72)

Vit makt 27,80 
(42)

5,60 
(1)

20,00 
(2)

10,20 
(45)

Totalt 100,00 
(196)

100,00 
(151)

100,00 
(18)

100,00 
(46)

100,00 
(10)

100,00 
(19)

100,00 
(440)

* Material som hör till den högerextrema miljöns periferi.
** Nationalsocialistisk black metal.

4. Detta är en generell nackdel med den automatiserade ansatsen: ”begränsningarna i 
dagens webbspindelteknik för ofta in brus (ej relevanta webbsidor) i urvalet” (Zhou m.fl. 
2005, s. 5).
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Strukturella mönster i det högerextrema 
hyperlänknätverket 2006

Den högerextrema rörelsen är, nationellt såväl som internationellt, 
tätt sammanknuten. Alla webbsidorna i urvalet är direkt eller åtmins-
tone indirekt länkade till varandra och hör matematiskt sett till samma 
komponent. Nätverksstrukturen visar en hög grad av redundans och 
strukturell ekvivalens. Även om alla webbsidorna ligger inom samma 
komponent, finns det två större regionala segment som också är tätt 
sammanknutna. Figur 1 visualiserar hyperlänkstrukturen som den extra-
herades i januari 2006.

Figur 1. Visualisering av urvalets nätverk (n = 440)

De 440 webbsidorna knyts samman av 3 662 riktade hyperlänkar, vil-
ket innebär att nätverkets densitet är omkring 1,9 procent. Jämfört med 
de värden som Burris med flera (2000) rapporterade i sin analys av 80 
huvudsakligen amerikanska webbsidor, kan detta värde verka ganska 
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litet. Men forskarna fokuserade framför allt på det nätverk som ska-
pats av vitmaktrörelsen (white supremacists), vilken bara är en särskild 
undergrupp av internationell högerextremism. Vi kommer senare se att 
de densiteter vi finner i den här studien utan vidare är jämförbara med 
andra studier.

Identifieringen av centrala och perifera aktörer i de sociala nätverken 
har från första början hört till de viktigaste uppgifterna inom nätverks-
forskningen (Borgatti & Everett 2000). Centraliteten verkar hänga nära 
samman med prestige, så om en aktör refereras till av många andra webb-
sidor, kan vi i allmänhet anta att den har stor prestige (Brass 1984). Sådana 
sidor kallas ”auktoriteter”. De har hög ”ingrad” (indegree). Om, å andra 
sidan, en webbsida refererar till många andra sidor, är den en ”hubb” som 
ger tillgång till många andra aktörer. Motsvarande mått, som kan tolkas 
som subjektiv ”nätverksassociering”, kallas ”utgrad” (outdegree; eller ”rela-
tive outdegree”, om den normaliseras).

Nätverket behandlas analytiskt som ett stängt nätverk – det betyder 
att hyperlänkar som utgår från eller kommer från andra kluster inte har 
noterats, så det sammanlagda antalet utlänkar är det samma som antalet 
inlänkar.5 Det sammanlagda antalet utlänkar respektive inlänkar per sida 
är därmed 8,3.

Även om det sammanlagda antalet in- och utlänkar är detsamma, är 
deras fördelning oerhört snedvriden. Antalet inlänkar per sida varierar 
mellan 0 och 60. De mest populära 10 procenten (n = 44) av webbsidorna 
tar emot mer än en tredjedel av alla inlänkar (35,9 procent, n = 1 316). 
Den populäraste webbsidan är därmed National Alliance från USA. 
Tyska NPD fick 52 inlänkar, USA-baserade Stormfront fick 45 hänvis-
ningar och det förintelseförnekande Institute for Historical Review fick 
43. Fördelningen av utlänkar är ännu mer extrem: antalet länkar per aktör 
varierar mellan 0 och 91. De mest ”aktiva” 10 procenten har 43,5 procent 
(n = 1 593) av alla utlänkar, de mest aktiva 20 procenten utgör omkring 65 

5. Eftersom webben kan ses som en styrd graf, kan vi urskilja tre sorters relationer mellan 
noderna: ömsesidig, asymmetrisk och frånvarande (Polanco 2002, s. 5). Om webbsidan 
A länkar till webbsida B, kallas den länken ”utlänk” för A och ”inlänk” från B:s perspek-
tiv; om webbsidan B också länkar till A, kallas detta ett ”ömsesidigt länkande”. Det finns 
förstås också möjligheten att ingen länk föreligger, och om sida A länkar till sig själv kal-
las det ”egenlänk” eller ”loop”.
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procent. Den mest expansiva webbsidan är National Socialist Movement 
från USA, som har 91 utgående länkar. Det betyder att man kan få till-
gång till omkring en femtedel av alla andra aktörer i urvalet från denna 
webbsida. Outpostguard erbjuder 82 länkar, tyska Tonstörung.net 69. 
NPD och Stormfront är inte bara viktiga för rörelsen i termer av popula-
ritet och som referens, dessutom visar de den högsta graden av ”between-
ness centrality”6; de är ett slags ”lokala” centrum.

Nätverket visar en skalinvariant fördelning av in- och utlänkar, men 
urvalets koefficient för potenslagen är något lägre än man skulle förvänta 
sig. Som figurerna 2 och 3 visar, är koefficienten −1,03 för utgrad och 
−0,91 för ingrad. Det betyder att fördelningen är mindre skev. Det beror 
möjligen på att det finns fler centrala eller mellanliggande sidor än för-
väntat.7 Allt som allt uppvisar systemet drag av ett småskaligt nätverk 
(Wiederer 2007), vilket inte är förvånande när det gäller nätgemenska-
per, men inte desto mindre är det en betydelsefull egenskap.8 Den över-
gripande nätverksanatomin är viktig ”eftersom struktur alltid påverkar 
funktion” (Strogatz 2001, s. 268). I ett skalinvariant eller ”småskaligt” nät-
verk, är spridandet av idéer över regionala och ideologiska gränser mycket 
enkelt, även om hyperlänkar inte direkt transporterar information (Bara-
bási 2003).

Det genomsnittliga geodesiska avståndet, det genomsnittliga antalet 
steg den kortaste vägen mellan ett slumpmässigt utvalt par webbsidor 
inom nätverket, är 3,7, vilket betyder att varje nåbar webbsida kan nås 

6. Betweenness centrality är ett mått för att beskriva mellanliggande positioner.
7. Bortsett från det måste man tänka på att fördelningen påverkas av undersökningens 
perspektiv. Vi fokuserar här på ett urval av relationellt associerade webbplatser. Men i 
verkligheten refererar dessa noder vanligtvis också till noder som finns utanför det här 
systemet, förutom att de länkar till några udda aktörer. I den här omgivningen är dist-
ributionen av in- och utlänkar ännu mycket mer skev. Koefficienterna för potenslagen 
är mer eller mindre väntade, om in- och utlänkarna på dessa webbplatser hämtas av en 
större sökmotor som Google eller Alexa Internet.
8. Till en början karakteriseras ett småskaligt nätverk av starkt sammanknutna kluster 
av noder. Dessa klickar är i sin tur inte isolerade från varandra, utan knyts löst samman 
av olika ”hubbar”, till exempel aktörer som inte bara är medlemmar av en enda klick 
utan har olika kontakter med andra undernätverk. Det innebär att småskaliga nätverk å 
ena sidan i genomsnitt uppvisar en kort minsta steglängd och en hög kluster-koefficient. 
Därigenom kan varje nod nås från nästan alla andra noder i nätverket via ett litet antal 
steg (Watts & Strogatz 1998). 
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från varje annan nåbar webbsida i urvalet genom att klicka sig genom i 
genomsnitt 3,7 sidor.

Figur 2. Linjär regression: frekvens enligt rang (rank) 
(log-log-skala) – utgrad (n = 440)

Figur 3. Linjär regression: frekvens enligt rang (rank) 
(log-log-skala) – ingrad (n = 440)

Efter att vi betraktat de enskilda aktörernas popularitet, kommer den föl-
jande analysen att handla om hur de nationella och ideologiska under-
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grupperna binds samman.9 För att testa hypotesen att användningen av 
CMC överskrider nationella och ideologiska gränser, var det nödvändigt 
att klassificera urvalets webbsidor enligt nationellt ursprung och ideologi 
och sedan kontrollera den relativa densiteten i nätverksstrukturen mel-
lan dessa kategorier.10 Det förvånar inte att de nationella undergrupperna 
är tätare sammanknutna än genomsnittligt i nätverket (R² = 0,016; juste-
rad R² = 0,016; p < 0,001).11 Den högsta densiteten finns mellan de nord-
europeiska webbsidorna, där den är nästan 20 procent. Dessa aktörer är 
inte bara sammanknutna på nationell nivå, de är även väl anknutna till 
amerikanska sidor och, i lite mindre utsträckning, till öst- och central-
europeiska sidor. Intressant nog är referenserna till eller från tyska sidor 
få. Tabell 2 visar intensiteten i hyperlänkarna mellan aktörer med olika 
ursprung.

Tabell 2. Nätverksstruktur efter ursprung. 
Densitet inom och mellan kluster (i procent)*

Tyskland USA Öst europa
 Central- 

och 
Syd europa

Resten av 
världen

Nord-
europa

Tyskland 3,5 0,3 0,1 0,6 0,3 0,5

USA 0,3 5,0 1,3 1,7 2,9 2,3

Östeuropa 0,2 1,6 4,6 1,9 0,0 2,9

Central- och Sydeuropa 0,7 1,8 1,2 3,0 2,0 2,2

Resten av världen 0,4 2,1 0,6 1,1 7,8 3,2

Nordeuropa 0,7 4,6 2,6 2,9 3,2 19,6

* De markerade cellerna visar värden över nätverkets genomsnitt (≥1,9 procent).

9. I en konventionell social nätverksanalys, där noderna till exempel är människor eller 
organisationer, kan man inte rekommendera att jämföra undergrupper med olika stor-
lek. Man kan förvänta sig att densiteten hos kontakterna i de större undergrupperna är 
mindre än i undergrupper med ett mindre antal fall. Men i en virtuell omgivning, spelar 
det inte så stor roll (Burris m.fl. 2000, s. 233).
10. För detaljer om klassifikationsschemat, vänligen se Wiederer (2007). 
11. ANOVA-densitets-modell ”variable homophily”. Denna blockmodell testar antagan-
det att ”varje diagonal cell (det vill säga förbindelser inom grupp 1, inom grupp 2 och 
inom grupp 3) skiljer sig från alla förbindelser utanför gruppen” (Hanneman & Riddle 
2005, kap. 18).
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Tabell 3. Nätverksstruktur efter ideologi. 
Densitet inom och mellan kluster (i procent)*
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Kristen 
fundamentalism 10,9 2,5 5,2 2,6 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 2,8

Periferi 0,0 4,6 1,6 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 2,9 0,6

Förnekande av 
förintelsen 3,3 5,2 22,1 1,5 0,6 1,4 0,0 0,5 0,8 5,1

Ku Klux Klan 2,6 2,6 1,5 11,9 0,4 1,0 0,0 1,8 0,0 3,8

Hednisk/esoterisk 
religion 0,0 1,0 0,4 0,4 4,2 0,2 0,9 0,4 0,5 0,1

Nynazism 1,1 1,4 4,2 1,0 1,2 4,9 0,7 2,2 3,0 3,1

NSBM** 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,8 7,1 1,6 0,4 0,6

Subkultur/
skinheadkultur 1,1 0,3 0,7 2,8 0,6 1,7 1,2 3,5 0,5 1,6

Radikal höger 0,0 1,3 0,3 0,0 0,2 1,4 0,1 0,2 3,0 0,2

Vit makt 3,2 4,2 7,7 2,5 1,0 1,9 0,0 1,3 0,7 7,9

* De markerade cellerna visar värden över nätverkets genomsnitt (≥1,9 procent).
** Nationalsocialistisk black metal.

Bilden för de ideologiska undergrupperna i tabell 3 ser likadan ut på över-
gripande nivå: sammanknytningen inom undergrupperna är, i nästan alla 
fall, högre än mellan undergrupperna (R² = 0,017; justerad R² = 0,017; 
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p < 0,001).12 Detta slags ”självrefererande” är ännu starkare än bland de 
nationella undergrupperna. På motsvarande sätt är nätverkets densitet 
delvis förhöjd mellan de olika ideologiska lägren.

Värdena i kolumnerna visar hur många webbsidor av en viss kate-
gori som refereras av webbsidorna i radernas kategorier. Höga värden kan 
indikera att den ideologiska gruppen i kolumnerna är starkt uppskattad 
av ett visst ideologiskt läger i raderna. Värdena hos ett ideologiskt läger i 
raderna motsvarar den andel av webbsidorna som de länkar till i kolum-
nernas kategorier.

Den högsta interna korslänkningen finns bland de webbsidor som 
ägnar sig åt att förneka förintelsen, med lite mer än 22 procent av sidorna. 
De följs med nästan 12 procent av Ku Klux Klans och med strax under 11 
procent av de kristna fundamentalisternas sidor. Lite mindre, men ändå 
intensivt sammanlänkade är webbsidorna från vitmaktrörelsen (7,9 pro-
cent) och black metal-scenen (7,1 procent). Sammanlänkningen inom de 
andra grupperna varierar mellan 3 och 5 procent.

De inbördes relationerna mellan de olika kategorierna uppvisar ganska 
distinkta mönster: Uppenbarligen är några av de ideologiska undergrup-
perna nära sammanknutna med varandra. De formerar någon form av 
kluster. Särskilt de webbsidor som tillhör kristna fundamentalister, förne-
kare av förintelsen och vitmaktrörelsen samt, i lite mindre utsträckning, 
Ku Klux Klan, är nära sammanbundna; ett nätverk av huvudsakligen 
amerikanska webbsidor. I USA verkar rörelsen domineras av organisatio-
ner och aktivister från vitmaktrörelsen, som är anmärkningsvärt inriktade 
på att sälja hatrock å ena sidan och att distribuera och översätta historie-
revisionism å den andra. I Europa verkar som kontrast den nynazistiska 
rörelsen dominera. De transnationella bryggorna är hatrocksförsäljare 
och, vilket är värt att lägga märke till, förnekare av förintelsen.

Musikscenen spelar en nyckelroll för den internationella integrationen 
av extremhögern. Detta gäller både på användar- och producent nivån. 
Många gränsöverskridande samarbeten mellan högerextrema organisa-
tioner och grupper beror inte minst på parternas ekonomiska intressen. 
Musikscenen är på det viset i konstant förändring och diversifieras stän-
digt; den kan knappast reduceras till folksånger och skinheadmusik.

12. ANOVA-densitets-modell ”variable homophily”. 
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Som Karmasyn med flera (2000) påpekar har förintelseförnekarna eta-
blerat ett system av intensiva ömsesidiga referenser för att öka sin trovär-
dighet. De sträver efter att uppfattas som ett vetenskapligt sammanhang:

Förintelseförnekelse, som kokett refererar till sig själv som förintelserevisionism, 
har efter två årtionden av propaganda utvecklats till det främsta ideologiska kit-
tet mellan de olika hatgrupperna under 1990-talet. Förnekandet, som ytligt sett 
ser ut som ett svårbegripligt pseudovetenskapligt bestridande av det väldoku-
menterade nazistiska folkmordet under andra världskriget, är en kraftfull kon-
spirationsteori som förenar annars olikartade ytterlighetsrörelser (som Liberty 
Lobby, olika Klan-fraktioner, nynazister, Aryan Nations och andra identitets-
rörelser, rasistiska skinnskallar, etc.) (Anti-Defamation League 1996).

Ett lite annorlunda mönster uppvisas av de nynazistiska webbsidorna: 
nynazisterna refererar till förnekare av förintelsen och representanter för 
den franska ”nya högern” (Nouvelle Droite) för att ge sina egna utsagor mer 
vikt och trovärdighet, men det finns också speciella länkar till sidor som 
tillhör vitmakt- och skinhead rörelserna. Den nynazistiska scenen visar 
alltså upp kontakter med hårt tatuerade och mer subkulturella grupper.

Högerextremt innehåll på internet – en semantisk analys
För att komplettera resultaten från analysen av hyperlänkarna med en 
innehållsanalys, verkar det naturligt att välja en ansats som refererar till 
fenomenets relationella aspekter. I det följande kommer därför de struktu-
rella associationerna mellan de högerextrema aktivisterna på World Wide 
Web att knytas till ”diskursens nivå”, med hjälp av semantiska nätverk 
av nyckelord (Halavais 2003, s. 8). Analysen av de semantiska nätverken 
används i allmänhet för att systematiskt fånga de sociala fältens ”kogni-
tiva” strukturer (Danowski 1982; Monge & Eisenberg 1987). Förintelse-
förnekarnas lögner är välkända för oss och vi har mängder av kunskap om 
den världsbild som presenteras i den nynazistiska propagandan. Men tills 
vidare vet vi inte mycket om förändringsdynamiken hos de högerextrema 
ideologierna, de ömsesidiga influenserna från nationella, kulturella och 
även språkliga gränser, eller om dynamiken i hur informationen sprids i 
virtuella nätverk.
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Till skillnad från många textanalytiska metoder som söker utforska 
den innehållsliga strukturen i individuella fall, strävar en nätverksansats 
efter att avtäcka ”metastrukturen” hos olika sorters dokument. Ansatsen 
kan anses ”programmatiskt ytlig”, eftersom den är en delvis automati-
serad procedur av mönsterigenkänning som tillåter snabb och korrekt 
genomgång av betydande mängder ostrukturerat datamaterial. Den stor-
skaliga kartläggningen av innehållet tillåter kvantifiering och visualise-
ring av ”semantiska nätverk”, vilket skulle kunna återspegla associations-
strukturer inom högerextrema ideologier och föreställningar.

Eftersom urvalet lingvistiskt sett är så sammansatt, är det knappast 
möjligt att ens till hälften göra en meningsfull textanalys. Därför delades 
urvalet upp i två delar, en engelsk- och en tyskspråkig.

Som ett första steg fick en så kallad ”text spider” automatiskt utvinna 
alla ord på samtliga av urvalets webbsidor. Sedan indexerades orden och 
sorterades enligt frekvens. De 50 ord som förekom mest på varje sida 
fungerade som indikatorer för sidans särskilda semantiska profil. Ska-
pandet av ett dubbelt nätverk tjänar till att utforska systemets seman-
tiska profil, baserat på likheterna och olikheterna inom textinnehållet 
på olika webbsidor. För att på ett effektivare sätt fånga associationerna 
mellan nyckelorden, omformas det dubbla nätverket till två enkla nät-
verk, av vilka det ena relateras till raderna och det andra till kolumnerna 
i den ursprungliga tvådimensionella matrisen. Därmed finns två möjliga 
analysperspektiv:

de numeriska metoderna är försök att fånga ansamlandet av aktörer som förts 
samman utifrån händelser; händelser som förts samman utifrån aktörers samtida 
närvaro; och de därav uppkomna ”knippena” av aktörer/händelser (Hanneman 
& Riddle 2005, kap. 17).

Först ska vi undersöka i vilken mån nyckelorden återfinns samtidigt på 
olika webbsidor. Detta gör det möjligt att identifiera kluster av nyckelord 
som utmärker särskilda grupper av webbsidor.
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Tabell 4. Klusteranalys av nyckelord (n = 220)
Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4

album
alliance
america*
blood
book*
british
canada
cd
children
country
crime
death
download
english
fact
folk
free
front
german*
honour
immigration
life
media
metal
movement
mp3
music
news
public
radio
records
rights
rock
shirt
shop
skinhead
skrewdriver
socialist
support

anti
aryan
christ*
control
god
government
group
hate
history
hitler
holocaust
iraq
israel*
jesus
jew*
law
lord
military
money
nazi
police
political
power
race
racial
social
state*
story
united
war
whites
world

antifa
arbeit
ausländer
band*
berlin
brd
bush
cdu
demo
demokratie
demonstration
deutsch*
ende
euro*
freiheit
geschichte
gästebuch
hartz
information*
irak
kameraden
kameradschaft
kinder
krieg
kultur
land
lieder
menschen
musik
nachrichten
nation*
npd
politisch*
sachsen
stadt
stimme
system
termine
widerstand

germanen
germanische
gott
leben
literatur
odin
partei
politik
recht
reich
religion
runen
spd
staat
thor
usa
verlag
volk*
welt
zeitung
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Kluster ett handlar huvudsakligen om hatrock, mp3-filer och så vidare. 
Det representerar högerextrem näthandel och musikförsäljning. Det 
andra klustret återspeglar den amerikanska vitmaktrörelsen, som domi-
neras av historierevisionistiskt tänkande, beundran för historisk national-
socialism och konspirationsteorier. Det tredje klustret domineras av den 
tyska nynazistiska diskursen och den europeiska intellektuella extremhö-
gern och det fjärde och sista klustret domineras av hedniskt innehåll och 
esoterism. Det befinner sig i utkanten av den högerextrema scenen. Sär-
skilt nordisk mytologi verkar ha ett starkt inflytande på delar av rörelsen. 
Den tjänar till att överskrida den nationalistiska och nationalsocialistiska 
retoriken och legitimera hat och våld. Även fast det finns avsevärda skill-
nader i ideologi mellan de olika regionala och ideologiska undergrup-
perna, verkar den högerextrema rörelsen ha hittat en gemensam ideolo-
gisk grund, en allmänt omfattad känsla för verklighet och handlingar:

Våra resultat tyder på att nationalism, religion och definitioner av ansvarsfullt 
medborgarskap är sammanflätat med ras på ett sätt som skapar en kollektiv iden-
titet för dessa grupper, deras medlemmar och sympatisörer. Dessutom använder 
de sig av förklaringssystem som för varje upplevt samhällsproblem tillhanda-
håller en specifik lösning. Främst, […] visar resultaten hur tolkningen av de 
påstådda grunderna till och de föreskrivna lösningarna på olika problem är sys-
tematiskt länkade med varandra (Adams & Roscigno 2005, s. 759).

Många av de olika aktörerna ser sig själva som delar av en internationell 
rörelse och antisemitism verkar fungera som ett förenande element i den 
internationella diskursen. Medan den tyska agendan vimlar av främlings-
fientlighet och den amerikanska av rasism, är det det gemensamma hatet 
mot ”judar” som håller rörelsen samman, över varje nationsgräns. Anti-
semitiska attityder begränsar nationalismens inflytande och fungerar som 
legitimering för att bekämpa de egna regeringarna, som påstås ha infil-
trerats av ”judarna” och deras ”en värld”-ideologi. Diskursen 2005 domi-
nerades av konspirationsteorier, som en följd av 11 september-attackerna. 
I diskussionerna om Irakkriget och invasionen i Afghanistan, gav den 
högerextrema rörelsen intrycket av att vara engagerad i antikrigsaktivism. 
I allmänhet är högerextremismen alltmer benägen att ta över retorik från 
medborgarrättsrörelser och vänsterradikalism (”autonom nationalism”, 
”nationell anarkism”).
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Figur 4 illustrerar de semantiska likheterna mellan de olika webbsi-
dorna, baserat på en aktör-till-aktör-matris. Den har räknats fram genom 
en multidimensionell skalningsalgoritm (MDS), en teknik som möjlig-
gör en visualisering av likheter och olikheter hos nätverkens noder. Ju 
mer lika två sidors semantiska profil är, desto större är (den analytiska) 
kontakten mellan de båda webbsidorna.

Figur 4. Semantiska likheter mellan 110 högerextrema webbsidor

De semantiska associationerna återspeglas i ett korslänkningsmönster som 
påminner om hyperlänkstrukturen. Det finns fyra tätt sammanknutna 
kluster av webbsidor med liknande semantiska profiler och webbsidorna 
inom dessa kluster tillhör tendentiellt en särskild undergrupp inom den 
högerextrema rörelsen. Den högsta nivån av semantisk överensstämmelse 
kan hittas i klustret av amerikanska webbsidor. Klustret av huvudsakli-
gen tyska webbsidor uppvisar en jämförbar nivå av överensstämmelser, 
även om koherensen verkar vara lite lägre. Den tredje gruppen omfattar 
hatrocksförsäljare, nationalsocialistisk black metal och skinnskallar, vilket 
understödjer antagandet att skinnskallarna kan ses som ett separat slags 
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rörelse som bara tillfälligtvis kan mobiliseras av högerextrema partier eller 
hatgrupper. Angeläget för dem verkar snarare vara musik, alkohol och 
våld. Det fjärde klustret består huvudsakligen av hedniska sidor, esoterism 
eller sidor om nordisk mytologi. Denna kombination är klart mindre 
koherent än de andra. Dessa sidor kan bara delvis hänföras till den höger-
extrema scenen, med tanke på att en del av dessa aktörer kanske inte ens 
är medvetna om att de tjänar som en referens för den extrema högern.

Den uppenbarligen distinkta semantiska och kulturella klyvning som 
återspeglas i resultatet från klusteranalysen får inte skymma de tydliga 
begreppsmässiga likheterna mellan de olika grupperna. Alla nyckeltermer 
hos de 220 sidorna formerar en enda, starkt sammanlänkad komponent, 
fastän inga översättningar eller anpassningar har gjorts.

Huvudresultatet från den här proceduren var att de semantiska kopp-
lingarna var ganska lika hyperlänkkontakterna. Denna effekt var starkare 
än de effekter som uppmättes i de (artificiellt) skapade undergrupperna 
ideologi och nationalitet. Fastän densiteten inom hyperlänknätverket 
är klart lägre (4,5 procent; n = 220) än i nätverket av semantiska likhe-
ter (37,9 procent), finns det en hög probabilitet för ”matchning” mellan 
de två olika nätverken (länkar som inte riktats!).13 Om det finns en länk 
mellan två webbsidor i hyperlänknätverket, är sannolikheten omkring 65 
procent för att det finns en länk mellan dessa båda webbsidor även i det 
semantiska nätverket, och tvärtom. Detta resultat stödjer antagandet att 
de sociala nätverken uppvisar liknande egenskaper.14

Nätverkets utveckling – ett longitudinellt 
perspektiv på hyperlänkstrukturen

För att fördjupa analysen gjordes ett försök att undersöka nätverksstruk-
turens utveckling ur ett longitudinellt perspektiv under de senaste fem 
åren. Den ursprungliga planen var att gå tillbaka till alla de 440 webb-
sidorna och att komplettera data från studien i januari 2006 med data 

13. För att jämföra de olika nätverken, var det nödvändigt att behandla länkar som 
oriktade.
14. Grupper eller individer tenderar att associeras med andra som på olika sätt är (eller 
verkar vara) som dem själva.
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från januari 2011. Därigenom hade det blivit möjligt att få ett grepp om 
skillnaderna mellan det gamla och det senare nätverket. Men det fanns 
ett betydande problem med det försöket: bara 230 av de tidigare 440 
webbsidorna kunde utan problem återfinnas 2011. De flesta av de andra 
sidorna låg av olika orsaker nere; de hade till exempel hackats, gjorts om 
eller, majoriteten, tagits ner från webbhotellet. Å ena sidan är detta det 
första resultatet av den nya analysen: oppositionen mot de högerextrema 
grupperna verkar, åtminstone enligt en första blick, vara ganska effektiv; 
å andra sidan var det nödvändigt att ändra strategi för undersökningen.

Under dessa omständigheter beslöt jag att fokusera på en kärna av 
webbsidor i ”hjärtat” av det högerextrema nätverket på internet och mäta 
de möjliga förändringarna i hyperlänkstrukturen hos dessa aktörer, vil-
ket innebär att analysen särskilt intresserar sig för kontakterna mellan de 
tyska och de amerikanska webbsidorna. Ett slumpmässigt urval om 80 
webbsidor hämtades från poolen av fortfarande tillgängliga webbsidor, 40 
från USA och 40 skapade av tyska aktivister. Om man tar hänsyn till att 
studien från 2006 använde en datainhämtningsansats för att utforska den 
grundläggande strukturen hos det högerextrema nätverket på World Wide 
Web, och därför använde ett ganska detaljerat klassificeringsschema, blev 
det nu nödvändigt att justera klassificeringsmönstren. För att uppnå han-
terbara och jämförbara grupper med det här ganska lilla antalet fall, gjor-
des ett försök att utveckla ett bredare schema som för samman några av 
de klasser som användes tidigare och tydligt åtskilja de olika ideologiska 
lägren inom den högerextrema scenen i Tyskland och USA.

De tyska webbsidorna klassificerades som ”nynazism” (till exempel 
nätverket av så kallade Kameradschaften eller, vilket är mer kontroversiellt, 
några NPD-avdelningar), ”radikal höger” (särskilt representanter från den 
tyska intellektuella högerextremismen i traditionen från den franska ”nya 
högern”), ”förnekande av förintelsen” (skribenter eller institut som förne-
kar förintelsen som ett historiskt faktum) och ett kluster av sidor som hör 
till den mer subkulturella delen av högerextremismen (till exempel skinn-
skallar eller hatrocksförsäljare och hatrocksband). Alla dessa kategorier kan 
och kommer alltså också att användas för klustret av sidor från USA, även 
om man kan notera att det i några avseenden finns slående transnationella 
skillnader även inom dessa kluster, vilket beror på att den socio-kulturella 
bakgrunden ser annorlunda ut. Den ”radikala högern” består av extremt 
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nykonservativa eller rasistiska grupper eller publikationer, som Council of 
Conservative Citizens eller American Renaissance, som vid första anblicken 
verkar udda jämförda med sina tyska motsvarigheter. Men närmare betrak-
tade liknar de varandra på många sätt, visar överensstämmande intressen 
och uppvisar ett ganska intellektuellt habitus – ibland verkar den radi-
kala högern anknyta till det övriga samhället. För att korrekt beskriva den 
högerextrema rörelsen i USA, behöver vi en ytterligare klass som inte har 
någon given motsvarighet i Tyskland, nämligen webbsidorna hos vitmakt-
rörelsen (white supremacists). I den här studien refererar termen till höger-
extrema rörelser i USA som skiljer sig åt vad gäller historisk utveckling och 
doktrin, men som i dag knappast kan skiljas åt (till exempel identitets-
rörelsen eller Ku Klux Klan) (Reid & Chen 2007, s. 182; Gerstenfeld m.fl. 
2003; Gustavson & Sherkat 2004).

För att utforska utvecklingen hos det högerextrema nätverket inom 
och mellan de båda länderna måste man skapa två nätverk, ett för 2006 
och ett för 2011. Det äldre nätverket mellan de utvalda webbsidorna kan 
lätt utvinnas ur den tidigare studiens data. Det nyare nätverket utvanns 
från webben i januari 2011, med hjälp av exakt samma metod som när län-
karna genomsöktes 2006, vilket redan beskrivits (för detaljer, se  Wiederer 
2007). Efter att webbsidorna (eller noderna) sammanförts i kluster efter 
ursprung och det klassificeringsschema som nämndes ovan, kunde densi-
teten av hyperlänkar inom och mellan dessa olika kluster kvantifieras för 
varje år. Fokus ligger på skillnaderna mellan 2011 års nätverk jämfört med 
exakt samma aktörers nätverk fem år tidigare. Dessa skillnader kan för-
hoppningsvis ge oss några insikter om dynamiken i hur det högerextrema 
nätverket utvecklats på internet.

År 2006 var 80 webbsidor sammanknutna via 339 hyperlänkar, vilket 
resulterar i en övergripande densitet på 5,4 procent, eftersom ”ett binärt 
nätverks densitet utgörs av det totala antalet förbindelser delat med det 
totala antalet möjliga förbindelser” (Borgatti m.fl. 2002). Fem år senare, 
2011, knöts samma uppsättning webbsidor samman av 479 hyperlänkar, 
densiteten var alltså 7,6 procent. Figurerna 5 och 6 visualiserar denna 
ökning med 140 hyperlänkar som knyter samman webbsidorna i urvalet.15

15. Webbsidorna från inhemska extremistgrupper i USA visas som trianglar riktade 
nedåt, medan de tyska grupperna är de rundade fyrkanter som huvudsakligen återfinns 
på figurernas högra sida.
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Figur 5. Nätverk av 80 webbsidor från USA och Tyskland 2006

Figur 6. Nätverk av 80 webbsidor från USA och Tyskland 2011
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För att förstå denna övergripande ökning, måste vi titta närmare på för-
delningen av de nya länkarna bland de kluster vi definierat. I termer av 
ursprung finns en del belägg för att densiteten ökade inom och mellan de 
båda klustren. Som tabell 5 och 6 visar ökade sammanlänkningen hos de 
tyska sidorna från 6,0 till 7,4 procent, men ökningen är betydligt större 
bland de amerikanska aktörerna: sidorna bands samman av 205 hyper-
länkar 2005, 2011 var de 290. Detta innebär en ökning i densiteten på 
omkring 5,4 procent på bara fem år. Fastän sammanbindningen mellan 
aktivisterna i de båda länderna också ökar, är den ökningen betydligt 
mindre. De tyska referenserna till amerikanska sidor steg bara med 0,2 
procentenheter, till 1,9. Samtidigt steg referenserna från amerikanska akti-
vister till deras tyska motsvarigheter från 0,9 till 2,7 procent.

Tabell 5 och 6. Relationer mellan webbsidor från Tyskland och USA 
2006 och 2011, sammanlänkning i procent (n = 80)

2006 Tyskland USA 2011 Tyskland USA

Tyskland 6,0 1,7 Tyskland 7,4 1,9

USA 0,9 13,1 USA 2,7 18,6

Tabell 5 och 6 visar att den ökande sammanknytningen inom den höger-
extrema rörelsen på nätet inte är jämt fördelad mellan alla delar av nät-
verket. De ökande kontakterna mellan 2006 och 2011 kan särskilt obser-
veras inom grupper som var starkt sammanbundna redan 2006. I USA 
verkar det som att vitmaktrörelsen knyts närmare till de nynazistiska 
organisationerna. I själva verket formerar de båda lägren nu ett gemen-
samt kluster, både vad avser deras nätverksintegrering och deras dok-
triner. Dessa resultat svarar mot den analys som Reid och Chen (2007) 
gjorde. Trots allt verkar vitmaktrörelsen vara den mest aktiva gruppen: 
mellan 2006 och 2011 genererade webbadministratörerna i denna grupp 
48 nya hyperlänkar som riktades till andra kluster i detta urval och 16 nya 
länkar inom det egna lägret. Enbart 13 av de 48 nya länkarna till andra 
riktas till det amerikanska nynazistiska klustret. Å andra sidan tenderar 
de nynazistiska grupperna att skapa nya hyperlänkar till vitmaktrörelsen. 
Båda klustren är intensivt knutna till förintelseförnekarnas webbsidor. 
Därigenom ökar referenserna till vitmaktsidorna något, medan de som 
riktas till nynazister i USA minskade.
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Tabell 7. Nätverksdensitet efter ursprung och doktrin (i procent) 2006
  Tyskland USA
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Förnekande 
av förintelsen 50,0 0,0 5,6 0,0 100,0 25,0 18,8 16,7 33,3

Nynazism 3,1 19,2 3,8 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Radikal höger 2,8 0,0 9,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Subkultur 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

U
SA

Förnekande 
av förintelsen 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 4,2 4,2 0,0 5,6

Nynazism 25,0 1,6 0,0 0,0 45,8 16,1 12,5 15,3 22,9

Radikal höger 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 1,6 28,6 2,8 13,5

Subkultur 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 5,6 2,8 12,5 7,4

Vit makt 8,3 0,5 0,9 0,0 25,0 11,5 24,0 6,5 21,2

Förintelseförnekarnas webbsidor formerar det mest intensivt samman-
bundna klustret, nationellt såväl som transnationellt. Fastän tidigare stu-
dier visade att dessa aktörer tenderar att länka enbart till andra ”revisio-
nister”, och inte refererar till andra kluster, indikerar resultaten från den 
här analysen att detta bara delvis är sant. I själva verket är de starkt län-
kade till varandra men stundtals refererar de även till andra ideologiska 
läger. Under de senaste fem åren har särskilt de amerikanska represen-
tanterna i det klustret ökat sina kontakter till nynazistiska organisationer 
i Tyskland liksom i USA. I båda fallen ökade nätverksintensiteten med 
4,2 procent.
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Tabell 8. Nätverksdensitet efter ursprung och doktrin (i procent) 2011
  Tyskland USA
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Förnekande 
av förintelsen 100,0 0,0 0,0 0,0 83,3 31,3 12,5 11,1 20,8

Nynazism 6,3 20,0 9,4 3,1 4,2 2,3 1,6 0,0 1,6

Radikal höger 2,8 2,8 7,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Subkultur 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

U
SA

Förnekande 
av förintelsen 66,7 4,2 0,0 0,0 83,3 8,3 4,2 0,0 5,6

Nynazism 31,3 4,7 0,7 0,0 37,5 17,9 18,8 6,9 29,2

Radikal höger 6,3 0,0 0,7 0,0 8,3 3,1 32,1 0,0 11,5

Subkultur 5,6 2,1 0,6 0,0 14,8 16,7 8,3 26,4 12,0

Vit makt 33,3 2,1 2,8 0,0 44,4 25,0 37,5 8,3 33,3

En annan intressant utveckling kan observeras i det subkulturella klustret i 
USA. Densiteten inom den gruppen ökade med 13,9 procent och referen-
serna till andra kluster ökade också, särskilt till förnekarna av förintelsen, 
de nynazistiska organisationerna och vitmaktrörelsen. Detta är intressant 
eftersom detta kluster innehåller hatrocks- och streetwear-försäljare liksom 
skinhead grupper, och därmed representerar den amerikanska högerextre-
mismens ungdomskultur.

Om det stora klustret av vitmaktgrupper och nynazister är den hårda 
kärnan i den inhemska terrorismen i USA, kan den ”radikala högern” 
lokaliseras till periferin, närmare den politiska huvudfåran. Detta kluster 
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mottar fler och fler länkar från rörelsens kärna, men länkar sällan till-
baka. Förmodligen försöker den hårda kärnans aktivister öka sitt anse-
ende genom att länka till dem.

Förändringarna i den amerikanska delen av nätverket verkar, vid en 
första anblick, vara mycket större än i den tyska delen. Sammanbind-
ningen har bara förändrats en aning, särskilt är densiteten i de olika 
klustren nästan oförändrad. Enbart det tyska nynazistiska nätverket 
verkar fortfarande vara särskilt engagerat i nätverkande.16 Vad de utgå-
ende länkarna angår, har sammanbindningen till vart och ett av de andra 
klustren i analysen ökat åtminstone en aning. Särskilt har länkarna till 
den tyska ”intellektuella högern” (+5,6 procent) och till de amerikanska 
förintelseförnekarnas sidor (+4,2 procent) ökat under de senaste fem åren.

Sammantaget verkar de amerikanska inhemska extremistgrupperna 
vara betydligt tätare sammanbundna är sina tyska motsvarigheter. De 
mest sammanhållna grupperna 2011 är de amerikanska förintelseförne-
karna (83,3 procent), vitmaktgrupperna (33,3 procent) och den ameri-
kanska radikala högern (32,1 procent). Förutom de (alltför) små (n = 2) 
klustren av sidor från tyska förintelseförnekare (100 procent), visar de 
tyska nynazistiska grupperna den högsta graden av sammanlänkning.

Det visar sig också att de transnationella relationerna mellan tyska 
och amerikanska sidor nästan bara härrör från dessa båda kluster. Den 
radikala högern och det subkulturella klustret lägger knappast märke till 
de amerikanska aktivister som undersöks i den här studien. Å andra sidan 
visar amerikanska extremister ett ökande intresse för det tyska nynazis-
tiska nätverket och förintelseförnekarnas sidor. Den tyska ”intellektuella 
högern” verkar fånga vitmaktrörelsens intresse i allt större utsträckning.

Tillväxtdynamiken hos extremhögerns nätverk återspeglar till viss del 
den övergripande tillväxtdynamiken på World Wide Web. På grund av 
dess enorma storlek och komplexitet verkar World Wide Web vid första 
anblicken som en amorf ostrukturerad enhet, som är bortom detaljerad 

16. Det tyska nätverket av förintelseförnekare tas inte upp i det här sammanhanget på 
grund av att det lilla antalet fall (n = 2) kan leda till felaktiga tolkningar. Ökningen på 
50 procent i nätverkets densitet beror på en länk mellan dessa båda organisationer. Icke 
desto mindre var det nödvändigt att hänvisa dem till ett separat kluster, eftersom de på 
många betydande sätt avviker från andra aktörer i Tysklands högerextrema rörelse.
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vetenskaplig beskrivning. Forskare trodde till en början att webbens till-
växtdynamik styrdes av slumpen. I dag vet vi att webben tvärtom är starkt 
strukturerad (Albert & Barabási 2001; Broder m.fl. 2000; Kleinberg m.fl. 
1999). Fördelningen av åtskilliga egenskaper hos World Wide Web, och 
hos internet i allmänhet, följer en potenslag (power law) i stället för en 
Poisson-fördelning, som man kunde ha misstänkt inom ramen för slump-
visa nätverk:

Potenslagar formulerar matematiskt det faktum att i de flesta verkliga nätverk 
har majoriteten av noderna bara ett fåtal länkar och att dessa många små noder 
samexisterar med ett fåtal stora hubbar, noder med ett onormalt högt antal län-
kar (Barabási 2003, s. 70).

En orsak till att det är den typen av strukturer som växer fram ligger i den 
tillväxtdynamik som uppstår i komplexa system byggda på utvalda kon-
takter (preferential attachment):

I längden följer vi alla samma omedvetna benägenhet att i större utsträckning 
länka till noder vi känner till, ofrånkomligen de som är mer sammanlänkade på 
nätet. Vi föredrar hubbar (Barabási 2003, s. 70).

Tendenser till detta tillväxtmönster kan också observeras i analysen av 
nätgemenskaper som det nätverk av högerextrema webbsidor som under-
sökts i den här studien. Många av de populäraste webbsidorna i nätverket 
är jämförelsevis gamla. De samlade hyperlänkar från andra sidor, vann 
uppmärksamhet från större sökmotorer (eller massmedier) och samlade 
ännu fler länkar, en ”vinnaren tar allt”-dynamik, en självförstärkande 
process (Tsvetovat & Carley 2005, s. 3). Stormfront, Institute for Histo-
rical Review, National Alliance och Resistance Records är sådana ”auk-
toriteter” i det högerextrema nätverket på World Wide Web. En större 
tysk ”auktoritet” är NPD:s webbsida. Under de senaste fem åren har den 
sidans popularitet ökat rejält. Vid en rankning av frekvensen av inlän-
kar kommer NPD 2006 som nummer fem, men 2011 som nummer två 
– med exakt samma antal inlänkar som Stormfront (19 stycken). Den 
populäraste webbsidan enligt det sättet att mäta var Institute for Histori-
cal Review. En av de just nu mest intressanta webbsidorna är Altermedia 
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som verkar ha starkast inflytande på nätverket, särskilt när det gäller trans-
nationella kontakter.

Sammanfattning av resultaten
Det grundläggande syftet med den här undersökningen var att använda 
grafisk webbanalys för en sociologisk studie av nätgemenskaper. Med 
hjälp av en semiautomatisk ansats användes hyperlänksanalys och inne-
hållsanalys för att kartlägga de strukturella och semantiska egenskaperna 
hos den högerextrema rörelsen på internet. Även om metoden har klara 
begränsningar (Park & Thelwall 2003), är resultaten från denna och 
åtskilliga andra studier i allmänhet uppmuntrande (Reid & Chen 2007; 
Burris m.fl. 2000; Zhou m.fl. 2005; Gerstenfeld m.fl. 2003; Tateo 2005; 
Wiederer 2007), eftersom alla dessa delvis varierande ansatser faktiskt 
visar jämförbara resultat.

De flesta av de tillgängliga studierna om högerextremisters använd-
ning av CMC visar att aktivister i ökande utsträckning använder internet 
som ett

kraftfullt verktyg för att underlätta rekrytering, nå en global publik, nätverka 
med andra extremister och för att sprida hatpropaganda som hjälper andra att ta 
steget till våld och terrorism (Zhou m.fl. 2005, s. 2).

Internet hjälper aktivister att genomföra en motståndsstrategi utan ledare, 
vilket betyder att individer eller grupper uppfattar sig själva som delar av 
en större rörelse men agerar på egen hand – utan att involveras i organi-
satoriska strukturer, i total anonymitet (Jones 2005).

Icke desto mindre anstränger sig i synnerhet många av de inhemska 
amerikanska extremistgrupperna att etablera virtuella gemenskaper för att 
mobilisera resurser, eftersom rutinoperationer, som insamling av pengar 
eller möten, skyddas av USA:s konstitution (Reid & Chen 2007, s. 184).

Några av de tidigare nämnda studierna ger liksom den här artikeln 
insikter om hur det högerextrema nätverket på World Wide Web binds 
samman på en strukturell nivå. Även om den extrema högern vanligen 
beskrivs som en fragmenterad och splittrad rörelse, visar undersökningar 
som genomförts på senare år att det finns en ideologisk konvergens på 
nationell och även transnationell nivå (Burris m.fl. 2000, s. 231).
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Burris med flera (2000), som analyserade hyperlänkstrukturen hos 
80 webbsidor från vitmaktrörelsen med hjälp av metoder hämtade från 
social nätverksanalys, fann att de internationella banden var starkare 
bland grupper med särskilda intressen, som betonade sin intellektu-
ella legitimitet, eller bland grupper som tematiserade kulturell identi-
tet. Kontakterna var i allmänhet svagare bland grupper som konkurrerar 
om medlemmar eller kunder. Nätverket av högerextrema webbsidor var 
i någon mån isolerat från andra extremistgrupper och konservativa, men 
hyperlänkar mellan ungdoms- och vuxenorganisationer och propaganda-
satsningar från mindre öppet rasistiska grupper verkade underlätta rekry-
teringen. Reid och Chen (2007), som också analyserade hyperlänkstruk-
turen inom dessa organisationer, kunde identifiera flera nätgemenskaper, 
och visade att densiteten inom olika ideologiska undergrupper är betyd-
ligt högre än genomsnittet i nätverket. Men de hittade även några cen-
trala sidor, som Stormfront, som överbryggade de strukturella klyftorna 
mellan de olika doktrinära lägren. Liksom Burris med flera (2000) kunde 
de sluta sig till att de uppkopplade kontakterna på ett signifikant sätt 
återspeglar de associationer som finns ”nerkopplat” mellan dessa grupper 
(Reid & Chen 2007, s. 184).

Resultaten från den här analysen bekräftar huvudsakligen de tidigare 
studierna. Rörelsen verkar ändå ha ett flertal inflytelserika centrum som 
uttrycks i tätt sammanknutna kluster av webbsidor, men dessa är långt 
ifrån isolerade från varandra. Det finns åtskilliga hubbar som håller rörel-
sen aktuell. Den småskaliga strukturen hos den internationella höger-
extremismen kan bidra till en kontinuerlig synkronisering. En semantisk 
analys av webbsidornas innehåll visar hur nära de olika grupperna befin-
ner sig, ideologiskt och strategiskt. Onlinekommunikation minskade 
betydelsen av nationella gränser, men de är ändå en betydande faktor 
(Myers 2000, s. 2).

Det är bara bland historierevisionisterna som nationella gränser och 
språkskillnader helt verkar ha förlorat sin relevans. Men icke desto min-
dre finns det anmärkningsvärda kontakter mellan högerextrema grup-
per från olika nationer. Det finns ett antal kraftigt frekventerade online-
forum, som fungerar som ”broar” i den internationella rörelsens diskurs.

En longitudinell analys visade att kontakterna inom och mellan flera 
olika nationella eller ideologiska kluster ökade på ett betydande sätt. 
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Men medan många amerikanska sidor är relativt stabila och växande, 
lider de tyska extremisterna av en stark fluktuation bland sina webbsi-
dor. De som driver dem måste ofta byta webbhotell eller helt avsluta sina 
aktiviteter på internet. Å andra sidan skapas nästan dagligen nya höger-
extrema internetsidor – som alltså ofta får ett väldigt ”kort liv” (Bundes-
ministerium des Innern 2010, s. 59). Statens repression och aktiviteter 
från ideologiska motståndare räcker inte för att stoppa rörelsen vare sig 
på internet eller utanför, men de kan åtminstone med viss framgång hin-
dra konsolideringen av en varaktig högerextrem gemenskap i den tyska 
cyberrymden.

Slutsats och rekommendationer för ytterligare forskning
Information, kommunikation och nätverksbyggande – internet erbjuder 
nästan obegränsade möjligheter för politisk aktivism. Egyptens ”Face-
book-revolution” är bara ett slående exempel på dess potentiella poli-
tiska makt. Dessvärre är den digitala världens oräkneliga möjligheter 
även öppna för odemokratisk och främlingsfientlig aktivism. Även innan 
Anders Behring Breiviks politiskt inspirerade mördande i Norge 2011 var 
det uppenbart att den högerextrema nätpropagandan kan innebära all-
varliga hot mot den offentliga sfären.

Den ökande populariteten för och den sociala verkan av politiska blog-
gar och de sociala nätverkens tjänster, som Facebook och Twitter, ökar 
intensiteten och dynamiken hos cyberaktivismen ännu mer. Det borde 
inte förvåna att det finns belägg för att högerextrema aktivister använ-
der dessa tjänster intensivt. Om empirisk samhällsvetenskaplig forskning 
vill skapa sig kunskap om den utvecklingen är det ett gott råd att fullt 
ut använda de tekniska möjligheter som de nya medierna erbjuder. En 
kontinuerlig övervakning med hjälp av automatiska verktyg kan hjälpa 
oss att identifiera nya strategier och propagandaansträngningar från den 
högerextrema rörelsen på internet, den kan hjälpa oss att lägga märke till 
möjlig radikalisering av delar av rörelsen och identifiera ”röda flaggor”, 
där det är fara å färde. Eftersom högerextremistiskt innehåll

på internet ökar är det viktigt att vi utvecklar verktyg som möjliggör för forskare 
att kartlägga, analysera och förutsäga förändring och utveckling vad gäller extre-
misters och hatgruppers användning av nätet (Zhou m.fl. 2005, s. 2).
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Den sociala nätverksansatsen kanske bara är en ytterligare möjlighet att 
skaffa insikter i dynamiken i kollektiv handling och politisk aktivism, 
men i den digitala tidsåldern kan det vara en allt viktigare möjlighet – för 
att effektivt bekämpa högerextremism på internet måste vi ta hänsyn till 
cyberrymdens tekniska egenskaper och autonomi, så att vi kan undvika 
bakslag eller oavsedda (sido-)effekter.17

Men att kartlägga relationerna i cyberrymden är inte tillräckligt, 
ytterligare forskning behövs när det gäller frågan om i vilken utsträck-
ning relationer och samarbete i verkliga livet påverkas av uppkopplade 
nätverk och vice versa. Vi behöver veta om högerextrem nätaktivism har 
”verkliga” konsekvenser och under vilka villkor en benägenhet till våld 
och symboliska uttryck för hat kan övergå i handling.

Trots allt får vi inte glömma att problemet med hatgrupper och hat-
propaganda när allt kommer omkring har vuxit ut ur majoritetssamhäl-
let. Det är enkelt att fördöma öppet rasistiska åsikter, men det är ganska 
svårt att erkänna den vitt spridda men subtila vardagliga diskrimineringen 
och marginaliseringen av minoriteter. Ur det perspektivet kan censur av 
hatpropaganda vara en viktig del av symbolpolitiken i demokratiska sam-
hällen, men det får inte avleda oss från att betrakta den mer eller mindre 
dolda vardagliga sociala marginaliseringen och förtalet. Att försvara det 
”öppna samhället” genom att förbjuda motbjudande och möjligen farliga 
åsiktsyttringar som hatpropaganda är definitivt nödvändigt och viktigt på 
många sätt, men det är absolut inte riskfritt.

Översättning: Mats Deland, Paul Fuehrer 
och Thomas Hvitfeldt 18

17. Exempelvis kan utbildning om vissa organisationer vara viktig för att informera all-
mänheten om tveksamt eller farligt innehåll på nätet, men just uppmärksamhet i mass-
medier gjorde att några av webbplatserna vann en betydande popularitet. På samma sätt 
kan det vara kontraproduktivt när antifascister i upplysningssyfte anger aktiva hyper-
länkar – som genom de sökalgoritmer som används av de populära sökmotorerna kan 
”översättas” till popularitet.
18. Översättning av citat: David Lindberg.
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I alla tider har människor klassificerat 
växter, djur och  varandra. Västerlän-
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 eller som en yttersta länk i ”varandets 
stora kedja”. Uttryck som ” skapelsens 
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”civilisationens utkanter” blottar en 
världsbild som kan leda våra tankar fel 
och i sina värsta avarter har legitimerat 
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Bemötanden av främlingsfientlighet 
i gymnasieskolan

emma arneback

Det kallas chocktillstånd 
när orden bränns 
inpå bara skinnet. 

Det kallas chocktillstånd 
när tankar känns 
och skär som bitar av glas 
små, små sår under linningen.

Ur ”Att presentera ett svin” av Kent, 
från albumet B-sidor 95–00.

Fientlighet är en känsla som kan vara tung att bära och förtvinande att 
möta. I situationer där det gör ont ställs vi inför varandra, oss själva och 
våra handlingar på ett närmast brutalt sätt. Kanske eftersom det är i 
sådana stunder som det blir som mest betydande hur vi anropar världen, 
och vilka möjligheter som därmed öppnas och stängs. Förekomsten av 
främlingsfientliga uttryck i skolan medför att pedagoger ställs inför svåra 
val och frågor om vad som är ett gott, riktigt eller fruktbart bemötande 
i dessa svåra situationer. Problematiken har också bidragit till att det 
skapas olika lagar, program och planer som ska vägleda dessa handlingar. 
I denna artikel analyseras lagar, styrdokument och likabehandlingspla-
ner för gymnasieskolan med syftet att studera hur förhållningssättet till 
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bemötandet av främlingsfientlighet i skolan har förändrats sedan 1994.1 

Därefter studeras vilka konsekvenser de olika förhållningssätten kan 
medföra för a) yttrandefrihetens gränser i skolan och b) vem eller vad 
som pekas ut som främlingsfientlig eller främlingsfientligt. Utifrån detta 
görs en jämförande analys som visar på vilka konflikter som uppstår när 
de olika förhållningssätten ställs emot varandra.

Tillvägagångssätt 
Metodologiskt är studien inspirerad av den amerikanska pragmatismen, 
och framför allt pedagogen och filosofen John Dewey. Till den amerikan-
ska pragmatismens epistemologi hör en metod för kunskapsproduktion 
eller kunskapande som strävar efter att låta olika perspektiv framträda i 
relation till en på förhand formulerad fråga, för att därigenom tydliggöra 
vilka handlingar och konsekvenser de olika perspektiven kan föra med 
sig (Biesta & Burbules 2003, s. 56 ff.). Epistemologin implicerar såle-
des även en pragmatisk moralfilosofisk ståndpunkt. John Deweys moral-
filosofi har också varit vägledande vid utformningen av denna studie. 
Dewey menar att människor bör reflektera över handlingsalternativ för 
att inte fastna i vanor eller fastslagna principer; ”frågan är inte vad vi ska 
göra, utan hur vi ska besluta vad vi ska göra” (Dewey 1971 [1892–1893], 
s. 56, min övers.). Om vi fokuserar på hur i stället för vad, skapas, enligt 
Dewey, förutsättningar för olikhet att framträda och övervägas:

Vi ger utrymme, i våra sinnen, till vissa impulser; vi provar, i våra sinnen, vissa 
planer. Genom att följa dem genom olika steg, finner vi oss själva fantisera i när-
varo av de konsekvenser som skulle följa; och som vi sedan gillar och godkänner, 
eller ogillar och förkastar, genom dessa konsekvenser, finner vi att impulsen eller 
planen är bra eller dålig (Dewey & Tufts 1985 [1932], s. 275, min övers.). 

Med detta pragmatiska perspektiv fokuserar vi kommunikation och för-
ändring. Det är just behovet av att pröva och samtala om olika hand-
lingsalternativ som är drivkraften för analysen i denna artikel. Strävan är 
inte att finna ett rätt svar, utan att tydliggöra att det finns olika sätt att 

1. Att tidsperioden påbörjas år 1994 beror på att det då kom nya läroplaner som för för-
sta gången tog upp frågan om bemötandet av främlingsfientlighet i skolan. 
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förhålla sig till en specifik problematik, och att de får olika konsekvenser. 
Därigenom kan vi också foga samman frågan om var vi är i dag med vart 
vi kan och vill hamna i framtiden (Cherryholmes 1999, s. 3 ff.). 

Pragmatismen erbjuder ingen specifik metod för textanalys. Andra 
forskare som har genomfört textanalyser inspirerade av pragmatismen 
har beskrivit dem som syftesrelaterade textanalyser (Säfström & Östman 
1999, s. 19 ff.). Benämningen markerar att syftet är att studera hur olika 
texter svarar på en specifik fråga. Analysen ses som en av många möjliga 
och syftar till att tydliggöra olika perspektiv. Min textanalys har i den 
andan genomförts med utgångspunkt i följade frågeställning: Vilka kom-
munikationsideal och handlingsinriktningar förespråkas vid bemötandet 
av främlingsfientliga uttryck, och vilka konsekvenser kan dessa rekom-
mendationer medföra för synen på skolans uppdrag, lärarens ansvar samt 
yttrandefrihetens gränser?2 I artikeln fokuseras främst vilka handlingar 
som förespråkas vid bemötandet av främlingsfientlighet. 

Texterna har analyserats intratextuellt och intertextuellt (jfr Ljung-
gren 1996, s. 145). I den intratextuella läsningen studeras den enskilda 
texten, den inre logiken och eventuella motsättningar. I denna fas har 
jag valt att använda mig av såväl deduktiva som induktiva ansatser. Jag 
har dels konstruerat en analysmodell som baserats på en studie av olika 
handlingsteorier,3 dels gett utrymme för nya handlingsinriktningar att 
framträda utifrån det empiriska materialet. I den syftesrelaterade text-
analysens andra fas, den intertextuella läsningen, jämförs utfallen av de 
intratextuella läsningarna med varandra för att studera vilka likheter och 
skillnader som uppstår. Därigenom blir det möjligt att relatera texter, 
eller delar av texter, till varandra när de ger uttryck för liknande per-
spektiv. I den intertextuella jämförelsen används även kvantitativa meto-
der för att tydliggöra hur vanligt förekommande olika handlingsinrikt-
ningar är i det empiriska materialet som helhet. Genom att studera vilka 
gemensamma nämnare och konflikter som finns i och mellan de olika 
2. Den analys som presenteras i artikeln är en del av en större helhet. Den ingår i min 
avhandling Med kränkningen som måttstock. Om planerade bemötanden av främlingsfient-
liga uttryck i gymnasieskolan (Arneback 2012).
3. Här har jag valt att studera texter av bland annat Judith Butler, Jacques Derrida, 
 Jürgen Habermas, Axel Honneth, Catharine MacKinnon och Nel Noddings i syfte att 
finna olika sätt att se på handling vid bemötandet av främlingsfientlighet. 
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handlingsinriktningarna framträder olika förhållningssätt vid bemötan-
det av främlingsfientliga uttryck. 

Det empiriska materialet består av skolrelaterade lagar, styrdokument 
och 113 likabehandlingsplaner för gymnasieskolan. De analyserade lika-
behandlingsplanerna är alla från år 2009 och har valts ut utifrån prin-
cipen om demografisk spridning med bas i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) kommungruppsindelning.4 Likabehandlingsplanerna 
kommer från 75 kommunalt drivna gymnasieskolor, 4 landstingsägda 
gymnasieskolor och 34 fristående gymnasieskolor. De har tilldelats ett 
nummer mellan 1–1135 och är anonymiserade; detta förfarande har varit 
nödvändigt för att få tillträde till flera av de fristående skolornas likabe-
handlingsplaner eftersom dessa inte är offentliga. De studerade lagarna 
är skollagen (SFS 1985:1100; SFS 1995:884; SFS 1999:886; SFS 2008:571), 
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-
ling av barn och elever (SFS 2006:67) och diskrimineringslagen (SFS 
2008:567). Till detta tillkommer Läroplan för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94). Innan jag går vidare till artikelns specifika studie kommer jag 
redogöra för begreppet ”främlingsfientlighet” och hur det används i ana-
lysen. Som bakgrund väljer jag också att i korthet visa på förekomsten av 
främlingsfientlighet i skolan.

Bakgrund och begrepp
Diana Mulinari och Anders Neergaard (2010) har gjort en fruktbar upp-
delning för att förstå två former av rasism när de visar på förekomsten av 
såväl exkluderande som exploaterande rasism: 

Vi kan dels se en exkluderande rasism, vilken skulle kunna benämnas ”förlorar-
nas rasism”, som är relaterad till de radikala högerextrema partierna; en rasism 

4. De kommuner som ingår är: Arvika, Arvidsjaur, Emmaboda, Eskilstuna, Falken-
berg, Hallsberg, Haninge, Hällefors, Hässleholm, Höganäs, Jönköping, Kalix, Krokom, 
Kungsbacka, Köping, Lidköping, Linköping, Lycksele, Mariestad, Malmö, Mellerud, 
Mullsjö, Norrtälje, Nybro, Nynäshamn, Oxelösund, Salem, Skövde, Smedjebacken, Sol-
lefteå, Sundbyberg, Sundsvall, Sävsjö, Tierp, Torsby, Upplands Väsby, Varberg, Värmdö, 
Värnamo, Västervik, Ånge, Älvsbyn, Östersund, Östhammar. 
5. I texten kommer jag använda mig av dessa nummer för att referera till planerna, 
exempelvis står Lbp13 för likabehandlingsplan 13. 
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som dessa partier på många sätt arbetar hårt för att retoriskt distansera sig ifrån. 
Men vi kan även se en exploaterande rasism, eller en ”vinnarnas rasism”, vil-
ken är en integrerad del av kapitalismens globala reproduktion och som därmed 
befinner sig i samhällets centrum (Mulinari & Neergaard 2010, s. 68). 

Den exkluderande rasismen beskrivs av Neergaard och Mulinari som ”för-
lorarnas rasism”, och den är en tankeströmning som propagerar för att 
exkludera vissa kulturella grupper från samhället. Företrädarna för denna 
rasism går ofta att finna i högerextrema kretsar. Neergaard och Muli-
nari framhåller dock att det vore riskabelt om denna riktning framstod 
som den enda verksamma rasismen i samhället. Parallellt med förlorar-
nas rasism finns även en ”vinnarnas rasism” som inte uppmärksammas i 
samma utsträckning. Den står inte på barrikaderna och kräver uteslut-
ning utan livnär sig på att reproducera ett kulturellt förtryck. Denna form 
av rasism är, enligt Neergaard och Mulinari, snarare exploaterande: den 
etablerar (föreställningar om) en kulturell över- och under ordning i sam-
hället, som skapar värde och fördelar för vissa och nackdelar för andra. 

Även om begreppet ”rasism” i dag kan ha såväl en biologisk som kul-
turell förklaringsgrund, associeras det av många med ett biologiskt ras-
begrepp (och tillhörande maktrelationer). Denna historiska tyngd har 
medfört att jag i artikeln använder begreppet ”främlingsfientlighet”, som 
signalerar en bredare empirisk ingång. Främlingsfientlighet ska i texten 
förstås som en fientlighet riktad mot individer, eller grupper av individer, 
utifrån kulturella faktorer.6 Inspirerad av Mulinari och Neergaard väljer 
jag att här diskutera i termer av en exkluderande respektive exploaterande 
främlingsfientlighet i skolan. I vilken mån de studerade texterna riktar in 
sig på att bemöta den exkluderande eller den exploaterande främlings-
fientligheten är en empirisk fråga.

Det finns mycket som tyder på att båda formerna av främlingsfient-
lighet är vanligt förekommande i skolan. I en undersökning genomförd 
av Skolverket (2002) anger de intervjuade lärarna att det förekommer 
rasism i var tionde skolklass. Var tionde elev anger också ”att det på sko-
lan bärs nazistiska symboler, görs Hitlerhälsningar, sprids rasistiskt eller 
främlingsfientligt material samt spelas vitmaktmusik” (Skolverket 2002, 

6. Se Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/fr%C3%A4mlingsfientlighet?i_whole_
article=true (hämtad 21 februari 2011).

http://www.ne.se/lang/fr%C3%A4mlingsfientlighet?i_whole_article=true
http://www.ne.se/lang/fr%C3%A4mlingsfientlighet?i_whole_article=true
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s. 20). En rapport från Barnombudsmannen (2008, s. 24 ff.) visar att 
barn lyfter fram frågor om invandring, integration och rasism som en av 
de viktigaste frågorna för skolan i dag. Det finns dock en tydlig skillnad 
i uppfattning bland barnen om vad som är grundproblemet. Hälften av 
de barn som tar upp frågan har en positiv syn på invandring och ser 
rasismen som det grundläggande problemet. Den andra hälften anger 
att det är invandringen i sig som är problematisk. I skolvalet 2010 fick 
Sverige demo kra terna 12,8 procent av rösterna och blev därmed fjärde 
största parti.7 Vid en närmare betraktelse är det främst på skolor med en 
bas av yrkesförberedande program, ofta med manlig dominans, som stö-
det har ökat radikalt. Denna bild av vilka ungdomar som är benägna att 
stödja främlingsfientliga partier stämmer väl överrens med flera tolerans-
undersökningar (Forum för levande historia & Brå 2004, s. 55; Forum för 
levande historia 2010, s. 57 ff.). Resultatet pekar på att pojkar i högre grad 
än flickor ger uttryck för intoleranta åsikter, och att elever på yrkesförbe-
redande program i högre grad än de på studieförberedande program har 
främlingsfientliga åsikter. 

Pojkar uppvisade vid varje jämförelse mindre positiva och mindre toleranta atti-
tyder än flickor. Störst var skillnaden mellan pojkar som gick första året på yrkes-
förberedande program och flickor som gick sista året på gymnasiets studieförbe-
redande program (Forum för levande historia 2010, s. 64). 

Förklaringar till att killar på yrkesförberedande program är överrepresen-
terade bland de intoleranta går enligt rapporten att finna i att de har en 
svag social ställning och känner otrygghet eller alienation. Bilden av den 
rotlösa och främlingsfientlige unge mannen träder fram.8 Denna rotlös-
het kan förstås på olika sätt, några möjliga förklaringar går att finna i 
Paul Willis och Mats Trondmans studier om unga män i arbetarklassen. 
I Willis (1983, s. 105 ff.) etnografiska studie Fostran till lönearbete framträ-
der en manlig motkultur som genom fientlighet och våld positionerar sig 

7. Från http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8457,00.html (hämtad 10 oktober 
2010).
8. Även om det finns mönster som visar på vilka grupper som är överrepresenterade i 
den exkluderande främlingsfientligheten, så är dessa mönster inte entydiga eller absoluta 
(se Forum för levande historia 2010).

http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8457,00.html
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gentemot andra grupper (gäller både kön, etnicitet och klass). Studien 
beskriver vad som sker när arbetarklassens ideal krockar med medelklas-
sens skolkultur, och när ett strukturellt utanförskap skapar en motkultur. 
Trondman (1995, s. 167 ff.) diskuterar i sin tur framtidsutsikten för arbe-
tarklassens unga män när samhällsomvandlingen bidragit till att efterfrå-
gan på arbete minskat för denna grupp. De unga kvinnorna lämnar oftare 
bruksorter och söker sig vidare medan männen ofta blir kvar. Trondman 
ser en fara i att samhället misslyckas med att göra denna grupp delaktig, 
vilket kan ge allvarliga konsekvenser i framtiden. 

Med forskningsresultat av denna karaktär är det lätt att måla upp en 
bild av vem som är främlingsfientlig i skolan och vilka som är demokratins 
försvarare. Ett sådant resonemang riskerar dock att leda till en blindhet 
för att främlingsfientlighet förekommer på olika och samverkande nivåer. 
För att bredda bilden presenterar jag pedagogisk forskning som beskriver 
hur skolan tenderar att reproducera en exploaterande främlingsfientlig-
het som underordnar minoritetskulturer. En bidragande orsak till detta 
är förekomsten av en monokulturell förståelse i utbildningssammanhang 
där den normerande svenskheten skapar en uppdelning mellan ”vi” och 
”dem”, där barn och unga med utländsk bakgrund beskrivs som avvi-
kande (Tesfahuney 1999, s. 65 ff.; León 2001, s. 16 ff.; 2010, s. 31 ff.; Run-
fors 2003, s. 211 ff.; Gruber 2008, s. 169 f.). För att bryta denna maktord-
ning måste man enligt René León bryta uppdelningen mellan svenskar 
och invandrare för att i stället

bejaka de identitetsmarkörer som hittills skapat deras annorlundahet (såsom 
modersmål, religiös tillhörighet, historia, föräldrarna). Ett sätt är att ta in det 
annorlunda i skolans ordinarie verksamhet och sociala liv, att ge det legitimi-
tet i skolans värld. Det vill säga, att göra det annorlunda normalt (León 2001, 
s. 21–22). 

Mekonnen Tesfahuney (1999, s. 79 f.) kommer till en liknande slutsats: 
skolan har länge vilat på monokulturella föreställningar som måste utma-
nas. Men denna kamp kan aldrig ensidigt bedrivas i skolan utan måste 
förenas med liknande processer i övriga samhället (inom exempelvis uni-
versitet, medier och andra institutioner). Skolan kan utgöra en viktig 
beståndsdel i en förändring men kan aldrig ensam vrida samhället bortom 
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monokulturella föreställningar. Det ömsesidiga förhållandet mellan sam-
hälle och utbildning medför att skolan lätt anammar föreställningar som 
dominerar i samhället (jfr Bourdieu & Passeron 2008 [1970], s. 245 ff.). I 
det här fallet finns det en risk för att den exploaterande främlingsfientlig-
heten återskapas i skolan. 

Tidigare forskning visar på att såväl exkluderande som exploaterande 
främlingsfientlighet förekommer i skolan. I skenet av den förekomsten 
uppstår frågan om hur främlingsfientlighet kan bemötas i skolan. 

Tre förhållningssätt vid bemötandet 
av främlingsfientlighet i skolan 

Frågan om bemötandet av främlingsfientlighet har sedan 1994 successivt 
fokuserats alltmer. Under den studerade tidsperioden framträder tre olika 
former av förhållningssätt till frågan om bemötandet av främlingsfient-
liga uttryck i skolan. Det decentraliserade etiska ansvaret är framträdande 
under åren 1994–2006. Därefter får frågan en utförligare lagstiftning att 
förhålla sig till vilket bidrar till att förhållningssättet att förebygga och 
förhindra kränkningar därefter dominerar. Denna logik är dock utmanad 
av förhållningssättet att förhindra främlingsfientlighet (utifrån en bedöm-
ning av uttryckens karaktär). Inledningsvis presenterar och beskriver jag 
de olika förhållningssätten för att därefter i en jämförande analys studera 
dem i skenet av varandra.

Decentraliserat etiskt ansvar 
Fram till 2006 fanns få riktlinjer för skolan att luta sig emot för att få 
vägledning om hur främlingsfientliga uttryck skulle bemötas. Det pro-
blemområde som dessförinnan krävt ett planlagt arbete var, sedan slutet 
av 1960-talet, mobbningsfrågan (Landahl 2006, s. 87 ff.; Nordgren 2009, 
s. 44 ff.). Frågan om främlingsfientliga uttryck var länge osynlig i policy-
doku ment för skolan. Först på 90-talet kom frågan på allvar upp på agen-
dan, nu börjar det produceras forskning och skolverksrapporter som visar 
på förekomsten av främlingsfientlighet i skolan. 

Det är också vid denna tid som de första handlingsinriktade rekom-
mendationerna formuleras. I läroplanen från 1994 står det att läsa: ”Främ-
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lingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser” (Lpf 94, s. 23). Handlingsinriktningen är 
tredelad och relativt vag. Här finns en tanke om att främlingsfientlighet 
går att förhindra genom att man skapar förutsättningar för kunskaps-
utveckling och diskussion. Vid mitten av 1990-talet införs i skollagen 
meningar som påvisar vikten av att agera mot kränkande behandling (SFS 
1995:884). Några år senare skrivs rasism in som ett exempel på vad som 
är kränkande. Skolan får då till ansvar att ”aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (SFS 
1999:886, 1 kap. 2 §). Under 90-talets andra hälft är det således fastsla-
get att skolor har till uppgift att aktivt bemöta främlingsfientliga uttryck. 
Samtidigt finns lite att hämta om hur detta bemötande ska gå till, vilket 
ger stort tolkningsutrymme till den lokala nivån. Ett sådant förhållande 
mellan den nationella och lokala nivån väljer jag att benämna ”decentra-
liserat etiskt ansvar”. Här är det upp till varje lärare, och i vissa fall varje 
skola eller kommun, att förhålla sig till hur detta etiska ansvar ska bäras 
upp. Det samma gäller för definitionen av vem och vad som är främlings-
fientlig och främlingsfientligt. I en modell med stort friutrymme uppstår 
två möjliga förfaranden: 1) att på förhand definiera hur detta frirum ska 
hanteras, eller 2) att förhålla sig till det etiska ansvaret som odefinierat och 
agera i den unika situationen. 

När det decentraliserade ansvaret definieras på förhand, blir det dessa 
riktlinjer som ska vägleda skolan och läraren vid bemötandet av främ-
lingsfientliga uttryck i skolan. Exakt hur dessa strategier såg ut och for-
merades är relativt obeforskat. Men att tillvägagångssätten var skiftande 
och saknade ett gemensamt nav är dock möjligt att konstatera genom att 
jämföra några lokala planer från denna tid (Arneback 2008, s. 8 ff.). Här 
finns lokalt utformade dokument som tydligt definierar den främlings-
fientlige som högerextrem och skapar listor för vad som kännetecknar 
denna rörelse. Parallellt förekommer dokument som betonar betydelsen 
av att vara öppen för vad som kan vara främlingsfientligt och enbart 
formulerar ideal som skolan har till uppgift att sträva gentemot. Såväl 
yttrandefrihetens gränser som definitionen av vad som är främlingsfient-
ligt blir i ett sådant förhållningssätt förbundet med de specifika riktlinjer 
som formulerats på den lokala nivån. 
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Ett annat möjligt förfarande i detta friutrymme är att låta det etiska 
ansvaret vara odefinierat och i stället avgöra hur främlingsfientliga uttryck 
ska bemötas i den unika situationen. Ett sådant förhållningssätt till främ-
lingsfientlighet och yttrandefrihet i skolan har förespråkats av den peda-
gogiska filosofen Jim Garrison (2004, s. 94 ff.). Han menar att betydelsen 
av att vara i mötet människor emellan är betydligt viktigare än att skapa 
skarpa riktlinjer för mellanmänskliga möten i förväg. Genom att skapa 
rum för sårbarhet kan läraren skapa förutsättningar för utveckling och 
genuina dialoger.

Lärare som undervisar på detta sätt kommer att uppleva större svårigheter med 
att deras personliga identitet utvecklas (och även fragmenteras), men de är också 
de som är mest benägna att förebygga farorna med demokratiska dialoger som 
berör skillnader och att tillsammans skapa den säkraste, dock inte sterila, utbild-
ningssituationen (Garrison 2004, s. 94, min övers.).

I ett sådant perspektiv är det just öppenheten som är grunden för att 
skapa pedagogiska och genuina möten mellan människor. Yttrandefrihe-
tens gränser blir därigenom odefinierade eftersom de bara kan avgöras i 
den unika situationen. Det leder också till en öppenhet för vad som är 
främlingsfientligt. I stället för att på förhand definiera främlingsfientlig-
het gäller det att vara närvarande, sårbar och inkännande.

Hur förhållandet mellan de definierade och odefinierade förhåll-
ningssätten såg ut under denna tid och vilken rikedom som fanns när det 
gäller olika sätt att se på frågan, är utifrån denna studie inte möjligt att 
besvara. Vad vi kan säga är att tiden före 2006 innehöll ett stort mått av 
lokal frihet och variation.

Förebygga och förhindra kränkningar 
I och med den lagstiftning som trädde i kraft 1 april 2006, lagen om förbud 
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
(SFS 2006:67), fick bemötandet av främlingsfientliga uttryck i skolan en 
ny och tydligare inramning. I regeringens proposition (Prop. 2005/06:38), 
som föregick lagen, framgår att den syftar till att ge alla elever lika rät-
tigheter samt att motverka diskriminering baserat på kön, etnisk tillhö-
righet, religion, sexuell läggning, funktionshinder samt annan kränkande 
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behandling. Lagen är unik på så sätt att den ger ett juridiskt ansvar till sko-
lan som är förbundet med eventuella sanktioner vid bristande ansvarsta-
gande. Den för också samman begreppen diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling på ett sätt som tidigare inte varit rådande i skolan. 
Sedan januari 2009 går lagrummet att finna i diskrimineringslagen (SFS 
2008:567) och i den reviderade skollagen (SFS 2008:571, 14 a kap.); efter 
sommaren 2011 i den nya skollagen (SFS 2010:800). Diskrimineringsla-
gen gör begreppslig skillnad mellan kränkning och trakasserier, det senare 
är en kränkning som är förbunden med någon av diskrimineringsgrun-
derna, exempelvis etnicitet eller religion. Jag kommer fortsättningsvis att 
använda mig av begreppet kränkning även för det som juridiskt benämns 
som trakasserier. 

Det vanligaste förhållningssättet vid bemötandet av främlingsfientlig-
het i de analyserade likabehandlingsplanerna är att förebygga och förhin-
dra kränkningar. Att så är fallet är inte förvånande eftersom det är ett för-
farande som följer de nämnda lagarnas utformning. Genom att definiera 
det otillåtna sätts gränsen för det tillåtna.

Enligt lagen 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling är det förbjudet att särbehandla eller kränka någon elev inom gym-
nasiet eller vuxenutbildningen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (Lbp20; Lbp21).

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt 
präglade handlingar som riktas mot enskilda personer, såväl elever som personal, 
på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens/
skolans gemenskap (Lbp81).

Det otillåtna definieras genom att klargöra att handlingar som bidrar till 
att någon blir kränkt ska förhindras. Det är alltså konsekvensen av en 
handling som avgör hur den ska bemötas. Bemötandet som ska komma 
till stånd är tredelat: skolorna får till ansvar att arbeta främjande, förebyg-
gande och förhindrande (SFS 2008:567, 3 kap.; Skolverket 2009, s. 10; 
Rimsten 2010, s. 89). Analysen av likabehandlingsplanerna visar dock att 
det är mycket ovanligt att skolorna utvecklar riktlinjer för ett främjande 
arbete i planerna. Däremot har nästan alla planer formulerat handlingsin-
riktningar för det förebyggande och förhindrande arbetet. 
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Det förebyggande arbetet i likabehandlingsplanerna ser ut på många 
olika sätt. Jag väljer här att lyfta fram de fem vanligaste handlingsin-
riktningarna i likabehandlingsplanernas förebyggande arbete (de före-
kommer i mellan 47 till 104 planer). Vissa av planerna förespråkar alla 
handlingsinriktningarna, andra ingen och det förekommer inte något 
spänningsförhållande dem emellan. De framstår snarare som rätter på 
ett smörgåsbord, ofta med ursprung i läroplanen, som skolan har valt att 
anamma eller förkasta. 

Den handlingsinriktning som förekommer mest frekvent är att skapa 
metoder för att upptäcka kränkningar på skolan. Här förespråkas enkä-
ter, samtal och observationer för att komma till rätta med problemet. 

Skolan skall kontinuerligt kartlägga och observera den egna verksamheten och 
skaffa kunskap om den aktuella situationen genom individuella samtal med 
samtliga elever, klassråd, elevskyddsombud och samplaneringsdagar (Lbp30). 

Då skolans pedagoger arbetar tillsammans med eleverna i olika grupper och 
situationer samt äter lunch tillsammans, finns förutsättningar att skapa en god 
bild av elevens sociala utveckling liksom tillfällen att stävja samt arbeta med icke 
önskvärda attityder och beteenden (Lbp47). 

Ofta föreskrivs att detta arbete ska leda fram till väl avvägda bedöm-
ningar av huruvida (risk för) kränkningar förekommer. Målet är att få 
en bättre bild av verksamheten för ett skapa ett underlag för vidare hand-
lingar. En annan vanligt förekommande handlingsinriktning är att före-
språka prövande kommunikation där eleverna får möjlighet att samtala 
och reflektera över sina värderingar tillsammans med en pedagog:

Återkommande diskussioner om etik, moral, människors värde, jämställdhet 
mellan könen, relationer och demokratins grunder genomförs i kurser som 
svenska, religion och samhällskunskap. Dessa diskussioner äger naturligtvis även 
rum i form av personliga samtal mellan elever och personal (Lbp33). 

Genom att samtala med varandra i undervisningen och vid personliga 
samtal skapas förutsättningar för utveckling. ”Kunskap och löpande 
samtal och diskussioner är viktiga inslag för att öka förståelsen för var-
andra som människor och hur olikheter utmanar och utvecklar givna 
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mönster” (Lbp44). En annan pedagogisk handlingsinriktning är att före-
språka kunskapsgenererande handlingar. Dessa handlingar riktas både mot 
elever och personal och påvisar behovet av utbildning och fortbildning. 
”Skolledningen ansvarar för att elever och personal regelbundet utbildas 
i frågor som mobbning, trakasserier, kränkande särbehandling, rasism, 
främlingsfientlighet och diskriminering” (Lbp33). Den grundläggande 
tanken här är att kunskap skapar förutsättningar för att bemöta främ-
lingsfientlighet, samtidigt som det minskar risken för att främlingsfient-
lighet uppstår. 

Planerna lyfter också fram behovet av samhörighetsbildande handlingar 
på skolan, utifrån argumentationen att den som känner gemenskap inte 
kränker. Sociala aktiviteter och pedagogiska strategier förespråkas för att 
se till att ingen blir utanför. 

Återkommande aktiviteter för att behålla och utveckla trivseln hela skoltiden 
genomförs. Ex: gemensamma aktiviteter på friluftsdagar, laga mat tillsammans. 
Läraren ansvarar för gruppindelning i klassen och att ser till att grupperna varie-
ras så att eleverna lär känna varandra och är trygga med att få en plats i en grupp 
(Lbp23). 

Andra planer lyfter fram behovet av skolgemensamma aktiviteter för att 
skapa en skolanda som verkar förebyggande. ”Projekt/teman där sam-
arbete mellan elever över klassgränser genomförs för att öka samman-
hållningen och respekten mellan elever och program” (Lbp82). Den sista 
handlingsinriktningen som presenteras här är förespråkandet av informa-
tion. Genom att sprida innehållet i planen på skolan ska de som berörs av 
planen få kännedom om den samma: 

Inför varje läsårsstart ges skriftlig och muntlig information till elever, personal 
samt föräldrar beträffande skolans rutiner, riktlinjer och vem man kan vända 
sig till vid mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling (Lbp33). 

Genom denna information ska de föreskrivna handlingarna slå igenom 
i verksamheten. Om det förebyggande arbetet innehåller många olika 
handlingsinriktningar ser det annorlunda ut när det gäller det förhin-
drande arbetet. Om någon blir kränkt ska skolan gå från ett mångfaset-
terat förebyggande arbete till en åtgärdande handlingsplan som ofta är 
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instrumentellt upplagd (jfr Landahl 2006, s. 121 ff.). Arbetet skrivs ofta 
fram som punktlistor som anger hur skolan ska agera, vem som ska agera 
och kontaktas, vilka samtal som ska komma till stånd och hur det ska 
dokumenteras och följas upp. Samtalen som förespråkas är ofta utre-
dande och åtgärdande, och det är vanligt att tidigare mobbningsplaner 
får ligga till grund för hur denna process ska gå till. De utredande samta-
len syftar till att ta reda på vad som hänt, medan de åtgärdande samtalen 
handlar om att få bukt med problemet. 

Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär och ska sedan ligga 
till grund för vilka åtgärder som ska vidtas […] Åtgärder ska spegla kränkning-
ens karaktär och omfattning. En kränkning ska inte göras mindre eller större än 
den är. Åtgärder utformas av elevhälsoteamet i samråd med berörd skolpersonal, 
den kränkte eleven, den/de som kränkt samt vårdnadshavare (Lbp12).

Exemplet ovan beskriver att flera parter ska vara delaktiga i utforman-
det av åtgärder. Det är dock vanligt med en förmanande ingång där 
den elev som kränkt tillrättavisas och i vissa fall anmäls. ”För de fall när 
kränkningar fortsätter eller är av allvarlig natur vidtas disciplinära åtgär-
der. I varje enskilt fall övervägs om anmälan till socialtjänsten, polisen 
och/eller arbetsmiljöverket ska göras” (Lbp13). I flertalet planer finns en 
öppenhet för att alla som verkar på skolan, elev såväl som personal, kan 
vara den som kränker, men det finns också planer som tar för givet att 
kränkningar sker mellan elever eftersom de vuxna inte skrivs fram som 
möjliga aktörer. 

Även om de enskilda personalledda samtalen dominerar som sam-
talsform i det förhindrande arbetet, så finns det även planer som lyfter 
fram möjligheten att vid mindre allvarliga kränkningar försöka få till 
stånd en prövande kommunikation mellan de inblandade parterna. Detta 
kallas medlingssamtal och förespråkas enbart om den som blivit kränkt 
så önskar. 

Om den kränkte vill, kan medlingssamtal genomföras. Då ska samtalet alltid 
avslutas med att ett beteendeavtal skrivs. […] Ett beteendeavtal kan användas i 
vissa situationer. Hur ska den kränkte eleven och den/de som kränkt förhålla sig 
till varandra? Den kränkte eleven och den/de som kränkt bestämmer själva hur 
avtalet ska se ut och fungera (Lbp12; Lbp24).
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Skillnaden är att ansvaret för samtalsprocessen delvis flyttas från perso-
nal till de inblandade parterna. Även om denna samtalsform har samma 
syfte som det åtgärdande samtalet, att komma till rätta med kränk-
ningar, finns här en tilltro till att samtal mellan de berörda kan skapa 
goda lösningsförslag.

Det förhindrande arbetet innehåller även, i närmare 30 fall, före-
språkandet av omsorgspraktiserande handlingar som syftar till att stötta 
den elev som blivit utsatt för kränkningar. ”Den person som utsatts för 
rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering erbjuds stödjande sam-
tal hos kurator på skolan. Även stödjande samtal med föräldrar kan vara 
aktuellt” (Lbp33). I några fall anges att detta erbjudande även ska ges till 
den som kränkt. Syftet med dessa samtal är att arbeta med frågor om 
självförtroende (gentemot den kränkta), självreflektion (gentemot den 
som kränkt) och att finnas till hands i en konfliktfylld situation. 

I förhållningssättet att förebygga och förhindra kränkningar finns 
en stor öppenhet för olika handlingsinriktningar gentemot främlings-
fientliga uttryck som inte upplevs som kränkande. I det förebyggande 
arbetet förespråkas exempelvis prövande kommunikation och samhörig-
hetsbildande handlingar för att bemöta främlingsfientliga uttryck. När 
något anses vara kränkande är det dock skäl för att förhindra att det 
ges fortsatt utrymme. En sådan pedagogisk strategi har förespråkats av 
Barbara Apple baum (2003, s. 156 ff.; 2008, s. 239 ff.) som menar att det 
är viktigt att i pedagogiska sammanhang förhindra ord som sårar. Hon 
menar att det är förödande för enskilda individer och att det riskerar 
att reproducera en orättvis maktordning. Om yttrandefrihetens grän-
ser definieras med kränkningen eller sårandet som vägledande princip, 
måste bedömningens fokus ligga på det enskilda uttryckets konsekven-
ser. ”Med andra ord är det effekterna av tillmälen som avgör dess krän-
kande konsekvens och det hör samman med vem som säger vad och hur 
till vem” ( Skolverket 2007, s. 13). Att betydelsen av ett uttryck måste för-
stås i sin specifika kontext har bland annat lyfts fram av Rickard  Jonsson 
(2007). Genom en etnografisk studie vid en högstadieskola visar han 
att betydelsen och konsekvensen av ordet ”blatte” inte går att förutbe-
stämma. I stället måste uttrycket bedömas i sitt specifika sammanhang, 
bedömningen behöver vara kontextuell. Det är till exempel av avgörande 
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betydelse vilken kategoritillhörighet (”svensk” eller ”invandrare”) perso-
ner som uttalar ordet har. 

När det gäller bedömningen av kränkningar finns olika idéer om hur 
kränkningar ska uppdagas. Här finns planer som skriver fram att det för-
hindrande arbetet ska ta vid när en elev anmäler kränkningen. ”När en 
elev berättar att hon/han blivit utsatt för diskriminering eller annan krän-
kande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt kränkning” 
(Lbp61). Andra planer betonar betydelsen av att personalen måste känna 
in vad som sker för att komma åt kränkningar som inte anmäls. 

Som anställd ska du vara lyhörd för vad som händer på skolan. Att vara lyhörd 
innebär att Du reagerar även på små signaler. Om det förekommer kränkningar 
behöver det inte innebära att en elev berättar vad som hänt och hur man upplevt 
en viss situation (Lbp41). 

Det medför att frågan om yttrandefrihetens gränser alltmer har kommit 
att handla om att skapa förutsättningar för att göra kontextuella bedöm-
ningar av vad som är eller kan vara kränkande. För att därefter agera 
utifrån en sådan bedömning. 

Om bedömningen ska fokusera på ett uttalandes konsekvens, medför 
det att behovet av att definiera vad som är främlingsfientlighet, höger-
extrem ism, rasism eller nazism blir mindre intressant. Att definiera 
sådana innebörder ger inte vägledning för principen, utan kan snarare 
motverka öppenheten för mångfalden av uttryck som kan medföra en 
kränkande konsekvens. Frågan om vem som utövar makt och förtryck 
har därför inget på förhand givet svar. Även om så är fallet går det att 
konstatera att flertalet av de handlingar som förespråkas i det förebyg-
gande arbetet riktar in sig på att arbeta med elevernas utveckling. Det 
tyder på att det finns en uppfattning om att det är där det eventuella 
problemet föreligger. Eleverna behöver kartläggas och utredas, få disku-
tera och vara en del av en gemenskap. När det gäller personalen är det 
framför allt behovet av fortbildning som lyfts fram. Men det finns också 
några mindre framträdande handlingsinriktningar som vänder blicken 
mot skolan. I tolv planer lyfts behovet av att agera strukturanalyserande 
fram, vilket handlar om att studera om skolan som institution bidrar till 
att skapa ojämlika villkor. 
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Det är viktigt att förebygga och upptäcka strukturell kränkning av alla slag som 
skolan skulle kunna göra sig skyldig till. Därför förs en kontinuerlig diskus-
sion i personalgruppen och tillsammans med elevråd om hur skolan organiseras 
(Lbp94).

Det finns också ett förespråkande av normkritiska handlingar i ett tiotal 
planer. I dessa planer får skolan till ansvar att se över sitt agerande och 
undervisningens innehåll för att förhindra att skolan förmedlar enfald 
före mångfald. 

Litteratur och annat undervisningsmaterial granskas så att de inte innehåller 
diskriminerande text eller bilder. Den ska även vara allsidig och visa på en mång-
facetterad bild av samhället och t.ex. inte endast förmedla en bild utifrån hetero-
sexuella, svenska, manliga och/eller kristna normer (Lbp41).

Skolan har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst en arbets-
lagsträff per läsår till att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar 
som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning (Lbp84). 

Även om lagen inte anger något om vem som kränker, finns i de lokala 
likabehandlingsplanerna en tendens att i första hand se eleven som den 
potentiella förövaren. Inte minst i det förebyggande arbetet som så tyd-
ligt fokuserar eleverna, och i så liten grad vänder blicken mot lärarna och 
skolan som organisation. Det förhindrande arbetet inkluderar oftast per-
sonalen som möjliga gärningsmän, men skolan är fortsatt frånvarande. 
Utifrån detta resultat menar jag att det finns en tendens att skolorna i 
högre grad fokuserar på den exkluderande främlingsfientligheten som 
uttrycks av en enskild individ (oftast en förmodad elev) än den exploa-
terande främlingsfientligheten som kan finnas inbäddad i institutionens 
strukturer. 

Förhindra främlingsfientlighet 
Även om att ”förebygga och förhindra kränkningar” tenderar att domi-
nera såväl lagrum som de lokala planerna, så förekommer parallellt före-
språkandet av ett annat förhållningssätt vid bemötandet av främlings-
fientlighet. Detta förhållningssätt bedömer inte konsekvensen av ett 
uttalande, utan argumenterar för att vissa uttryck kan förbjudas på för-
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hand, av principiella skäl och/eller med hänvisning till den meningsbä-
rande kontext som det vanligtvis och i första hand uttrycks i. Yttrande-
frihetens gränser blir här förbundet med en principiell bedömning av 
uttryckets karaktär. Om något bedöms vara rasistiskt eller främlings-
fientligt är det skäl nog för att förhindra förekomsten av sådana uttryck. 
Det är intressant att de planer som antar ett sådant förhållningssätt gör 
det enbart i frågor som berör främlingsfientlighet och rasism. Det finns 
inte samma benägenhet att skriva fram att exempelvis alla homofobiska 
uttryck ska förbjudas på förhand. 

På vårt gymnasium accepteras inga rasistiska, främlingsfientliga eller andra krän-
kande symboler, inte heller någon musik med ett sådant budskap. Vid spridning 
av rasistiskt, främlingsfientligt eller annat diskriminerande material såsom t ex 
flygblad eller affischer har all personal på skolan ansvar att genast stoppa denna 
spridning. Skolledningen ska därefter snarast informeras om materialet och om 
vem som spridit detta. 

Om någon på skolan bär rasistiska, främlingsfientliga eller andra diskrimine-
rande symboler eller spelar musik med samma budskap är det personalens skyl-
dighet att säga till personen att detta inte är tillåtet och rapportera till skolled-
ningen som beslutar om eventuella fortsatta åtgärder som t ex polisanmälan. 
Personalen på skolan ska ingripa om någon använder skällsord med rasistiska, 
främlingsfientliga eller diskriminerande innebörd (Lbp33; Lbp49; Lbp60).

I ett förhållningssätt som fokuserar på uttryckets karaktär går det att på 
förhand avgöra vilken typ av uttalanden och symboler som inte ska ges 
tillträde i skolan. Detta förhållningssätt kan antingen ses som grund-
läggande princip som varje enskild individ får till uppgift att göra sina 
bedömningar utifrån. Eller så ges en förteckning över vilka symboler som 
avses, ofta innehållande högerextrema symboler och vitmaktmusik. Dessa 
listor infogas oftast inte i planerna, utan personalen hänvisas till vart 
denna information går att hämta. Nedanför ges först ett exempel på hur 
denna hänvisning kan göras. Därefter visar jag på hur det kan se ut när 
planerna i sig själv anger vilka oönskade uttryck som inte får förekomma: 

Vid spridning av rasistiskt, främlingsfientligt eller annat diskriminerande mate-
rial som t ex affischering eller lappar, urklipp med nazistiska symboler, kläder 
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eller märken som ger rasistiska signaler eller anses riskera att störa ordningen i 
skolan, ansvarar skolan för att genast stoppa detta. Folder med urval av symboler 
finns hos varje rektor samt hos skolkurator (Lbp86).

All skolpersonal ska vid rasistiska tillmälen och tendenser reagera genom att tyd-
liggöra att rasistiska åsikter inte är förenliga med skolans värdegrund. Ord som i 
dagens läge uppfattas som rasistiska, inte är politiskt korrekta och som självklart 
inte får förekomma är t.ex. ”neger”, ”svarting”, ”blatte” och ”finn jävel” (Lbp24). 

Vid de tillfällen som detta förhållningssätt framträder finns det alltid 
parallellt med att ”förhindra och förebygga kränkningar” i likabehand-
lingsplanerna. Dubbeltydigheten som därmed uppstår medför ett spän-
ningsförhållande där olika bedömningsprinciper ställs emot varandra. 
Om vi ställer uttryckets karaktär i centrum för vår bedömning uppstår 
en annan gränsdragning gentemot främlingsfientliga uttryck. Bedöm-
ningen blir här förenlig med frågan om vilka uttryck som är att betrakta 
som främlingsfientliga och som därmed ska förhindras. Det ger ofta en 
snävare bedömning av vad som går att samtala om i skolan. De uttalan-
den som tidigare hade kunna bli föremål för en prövande kommunika-
tion, i ett förebyggande arbete, ska enligt detta förhållningssätt förhin-
dras om det bedöms vara främlingsfientligt. Bedömningen går därmed 
från att vara kontextuell (utifrån kränkningen) till att bli principiell 
(utifrån uttalandets karaktär). Frågan om vem och vad som är främ-
lingsfientlig och främlingsfientligt ställs här på sin spets eftersom det blir 
huvudfrågan. I de planer där förteckningar förekommer blir det tydligt 
att det är en exkluderande främlingsfientlighet som fokuseras, ofta med 
högerextrema kopplingar.

En jämförande analys
Artikeln har presenterat tre förhållningssätt till främlingsfientliga uttryck 
i skolan genom att studera vilka handlingar som förespråkas och hur de 
förhåller sig till yttrandefrihetens gränser och vem eller vad som pekas ut 
som främlingsfientlig eller främlingsfientligt. Sammanfattningsvis fram-
träder följande mönster: 
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Tablå. Förhållningssätt vid bemötandet av främlingsfientlighet i skolan

förhållningssätt handlings-
inriktning

yttrandefrihetens 
gräns

gentemot vem 
eller vad?

Decentraliserat etiskt 
ansvar (före 2006)

a. Lokal eller 
 personlig 
b. Rörlig

a. Lokalt eller 
 personligt definierad 
b. Odefinierad

a. Lokalt eller 
 personligt definierat 
b. Odefinierat

Förebygga och för-
hindra kränkningar

Förebyggande 
och förhindrande

Uttryckets konse-
kvens (kontextuell 
bedömning)

Den eller det 
som kränker eller 
diskriminerar

Förhindra 
främlingsfientlighet

Förhindrande Uttryckets karak-
tär (principiell 
bedömning)

Den eller det som är 
främlingsfientlig eller 
främlingsfientligt

Det är uppenbart att det finns spänningar och konflikter i synen på 
bemötandet av främlingsfientlighet i skolan. Jag kommer här att lyfta 
fram två konflikter som uppstår mellan dessa olika synsätt. 1. Vem som 
ska definiera hur främlingsfientlighet ska bemötas (spänningen mellan 
nationellt, lokalt och personligt formuleringsutrymme). 2. Hur yttran-
defrihetens gränser och den främlingsfientlige eller det främlingsfientliga 
ska definieras (spänningen mellan olika bedömningsgrunder). 

Från moraliskt till juridiskt ansvarstagade på lokal nivå 
I de tre förhållningssätten finns olika synsätt på vem som ges ansvaret att 
bestämma vilket bemötande som ska komma till stånd och på vilka grun-
der. I förhållningssättet ”förebygga och förhindra kränkningar” formule-
ras en princip på nationell juridisk nivå som personalen har till ansvar att 
utveckla och följa på lokal nivå. I vissa fall utvecklas på den lokala nivån 
riktlinjer som är snävare än de nationella riktlinjerna, genom att det för-
ordas ett förhindrande av främlingsfientlighet utifrån uttryckets karaktär. 
De två förhållningssätten erbjuder en grund att överväga sina handlingar 
utifrån. Det decentraliserade etiska ansvaret som dominerade fram till 
2006 har en annan syn på vem som ska formulera principen för bemö-
tandet. Här ges formuleringsansvaret i större utsträckning till den lokala 
nivån, vilket kan ge utrymme för personliga val. 
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Förskjutningen över tid har gått från ett decentraliserat etiskt ansvar, 
med stort lokalt formuleringsutrymme, till nationella juridiska principer 
som ska omsättas och bäras upp av den lokala nivån. Denna förskjut-
ning kan beskrivas som en rörelse från ett moraliskt ansvarstagande till 
ett juridiskt ansvarstagande (jfr Nordgren 2009, s. 45 ff.). En kritisk fråga 
som kan riktas mot en sådan uppdelning är om det moraliska ansvaret 
behöver stå i kontrast till det juridiska ansvaret. På ett sätt är uppbä-
randet av en princip alltid förbundet med ett enskilt moraliskt ansvar, 
oavsett vem som formulerat principen, eftersom det bär med sig ett tyd-
ligt uppdrag för den enskilda personen att hantera. Det är dock inte 
detsamma att följa en fastställd princip som att fritt formulera sina egna 
bedömningsgrunder eller att i varje stund avväga olika handlingsmöjlig-
heter. Genom den starkare juridiska regleringen (sedan 2006) har lära-
ren fått tydligare riktlinjer som gör att frågan fått en starkare position, 
samtidigt har läraren i hög grad förlorat utrymmet att själv avgöra hand-
lingsinriktning. De moraliska bedömningarna och de handlingar som 
följer därpå måste förenas med de juridiska direktiven. Moralen i skolan 
blir juridiskt bestämd, vilket möjliggör vissa handlingsinriktningar och 
omöjliggör andra. Bemötandet av främlingsfientlighet har därmed blivit 
både tydligare och mer inrutat. 

Olika bedömningsgrunder skapar spänningar
De tre förhållningssätten som presenteras har olika syn på hur yttrande-
frihetens gränser ska definieras och i vilken mån den främlingsfientlige 
och främlingsfientlighet kan definieras i förväg. Förhållningssättet ”för-
hindra främlingsfientlighet” definierar i högre grad än de andra dessa rela-
tioner på förhand. Det som är främlingsfientligt ska förbjudas i sig, obe-
roende av om det drabbar en konkret individ. Uttalanden som bedöms 
vara främlingsfientliga är inte tillåtna på skolan och markerar en gräns 
för vad som får yttras. I de likabehandlingsplaner som analyserats finns 
flera exempel på skolor som i frågan om främlingsfientlighet väljer att 
hänvisa till listor med symboler, musik eller uttryck som är främlings-
fientliga, och anger att dessa inte får förekomma på skolan. Det är också 
tydligt att de planer som antar ett sådant förhållningssätt i hög grad foku-
serar en exkluderande främlingsfientlighet med höger extrem anknytning. 
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Den förmodat främlingsfientlige går också att placera in i ett sådant ram-
verk. Samtidigt som dessa listor ger en kunskap om olika uttrycks här-
komst och innebörder, ger de också en specificering av vem och vad som 
är främlingsfientlig och främlingsfientligt. Därigenom finns en risk för 
en enögdhet där den tänkta förtryckaren är på förhand given och där 
andra former av förtryck blir osynliggjort (exempelvis minoritetsgrupper 
som förtrycker minoritetsgrupper eller institutionella främlingsfientliga 
uttryck av exploaterande karaktär). Samtidigt finns det också planer som 
inte anger riktlinjer för vad denna främlingsfientlighet är, utan nöjer sig 
med att konstatera att det som är främlingsfientligt inte är tillåtet. Ett 
sådant förfarande ger en större öppning för att se olika former av förtryck. 

Det dominerande förhållningssättet sedan 2006 är att ”förebygga och 
förhindra kränkningar”, vilket också bärs upp av skolrelaterade lagar och 
av läroplanen. Här har dokumenten på förhand definierat vilka konse-
kvenser som är oönskade, vilket leder fram till att diskriminering, trakas-
serier och kränkningar kommer i förgrunden. För att arbeta mot hand-
lingar som leder till att sådana konsekvenser uppstår ska alla skolor arbeta 
främjande, förebyggande och förhindrande. Detta ramverk medför att 
den främlingsfientlige och främlingsfientlighet inte definieras närmare. I 
stället är det konsekvensen av en handling som avgör vilken respons som 
är möjlig. Om någon blir kränkt ska skolan gå från att förebygga att det 
kunnat ske, till att förhindra att det som skett ska få fortskrida. 

I ett flertal planer framträder synsätten att bedöma uttrycken i sig 
(principiell bedömning) och att bedöma konsekvenserna av handlingar 
(kontextuell bedömning) sida vid sida. Den dominerande principen i pla-
nerna är att fokusera på handlingars konsekvenser, samtidigt som vissa 
former av uttalanden definieras som otillåtna i sig. Detta är motsägelse-
fullt eftersom förhållningssätten har olika sätt att förhålla sig till yttrande-
frihet i skolan; fokus på konsekvensen eller innebörden hos ett uttryck för 
med sig olika tidsperspektiv. Med konsekvensen i fokus är det i nuet som 
ett uttryck kan bedömas, medan en bedömning av vilka uttryck som är 
otillåtna går att göra i förväg. Det ger också olika förhållningssätt till huru-
vida det i förväg går att definiera vem som är rasist eller främlingsfientlig 
och vad som är rasism eller främlingsfientlighet. Spänningen som finns 
i flera likabehandlingsplaner är såldes om det som är främlingsfientligt 



161

arneback | bemötanden av främlingsfientlighet

(principiellt) eller det som blir främlingsfientligt (kontextuellt) ska utgöra 
underlag för den förhindrande principen. Denna dubbelhet blev tydlig i 
den diskussion som förts i många skolor om Nationaldemokraterna ska 
ges tillträde till skolors offentliga rum och sprida politisk propaganda. 
Justitiekanslern (2008) har i en omdiskuterad bedömning yttrat sig om 
att det inte går att på förhand utesluta någon att delta på grund av dennes 
åsikter. Om skolorna ska slå fast en princip för politiska partiers tillträde 
till skolan ska samma princip gälla för alla partier. Konsekvenserna av ett 
besök kan dock medföra att en förhindrande princip kan träda in: ”Om 
åsikter förs fram som uttrycker missaktning för andra elever eller per-
sonal, exempelvis trakasserier eller andra kränkningar, är skolledningen 
och skolans personal skyldiga att agera” (Skolverket 2010, s. 18). Bedöm-
ningen som JK gör visar på att det är den kontextuella bedömningen 
som är den gällande principen och att den principiella bedömningen kan 
hamna i konflikt med yttrandefriheten. 

Ett tredje förhållningssätt, som var möjligt innan 2006 men som 
inte är framträdande i de studerade likabehandlingsplanerna, är att vara 
i mötet i stället för att definiera bemötandet i förväg (Garrison 2004, 
s. 94 ff.). Möjligheten att anta ett sådant förhållningssätt är i princip obe-
fintligt om läraren avser att följa de lagar och riktlinjer som i dag styr 
skolans verksamhet. En konsekvens av denna utveckling är att mindre 
utrymme ges till den specifika läraren att bedöma de lokala förutsätt-
ningarna och den egna positionen. Att gå in i ett möte utan att på för-
hand bestämma riktlinjer för handlandet är inte möjligt i den juridiska 
logik som numera styr skolverksamheten. Samtidigt har det ramverk som 
tillkommit medfört att frågan lyfts upp på agendan. Ingen kan längre 
komma undan med att välja ett förhållningssätt som viker undan i en tid 
där frågan hamnat i strålkastarljuset. 

Slutord
På ett plan menar jag att det är möjligt att se en motsatt rörelse i skolan 
än i samhället i stort. Samtidigt som utrymmet för främlingsfientliga 
uttryck tenderar att utvidgas i samhället, har yttrandefriheten i skolan 
fått snävare juridiska ramar att förhålla sig till. Det gör att utrymmet för 



162

arkiv | nr 2 | det vita fältet ii

att uttrycka sina åsikter är betydligt vidare i samhället än i skolan. På ett 
sätt kan denna åtskillnad vara positiv eftersom den medför att kränk-
ningar i skolan kan förhindras på ett tidigt stadium. Samtidigt är det 
problematiskt om åsikter som öppet exponeras och uttrycks i samhäl-
let, till och med i Sveriges högsta beslutande organ, inte kan diskuteras 
i skolan. Samtal som förespråkar att kulturella grupper exkluderas kan 
därmed föras fram i offentligheten men inte diskuteras i klassrummet. I 
vart fall inte om någon av eleverna ger uttryck för åsikter som bryter mot 
den uppsatta bedömningsprincipen (kontextuell eller principiell). I valet 
mellan kommunikativ trygghet och kommunikativ frihet i skolan väljer 
dagens beslutsfattare det förstnämnda.

Men att någonting inte har tillträde innebär inte att det inte finns. 
Huruvida en strikt förhindrande princip förebygger eller underbygger 
främlingsfientlighet i framtiden är en komplicerad fråga att besvara. Om 
det likt en läkande kräm får svullnaden att lägga sig eller om det skapar 
en dold varböld som med tiden spricker återstår att se. Enligt Apple baum 
(2003, s. 156 ff.; 2008, s. 239 ff.) är det bara en tydlig förhindrande prin-
cip som kan bryta ett reproducerande förtryck. Garrison (2004, s. 94 f.) 
menar å sin sida att det är viktigt att ta tillvara det mellan mänsk liga 
mötet, inte minst när det gäller svåra frågor. Apple baum menar att skolan 
måste garanterar att förtryck inte förekommer, vilket gör att trygghet blir 
ett kommunikativt ideal att sträva efter. Om principen att hålla ryggen 
fri går före reflekterande samtal blir det dock svårt att i skolan föra samtal 
om sådant som är svårt och kan göra ont. Utifrån Garrisons perspektiv 
finns då en risk för att mellanmänsklig kommunikation blir en underord-
nad fråga och att skolans förändringspotential går om intet. 

De studerade likabehandlingsplanerna visar på att det framför allt är 
den exkluderande främlingsfientligheten som behandlas i planerna och 
att den exploaterande främlingsfientligheten hamnar i bakgrunden. I det 
förebyggande arbetet är det främst den exkluderande främlingsfientliga 
eleven som framträder. Det är gentemot eleverna som de flesta insatserna 
riktas. Det är de som ska observeras, de som ska diskutera och bli en del 
av en gemenskap. Några av handlingsinriktningarna riktas till både elever 
och personal när de ska utbildas och informeras. Denna åtskillnad mellan 
elever och personal görs i mindre utsträckning i det förhindrande arbetet. 
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Oftast ses såväl elever som personal som potentiellt främlingsfientliga. 
Även om det finns spår av handlingsinriktningar som fokuserar på den 
exploaterande främlingsfientligheten (strukturanalyserande och norm-
kritiska handlingar) så är dessa förhållandevis få. Det är vanligare att i 
likabehandlingsplanerna fokusera på att bemöta individer, än att mot-
verka de strukturer som skapar förutsättningar för individen att verka 
förtryckande.
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Antisemitismforskning som 
akademiskt ämne och allmän uppgift

Wolfgang benz

Vilket förklaringsvärde har en vetenskap som bygger på ett missriktat 
begrepp, hur kan den bidra till att belysa världen och med vilka defini-
tioner, teorier och metoder ska den arbeta? Detta är frågor som har rik-
tats till den emellanåt kontroversiella antisemitismforskning som sedan 
1982 bedrivs vid Technische Universität Berlin.1

Begrepp och definitioner
Missuppfattningarna börjar med begreppet ”antisemitism”, som mynta-
des i slutet av 1800-talet i syfte att ge en vetenskaplig förklaring till den 
fanatiska iver som kom till uttryck i hatet mot judar samt strävan efter 
att annullera judarnas medborgerliga emancipation. ”Semiter” kan ses 
som medlemmar av en etnisk grupp, även om termen i sig konstruerades 
av språkvetare för att urskilja en semitisk språkfamilj som sträcker sig 
från assyriska och babyloniska till kanaaneiska, hebreiska, moabitiska, 
feniciska, eblaitiska och arameiska och som även inkluderar amhariskan. 
Därmed har begreppet inget att göra med ”raser”, men det utgjorde ett 

1. Denna text från avskedsföreläsningen vid TU Berlin den 21 oktober 2010 har med 
tanke på publicering utökats något samt försetts med referenser.

Benz avskedsföreläsning publicerades på tyska som ”Antisemitismusforschung als akade-
misches Fach und öffentliche Aufgabe”, i Jahrbuch für Antisemitismusforschung 19 (2010). 
Den publiceras här med tillstånd av författaren.
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användbart propagandainstrument för den moderna antisemitismen, en 
rasistisk ideologi vars aversion mot judarna krävde en vetenskaplig täck-
mantel. Begreppet fick inte enbart ett stort genomslag utan var effekt-
fullt som få andra begrepp ända fram till folkmordet med sex miljoner 
offer. Eftersom begreppets innebörd i dag har accepterats över hela värl-
den vore det meningslöst att leta efter ett nytt begrepp. Ordet ”anti-
semitism” bör följaktligen accepteras som en överenskommelse om att 
beteckna judefientlighet i vid bemärkelse med just detta begrepp.

Ordet ”antisemitism” tjänar å ena sidan som övergripande begrepp 
för alla typer av judefientlighet, å andra sidan betecknar det i en mer 
avgränsad betydelse framväxten av nya, pseudovetenskapliga antijudiska 
förbehåll under 1800-talets sista tredjedel. Dessa fördomar bygger inte 
på religiösa argument utan på påstådda egenskaper och kännetecken hos 
den judiska rasen. Den moderna formen av antisemitism måste följ-
aktligen ses som väsensskiljd från den äldre, religiöst motiverade anti-
judaismen (jfr Nipperdey & Rürup 1972, s. 129–153; Hoffmann 1994, 
s. 293–317). Många som har dragit ut i kampen mot judefientlighet mis-
sar emellertid denna åtskillnad eftersom deras främsta vapen utgörs av 
– visserligen berättigade – emotioner samtidigt som den aktuella anti-
semitismen betecknas som ”modern”. Dessa personer ägnar föga möda 
åt definitioner och applåderar närhelst en förment ”ny antisemitism” 
upptäcks som i denna form inte har funnits någonsin tidigare. Frågan 
vad ”antisemitism” egentligen är ställs emellertid inte enbart av de ill-
villiga som anser att någon judefientlighet inte förekommer, utan möj-
ligen – och enligt denna syn helt befogade – förbehåll gentemot judar; 
förbehållens upphov ska sökas hos judarna själva. Med eftertänksamma 
huvudskakningar konstaterar även intellektuella experter, som har fått 
uppdraget att uttala sig inför mediernas kameror, att man till att börja 
med noggrant måste definiera vad antisemitism betyder när man ombeds 
kommentera en otrevlig händelse. Om receptionen av vetenskap var mer 
allmän skulle frågan ”men vad är egentligen antisemitism?” inte behöva 
ställas gång på gång eftersom det finns definitioner som är användbara 
för dagligt bruk.

Ett passande policyinstrument utgörs av följande arbetsdefinition som 
har föreslagits av European Monitoring Centre on Racism and Xeno-
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phobia och OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) 
människorättsorganisation:

Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat mot 
judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judar eller icke-
judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa 
byggnader och platser.

Därtill kan sådana uttryck även rikta sig mot staten Israel, uppfattad som ett 
judiskt kollektiv. Antisemitismen riktar återkommande anklagelser mot judar 
för att konspirera i syfte att skada mänskligheten och används ofta för att skuld-
belägga judar för ”saker som går fel”. Antisemitismen uttrycks i tal, skrift, visu-
ella former och handlingar, och använder sig av illvilliga stereotyper och före-
givna negativa karaktärsdrag.2

I modernt språkbruk avses med antisemitism alla judefientliga kom-
mentarer, tendenser, ressentiment, attityder och handlingar oberoende 
av deras religiösa, rasistiska, sociala eller andra motiv. Mot bakgrund av 
erfarenheterna av den nazistiska ideologin och maktutövningen måste 
antisemitism uppfattas som ett socialt fenomen, vilket kan användas 
som paradigm för bildandet av fördomar samt den politiska exploate-
ringen av fiendebilder som bygger på dessa fördomar.3

Fördomar och stereotyper
Tvärvetenskapliga forskningsresultat visar att judefientlighet är projice-
ringen av egna fördomar på en minoritet (Benz & Eder King 2002). 
Denna projicering har olika funktioner och fördelar för majoriteten. Det 
bör noteras att det inte finns någon som helst överensstämmelse mellan 
”juden” såsom den åsyftas och bekämpas av antisemiten och faktiskt exis-
terande judar. De antisemitiska fördomarnas historia bevisar att vrång-
2. Från European Forum on Antisemitism: 
http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/
svenska-swedish (15 februari 2013).
3. Benz använder i sin text förutom begreppet ”antisemitism” även ”judefientlighet” 
(Judenfeindschaft), ”fientlighet mot judar” (Feindschaft gegen Juden) och ”hat mot judar” 
(Judenhass, Hass auf Juden) som synonymer. Översättningen följer i möjligaste mån Benz 
språkanvändning, dock har Judenfeindschaft (och adjektivet judenfeindlich) i vissa fall 
översatts med ”antisemitism” respektive ”antisemitisk” i syfte att underlätta läsförståel-
sen. Övers. anm.

http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/svenska-swedish
http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/svenska-swedish
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bilden är en seglivad skapelse, det äldsta sociala, kulturella och politiska 
ressentimentet över huvud taget. Judefientlighetens aktuella manifesta-
tioner är varierande och uppvisar nationella särdrag, som den sekundära 
antisemitismen i Tyskland och Österrike vars argument är inriktade på 
kompensations- och skadeståndsutbetalningar med anknytning till för-
intelsen. Rasistiskt motiverad antisemitism, och det därmed samman-
hängande förnekandet av förintelsen, figurerar alltid i högerextrema sam-
manhang. Dess spridning är allomfattande men har olika intensitet. 

Den religiösa antijudaismen och dess traditionella utformning (ankla-
gelsen om ansvar för Jesus död, legender om ritualmord) får i jämförelse 
med vad som är fallet i Västeuropa ett större gensvar i östeuropeiska sam-
hällen. Ett akut problem är antisionismen, vilken i sig inte bör likställas 
med antisemitism, men som genom sitt fanatiska ställningstagande mot 
Israel och genom övertagandet av judefientliga stereotyper och argumen-
tationsmönster (”strävan efter världsherravälde”, konspirationsfantasier) 
har utvecklats till en aktuell variant av judefientlighet vilken för närva-
rande har fått en mycket stor spridning. 

Mellanösternkonflikten fick i och med den andra intifadan en dimen-
sion som ligger långt ifrån konfliktens egentliga arena i Israel/Palestina. 
Unga muslimers solidarisering med det palestinska folket i stater där en 
relativt stor andel av befolkningen har en arabisk-muslimsk bakgrund, 
som till exempel Frankrike, Belgien, Nederländerna och Storbritannien, 
manifesterar sig inte enbart i Israelfientlig propaganda, demonstrationer 
eller till och med kravaller, utan även i en instrumentalisering av traditio-
nell antisemitism. I Östeuropa används judefientlighet som ledmotiv när 
den nationella majoriteten ska definiera sig själv. Fördomen mot judar 
fungerar som katalysator för nationella och fundamentalistiska ström-
ningar och bildar en gemensam nämnare för antiliberala, antikapitalis-
tiska, antikommunistiska och upplysningsfientliga rörelser. 

Ressentimentet gentemot judar har djupa rötter i den kristna själv-
förståelsen och på grund av denna mycket långa, samhälleliga tradition 
måste varje försök att förstå dagens judefientlighet även ta antisemitis-
mens historia i beaktande. Kritiker av den akademiska forskningen om 
antisemitism frestas att i kampen om tolkningsföreträdet avfärda antise-
mitismforskning som en uteslutande historiskt inriktad vetenskap, vilken 
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enbart intresserar sig för ”döda judar” samtidigt som den blundar för den 
dagsaktuella diskrimineringen av judar i Tyskland eller hotet mot staten 
Israel. Framförda som provokation har dessa anklagelser möjligtvis en viss 
verkan eftersom de understödjer vissa ressentiment, dock utan att mot-
svara verkliga förhållanden.

Kampen om tolkningsföreträdet
Misstänksamheten mot akademiska studier av ämnet ”judefientlighet” 
uttalas från diametralt motsatta politiska läger. När det gäller att mobili-
sera ett motstånd mot oönskade forskningsresultat kan vänsterradikala, 
konservativa och högerextrema mötas på några enstaka punkter. Andra 
handlar i egen sak. Enbart det faktum att det i Berlin finns ett ”centrum 
för antisemitismforskning” oroar en äldre herre så till den grad att han 
gör sig besväret att i tre långa, handskrivna brev meddela sin åsikt om 
”judarna” till centrumets föreståndare.4 Hans utläggningar har delats in i 
26 punkter och i ett brev från den 22 mars 2009 tar han redan i sin första 
punkt upp ”Sions vises protokoll”, vilket bevisar hur hårdnackade och 
seglivade stereotypa föreställningar kan vara: ”Ni styrker”, skriver den 
uppenbarligen bildade mannen, ”beviset för förfalskningen av protokol-
len enbart med ett rättsligt beslut från Schweiz på 1930-talet. Eftersom 
rättsprocessen av allt att döma har initierats av judarna själva var målet 
förmodligen att skingra alla tvivel och undanröja alla obehagligheter en 
gång för alla. Möjligheten av ett partiskt eller felaktigt domslut belyser 
Ni inte”.

Brevets författare syftar på en publikation om ”Sions vises protokoll” 
– en av antisemitismens centrala historiska skrifter med stor påverkan 
än i dag – i vilken det konspirationsteoretiska tänkandets verkanshisto-
ria och aktualitet betraktas som en av judefientlighetens centrala kate-
gorier. Rättsprocessen i Bern nämns emellertid enbart i förbigående 
(Benz 2007). Brevet tydliggör inte bara fixeringen vid vissa positioner 
och argumentationsmönster, utan även kontinuiteten i den vardagliga 
antisemitiska diskursen samt tonvikten på emotioner: ”Enbart det fak-
tum, att det här hos oss i Berlin finns ett centrum för antisemitismforsk-

4. Brevet finns i Archiv des Zentrums für Antisemitismusforschung, TU Berlin.
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ning, tillåter spekulationer som inte kan vara bra för själva syftet, vilket 
enligt min åsikt även visas av mina resultat”. Den lika utbredda som 
förenklade argumentationen använder framför allt välkända stereotyper 
från Mellan östern konflik ten och ämnar bevisa att det när allt kommer 
omkring måste vara judarnas fel att de inte gillas av någon. Hypotesen 
att fientligheten mot judar är en konstruktion av majoritetssamhället 
och att den har instrumentella funktioner tillbakavisas med indignation. 
Även detta hör till antisemitismforskningens vardag. Reaktionerna på 
den före detta förbundsdagsledamoten Martin Hohmanns tal i den tyska 
förbundsdagen visade detta inför allmänheten för några år sedan.5

Centrumet för antisemitismforskning uppfattas av en del som en 
offentlig institution eller åtminstone som en inrättning som får stöd av 
den tyska regeringen. Andra tror att centrumet tillhör de talrika aktivist-
grupper som kämpar mot Israels fiender. Ytterligare en grupp använder 
internetforum och tidningar som Jerusalem Post som plattform för kam-
panjer där centrumet förebrås att det inte ensidigt tar ställning för deras 
intressen. Centrumet är ett oberoende akademiskt forskningsinstitut vid 
Berlins tekniska universitet (TU) och dess goda anseende över hela värl-
den grundar sig inte på politiska uppdrag, deltagandet i kampanjer eller 
aktivism, utan på dess egen forskning. Forskningen omfattar studier om 
den aktuella judefientligheten bland muslimer; forskning om förintel-
sen; en historisk belysning av räddningen av judar under nazitiden i sju 
band; en uttömmande redogörelse för koncentrationslägren i nio band 
samt en handbok om antisemitism i flera band där fientlighet mot judar 
i alla dess former och uttryck beskrivs utan tidsmässiga eller geografiska 
begränsningar, från antiken fram till våra dagar, från Martin Luther till 
 Mahmoud Ahmadinejad.

Att detta centrum för forskning om judefientlighet etablerades i just 
Tyskland har många orsaker. Forskningen är inriktad på observation och 

5. Benz syftar här på kristdemokraten Martin Hohmanns mycket omdebatterade tal i 
tyska förbundsdagen som han höll med anledning av Tag der Deutschen Einheit (”Tyska 
enhetens dag”) den 3 oktober 2003. I detta tal tillskrev Hohmann judarna ett ansvar för 
kommunismens förbrytelser och offer genom att använda den stereotypa föreställningen 
om den judiska bolsjevismen. Hohmann framhöll vidare att den kollektiva anklagelsen 
mot tyskarna som förövare lika gärna kunde riktas mot judarna på grund av deras ansvar 
för kommunismens brott. Hohmann uteslöts på grund av talet ur CDU. Övers. anm.
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analys av nutida antisemitism, på bilden av Israel i den allmänna opinio-
nen men också på grundläggande forskning om fördomars väsen. Tysk-
lands politiska kultur och historiska arv påkallar denna granskning av 
judefientlighet på universitetsnivå. Betydelsen av demokrati och tolerans 
som grundvalar för mänsklig samexistens hör till nazitidens viktigaste 
lärdomar. Detta nödvändiggör en ständig belysning av samhället när 
det gäller dess mest känsliga punkt, majoritetens attityd gentemot den 
judiska minoriteten och judar i största allmänhet.

Teorier om judefientlighet
Antisemitismforskningens tvärvetenskapliga karaktär är inte bara avgö-
rande för ämnets metodologiska pluralism utan också för dess många 
förklaringsmodeller (Strauss & Bergmann 1987–1993; Rensmann 1998; 
Claussen 1987). Mångfalden av antisemitismteorier har en motsvarighet 
i fenomenets olika manifestationer. Historiska tolkningar som sträcker 
sig tillbaka till antikens fientlighet mot judar (Yavetz 1997) har på många 
sätt en vägledande roll. Historisk forskning framställer betydelsen av 
1800-talets ”moderna antisemitism” som reflex av en modernitetskris (Erb 
& Bergmann 1989; Volkov 1994), i vilken mycket olika influenser, tradi-
tioner och strukturer samverkar i reaktionen på sociala omstruktureringar 
samt det borgerliga samhällets värde- och legitimitets problem. Nation och 
nationalism erbjuder en förklaringsmodell för fientlighet mot judar (Holz 
2001) men även den politiska positioneringen är av betydelse och medför 
olika karakteristiska former av antisemitism (Brosch m.fl. 2007; Haury 
2002). Kristeorin kan tillämpas på olika epoker, såväl industrialiserings-
fasen som perioden efter första världskriget samt – delvis – på tiden efter 
Tysklands återförening. Dessa kristider kännetecknas av betydande sociala 
spänningar som leder till frustrationer och aggressioner vilka pockar på 
urladdning och sökande efter objekt som uppfyller funktionen som ”skyl-
dig” (”syndabock”-teorin). Rädslan för individuell eller kollektiv statusför-
lust är grundläggande för krismodellen, under 1990-talets kris i återfören-
ingens spår fick utlänningar (asylsökande såväl som arbetskraftsmigranter 
bosatta i Tyskland) inta rollen som aggressionsobjekt på samma sätt som 
judarna under 1800-talets modernitetskris (Salzborn 2010). 
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Psykologiska och psykoanalytiska teorier har sedan länge varit eta-
blerade i antisemitismforskningen.6 Läran om den auktoritära person-
lighetstypen (Adorno 1973; Adorno & Horkheimer 2012) och ansatsen 
om växelverkan mellan frustration och aggression är otänkbara utan den 
freudianska psykoanalysens vetenskapliga insikter. I samspelet med sam-
hällsvetenskaperna har individfokuserade förklaringsmodeller (auktori-
tetskonflikt, uppväxttrauman, frustration på grund av inre konflikter) 
utvidgats till strukturella teorier på gruppnivå där antisemitism definieras 
som strukturer av fördomar vilka i specifika konfliktsituationer blir bety-
delsefulla för relationen mellan den (judiska) minoriteten och majoritets-
samhället (Benz & Eder King 2002). Relationella rivaliteter med socialt 
och etniskt ursprung spelar en viktig roll i dessa förklaringsmodeller och 
är särskilt användbara i tolkningen av vissa ideologiskt bestämda kon-
flikter som ursprungligen härrör ur konkurrensproblem, som exempelvis 
xenofobi. 

Upplevelsen av resursbrist, eller rädslan för den (ofta i samband med 
hotande statusförlust), är väsentliga för individens uppfattning av sociala 
positioner och präglar beteendet gentemot minoriteter, vars värde bedöms 
som mindre än det egna. Deprivationsteorin förklarar uppkomsten av 
fördomar och deras effekter med erfarenheter (till exempel av förment 
välbärgade invandrare) kopplade till minoritetsgruppers sociala rörlighet 
uppåt och den egna gruppens befarade statusminskning. Dessa erfarenhe-
ter tar sig uttryck i negativa stereotyper (jfr Benz 2000, s. 111–120).

Antisemitism som paradigm
Monokausala förklaringar kan inte göra rättvisa åt det komplexa feno-
menet antisemitism vilket gör det nödvändigt för olika discipliner, meto-
der och teorier att samverka. Antisemitismen används på grund av sin 
långa existens och sina varierande manifestationer som exempel när man 
undersöker gruppkonflikter och sociala fördomar. I och med de nuva-
rande migrationsprocesserna och utvecklingen av samhällen med stora 

6. Jämför de samhällsvetenskapliga och psykoanalytiska bidragen vid det psykiatriska 
symposiet om antisemitism i New York år 1944: Simmel (1946); Brainin, Ligeti och 
Teicher (1993).
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etniska minoriteter i Europa upprepas strukturellt sett många av de kon-
flikter och problemställningar som vi känner till från historien om sam-
existensen mellan judar och icke-judar. Därför kan antisemitismforsk-
ningen inte längre begränsas till det snäva ämnet ”judefientlighet”. 
Ämnet måste vidgas för att sträcka sig från undersökningar av specifika 
ressentiment och deras effekter till allmänna och övergripande problem 
som fördomar och diskriminering, utestängning av minoriteter och xeno-
fobi. Studiet av migrationsprocesser och minoritetskonflikter med hjälp 
av allmänna och övergripande teoretiska ansatser är därför lika mycket 
del av antisemitismforskningen som historisk forskning om diskrimine-
ringen och förföljelsen av enskilda sociala, etniska, religiösa eller politiska 
minoriteter. Målet är en omfattande fördomsforskning som i princip kan 
omfatta varje lämpligt forskningsområde så länge det motsvarar ämnets 
paradigmatiska karaktär. Komparativa studier har följaktligen på motsva-
rande sätt som den metodologiska pluralismen hög prioritet i antisemi-
tismforskningen (Bergmann & Körte 2004).

I den meningen måste begreppet antisemitism utvidgas och förstås 
som en forskningsstrategi, som fokuserar på konkreta företeelser som för-
följelsen av sinter och romer eller diskrimineringen av minoriteter som 
exempelvis ”asociala”, samt på exkluderande ideologier baserade på bio-
logisk determinism, socialdarwinism, rasistiskt antiegalitära strävanden 
och liknande teorem. Ungdomsvåld, högerextremism och främlings-
fientlighet utgör således tematiska forskningsområden i en anti semi tism-
forsk ning som söker svar på komplexa problemsammanhang och som 
analyserar varierande fiendebilder och fördomar mot bakgrund av deras 
politiska, sociala och kulturella sammanhang. 

Från första början har antisemitismforskningen vid centrumet i  Berlin 
inte begränsats till att endast undersöka hatet mot judar och detta hats 
orsaker, former och effekter. I sin installationsföreläsning år 1982 uttryckte 
Herbert A. Strauss, en av centrumets grundare och dess första verkstäl-
lande direktör, sin förhoppning att forskningen om antisemitism skulle 
kunna leda fram till ”nya insikter som kan underlätta förståelsen av till 
exempel arbetsmigranters situation i de västerländska industri länderna”. 
Strauss lanserade en ny forskningsansats med det övergripande syftet att 
studera fördoms- och integrationsprocesser samt relationerna mellan 
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majoritet och minoritet, ett perspektiv som enligt Strauss, som under 
nazitiden flydde till USA och bosatte sig där år 1943, är särskilt framträ-
dande i den ”amerikanska politiska och sociala kulturen, dess framgångar 
men också dess bakslag” (Strauss 2002, s. 24). Den av ”islamkritikerna” 
eftersträvade stigmatiseringen av muslimer, som bjöds in till Förbunds-
republiken Tyskland såsom arbetsmigranter och sedermera blev tyska 
medborgare, är mot bakgrund av den otillräckliga integrationspolitiken 
ett av de forskningsområden som Strauss utpekade.

Vissa politiska intressenter ifrågasätter antisemitismforskningens sta-
tus som vetenskaplig disciplin mot bakgrund av aktuella politiska ten-
denser, främst fixeringen vid hotet mot Israel genom en utbredd och 
massiv antisionism i den muslimska världen. I olika kampanjer presen-
teras krav på vetenskapens instrumentalisering som utan några större 
intellektuella pretentioner är fastlåsta i schematiska indelningar i vänner 
respektive fiender. Dessa urskiljningslösa kampanjer drar sig inte heller 
för förtal och kräver att aktörerna intar absoluta och fastlåsta positioner. 
Vetenskaplig analys och tolkning av problemet antisemitism, som inte 
underordnas kampanjmakarnas manikeiska världsbild, nedvärderas av 
dessa fanatiker som anser att studiet av diskrimineringsmekanismer, som 
berör andra minoriteter än den judiska, är otillåtligt, i synnerhet när anti-
semitismforskningens insikter används paradigmatiskt. Denna använd-
ning uppfattas av vissa politiska och publicistiska aktörer som en relati-
visering av den naturligtvis fruktansvärda antisemitismen. Det enfaldiga 
argument som framförs mot en paradigmatisk användning av antisemi-
tismforskningens metoder och resultat är att denna typ av jämförelser 
(till exempel av antisemitismens traditionella praktiker med ”islamkriti-
kernas” tillvägagångssätt) nedvärderar det ena fenomenet samtidigt som 
det andra fenomenet uppvärderas. Men antisemitismforskningen margi-
naliserar ingalunda förintelsen om den fokuserar på diskrimineringsstra-
tegier som först användes av antisemiter mot judar för att senare använ-
das av islamofober gentemot muslimer. 

Anspråket på tolkningsföreträdet när det gäller antisemitismens egent-
liga väsen, samt vem som har rätt att forska kring antisemitism, framförs 
med olika motiveringar. Moraliska och filosofiska argument presente-
ras främst när det handlar om politiska, men ibland även ekonomiska, 
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intressen. Filosemitism och moralisk bestörtning utgör lika lite som en 
naiv politisk hållning lämpliga instrument för att hantera, det vill säga 
utforska och bekämpa, detta otäcka fenomen. Detsamma gäller för ini-
tiativ för att studera antisemitism som har initierats av olika parlament, 
nationella regeringar eller internationella organ. Dessa börjar vanligtvis 
med ett försök att definiera antisemitism på nytt, gärna genom att lokali-
sera judefientligheten hos andra grupper än den egna, och avslutas i regel 
efter några spekulativa antaganden med olika typer av resolutioner. Insik-
ten att antisemitismen som fenomen (som inställning, som hållning, som 
trossats, som vapen) inte kan bringas ur världen med så pass enkla medel 
behöver ändå inte sluta i uppgivenhet. Målet bör snarare vara att förstå 
judefientlighet som ett socialt fenomen som kan motarbetas med hjälp 
av upplysning, att bannlysa antisemitismen ur offentligheten samt att 
marginalisera den politiskt. 

Trots dessa insikter är det fortfarande svårt att tydliggöra det faktum 
att antisemitism på inget sätt är en reaktion på judars karaktärsegenska-
per eller handlingar utan en konstruktion av majoritetssamhället, som 
utifrån intressen och politiska mål utformar en bild av juden. Det förefal-
ler lika svårt att redogöra för nödvändigheten av antisemitismforskning 
som vetenskaplig disciplin. Vetenskap innebär analys och interpretation 
av ett sakförhållande med rationella metoder där målet är objektivitet. 
Max Weber framförde i en klassisk formulering kravet på en kombination 
av passion och omdöme som avgörande förutsättning för politisk eller 
vetenskaplig handling. Detta är fortfarande sant. Tanken att en fanatisk 
antisemit kan bedriva fruktbar forskning om antisemitism är fullständigt 
absurd. Empati med den minoritet som forskaren undersöker utgör en 
självklar förutsättning för hennes forskning. Vid sidan om all nödvän-
dig passion för ämnet innebär kravet på omdömesförmåga att antisemi-
tismforskarens motivation inte främst bör vara att söka efter bifall från 
vissa grupper i den undersökta minoriteten. Antisemitismforskning är en 
allmännyttig tjänst till majoritetssamhället, inte ett inställsamt försök att 
bli vän med offren för antipati, aggression, diskriminering och förföljelse. 
Syftet med antisemitismforskning är således att upplysa majoriteten om 
ursprung, utformning, effekter och konsekvenser av en fientlig inställ-
ning gentemot judar som härrör ur hat, beräkning och tradition.
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Antisemitismforskningens vägledande roll
Uppmaningen till att inkludera fientlighet mot andra minoriteter och 
stigmatiserade grupper i en antisemitismforskning som på ett para-
digmatiskt sätt har utvecklat en bred uppsättning undersökningsme-
toder, vilka dessutom kontinuerligt vidareutvecklas, innebär samtidigt 
ett avståndstagande från en akademisk institutionalisering av speciella 
forskningsämnen som antiziganism eller islamofobi.7 Inte för att en 
sådan forskning inte skulle behövas, tvärtom. Samtidigt som försöken 
att instrumentalisera forskningsområdet utifrån specifika gruppers sär-
intressen måste tillbakavisas kan en uppsplittring av forskningen om för-
domar i många olika mikronivåer medföra andra negativa konsekven-
ser eftersom en sådan uppsplittring ofrånkomligen leder till resursbrist. 
Dessutom riskerar forskningen att tappa sitt fokus på den övergripande 
samhälleliga kontexten. 

Den mer avgränsade antisemitismforskningens vägledande roll som 
forskning om fördomar i vidare bemärkelse härrör ur det faktum att jude-
fientlighet är den äldsta ännu existerande politiska, religiösa, sociala och 
ekonomiska fördomen, med mänsklighetens största folkmord som kata-
strofal konsekvens. Tvärtemot vad högljudda belackare hävdar minskar 
inte heller betydelsen av judar och antisemitism när antisemitismforsk-
ningen granskar andra minoriteter. Tänkbara skäl bakom dylika illvilliga 
anklagelser är en grundläggande misstänksamhet gentemot vetenskap, 
upplevelsen av konkurrens mellan olika offergrupper eller en allmän oro 
för minskande empati. En forskning om fördomar som har en tydlig stra-
tegi för att utröna tillvägagångssättet och bedöma det hat mot en mino-
ritet som utmynnade i förintelsen, innebär ingen marginalisering. På 
samma sätt som jämförande folkmordsforskning inte ifrågasätter förintel-
sens unika status är en komparativ fördomsforskning, som tar sin utgångs-
punkt i antisemitismforskningen, på intet sätt ett uttryck för en bagatel-
lisering av vare sig det historiska eller det nuvarande hatet mot judar. 

7. Begreppet ”islamofobi” framkallar hos somliga ”islamkritiker” en omotiverad och 
grundlös hysterisk reaktion. För en översikt om detta forskningsämnes etablering samt 
det specifika begreppet islamofobi, jämför den nyligen instiftade årsboken för islamofo-
biforskning med Farid Hafez som redaktör (Jahrbuch für Islamophobieforschung, 2010–); 
se även Benz (2009).
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Empati, känslor, intressen
Två bestämmande faktorer utgör förutsättningen för alla typer av stu-
dier av antisemitism. Den första faktorn är förintelsen som ett mene 
tekel, ett illavarslande tecken för hur ressentiment mot en minoritet kan 
sluta i mord. Det trauma som förintelsen vållar hos offren och deras 
avkomlingar kan inte preskriberas, lika lite som skammen hos förövarnas 
avkomlingar. Den andra bestämmande faktorn är förhållandet till Israel, 
judarnas stat, vars enskilda handlingar naturligtvis måste kunna kritise-
ras på samma sätt som när det gäller andra stater, men vars existensrätt 
inte är förhandlingsbar.

Den andra intifadan mot Israel, terrorattacken 11 september 2001 
samt den iranska diktatorn Ahmadinejads skrävel och vapenskrammel 
har medfört mycket negativa effekter på västvärldens förnuft och libera-
lism. Populister och oansvariga demagoger försöker övertyga världen om 
att alla som tror på en specifik religion, nämligen islam, är suspekta av 
ett enda skäl: att de är muslimer. Intolerans mot muslimer propageras av 
många och propagandan framhåller att väst måste skydda sig mot islam 
eftersom religionen är aggressiv och eftersom det egentligen inte är en 
religion, utan en politisk rörelse som sedan århundraden tillbaka kämpar 
mot ”västvärlden” och mot Europa, det vill säga den kristna civilisation 
som islam hotar att dominera. Bland det mest deprimerande i utveck-
lingen dessa dagar är det faktum att denna antimuslimska agitation inte 
är begränsad till de högerextrema kretsar, där man kan förvänta sig lik-
nande föreställningar och där denna propaganda har utvecklats och fort-
farande utgör en kärnfråga. Med hjälp av begreppet ”islamkritik” har dess 
överspända föreställningar omslutits av publicister, forskare och politiker, 
det vill säga personer av vilka man borde kunna förvänta sig mer rationa-
litet och tolerans. Oroväckande är inte enbart de traditioner som åbero-
pas, utan framför allt de metoder med vars hjälp man agiterar för sin sak. 

Rädslor för hot och deras traditioner
Antisemitismen iscensätts och instrumentaliseras genom fördomar och 
stereotypa bilder av judar. Detsamma gäller även för inställningen till 
andra minoriteter. När en undersökning visar att 80 procent av tyskarna 
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uppfattar islam som en ”fanatisk och våldsam religion” (jfr Naumann 
2009, s. 19) beror denna uppfattning varken på ett studium av religionens 
innehåll och doktriner eller på kunskap om Koranen och sunna samt 
islams historia och kultur. I stället avspeglar opinionsundersökningen 
rädsla och motvilja, stimulerad av ressentiment vars tradition går långt 
tillbaka i tiden. Den stereotypa uppfattningen av en annan kultur, i dag 
kraftigt underblåst av demagoger, bygger således på traderade konnota-
tioner och associationer som bildar argumentationens kärna i diskursen 
om islam. Dessa grundläggande vanföreställningar om islam ifrågasätts 
inte längre eftersom de betraktas som en beståndsdel av veder tagen, tra-
derad ”kunskap”. 

Hotbilden om ”Europas islamisering” (jfr Königseder 2008, s. 17–44; 
Widmann 2008, s. 45–68) som frambesvärjs med större passion än objek-
tiv expertis kommer till uttryck i debatten om slöjförbud. Samma hotbild 
artikuleras i kravet på förbud av minareter eller hätska tirader i bloggo-
sfären och den faller tillbaka på sekelgamla tolkningsmönster. Fientlig-
heten mot islam argumenterar sedan medeltiden utifrån simpla teser 
om behovet av motvärn. Med hjälp av polemik mot Koranen svartmå-
las islam som omänsklig, både som religion och som kultur, samtidigt 
som alla muslimer tillskrivs negativa egenskaper genom kulturrasistiska 
postulat. Strategin för denna anti-islamiska diskurs går ut på att fram-
ställa ”islam” som en enhetlig företeelse och islamistisk terror som typisk. 
Den aktuella ”islamkritiska” diskursen kännetecknas av betydande främ-
lingsfientliga och kulturrasistiska drag som är kopplade till rädslan för 
att en omfattande invandring leder till en utplåning av den egna kultu-
ren. Egendomligt nog argumenteras i detta sammanhang genomgående 
med hjälp av religiösa förbehåll vilka med stort allvar presenteras för, och 
uppenbarligen delas av, Europas sekulariserade samhällen. Dessa före-
ställningar om despoti (som börjar redan i familjelivet), våldsbenägenhet 
och ovilja att utbilda sig har en lång historisk tradition. Föreställningarna 
bekräftas genom hänvisningar till den nutida islamiska terrorismen och 
den teokratiska diktaturen i Iran, en stat som på grund av sitt terrorvälde 
och sina hot mot andra stater är diskrediterad sedan länge. 

Alltsedan Konstantinopels fall år 1453, och sedan turkarna år 1527 för 
första gången belägrade Wien, tillhör rädslan för islams hot mot väst-
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världen de gängse stereotyper som vid behov kan aktualiseras i konkreta 
hotbilder (jfr Mosser 2010, s. 297–318). ”Turkarna” framställdes under 
högmedeltiden i egenskap av muslimer som själva sinnebilden av den 
kristna västvärldens fiender. I dag glömmer många bort att turkarna till-
delades denna roll under skapandet av fiendebilden ”muslimer”, vilken 
i sin tur ingick i antisemitismens övergripande konspirationsteoretiska 
kontext. Till exempel förknippades anklagelserna om att judar hade för-
giftat brunnar i södra Frankrike år 1321 med beskyllningen att det var 
muslimerna som hade anstiftat dem. Under reformationstiden fanns det 
bland de vanliga anklagelserna mot judar, som tog sig konkreta uttryck i 
legenderna om ritualmord, hostieskändning och förgiftning av brunnar, 
även föreställningar om att judarna var i maskopi med djävulen och hade 
ingått en hemlig pakt med turkarna. I dagsläget är det svårt att föreställa 
sig en koalition på mer spekulativa grunder. Den aktuella kritiken mot 
islam, såsom den med eftertryck framförs även från judiskt håll (av för-
ståeliga skäl, med tanke på hotet mot staten Israel och många muslimers 
aggressivt framförda antisemitism), har inget historiskt minne och den 
visar inte heller några tecken på medvetenhet om problemet att stigma-
tiseringen av olika grupper är utbytbar. I fixeringen vid sin fiendebild 
måste populister rasa mot differentierande betraktelsesätt för att kunna 
bevara sin endimensionella världsbild. Ur vetenskaplig synpunkt är det 
obestridligt att islamofobi, det vill säga demagogisk fientlighet mot islam 
som predikar intolerans och hat mot en främmande kultur, är jämförbar 
med andra antihumanistiska traditioner som exempelvis antisemitism 
och antiziganism.

Den person som tar upp detta, till exempel genom att hänvisa till 
parallellerna med den organiserade antisemitismens agitation mot judar-
nas emancipation i Tyskland i slutet av 1800-talet, måste vara beredd 
på ett förskräckligt rabalder eftersom hon eller han påstås ha satt ett 
likhetstecken mellan islamofobi och antisemitism. Vad det verkligen 
handlar om ignoreras därmed fullständigt. Det handlar om tolerans i 
ett demokratiskt samhälle, om en strävan såväl efter att förstå diskri-
mineringen och marginaliseringen av minoritetsgrupper som att före-
bygga den. Det handlar också om att lära sig från antisemitismens his-
toria. Alla ansträngningar att utforska och förstå förintelsen, i syfte att 
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använda erfarenheterna från detta katastrofala massmord på judar för att 
utveckla ett demokratiskt, humanistiskt och tolerant samhälle, är för-
gäves om stigmatiseringen av judar byts ut mot stigmatiseringen av en 
annan grupp. Just denna praktiska användbarhet är emellertid poängen 
med en antisemitismforskning som inte går i specifika intressegruppers 
ledband, utan som utöver det rent akademiska kunskapssökandet också 
vill erbjuda en tjänst till hela samhället.

Översättning: Paul Fuehrer
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Prolog

Den 22 juli 2011 genomförde Anders Behring Breivik ett bombattentat 
mot regeringskvarteret i Oslo och en massaker på deltagare i det norska 
arbetarpartiets ungdomsförbunds sommarläger på Utøya. Sammanlagt 
mördades 77 människor, de flesta av dem ungdomar och skjutna på nära 
håll. Attackerna skrev in sig i en tradition av högerextremt våld riktat mot 
invandrare och vänstern, men omfattningen av de spektakulära attack-
erna var enastående. Inte sedan andra världskrigets slut hade Norge ska-
kats av ett grövre politiskt motiverat våld. Eftersom det inte fanns någon 
modell för hur rättsväsendet skulle hantera ett fall som detta blev man 
tvungen att uppfinna vägen medan man gick. Var det korrekt att låta 
rättegången bli offentlig? Spelade man inte Breivik i händerna genom 
att ge honom möjligheten att använda rätten som politisk arena för att 
föra ut sitt budskap? Nu skulle visserligen inte Breiviks egna anföranden 
sändas på radio och teve, men han skulle ändå framträda inför journa-
lister, anhöriga och intresserad allmänhet. Vore det inte bättre att dra 
för gardinerna och hålla rättegången bakom lyckta dörrar? När jag kall-
lades av rätten som sakkunnigt expertvittne, blev jag tvungen att ta ställ-
ning till dessa frågor. Min bedömning blev att det norska rättsväsendet 
handlat klokt. För det första kan inte en liberal demokratisk rättsordning 
hantera en attack mot den demokratiska ordningen med odemokratiska 
metoder utan att omvandla det som skulle försvaras till sin motsats. I en 
demokratisk rättsstat måste också en åtalad högerextrem mördare ges 
rätten att bli hörd. För det andra hade den norska allmänheten rätt att 
få veta, både för att det är från folket som makten i den ordning som 
attackerades sägs utgå och för att kunna ta sig igenom det trauma den 22 
juli på flera sätt innebar. För det tredje var Breiviks åsikter influerade av 
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en politisk miljö som fanns honom förutan och som knappast kommer 
att försvinna hur hårt vi än försöker blunda. Slutligen, för det fjärde, visar 
historien att ju tidigare man tystar en profet eller en revolutionär, desto 
större möjlighet att hen blir martyr. 

Rättegången mot Breivik varade i tio veckor. Att den åtalade utfört de 
handlingar han anklagades för var klarlagt. Breivik hade erkänt, erkän-
nandet stöttades av vittnesmål och teknisk bevisning, och utredningen 
visade att han under flera år planlagt och förberett sina dåd. Den stora 
frågan var således inte om den åtalade var skyldig, utan huruvida han i 
juridisk mening kunde anses tillräknelig eller inte. Mot varandra stod 
två psykiatriska utredningar. Torgeir Husby och Synne Sørheim ansåg att 
Breivik led av paranoid schizofreni, vilket kom till uttryck i hans bisarra 
vanföreställningar och storhetsvansinne, hans bruk av neologismer, att 
han tog sig rätt att döda och i hans oförmåga att sköta praktiska ting. 
Breivik var därför otillräknelig och skulle inte hållas juridiskt ansvarig 
för sina handlingar (Husby & Sørheim 2012). Terje Tørrissen och Agnar 
Aspaas kom fram till att Breivik var en narcissist, med bristande empatisk 
förmåga och en tendens att skylla samhället för hans tillkortakomman-
den, men inte psykotisk och därmed juridiskt tillräknelig (Tørrissen & 
Aspaas 2012). Till detta kom elva andra psykiatriska bedömningar, fram-
lagda under rättegången, samt en som inte lades fram på grund av tyst-
nadsplikt, men som ändå fick stor uppmärksamhet. Per Olav Næss före-
slog att Breivik hade Aspergers syndrom (Omland m.fl. 2012), Ulrik Malt 
att han led av Tourettes syndrom (Børringbo & Færaas 2012), medan 
Randi Rosenqvist som ledde ett team som observerat Breivik i fängelset 
inte fann honom psykotisk eller schizofren (Rosenqvist 2011). 

Fokuseringen på Breiviks mentala tillstånd medförde att de politiska 
motiv förövaren anfört hamnade i skymundan, inte bara i rätten utan 
också i det norska offentliga samtalet. Detta ändrades sedan sex sakkun-
niga kallats in för att utifrån sina respektive kunskapsområden granska 
Breiviks politiska filosofi och fascismens idéhistoria: Øyvind Strømmen 
som studerat högerextrema och islamofobiska bloggar och diskussionsfo-
rum på internet, Brynjar Lia, som forskar om politiskt motiverat våld vid 
Forsvarets forskningsinstitutt, Terje Emberland, forskare vid Holocaust- 
senteret och expert på nationalsocialismens historia, filosofen Lars Gule 
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som skrivit om politisk och religiös extremism, Tore Bjørgo som fors-
kar om terrorism och rasistiskt våld vid Politihøgskolen och slutligen 
 Mattias Gardell, religionshistoriker vid Uppsala universitet, som forskar 
i spänningsfältet mellan religion och politik och vars sakkunnigframstäl-
lan i Breivikrättegången publiceras här.
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Anders Behring Breiviks 
politiska hemvist och motivbild. 

Sakkunnigrapport inför rättegången 
i Oslo, 4 juni 2012

sakkunnig: mattias gardell, 
nathan söderblom-professor i jämförande 
religionsvetenskap vid uppsala universitet

Introduktion
Mitt uppdrag är att förse rätten med ett kunskapsunderlag om den poli-
tiska miljö som Anders Behring Breivik inspirerats av. Det är en politisk 
miljö som legat i långkok de senaste tjugo åren och kan beskrivas som 
en ”ny” extremhöger baserad på monokulturell nationalism, kulturrasism 
och antifeminism och som vunnit insteg i regionala och nationella parla-
ment i Europa sedan de, mer eller mindre framgångsrikt, ersatt den anti-
semitiska agendan med en i dag mer solvent antimuslimsk dagordning. 

Miljön är långt ifrån enhetlig och utgörs av en mångfald rörelser, 
partier, ideologer, debattörer, forum, bloggar, tankesmedjor, som kan ha 
sinsemellan motstridiga inställningar i olika sakfrågor, men som under 
senare år alltmer konvergerat i ”motståndet” mot islam, muslimer, multi-
kul tura lism och relativiseringen av västerländska, kristna och/eller seku-
lära, värden. 

Bland miljöns särdrag återfinns föreställningen att den ordning, kul-
tur, nation, de vill slå vakt om är allvarligt hotad. Undergången har redan 
inletts, klockan står på fem i tolv och om inget omedelbart görs för att 
vända utvecklingen kommer världen såsom vi känner den oundvikli-
gen gå under. Allvaret förstärks av den kontrafaktiska utsagan att det 
modiga fåtal som varnar allmänheten för islam, muslimer, massinvand-
ring, multi kul tura lism och relativiseringen av de västerländska kristna 
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och/eller sekulära värdena inte får komma till tals. Otaliga krönikor, 
ledare, artiklar, debattinlägg och böcker innehåller samma självmotsä-
gande påstående att de åsikter författaren förmedlar och läsaren tar del av 
aldrig får framföras. 

En av dem som i sina tal och texter flitigt upprepar detta påstående är 
Ayaan Hirsi Ali, antimuslimsk ideolog vid den kulturkonservativa tanke-
smed jan American Enterprise Institute. I ett vida återpublicerat tal hon 
höll i Berlin den 10 maj 2012 förkunnade Hirsi Ali att ”den man som 
dödade 77 människor i Norge för att han fruktade att Europa kommer 
att tas över av islam må ha citerat arbeten av dem som talar och skri-
ver mot politisk islam i Europa och Amerika [däribland hon själv, som 
 Breivik hänvisar till 11 gånger] men i sitt 1 500-sidiga manifest skriver han 
inte att det var de som inspirerade honom att döda. Han säger uttryck-
ligen att det var tystnadens advokater – genom att alla vägar att uttrycka 
hans åsikter var censurerade hade han inget annat val än att döda” (Hirsi 
Ali 2012).

Utsagan är intressant av tre skäl. För det första för att hon godtar 
Breiviks syn på den 22 juli som en ”marknadsföringsoperation” (Breivik 
2011, s. 16) av annars censurerade åsikter. För det andra för att hon fäs-
ter uppmärksamheten vid det faktum att de åsikter Breivik framför inte 
nödvändigtvis är hans egna, utan inlånade från andra tänkare vars arbeten 
således publicerats snarare än censurerats. För det tredje tycks hon vilja 
anföra att de tänkare Breivik inspirerats av inte nödvändigtvis manar till 
våld, åtminstone inte explicit. 

Det sistnämnda är ofta korrekt och jag ber rätten hålla det i min-
net när jag lyfter fram de tanketraditioner och skribenter som Breivik i 
huvudsak hämtat sitt material från. Långt ifrån alla är lika radikala som 
Breivik, alla vill inte samma sak eller tycker likadant och även de ideo-
loger vars politiska åskådning i stort sett överensstämmer med Breiviks 
undviker vanligen explicita maningar till våld – av orsaker jag snart kom-
mer att klargöra. 

Vad den 22 juli däremot demonstrerade var de yttersta konsekvenser 
som ligger inbäddade i det politiska talet. När Ayaan Hirsi Ali anför att 
västvärlden inte befinner sig i krig mot terror utan i ”krig mot islam”, 
att det inte finns moderata muslimer utan att problemet med muslimer 
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är att de är muslimer – vilket medför att problemet endast kan lösas om 
muslimer upphör att vara muslimer eller upphör att finnas till – och att 
det är hög tid att ”krossa fienden” som ”infiltrerat väst” (Ayaan Hirsi Ali 
intervjuad i Wakefield 2007 och i Bakel 2007; Hirsi Ali 2010),1 är det inte 
helt förvånande att talet kan tolkas i termer av våldets politik. Vi åter-
kommer till det.

Kompendiet 2083
Det material jag kommer att utgå ifrån är den text Breivik sände ut till 
utvalda mottagare i den antimuslimska miljön timmarna innan attack-
erna: 2083. A European Declaration of Independence. Huvudtiteln kommer 
från det år Breivik föreställer sig att slutmålet skall var uppnått: ett mono-
kulturellt och patriarkalt kristet Europa utan förrädare, muslimer och 
vänsterintellektuella, och undertiteln är hämtad från en text med samma 
namn av den norske bloggaren Fjordman, Peder Nøstvold Jensen, som 
utgör en av Breiviks främsta inspirationskällor.

2083 är ett kompendium, det vill säga en sammanställning av texter, 
som Breivik till övervägande del inte skrivit själv utan lånat in från andra 
skribenter, med eller utan referens. Många av texterna är inkluderade i 
sin helhet, andra är kopierade i valda delar. I vissa fall har Breivik ersatt 
enskilda termer för att texterna skall stämma i sammanhanget, exempelvis 
genom att byta ”amerikan” mot ”europé” i en kulturkonservativ text som 
klagar över feminiseringen av den amerikanske mannen (Breivik 2011, 
s. 36–39, plagierat från Atkinson 2004). Även de texter vars författare inte 
angetts har kunnat spåras genom sökmotorer, varför vi med en viss exakt-
het kan fastställa varifrån Breivik hämtat sitt material. 

Därmed går det också att fastställa vad kompendiet inte är. Vid sidan 
av vilda spekulationer om att Breivik egentligen skulle vara vänsterextre-
mist eller styrd av Mossad eller frimurare (Madsen 2011; Aderet 2012), har 
två vilseledande påståenden om Breiviks ideologiska hemvist vunnit viss 
spridning. Redan dagen efter dåden påstod Hans Rustad, initiativtagare 
till det norska antimuslimska forumet Document.no, där Breivik varit 

1. Se även temakvällen ”Kväll med Ayaan Hirsi Ali” på Axess Tv som sändes 13 april 2010 
(http://www.axess.se/Tv/webbtv.aspx?id=1775, hämtat 16 april 2010).

http://www.axess.se/Tv/webbtv.aspx?id=1775
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en flitig deltagare, att ”stora delar” av 2083 var kopierat från Unabom-
ber Manifesto, publicerat 1995 av antimodernisten och teknologikritikern 
Ted Kaczynski, som utfört en serie om 16 bombattentat mot amerikanska 
universitet och flygbolag (Rustad 2011). Johan Lundberg, chefredaktör 
för den kulturkonservativa tidskriften Axess, omvandlade uppgiften till 
”den ideologiska kärnan” i Breiviks ideologi (Lundberg 2011), vilket tack-
samt togs emot av Sverigedemokraterna, ett av Breivik hyllat antimus-
limskt parti som tagit säte i riksdagen (se t.ex. Ekeroth 2011). Stämmer 
påståendet? Nej. Tre (3) av 1 516 sidor är tagna från Unabomber Manifesto, 
ur ett avsnitt där Kaczynski angriper ”vänstern”, en term Breivik ersatt 
med ”multikulturalism”. Resten kommer från annat håll. Den andra vil-
seledande uppgiften gör gällande att Breivik är en al-Qaida kopia. Den 
svenske ”terrorismexperten” Magnus Ranstorp uppgav att kompen-
diet 2083 var ”en klipp-och-klistra-bild av ett jihadistiskt manifest”, där 
” Breivik kopierar modellen för gör-det-själv-terrorism kampanjer och 
motståndstemat från al-Qaidainspirerade källor” (citerad i Boston 2011). 
Att Ranstorp inte underbygger påståendet genom att hänvisa till vilka 
delar Breivik kopierat från vilka jihadistiska manifest är ingen tillfällighet, 
ty Breivik har hämtat sitt material från andra källor – inklusive en längre 
text publicerad på Ranstorps eget forskningscentrum som Breivik plagie-
rat i sin helhet (Kohlmann 2006; Breivik 2011, s. 264–282).2

Breiviks politiska influenser
Ser vi till Breiviks huvudsakliga politiska influenser kan tre tongivande 
idéströmningar identifieras: islamofobi, kulturkonservativ nationalism och 
antifeminism. Till detta kommer element ur vitmaktideologi, högerkristen 
teologi och nationalromantiska tempelriddartraditioner, allt genomsyrat 

2. Al-Qaida nämns 54 gånger, i nästan samtliga fall som fiende. Vid ett tillfälle skriver 
Breivik att den antimuslimska nationaliströrelsen bör lära sig av al-Qaida och arbeta i 
tandem med mer moderata kulturnationalistiska krafter i stället för att fördöma dem 
(2011, s. 1262), vid ett tillfälle sägs al-Qaida vara en framgångsrik militant organisation 
(2011, s. 1473). Vid ytterligare ett tillfälle får läsaren råd att läsa al-Qaidas manual, men 
hänvisningen är inte till någon jihadistsida utan till http://www.disastercenter.com, en 
myndighetsrelaterad hemsida som handlar om olika typer av främst naturkatastrofer i 
Förenta staterna och hur man skyddar sig mot dem.

http://www.disastercenter.com
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av ett utpräglat romantiskt manligt krigarideal. Jag kommer att gå ige-
nom de bärande tanketraditionerna var och en för sig. Framställningen 
kommer att visa att de bisarra vanföreställningar Torgeir Husby och 
Synne Sørheim pekade på då de föreslog att Breivik led av paranoid 
schizofreni inte är unika för den åtalade, utan vanligt förekommande i 
den politiska miljö han inspirerats av. Detsamma gäller det Husby och 
Sørheim felaktigt trodde var Breiviks neologismer, som ”kulturmarxist”, 
”självmordshumanist”, ”nationaldarwinist” och ”rättfärdighetsriddare”. 
Samtliga termer har varit i omlopp länge. De tre första i kulturkonser-
vativa och högerextrema kretsar och den sista är hämtad från tempelrid-
dartraditionen. Låt mig genast inskjuta att jag i övrigt inte tar ställning 
till de rättspsykiatriska utredningar som redovisats. Jag är inte psykiat-
riker utan historiker. Föreställningen att ”islam” och ”väst” är väsens-
skilda och inkompatibla monoliter som befunnit sig i konflikt under 
1 300 år är förvisso en vanföreställning, men den har en lång idéhistoria 
och omfattas inte enbart av Breivik. Skall de alla tvångsvårdas får ni 
bygga en gigantisk vårdanläggning. Som historiker kan jag konstatera att 
vanföreställningar och politik inte alltid varit åtskilda i den västerländska 
historien: föreställningar om blått blod, den vita rasens inherenta över-
lägsenhet, presidenter som tror sig kallade av Gud och civilisationens 
krig mot ondska. Betänk föreställningen om en judisk världskonspira-
tion som vann spridning under 1900-talets första årtionden och dess 
förödande politiska konsekvenser. 

Kompendiets sammanställning är Breiviks egen, men världsbilden 
återspeglar en tendens som växt fram ur den vidare kulturkonservativa 
antimuslimska miljön under senare år. Den kan identifieras som fascis-
tisk enligt den brittiske statsvetaren Roger Griffins definition av fascism 
som ”en revolutionär form av nationalism, som vill åstadkomma en poli-
tisk, social och etisk revolution som skall sammansvetsa ’folket’ till en 
dynamisk nationell gemenskap under en ny elit, uppfylld av heroiska 
värderingar. Nyckelföreställningen i projektet är att endast en populis-
tisk, klassöverskridande nationell pånyttfödelse kan vända dekadansens 
tidvattensvåg” (Griffin 1993, s. ix). I Breiviks version centreras projektet 
kring visionen om ett pånyttfött Europa som renat genom krigets stål-
bad reser sig ur förnedringen för att återta sin forna storhet. Jag åter-
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kommer till detta efter genomgången av de tanketraditioner som Breivik 
hämtat näring ur. 

1. Islamofobi. Islamofobi är ingen ”fobi” i psykiatrisk mening, utan 
används precis som i termerna ”xenofobi” och ”homofobi” i överförd 
bemärkelse om historiskt, socialt och politiskt reproducerade aversioner 
mot och diskriminering av bestämda kategorier människor, i detta fall 
”muslimer”, framställda som ett föreställt och negativt laddat kollektiv 
som tillskrivs vissa bestämda egenskaper som alla muslimer anses dela 
oberoende av tid och rum, vilket möjliggör talet om ”hur muslimer är”.3 
Det essentialistiska skillnadstänkande som framställer ”muslimer” som 
en från den universella människan särskild sort har långa idéhistoriska 
rötter. Den återkom i sin nuvarande tappning efter kalla krigets slut 
och slog igenom på allvar under kriget mot terrorismen. För Breivik är 
islam västvärldens ärkefiende. Som extern fiende omnämns islam och 
muslim(er) 7 155 gånger (islam 3 466, muslim 3 689) i kompendiets 1 516 
sidor. Breivik lutar sig här mot en rad antimuslimska skribenter som 
ofta hänvisar till varandra för att underbygga sina påståenden om hotet 
från islam och muslimer, inklusive: Serge Trifkovic (21 gånger), som 
bland annat skrivit Defeating Jihad (2006) och var rådgivare åt krigs-
förbrytaren Radovan Karadžić i Republika Srpska under det bosniska 
inbördeskriget; Bruce Bawer (12 gånger), författare av While Europe 
Slept (2006) och The New Quislings (2012) där han stämplar liberaler 
och vänsterintellektuella som inte delar hans fiendebild som landsförrä-
dare samtidigt som han klagar över att vara förföljd bara för att Breivik 
citerat honom; Andrew G. Bostom (23 gånger), en amerikansk läkare 
som utan att kunna arabiska publicerar exegetiska analyser av islamiska 
urkunder och funnit att erövringskrig och judehat är inneboende drag 
hos muslimer; författaren Robert Spencer (46 gånger), som driver blog-
gen Jihad Watch, bjöds till Almedalen av Sverige demo kra terna och som 
tillsammans med Pamela Geller bildade organisationen Stop Islamiza-
tion of America; Gisèle Littman, som under pseudonymen Bat Ye’or (25 
gånger) skrivit det inflytelserika konspirationsteoretiska verket Eurabia 
(2005); och inte minst den norske bloggaren Fjordman, Peder Nøstvold 

3. För en begreppsutredning, se Gardell (2011).
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Jensen, som utgjort Breiviks enskilt viktigaste influens (39 hela texter, 
111 referenser). 

Genom att mobilisera dessa antimuslimska skribenter frammanar 
Breivik en manikeisk bild av en evig strid mellan ljusets och mörkrets 
krafter som nu går mot sin apokalyptiska kulmen. I 1 400 år har ”islam”, 
skildrad som en aktör med sinister agens, sökt utrota Europa, frihetens 
utpost i världen. Vid två tidigare tillfällen har muslimska invasioner stop-
pats i sista stund, vid slaget i Poitiers 732 och vid Wiens portar 1683. Den 
tredje och avgörande striden är nu i full gång. Denna gång har ”islam” 
i hemlighet kontrakterat europeiska landsförrädare – politiker, vänster-
intellektuella och feminister – som låtit fienden inrätta avelskolonier i 
Europas städer. Eftersom muslimer sägs vara av naturen väsensskilda från 
européer förblir en muslim som fötts i Europa ”muslim” och inte norr-
man eller europé. Därmed utgör muslimernas ständiga barnafödande en 
demografisk krigföring som kommer att militariseras så snart de blivit 
tillräckligt många. Vi befinner oss därför vid en kritisk punkt i den väs-
terländska historien. ”Våra anfäder, bättre män och kvinnor än vad vi är, 
höll islam stången i mer än ett årtusende, de offrade sitt blod för kon-
tinenten. Genom att göra det räddade de inte endast hjärtat av Europa 
och därmed den västerländska civilisationen, utan sanno likt också hela 
världen från ohämmad islamisk dominans. Det som står på spel nu är 
inte mindre än vad det var då, troligen ännu mer” (Breivik 2011, s. 716, 
taget från Fjordman 2008a). Som tur är har de ondskefulla planerna 
avslöjats sedan antimuslimska skribenter funnit efterlämnade protokoll 
från den ockulta konspirationens hemliga möten i schweiziska villor eller 
Barcelona processens konferenshotell, vilket gett de antimuslimska trup-
perna en tidsfrist att mobilisera motstånd. Här finns inte tid att detaljerat 
redogöra för Eurabienlitteraturens olika varianter, men dess beroende av 
äldre antisemitiska konspirationsteorier är uppenbar och den kommer 
komplett med egna motsvarigheter till ”Sions vises protokoll” (se t.ex. 
Besson 2005; Ye’or 2005; 2011; Kozak 2010; Fjordman 2008b).

2. Kulturkonservatism. Här inkorporerar Breivik, vanligen utan källan-
visning, texter av främst amerikanska konservativa skribenter, inklusive: 
William S. Lind, chef för Center for Cultural Conservatism; T.  Kenneth 
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Cribb Jr, rektor för den traditionellt konservativa Intercollegiate Studies 
Institute och tidigare rådgivare åt Ronald Reagan; Gerald L. Atkinson, 
pensionerad befälhavare vid US Naval Academy och redaktör för de 
kulturkonservativa (nät)tidskrifterna Eternal Vigilance och New Totali-
tarianism; och Raymond V. Raehn, grundare av den till World Anti- 
Communist League anknytna US Global Strategy Council och med-
lem i den vitnationalistiska organisationen Council of Conservative 
Citizens. 

Genom dessa skribenter fokuserar Breivik udden mot den inre fienden, 
”kulturmarxister” och ”multikulturalister” som sammanlagt omnämns 
2 301 gånger i kompendiet (ord bildade på Marx, 1 137; ord bildade på 
multicultural, 1 164). Breivik beklagar att västvärldens ledare inte tog 
kriget mot kommunismen på allvar: ”Om vi hade avrättat säg 100 000 
marxistiska intellektuella i Västeuropa efter det andra världskriget och 
förbjudit varje form av marxistiskt tänkande hade vi kunnat förhindra 
uppkomsten av den anti-europeiska hatideologin känd som multi kul tu-
ra lism” (Breivik 2011, s. 1277). Genom de konservativa skribenter han 
plagierar ondgör sig Breivik över intellektuella som Sigmund Freud, Karl 
Marx, Antonio Gramsci, Theodor W. Adorno, Wilhelm Reich, Herbert 
Marcuse, Georg Lukács, Michel Foucault, Jacques  Derrida och Edward 
Said, och har ett särskilt horn i sidan till postkoloniala studier, poststruk-
turalism och queerteori. Enligt Breivik har vänster intel lektu ella kultur-
marxister systematiskt förnekat det inneboende värdet i vita, kristna, 
heterosexuella europeiska män och försökt vända den traditionella sociala 
ordningen på huvudet i tron att muslimer, minoriteter, homosexuella 
och feminister skulle bana väg för en revolution baserad på den natur-
vidriga idén om jämlikhet. Sedan de inrättat oinskränkt makt på uni-
versiteten har kulturmarxisterna systematiskt utestängt och förhånat de 
kulturkonservativa nationalistiska män som vågat protestera för att där-
med undanröja den enda kraft som kan stå emot den pågående islamise-
ringen av Europa. Lösningen ligger förborgad i den ”vanliga människans 
sunda förnuft” (Breivik 2011, s. 36, taget från McDonald 2004), varför 
det är avgörande att ”nå ut med sanningen” innan Europa inom ett par 
årtionden dukar under. Kulturmarxister måste bannlysas från universitet 
och kulturrelativism och mångfald ersättas med en historieskrivning som 
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återupprättar värdet av Europa, den västerländska kanon och den tradi-
tionella ordningen. ”Om vi, det västeuropeiska motståndet, misslyckas 
eller blir uppgivna kommer Västeuropa falla och med det din och dina 
barns frihet” (Breivik 2011, s. 13).

3. Antifeminism. Feminister utgör den andra kategorin inre fiender (218 
gånger). Här återkommer Breivik till Fjordman och kulturkonservativa 
amerikaner som mobiliseras jämte konservativa kvinnliga skribenter 
som: Christina Hoff Sommers, liksom Ayaan Hirsi Ali verksam vid Ame-
rican Enterprise Institute; Phyllis Chesler som i The Death of Feminism 
(2005) anklagar feminister för att ha blivit promuslimska multikultura-
lister och som är en flitig skribent i antimuslimska FrontPage Magazine; 
och Melanie Phillips, den brittiska journalist som vandrat från vänster 
till höger med attacker mot ”homolobbyn” och multikulturalismen, och 
som skrivit den konspirationsteoretiska Londonistan (2006) om hur kor-
rupta politiker inbjudit islamiseringen av England.

För Breivik och de skribenter han lånar texter av spelar feminismen en 
nyckelroll i en dystopisk berättelse om västvärldens undergång. Det bör-
jade redan med den tidiga kvinnosaksrörelsen under sent 1800-tal–tidigt 
1900-tal, med dess sociala reformagenda, krav på kvinnlig rösträtt, jäm-
likhetsideal, krigsmotstånd och antikolonialism, vilket Breivik ser som 
förfallets inledning, början på den europeiska kulturens feminisering. 
Under det andra världskriget och den tidiga efterkrigstiden stabiliserades 
samhället och könsordningen normaliserades. Breivik är född 1979, men 
drömmer sig – genom de amerikanska kulturkonservativa skribenter han 
använder sig av – tillbaka till ett tänkt 1950-tal som den ideala tidsåldern, 
då män var män, kvinnor var kvinnor, barnen var väluppfostrade och 
då det varken fanns kriminalitet eller muslimer i våra länder. ”De flesta 
män behandlade kvinnor som damer och de flesta damer ägnade sin tid 
åt att sköta hemmet, uppfostra barnen och bistå samhället genom välgö-
renhetsarbete. Barnen växte upp i tvåföräldershushåll och modern fanns 
där för att möta barnet när han kom från skolan” (Breivik 2011, s. 20, 
plagierat från Lind 2004). Allt skulle förstöras under den andra vågen av 
feminism, som under 1960-talet vände sig mot naturens ordning. ”Den 
patriarkala samhällsstrukturen skulle ersättas med matriarkat, tron att 
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män och kvinnor är olika och bör ha skilda roller skulle ersättas med 
androgynitet; och tron att heterosexualitet är normalt skulle ersättas med 
tron att homosexualitet är lika normalt” (Breivik 2011, s. 24, taget från 
Raehn 2004). Breivik ser feminismen som fullständigt förödande. Femi-
nister underblåser multikulturalism, de ömmar för flyktingar, för sam-
hällets olycksbarn och de har feminiserat västerländska män, som vet hur 
man byter blöjor men inte hur man slåss. ”Den kanske viktigaste insik-
ten är att så många av våra kvinnor är förrädare”, skriver Breivik. ”Det 
är måhända inte ett genomtänkt förräderi, eftersom våra kvinnor endast 
tänker och handlar i enlighet med hur naturen skapat dem.”  Breivik 
vidgår att det låter sexistiskt, ”men naturen i sig är sexistisk och man 
kan inte bryta mot primära naturlagar” (Breivik 2011, s. 1358). Naturens 
lagar är hårda och så är krigets. ”Varje kvinnlig förrädare är någons dot-
ter, någons syster eller mor”, konstaterar Breivik. ”Det är väsentligt att 
förstå att cirka 60–70 procent av alla kulturmarxister eller självmords-
humanister är kvinnor … Att vara en rättfärdighetens riddare innebär 
att döda våra mål … Om du är ovillig eller oförmögen att döda kvinnor 
på grund av ridderlighetsprinciper skall du hålla dig borta från väpnade 
motståndsrörelser” (Breivik 2011, s. 942).

Att återupprätta patriarkatet blir enligt Breivik hörnstenen i den Nya 
Ordning som skall etableras sedan förrädarna avrättats och muslimerna 
fördrivits. ”Så fort kvinnor åter kommer att skolas genom rättfärdiga 
institutioner och växa upp i starka och enade kärnfamiljer ledda av en 
självsäker patriark kommer hon att veta sin plats i samhället och vidare 
regleringar kommer att vara överflödiga” (Breivik 2011, s. 1148). För detta 
behöver, enligt Breivik, ett antal ”strategiska lagar” införas. För det för-
sta måste fadern garanteras vårdnaden av barnen. Det kommer att få 
kvinnorna att stanna kvar. För det andra måste skilsmässa utan laga skäl 
(no-fault divorce) åter förbjudas och för det tredje måste förbudet mot 
disciplinär aga hävas. Därmed säkras den traditionella familjen genom 
vilken naturens könade ordning kan prägla barnen: pojkar lär sig bli 
självsäkra, aggressiva, dominanta och produktiva, medan kvinnorna 
lär sig bli milda, omhändertagande, emotionella och reproduktiva. De 
lär sig att män förväntas fatta besluten och att kvinnor förväntas lyda 
( Breivik 2011, s. 1151).
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4. Vitmaktideologi. I likhet med den miljö han kommer ur tar Breivik 
explicit avstånd från rasism, nazism och antisemitism, samtidigt som 
bärande element ur dessa traditioner bibehålles. I rasfrågan är Breivik 
ambivalent. Han skriver att han först ”tvekade att inkludera orden ras, 
vit eller etnicitet” eftersom ”jag … övertygade mig själv att jag primärt 
var mot islam” och ”endast skulle komplicera kampen” om ”[jag] skrev 
om hudfärg”, inte minst då ”européer identifierar sig som européer och 
inte som vita”. Breivik försökte därför ”ersätta termerna [ras och vit] 
med orden kultur, infödd europé eller etnisk grupp”, men fann att det 
”i många fall helt enkelt var omöjligt” (Breivik 2011, s. 398). Sålunda 
inkluderade han långa utdrag ur From Titans to Lemmings. The Suicide 
of the White Race, en rasistisk kampskrift publicerad av British National 
Party (Reconquista 2009; Breivik 2011, s. 398–407). I linje med vitmakt-
ideologer oroar sig Breivik för att den vita rasen och särskilt den nordiska 
genotypen är utrotningshotad, varför han infogar långa rashygieniska 
avsnitt om hur den nordiska ”ursprungsbefolkningens” överlevnad skall 
säkras genom invandringsförbud, åtskilda bostadsområden för den låg-
avlönade tjänsteklass från tredje världen som på korttidskontrakt ändå 
skall städa våra hem, statliga bidrag till renrasiga flerbarnsfamiljer, gen-
banker och industriellt surrogatmödraskap (Breivik 2011, s. 1190–1198). 
Breivik är förtrogen med vitmaktlektyr och bekymrar sig för att odinis-
ter (rasistiska hedningar) och nationalsocialister skall ställa sig utanför 
motståndsrörelsen för att de inte accepterar den antimuslimska kultur-
konservativa miljöns kristna respektive proisraeliska sidor. Han uppma-
nar därför odinister och nazister att koncentrera sig på den överordnade 
kampen mot kulturmarxister och muslimer. 

Breivik ser den israeliska högern som en naturlig allierad i kampen 
mot islam, men trots hans förmenta filosemitism finns en tydlig anti-
semitisk dimension i kompendiet. Breivik menar att den tyska nazis-
men ämnade åtgärda dåtidens problem och att det i dagens Europa inte 
finns något judiskt problem – förutom i Frankrike och Storbritannien 
som hyser 800 000 av kontinentens en miljon judar. Detta kontrasterar 
han med situationen i Förenta staterna som med sina sex miljoner judar 
enligt Breivik har ett ”avsevärt judiskt problem” (Breivik 2011, s. 1167). 
Breiviks filosemitism är uppenbart villkorad. Goda judar skall idealt 
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befinna sig i Israel och ägna sig åt att expandera landet på palestini-
ers bekostnad och där vill Breivik gärna hjälpa till. Judar som envisas 
med att stanna kvar i Europa måste ansluta sig till den antimuslimska 
kampen. ”Neutralitet i denna fråga är inte ett alternativ” (Breivik 2011, 
s. 1374). Judar som inte förstår att uppföra sig enligt hans plan klassifi-
ceras som förrädare. När den nationalistiska revolutionen segrat skall 
Europa omvandlas till en monokulturellt kristen kontinent och då finns 
ingen plats för judar längre. 

Det element Breivik hämtar från modern vitmaktideologi som är av 
störst vikt för denna rättegång är det ledarlösa motståndets strategi som 
uppstod i Förenta staterna mot slutet av 1970-talet–början av 1980-talet, 
när ledande vita rasister som Louis Beam, David Lane, Robert Matthews, 
James Mason, Ben Klassen och William Pierce började inse att slaget om 
den federala makten var förlorad. Rasens fiender sades kontrollera Vita 
huset och Kongressen genom en hemlig skuggregering, ofta benämnd 
ZOG, den sionistiska ockupationsregimen. Då polis och säkerhetstjänst 
inte längre kunde betraktas som allierade vore det riskabelt för vita rasis-
ter att enbart organisera sig i traditionella, medlemsbaserade rörelser som 
kunde övervakas och infiltreras. Motståndet skulle i stället byggas på en 
bodelning mellan en öppen gren av politiker, propagandacentrum och 
ideologer som skulle hålla sig inom lagens ramar och en underjordisk 
gren av väpnade celler och enskilda mördare (lone wolf assassins) som 
själva ansvarade för att finansiera, planera och genomföra operationer, 
utan order uppifrån (Gardell 2003; Beam 1992). I Förenta staterna kom 
strategiskiftet till uttryck i en rad ariska gerillagrupper, rasistiska serie-
mördare och bombattentat, däribland bomben mot det federala kon-
torskomplexet i Oklahoma City 1995, som Breivik ser som exemplarisk. 
Med vitmaktmiljöns globalisering under 1990-talet – med internet och 
vitmaktmusik som viktiga drivkrafter – kom strategin att anammas av 
grupperingar i Europa, inklusive Sverige, där den bland andra inspirerade 
Lasermannen och under senare tid Lasermannen II (Peter Mangs) och 
Den nationalsocialistiska underjorden i Tyskland som Breivik direkt refe-
rerade till i rätten som hjältemodiga bröder i kampen. Av kompendiet är 
det uppenbart att Breivik har anammat det ledarlösa motståndets strategi. 
Den tempelriddarorden Breivik utger sig för att tillhöra är inte en organi-
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sation utan en ”decentraliserad plattform för självorganiserad handling” 
(Breivik 2011, s. 828), och han varnar för att upprepa det misstag som 
begicks av Det tysta brödraskapet (Brüder Schweigen, eller The Order) 
– en arisk gerillagrupp som opererade i nordvästra USA i början av 1980-
talet och som har kultstatus i vitmaktmiljön. Brödraskapet växte till ett 
hundratal medlemmar och kunde spåras för att de stod i kontakt med 
varandra. Idealt, menar Breivik, skulle de ha delat upp sig i 50–100 celler 
och avbrutit all kontakt mellan sig (Breivik 2011, s. 845). Breivik betonar 
att varje ”patriot” som väljer riddarens väg – ”en väg av styrka och ära, 
mod och martyrskap” – ”av praktiska skäl måste ge upp eventuella med-
lemskap i [öppna antimuslimska] organisationer” – precis som han själv 
gjorde – för att inte deras våldshandlingar skall skada partierna (Breivik 
2011, s. 831). Krigaren blir en del i ett ”nätverk av celler, spridda runt om 
i Europa, som fungerar utan centralkommando” och ”utan att avvakta 
order uppifrån. Din skyldighet som rättfärdighetsriddare/ cell kommen-
dant är att agera på eget initiativ” (Breivik 2011, s. 837). Som en service 
till det tänkta underjordiska nätverk av kristna riddare Breivik talar till 
förmedlar han information om hur man skaffar vapen, hur man byg-
ger bomber och hur man producerar kemiska och biologiska stridsvapen 
(som mjältbrandsbakterier) som Breivik funnit på gör-det-själv-hemsidor 
i cyberspace, som exempelvis Douchermann’s Chemistry Page.4

5. Element ur högerkristen teologi. Breivik ser sig som ”100 % kristen” 
men inte ”överdrivet religiös” och betonar mer det kristna kulturarvet 
än någon personlig relation till Gud. Han ser dagens kyrka som en del 
av problemet. Den institution som skulle vara moralens och traditionens 
väktare har förfallit till prästvigning av kvinnor och homosexuella, för-
slappad kyskhet, godkännande av abort och religionsdialog med musli-
mer (Breivik 2011, s. 1138, 1222). Breivik söker sig i stället över  Atlanten 
till högerkristna predikanter som Joseph Francis Farah och Michael 
Bradley, som är populära i milisrörelsen och bland Tea Party-aktivister 
och som han funnit via forum som World Net Daily. ”Gud vill inte att 
du skall vara en mes [pyse, wimp] och han förväntar sig att var och en 

4. Douchermann’s Chemistry and Pyrotechnics Tutorials and other information, finns 
på http://williestop.tripod.com, se även http://www.survivalblog.com.

http://williestop.tripod.com/
http://www.survivalblog.com
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av oss lär sig hur man krigar mot varje fiende som kommer i vår väg”, 
skriver Breivik (2011, s. 1333),5 och lyfter fram Lukas 22:36 (här i 1917 
års översättning): ”den som icke har något svärd, han sälje sin mantel 
och köpe sig ett sådant”. Efter segern skall Europa bli hundraprocentigt 
kristet, men ateister skall ha samma rättigheter förutsatt att de är ateister 
på rätt sätt, det vill säga utfäster sig att vara kulturellt kristna. De olika 
kyrkorna skall förena sig under en hårdför ”korsfararpåve” och en kristen 
kongress med religiösa, militära och politiska ledare skall sammankallas 
för att utarbeta Europas kristna och kulturella plattform. Kyrkan skall ha 
vikta platser i parlamentet och agera rådgivare åt regeringen, men inte ha 
vetorätt. Kristendom kommer att vara kontinentens enda officiella reli-
gion och kyrkan skall ges ett bestämmande inflytande över skolschema 
och myndighetsutövning. 

6. Tempelriddartraditionen. Breivik inkluderar långa utdrag ur den fran-
ske abboten Bernhard av Clairvaux regelverk En hyllning till den nya 
riddar ordern som skrevs för den ursprungliga Tempelherreorden ca 1132. 
Breivik är inte den förste att tala om en återuppstånden tempelriddar-
orden. Tempelriddarmystik och jakten på den heliga graalen har sedan 
1700-talet varit en integrerad del i den västerländska esoteriska traditio-
nen och med Sir Walter Scotts nationalromantiska epos Ivanhoe (1819) 
gjorde tempelriddarna insteg i den folkliga föreställningsvärlden. Under 
1800-talet uppstod en serie tempelriddarordnar, vanligen som en del av 
nykterhetsrörelsen och med frimurarliknande orientering. Dagens tem-
pelriddare utgörs vanligen av distingerade gentlemän, vilka chockades då 
Breivik genomförde terrorattentat i deras namn. Utanför den högborger-
ligt kristna mystikens värld har tempelriddarna emellertid också attrahe-
rat vita rasister. Nationalromantiska föreställningar vävda kring tempel-
riddarna var en inspirationskälla för de kristna riddarna i Ku Klux Klan 
och i den tyska völkisch-miljön uppstod ett antal arisk-kristna hemliga 

5. Taget från Battle Verses of the Bible, från webbplatsen Bible-Knowledge.com (http://
www.bible-knowledge.com/battle-verses-of-the-bible, hämtat 31 oktober 2011). Återfinns 
idag (26 februari 2013) på sidan God Will Give You His Strength, Boldness, and Courage 
to Walk With His Anointing, från samma webbplats (http://www.bible-knowledge.com/
god-will-give-you-what-you-need-to-walk-with-his-anointing).

http://www.bible-knowledge.com/battle-verses-of-the-bible/
http://www.bible-knowledge.com/battle-verses-of-the-bible/
http://www.bible-knowledge.com/god-will-give-you-what-you-need-to-walk-with-his-anointing
http://www.bible-knowledge.com/god-will-give-you-what-you-need-to-walk-with-his-anointing
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sällskap, som exempelvis Ordo Novi Templi, grundat 1907 av Jörg Lanz 
von Liebenfels, vars ariosofi (läran om den ariska rasens gudomlighet) 
skulle bäras vidare in i Tredje riket genom bland andra Reichs führer-SS 
Heinrich Himmler för vilken (de föreställt ariska) tempelriddarna stod 
modell för SS och dess ockulta uppdrag (Goodrick-Clarke 1992). 

Att självutnämnda krigare i dagens militant antimuslimska miljö 
skulle inspireras av tempelriddarna är knappast förvånande. Breivik är 
inte ensam om sina romantiserade korsriddardrömmar och var heller inte 
först. English Defence League och den vidare kontrajihadistiska miljön 
hyllar tempelriddarna och andra korsfarare som historiska förebilder att 
modellera dagens kamp på. Breivik skriver ingående om den tempelrid-
darorden han påstår sig tillhöra, dess befälsordning, initiationsriter, heral-
dik, medaljer, begravningsceremonier, militära utrustning och träning, 
samt dess gudagivna uppdrag att försvara det kristna fäderneslandet, 
utrota marxismen och rena Europa från islam (Breivik 2011, s. 842–918, 
926–976, 1074–1123). I likhet med Ancient Order of the Templar Knights, 
en antimuslimsk och antikommunistisk riddarorden som företräds av Paul 
Ray, en av EDL:s grundare och som efter interna strider i EDL:s ledning 
bosatte sig på Malta, är Breiviks orden inte en organisation i traditionell 
bemärkelse utan en idé, en vision med performativ funktion, som använder 
sig av tempelriddarsymbolik och ikonografi för att skapa den stämning, 
inställning och riktning han uppfattar nödvändig. Av samma anledning 
är miljön full med referenser till Karl Martell, den frankiske furste som 
besegrade de iberiska morerna i slaget vid Poitiers 732 och Johan III Sobie-
ski, den polske furste som besegrade ottomanerna vid Wiens portar 1683. 
Budskapet är att det kristna Europa åter står inför samma ärkefiende var-
för de slumrande krigarinstinkter som ligger förborgade i den vite kristne 
mannens natur måste väckas till liv för att producera hjältar av samma 
kaliber på det att muslimerna och förrädarna skall kunna tillintetgöras. 
I en text från 2009 skriver Fjordman att det är hög tid för en ny Karl 
Martell att stiga fram för att leda striden mot islam, en maning  Breivik 
svarade på. I kompendiet hänvisar Breivik till Martell 55 gånger och en 
av de utmärkelser hans tempelriddare kan föräras är Karl Martells och 
Johan III Sobieskis medalj för exceptionella insatser mot multikulturalism 
och islamiseringen av Europa. I slutet av kompendiet har Breivik bifogat 
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marknadsföringsbilder på sig själv. På den bild där han framträder i tem-
pelriddaruniform bär han den medaljen på bröstet.  Breiviks berättelse om 
tempelriddarorden bör således inte ses som en beskrivning av en befintlig 
organisation utan som en performativ utsaga som avser att skapa det den 
hänvisar till: ett avantgarde av heroiska korsfarare som banar väg för en 
paneuropeisk och nationalistisk revolution. Visionen är distinkt fascistisk. 
Udden är riktad mot den inre fienden – kulturmarxister, multikulturalis-
ter och feminister – vars strävan efter jämlikhet och alla människors lika 
värde hotar tillintetgöra kristendomen och de europeiska kulturerna och 
öppnar för en islamisk kolonisering. Breivik betonar att islamiseringen av 
Europa endast är en ”sekundär infektion”: ”Västeuropa har blivit svagt 
och dekadent och kommer att bli fullständigt kulturellt utrotat om vi inte 
lyckas förverkliga en andra europeisk renässans och hela den skada som 
åstadkommits” (Breivik 2011, s. 1354).6

Kontrajihadister
Breivik hade omfattande kontakter i England. Han var länkad till 600 
medlemmar i English Defence League via Facebook och sände sitt mani-
fest till 250 utvalda mottagare i England, varav majoriteten var medlem-
mar i EDL eller British National Party. Bakom EDL står mångmiljonären 
6. Breivik skriver (i originalets engelska):

The PCCTS, Knights Templar is a European indigenous rights movement and 
a Crusader movement (anti-Jihad movement), a part of the pan-European 
and national resistance movement. In a way it is a conservative revolutionary 
movement.

By propagating and defending Christendom we simply mean that we want to 
halt the cultural Marxist/multiculturalist attacks and systematic deconstruction 
on our Christian cultures and the Church itself and to reverse the de-Christiani- 
sation of Europe. The biggest threat to Europe is the cultural Marxist/multicul- 
turalist political doctrine of “extreme egalitarian emotionalism”. This type of 
political stance involves destroying Christendom, the Church, our European 
cultures and identities and opening up our borders to Islamic colonisation. The 
Islamisation of Europe is merely a “secondary infection”. Western Europe has 
grown weak and decadent and will be completely annihilated culturally unless 
we succeed to implement a second European renaissance and reverse the damage 
done (Breivik 2011, s. 1354).
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Alan Lake, som våren 2009 kopplade samman fotbollshuliganer, skinn-
skallar, högerextremister och ”patrioter” i en antimuslimsk kamporgani-
sation som skulle ta striden till gatorna. EDL har utmärkt sig för aggres-
siva demonstrationer genom bostadsområden med många muslimska 
invånare – inte helt olikt den tidiga Ku Klux Klans rituella marscher 
genom svarta bostadsområden. Fjordman hälsade EDL med entusiasm 
som ”modiga män och kvinnor som efter år av förnedring och degrade-
ring slutligen har tröttnat på att behöva bevittna hur ondskefulla grupper 
och organisationer från andra delar av välden tillåtits kolonisera deras 
land”. ”De representerar potential och hopp. Därför stöder jag EDL:s 
kamp och därför bör också du göra det” (Fjordman 2011). I september 
2009 bjöds Lake till Sverige av Kent Ekeroth, internationell talesperson 
för Sverigedemokraterna, för ett seminarium om kampen mot islamise-
ringen och Ekeroth lade upp Lakes rekommendationer om hur kampen 
skall föras på Youtube.7 Kopplade till paraplynätverket Stop Islamisa-
tion of Europe uppstod liknande ”defence leagues” i Danmark, Finland, 
 Frankrike, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Tyskland och Sverige. 
Sommaren 2010 bildades Swedish Defence League genom stöd från brö-
derna Ekeroths antiislamiseringskampanj och under senhösten samma år 
bildades Norwegian Defence League. Oavsett om Breivik var medlem i 
NDL eller inte – här går uppgifterna isär och Breivik bör i linje med det 
ledarlösa motståndets strategi hur som helst förneka det – har både SDL 
och NDL på grund av dysfunktionellt ledarskap, interna stridigheter och 
(åtminstone i Sverige) konflikter med mer klassiskt orienterade national-
socialistiska kampgrupper, inte kommit i närheten av att matcha EDL:s 
betydelse. Men ambitionen finns. 

Alan Lake driver 4 Freedoms Community som är ett av de webbforum 
som knyter samman ideologer, partier och kampgrupper i den kontra-
jihadistiska miljö som Breivik imponerades av. Lake ledde den brittiska 
grenen av Center for Vigilant Freedom (tidigare 910 Group), grundad av 
amerikanen Edward S. May – som driver bloggarna Gates of Vienna och 
Brussels Journal, som Fjordman publicerar sig i och som Breivik regel-
bundet läste. År 2007 föreslog May att det antimuslimska samarbetet 

7. ”Seminar about Islamization, Speaker: Alan Lake”, upplagd av Kent Ekeroth (http://
www.youtube.com/watch?v=GMzFFm2V4QE, hämtat 13 augusti 2011).

http://www.youtube.com/watch?v=GMzFFm2V4QE
http://www.youtube.com/watch?v=GMzFFm2V4QE
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borde förtätas och ett första möte med speciellt inbjudna nyckelpersoner 
runt om i Europa sammankallades i Köpenhamn, med Anders  Gravers 
Pedersen, ledare för Stop Islamiseringen af Danmark, som värd. Från 
Norge deltog Peder Nøstvold Jensen och från Sverige SD:s Ted Ekeroth, 
bloggaren Fröken Sverige (med bloggen I mitt  Sverige) och ”Reinhard” 
från Forum mot islamisering, som alla är kopplade till Sverigedemokra-
terna. Därefter har årliga antimuslimska ”top summits” hållits i Bryssel 
2007, Wien 2008, Köpenhamn 2009, Zürich 2010 och Strasbourg 2011. 
Vid toppmötena varvades landrapporter med föreläsningar från antimus-
limska stjärnor som Robert Spencer, Pamela Geller, Serge Trifkovic och 
Bat Ye’or och arbetsgrupper som diskuterade juridik, strategier och visio-
ner. Kampen mot islam skulle föras på många nivåer: genom lagförslag 
(förbjud slöjor, minareter, moskéer), gatukamp (efter EDL:s recept), soci-
ala medier (där man redan var starka), direkt aktion (mot moskébyggen 
och muslimska centrum) och parlamenten (ett av Brysselmötets semina-
rier hölls i EU-parlamentet, ett i det flamländska parlamentet och topp-
mötena har gästats av parlamentsledamöter från olika länder). Enligt May 
är idén inte ”att få alla att gå med i samma organisation: Gud förbjude!” 
I stället förespråkas ett ledarlöst motstånd i ett ”nätverk av nätverk” utan 
”kommandokedja”. Det ”finns ingen partilinje. Ingen som kontrollerar 
vad som sker. Enhet skapas genom en gemensam målsättning. Allt annat 
är detaljer”. ”Vi måste förbereda oss för den hårda tid som ligger framför 
oss”, förklarade May, ty ”Europa kommer att störta samman i inbördes-
krig i en närliggande framtid” (May 2007).

Föreställningen om ett nära förestående eller redan påbörjat inbördes-
krig som närs i den kontrajihadistiska miljön genomsyrar Breiviks kom-
pendium. Som jag sade i inledningen manar de ideologer vars texter han 
infogar inte nödvändigtvis till våld. Däremot ligger våldet ofta inbäddat i 
talet, som dess logiska konsekvens, i den stund ord omvandlas till hand-
ling. För Fjordman, som Breivik citerar, går vi mot en serie inbördeskrig i 
ett av multikulturalismen försvagat Europa. ”Givet Europeiska unionens 
gränslösa natur kommer kriget knappast begränsas till en nation. Det 
kommer att skapa en dominoeffekt och muslimerna kommer åter att 
utvisas från Europa, efter storskaliga blodbad och miljoner döda konti-
nenten över” (Fjordman 2005, inkluderad i Breivik 2011, s. 741). Begäret 
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är uppenbart: genom krigets renande stålbad kommer den eftertraktade 
pånyttfödelsen. Breivik citerar Fjordman igen: ”Genom att bokstavli-
gen sätta kniven mot Europas strupe kommer den islamiska världen 
tvinga européerna att återskapa sig själva eller dö. Europa kommer att gå 
genom en turbulent period av smärtsam, men nödvändig pånyttfödelse” 
( Fjordman 2006, citerad i Breivik 2011, s. 742).

Det är till den, i grunden fascistiska, vision Breivik ansluter sig. Upp-
fylld av romantiska manliga krigarideal i termer av heroism, kamp, heder 
och ära vill han vara en del av en revolutionär nationalistisk uppgörelse 
med idén om jämlikhet och varje människas lika värde till förmån för 
ett monokulturellt, moralkonservativt och patriarkalt Europa som renat 
från främlingars och politiska motståndares fördärvliga inflytande reser 
sig ur dekadansen för att återta sin givna position som världssamfundets 
ledande civilisation. Visionen är ingalunda ny utan känns igen från den 
tidiga 1900-talshistoria som störtade världen i brand. Breivik är således 
inget mysterium utan en produkt av en politisk miljö som han i sin tur 
vill inspirera till efterföljd.
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Epilog

Mitt sakkunniganförande framfördes den 4 juni 2012. Breivik lyssnade 
koncentrerat och när jag var framme vid konklusionen – att han inte 
var något mysterium utan kunde förstås som en fascist, som uppfylld av 
romantiska manliga krigarideal ville vara en del av en nationalistisk upp-
görelse med idén om jämlikhet och varje människas lika värde till för-
mån för ett monokulturellt, moralkonservativt och patriarkalt Europa 
som renat från främlingars och politiska motståndares korrumperande 
inflytande skulle resa sig ur dekadansen för att återta sin givna position 
som världssamfundets ledande civilisation – nickade han nöjd. Jag hade 
förstått. 

Då rätten gav Breivik möjlighet att kommentera min framställan, 
hade han endast ett tillägg att göra. Breivik ansåg att det inte riktigt 
kommit fram att det faktiskt fanns en militant nationalistisk våldstradi-
tion som han ville skriva in sig i. ”Har det funnits ett motstånd i Norge 
efter andra världskriget fram till i dag?” frågade Breivik. ”Har det skett 
politiskt motiverade våldsaktioner?” frågade han, retoriskt. ”Jag tänkte 
ta några exempel på detta” … eftersom ”de flesta ju blev överraskade då 
de fann ut att det inte var islamister som genomförde 22/7”. Breivik slog 
fast att ”högerorienterade individer har brukat våld systematiskt. Det har 
varit väldigt många tillfällen. Det har varit uppemot 40 angrepp i Norge. 
Några har varit mot vänsterorienterade, några mot invandrare, så man 
kan nästan dela in dem i två kategorier: rasistiskt motiverade [attacker] 
och [attacker] mot vänsterorienterade människor.” Dessa attacker, fort-
satte Breivik, inkluderade åtminstone sju mord, femton mordbränder och 
fem bombattentat. Räknar man in hot och misshandel blir det mer än 
ett tusental angrepp. ”I Sverige är antalet högre.” Därefter började Breivik 
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metodiskt lista en serie högerextrema attacker: mot Blitz1, förstamaj tåg, 
ett bokcafé, en moské, ett islamiskt center, mord på invandrare, afrika-
ner, en somalier, en marockan, en indier, år efter år. Breivik anförde att 
dessa våldsdåd kunde ses som ”patetiska”, men att han såg förövarna som 
”hjältar” vars dåd han ”beundrar” (Breivik 2012b). Breivik hoppades att 
han med den 22 juli hade satt en ny standard för andra att överträffa: ”Jag 
har genomfört den mest sofistikerade, spektakulära och det mest bru-
tala politiska attentat begånget av en militant nationalist i Europa sedan 
andra världskriget” (Breivik 2012a).

Det bör betonas att jag inte var ensam om min bedömning av  Breiviks 
politiska hemvist och bevekelsegrunder. De sex sakkunniga som kallats 
för att rätten skulle få ett kunskapsunderlag om de politiska miljöer och 
traditioner som influerat Breivik var påfallande eniga om att förövaren 
knappast var ensam om sina åsikter, att han politiskt kunde placeras i 
den fascistiska idétraditionen och att det inte var ovanligt att terroris-
ter anser det rätt att döda för att uppnå den högre målsättning de vill 
förverkliga. 

Domarna tog uppenbarligen intryck. Den 24 augusti 2012 dömdes 
Breivik till lagens strängaste straff, då han ansågs juridiskt tillräknelig och 
därför ansvarig för sina handlingar. Domarna fann förvisso hans åsikter 
förkastliga, men noterade att hans konspirationsteorier, tal om inbördes-
krig och hans målsättning att gripa makten och fördriva muslimerna ut 
ur Europa florerade i högerextrema kretsar. De konstaterade att de ter-
mer Husby och Sørheim tagit för neologismer, som ”national darwinist”, 
”självmordsmarxist” och ”självmordshumanist”, länge brukats i höger-
extrema miljöer och att hans hänvisning till Tempelherreorden snarast 
skulle ses som ett led i en programförklaring med avsikt att rekrytera fler 
till den kamp han såg sig vara en del av.2

1. Autonomt ungdomshus och samlingspunkt för vänsterradikal utomparlamentarisk 
aktivism i Oslo, grundat 1982 (hemsida: http://www.blitz.no). 
2. Oslo tingrett – Dom. 22. juli-saken. Strafferett. Drap. Terror. Tilregnelighet. Forvaring. 
Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. straffeloven § 148 første ledd 1. straffalterna-
tiv og § 233 første og annet ledd, og § 233 første og annet ledd, jf. § 49, og straffeloven § 147a 
første ledd bokstav b, jf. § 233 første og annet ledd, og § 233 første og annet ledd, jf. § 49. Oslo 
tingrett, 24 augusti 2012 i sak TOSLO-2011-118627-24.

http://www.blitz.no
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