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Sammanfattning 

 
Det senaste Riksdagsvalet blev ett segertåg för det främlingsfientliga, populistiska partiet, 
Sverigedemokraterna. Riksdagsspärren på fyra procent klarade dock inte partiet och 
procentuellt sätt kunde partiet tillskriva sig knappt tre procent av svenska folkets röster. Att 
jag i inledningen av sammanfattningen kallade valet för ett segertåg för partiet omfattas av 
andra faktorer än enbart nästan representation i Riksdagen. I efterskalvet av partiets 
valframgångar dök det upp frågor hos mig framför allt det minst sagt förvirrade förhållandet 
som samhället uppvisar gentemot Sverigedemokraterna. Det framkom tämligen snabbt hur 
komplext och snårigt det var för framför allt politiker, debattörer och media att debattera med 
partiet. Under den tidsperiod som uppsatsens empiriska material omfattas av återfinns en rad 
argument som både innehåller motsägelser och argument som är dåligt underbygga.   
 
 
Intentionen med uppsatsen blev således att dels genomföra en beskrivande idéanalys samt en 
argumentationsanalys av centrala argument som varit de mest framträdande i hur en effektiv 
debatt med partiet kan gå tillväga. För att kunna genomföra uppsatsen utkristalliserades tre 
frågeställningar. 
 
 – vilken typ av pro och contra- argument lyfts fram i debatten kring Sverigedemokraterna? 
 
– vilka är huvudaktörerna till framförda argument och utkristalliseras det några skillnader utifrån det empiriska 
materialet? 
 
– vad säger den befintliga forskningen inom ämnesområdet om de argument som framförs? 
 
Uppsatsens resultat tar fasta på två sammanfattande punkter. Dels påvisar uppsatsens 
sammanställning hur komplext och komplicerat förhållandet till Sverigedemokraterna faktiskt 
är och hur svårt det har varit för samhället att finna en effektiv strategi i bemötandet av 
partiet. Oeffektiva strategier såsom strutsteknik och moraliska argument som egentligen 
enbart spela Sverigedemokraterna i händerna och således lett till ett ökat intresse för partiet 
har varit den ledande strategin. Andra punkten omfattar uppsatsens unikhet i det faktum att 
uppsatsen är den första sammanfattningen och sammanställning av argument i debatten. Min 
förhoppning är att uppsatsen kan vara ett hjälpmedel och förhoppningsvis leda debatten 
framåt.  
 
 
 
 
Nyckelord: Argumentationsanalys, beskrivande idéanalys, Sverigedemokraterna, 
främlingsfientlighet, debatt 
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1. Inledning 
Under de senaste tjugo åren har en anmärkningsvärd trend spridit sig genom de europeiska 

länderna. En trend som har inneburit att allt fler partier med främlingsfientliga värderingar har 

tagit steget in parlament och in i det offentliga politiska livet.1 I de flesta europeiska länderna 

återfinns det idag politiska partier med kontroversiella värderingar inom främst det 

invandrarpolitiska området. Bland annat så har partier med främlingsfientlig agenda såsom 

Jörg Haiders, Österrikes Frihetsparti (FPÖ) samt Alliansen för Österrikes framtid (BZÖ), 

Jean-Marie Le Pens, Nationella Fronten (FN) rönt stora framgångar i sina respektive länder. 

Storbritannien som haft en historisk och traditionellt svag högerextremism har sedan början 

av 2000-talet sett en markant ökning av sympatisörer till det Brittiska Nationella Partiet 

(BNP).2 Även i Skandinavien har ökningen av väljarstöd till främlingsfientliga och 

populistiska partier stadigt växt. I våra grannländer Norge och Danmark återfinns de 

populistiska partierna Framskrittspartiet samt Dansk Folkeparti som båda regerar ihop med 

etablerade politiska partier på nationell nivå. I denna grupp av partier räknas också vårt 

svenska parti Sverigedemokraterna in. Gemensamt för samtliga partier är en grundtanke om 

en kategorisering av människor. En exkludering av de individer som inte anse tillhöra ”folket” 

är det drivande målet.3  

 

Precis som sina kollegor ute i Europa har Sverigedemokraterna ökat sitt folkliga stöd under de 

senaste tio åren. Vilket resulterade i ett av de mest framgångsrika valen i partiets historia 

2006. Då partiet fick hela 2.95 procent av väljarnas röster. Konsekvensen av detta blev att 

partiet fick ett markant inflytande i landets kommuner och i inte mindre än 144 av dessa kom 

partiet in i kommunfullmäktige, och i hela 41 av dessa kommuner i egenskap av 

vågmästarroll.4 Efter valet 2006 har Sverigedemokraterna enligt olika undersökningar 

kontinuerligt ökat sitt stöd bland befolkningen.5  

 

I en Sifo-undersökning som redovisades i december 2008 uppvisade Sverigedemokraterna ett 

av de största väljarstöd partiet någonsin fått på 4,5 procent, vilket om det skulle hållas 

riksdagsval hade inneburit att riksdagsgränsen på 4 procent hade överstigits och 

Sverigedemokraterna tagit plats i Riksdagen. I de senaste opinionsundersökningarna som 

                                                 
1 Eatwell & Mudde 2004 
2 Eatwell & Mudde 2004 
3 Lodenius & Wingborg 2009 
4 Lodenius & Wingborg 2009 
5 Se bilaga 1 för mer information 
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genomfördes i april i år (2009) har partiet haft ett väljarstöd mellan 2,8 procent (Sifo) upp till 

4,9 (Sentio) beroende på vilket mättinstitut som har genomfört undersökningen.6 Även då 

väljarstödet varierar konkurrerar Sverigedemokraterna på allvar med de etablerade partierna 

angående väljarröster.   

 

Det allmänna förhållningssättet gentemot Sverigedemokraterna är delat i två läger. De som 

anser att debattera med Sverigedemokraterna monterar ner de föreställningar som finns kring 

partiet och leder till att deras politik får granskas och sättas i alternativ till de andra partiernas 

som i sin tur leder till en minskning av väljarstöd för Sd. En annan ståndpunkt som är 

framträdande när Sverigedemokraternas politik debatteras är ett förhållningssätt som innebär 

en tysthet gentemot partiet. Anledningen till att tillskriva partiet så lite både medial såsom 

annan uppmärksamhet beror på att man vill legitimera partiet i minsta möjliga mån. Kritiker 

menar på att om en alltför stor uppmärksamhet riktas mot partiet leder detta till att 

allmänheten likställer partiet med vilket annat politiskt parti som helst. Exempel på det 

sistnämnda förhållningssätt återfinns i den debatt som följde efter det att TV4 klargjorde att 

de politiska partierna skulle få köpa reklamtid i kanalen inför EU-parlamentsvalet. 

Erbjudandet om reklamtid skulle endast gälla för riksdagspartierna. Flera mindre partier 

motsatte sig och hävdade att TV4 diskriminerade mindre partier. Ett av dessa partier var 

Sverigedemokraterna samt Junilistan varav det senaste partiet till slut fick köpa reklamtid 

trots att de inte är representerade i riksdagen. Sverigedemokraterna däremot var ej välkomna.7   

Desto mindre uppmärksamhet som partiet får desto färre väljare och sympatisörer antas 

partiet få.8   

 

Efter valet 1991 då det populistiska partiet Ny Demokrati trädde in i Riksdagen har de 

etablerade partierna använt sig av en konsensusliknande modell då nya partier utmanar och 

söker Riksdagsmandat. Genom en öppenhet och diskussion har Riksdagspartierna mött 

utmanande partier och argumenterat med och emot dessa, alla partier förutom 

Sverigedemokraterna. Socialdemokraternas partiledare Mona Salin valde 2007 att ställa upp i 

en debatt med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Även dåvarande 

partiledaren för Fp, Lars Leijonborg mötte Sverigedemokraternas Sten Andersson i en duell 

2002. Utöver detta återfinns det få partiledardebatter med Sverigedemokraterna på ett 

                                                 
6 Se bilaga 1 för mer information 
7 http://www.dn.se/opinion/debatt/tv4-diskriminerar-sverigedemokraterna-1.856753 hämtat 2009-05-18 
8 Detta antagandet är mitt egna efter noggrann granskning av ämnesområdet inför uppsatsarbetet. Kommer 
längre fram i uppsatsen att påvisa dessa två läger.  
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nationellt plan. Under de senaste åren har det uppkommit allt fler så kallade policydokument 

från de etablerade partierna hur de skall förhålla sig gentemot Sverigedemokraterna. Utifrån 

dokumentet kan det urskönjas olika strategier gentemot partiet. Moderaterna slår själva fast att 

de inte skall samarbeta, sätta sig i ett beroendeförhållande eller öppet debattera med 

Sverigedemokraterna. Anledningen till avståndstagandet är enligt moderaterna att 

Sverigedemokraterna är ett politiskt och ekonomiskt oansvarigt parti och debatterar 

samhällsproblemen i första hand med väljarna och inte Sverigedemokrater.9 

Socialdemokraternas före detta partisekreterare Marita Ulvskog och socialdemokraternas 

ordförande i demokratigruppen, Mats Johansson skrev i en debattartikel i Aftonbladet i 

januari 2008 att partiet nu skulle bemöta Sverigedemokraternas hetspropaganda som hon själv 

uttryckte det. Den förra strategin som partiet tidigare hade använts av visade sig vara felaktig 

och den nya strategin går istället ut på att bemöta Sverigedemokraterna med öppen debatt. 

Dock vill Ulvskog påpeka att partiet inte kommer att samarbeta, göra sig beroende eller stödja 

Sverigedemokraterna.10   

 

Men faktum kvarstår att den senaste partiledardebatten med Sverigedemokraterna tillsammans 

med något av de etablerade partierna inträffade senast 2007. Vad händer om 

Sverigedemokraterna hamnar över fyra procentspärren i valet 2010 vilket leder till att partiet 

tar plats i Riksdagen samtidigt som det inte har fört någon kritisk debatt med partiet. Den 

politiska kartan kommer i således att ritas om kraftigt. Därför är det viktigt att frågan 

angående de argument som framförs i debatt med Sverigedemokraterna analyseras och 

redovisas. Detta leder oss fram till uppsatsens huvudsakliga syfte. 

 

2. Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att redovisa, kartlägga, och analysera de argument som 

används i debatten om hur man effektivast bemöter Sverigedemokraterna som lyfts upp på 

ledar – och debattsidor samt i krönikor i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten 

samt Aftonbladet.   

  

 

                                                 
9 http://www.politikerbloggen.se/2006/11/28/67/ hämtat 2009-05-29 
10 http://www.aftonbladet.se/debatt/article1657089.ab hämtat 2009-05-25 



 8 

3. Uppsatsens frågeställningar   
För att besvara uppsatsens syfte krävs det att syftet bryts ner i mindre frågeställningar som i 

senare avsnitt av uppsatsen skall ligga till grund för en besvarning av uppsatsen problem och 

syfte. För att besvara syftet har tre övergripande frågeställningar valts.  

 

- vilken typ av pro och contra- argument lyfts fram i debatten kring 

Sverigedemokraterna? 

 

Frågeställningen är viktig att besvara då det är av stor vikt av att finna de särarter som finns i 

de framförda argumenten för att analysera och kartlägga hur debatten med 

Sverigedemokraterna tas.  

 

- vilka är huvudaktörerna till framförda argument och utkristalliseras det några 

skillnader utifrån det empiriska materialet? 

 

Andra frågeställningen besvarar om det finns någon aktör som är mer drivande i debatten. 

Samt om det finns skillnader i argument utifrån vem som är sändaren av dem. 

Frågeställningen är viktig att beakta då olika strategier av bemötande kan få olika 

konsekvenser.  

 

- vad säger den befintliga forskningen inom ämnesområdet om de argument som 

framförs? 

 

Tredje frågeställning är tänkt att besvaras med hjälp av en argumentationsanalys om det finns 

någon substans och relevans i de framförda argumenten. Intentionen med analys av 

argumenten är att finna svagheter i argumenten och förkasta dessa till förmån för nya och 

starkare diskussionsunderlag i framtida debatter.    
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3.1 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Nedan följer en kort beskrivning av var och ett av 

uppsatsens kapitel för att redan nu få en förståelse för uppsatsens röda tråd.  

 

Kapitel 1. Inledning. Kapitlet är avsett att ge en förberedande kunskap angående det 

ämnesområde som uppsatsen är avsedd att handla om. Anledningen är att läsaren skall få en 

klar och tydlig bild av uppsatsens problemställning tidigt. 

 

Kapitel 2. Syfte. I kapitel två presenteras uppsatsens huvudsakliga syfte.  

 

Kapitel 3. Frågeställningar. För att besvara syftet med uppsatsen krävs det tre specifika 

frågeställningar som tillsammans med den valda metoden skall redovisa ett resultat.  

 

Kapitel 4. Tidigare forskning och aktuell forskningsfront. Kapitel fyra upptar den forskning 

som har bedrivits tidigare samt nuvarande forskningsfront. Uppsatsen tar ansats i befintlig 

forskning och ökar kumulativheten.  

 

Kapitel 5. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet tar avstamp i de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsens analys. Uppsatsens huvudsakliga 

teoretiska utgångspunkt är populism.  

 

Kapitel 6. Metod och material. Här presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för 

uppsatsen. I kapitlet förs även en diskussion angående det empiriska material som ligger till 

grund för uppsatsen.  

 

Kapitel 7. Analys. Kapitlet presenterar det resultat som framkommit utifrån det empiriska 

material som samlats i samt den analys som är genomförd på materialet.  

 

Kapitel 8. Avslutande konklusion. I sista kapitlet redogörs för svaren på uppsatsens 

frågeställningar samt ett avslutande kapitel om kampen mot högerpopulismen.  
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4. Tidigare forskning och aktuell forskningsfront 
I kommande kapitel presenteras den tidigare forskning som har bedrivits inom ämnesområdet. 

Forskning kring populism, främlingsfientlighet, högerextremism och nationalism har bedrivits 

under en längre tidsperiod. I Sverige är Jens Rydgren och Anders Widfeldt ett par av de mest 

framträdande forskarna inom området. Forskning angående främlingsfientlighet, 

högerextremism och rasism har även bedrivits av sociologer, medieforskare men även av 

historiker.  

 

Det har bedrivits en omfattande internationell forskning kring populistiska rörelser och partier 

under de senaste 20 åren. Framför allt har detta skett i länder där populistiska rörelser har varit 

mer än vanligt framträdande inom landets politiska arena. Den svenska forskningen kring 

populistiska rörelser har fram till början av 1990-talet varit begränsad.  

 

Forskningsläget ser dock något annorlunda idag, Sverigedemokraterna ses nu allt mer som ett 

politiskt parti med kontroversiella åsikter som utmanar de etablerade partierna om väljarstöd 

på ett fundamentalt sätt. Detta har föranlett en ökad forskning kring populistiska rörelser i 

Sverige men fortfarande är denna forskning till en viss grad begränsad.11 

 

Som nämnts ovan är Jens Rydgren en av de mest utmärkande forskarna på ämnesområdet, 

högerpopulistiska rörelser och partier och främst Ny demokratis uppgång och fall . Detta görs 

i första hand i Rydgren, Från skattemissnöje till etnisk nationalism (2005), där diskuterar 

Rydgren möjligheterna för vad han kallar RHP-partier (radikala högerpopulistiska partier) att 

utmana de svenska etablerade partierna. Det som framkommer i den bedrivna forskningen att 

det är framför allt strukturella faktorer som talar emot framväxten av populistiska partier.12 I 

svensk politik har invandrarfrågan varit nedtonad till förmån för framför allt den 

socioekonomiska konfliktdimensionen. Politiker, väljare och media har mestadels lyft frågan 

om statens roll inom ekonomisk tillväxt. Rydgren ser Ny demokratis valframgångar i början 

av 1990-talet som en följd av nyliberalism och högervindar från bland annat Moderaterna. 

Dessa vindar blåstes snabbt bort i och med den stora finansiella krisen som sedermera 

                                                 
11 Eatwell & Mudde 2003  
Även historiken Lena Berggren belyser i historisk tidskrift (2002) den begränsade tillgången på vetenskaplig 
forskning angående ultranationalistiska rörelser och partier. 
http://www.historisktidskrift.se/documents/Historisk-Tidskrift-fulltext-2002-3.pdf hämtat den 2009-05-27 
12 Rydgren 2005  
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drabbade Sverige vilket enligt Rydgren har gjort det svårare för RHP-partier att få fäste i 

Sverige.13  

 

Dock avslutar Rydgren med att diskutera eventuella politiska möjlighetsstrukturer för en 

framtida framväxt av RHP-partier. Faktorer som gynnar populistiska rörelser som på senare 

tid återfinns i samhället är bland annat ett minskat förtroende för representativa politiker, 

partiidentifikationen minskar och har gjort väljarna mer rörligare mellan partierna men även 

ett växande främlingsfientligt klimat gynnar RHP-partierna. En växande främlingsfientlighet 

bland en befolkning beror enligt Rydgren på underliggande faktorer såsom arbetslöshet, 

utanförskap, bostadssegregation och ökade klassklyftor. Alla dessa faktorer är komponenter i 

ett samhällsklimat där klyftor mellan människor förstärks och främlingsfientlighet växer sig 

således starkare.14   

 

Även Anders Widfeldt, verksam som statsvetare vid universitetet i Aberdeen har specialiserat 

sig på politiska partier och den skandinaviska högerextremismen. Widfeldt beskriver i sin bok 

Consensus under Threat? Racism and Right-Wing Extremism in Scandinavia (2004) som är 

den första boken på engelska som undersöker och kartlägger den skandinaviska 

högerextremismen. Trots det utbredda liberala förhållningssättet mot människor som har 

präglat de skandinaviska länderna har det ändå infunnit sig en grogrund för både 

högerextremistiska populistiska rörelser och främlingsfientliga subkulturer har påvisat ett 

markant ökat intresse. Widfeldt gör i denna bok en resa från den historia som präglar 

högerextremistiska, främlingsfientliga och populistiska rörelser fram tills idag. I boken 

undersöker även Widfeldt de våldsamma strategierna som högerextremistiska rörelser 

använder sig av. Vidare diskuterar han den generella vardagsrasismen15 som infinner sig 

bland de skandinaviska invånarna och hur vardagsrasism kan kopplas till det ökande 

deltagandet i högerextremistiska subkulturer.       

 

Forskning kring populism och högerextrema politiska rörelser har framför allt bedrivits i de 

europeiska länderna där populistiska partier regerar ihop med etablerade partier på nationell 

                                                 
13 Rydgren 2005 
14 Rydgren 2005 
15 Vardagsrasism är en form av rasism som reproduceras i familjära och under vardagliga rutiner. Vardagsrasism 
uppkommer i situationer som karakteriseras av att individer reagerar mot andra individer som om de skulle vara 
mindre värde på grund av ras, kulturell eller etnisktillhörighet. Vardagsrasism produceras och bekräftigas genom 
språk och beteenden på bland annat arbetsplatser, skolor och i media. Vardagsrasism utövas av både eliten och 
befolkningen.    



 12 

nivå. I Europa återfinns populistiska partier främst i Frankrike, Österrike, Italien, Norge och 

Danmark.  

 

Internationellt sett är en av de mest framstående forskarna, Cas Mudde en av de mest erkända 

som har bedrivit forskning kring extremist, främlings och populistiska rörelser och partier. 

Mudde har genom komparativ metod analyserat flera olika populistiska rörelser i flera 

europeiska länder. Som till exempel i The ideology of the extrem right (2000) där Mudde tittar 

närmare på populistiska och extremistiska rörelser och gör en komparation av deras olika 

ideologiska tankegångar. The ideology of extrem right fokuserar och gör en ansats till att 

undersöka vilken ideologi som ligger i grunden för populistiska partier och om det går att 

generalisera in de flesta av populistiska rörelser och partier i en viss ideologi eller som Mudde 

själv uttrycker det partifamiljer. Resultatet som presenteras påvisar en viss liknelse i de partier 

som undersöks. Då de har olika bakgrunder och till en viss del olika preferenser så konstaterar 

Mudde att det finns fler drag som påminner mycket om varandra i samtliga undersökta partier. 

En kärna av gemensamma drag är xenofobi, en stark nationalistisk känsla där grunden för 

nationen är en homogen befolkning samt en stark motsättning mot hela det rådande politiska 

etablissemanget och den politiska eliten.  

 

En annan framträdande forskare inom området är Tapio Kuure som i Våld, populism och 

extremism i Norden (2003) belyser extremistiska rörelser. Kurre analyserar 28 stycken 

nordiska projekt vars syfte är att motverka rasism, nynazism och högerextremism i de 

nordiska länderna. Resultatet som framkommer är att det infinner sig en specifik generations- 

och könsaspekt i dagens mångkulturella och globaliserande samhälle. Generationer som växer 

upp i dagens samhälle möter andra etniciteter på ett annorlunda sätt än tidigare generationer. I 

dessa kulturmöten uppstår och utvecklas konflikter som är sammansätta av ett flertal faktorer 

såsom, kön, generation, sexualitet samt etnicitet. För att motverka dessa konflikter menar 

Kurre att det krävs en intensiv samhällsverksamhet från olika instanser i samhället, allt från 

politiska beslutsfattare, organisationer, olika typer av myndigheter såsom skola och 

rättsväsende krävs för att samverka och motverka etniska konflikter. Kurre avslutar med att 

diskutera kring rasism och hur problemet med rasism inte kommer att försvinna utan 

problemen kring etnicitet enbart kommer att omvandlas och omformuleras till frågor kring 

invandring, arbetsmarknad, integration, religion och kön. Kurre anser att dessa frågor kräver 

en politisk debatt och värdediskussion men samtidigt ställer han sig frågande till om det 

svenska politiska systemet är tillräcklig utvecklat för att bemöta dessa frågor.   
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Utöver forskning på området har även journalister bedrivit undersökande och omfattande 

beskrivningar av populistiska rörelser och partier. Bland annat har Arenagruppen givit ut 

litteratur som kartlägger bland annat Sverigedemokraterna. Detta har skett i böckerna 

Högerpopulismen - en antologi om Sverigedemokraterna samt Slaget om svenskheten - ta 

debatten med Sverigedemokraterna.   

 

Expo (grundat av Stieg Larsson) arbetar med att kartlägga och analysera antidemokratiska, 

högerextremistiska och rasistiska trender i Skandinavien. Expos huvuduppgifter är att upplysa 

och öka kunskapen kring främlingsfientlighet. Detta görs framför allt med föreläsningar men 

även utgivning av litteratur. En av de mest framträdande journalisterna som arbetat och 

undersökt populistiska rörelser och framför allt Sverigedemokraterna på senaste tid är 

journalisten Anna-Lena Lodenius. Lodenius har sedan tidigt 1990-tal givit ut ett antal böcker 

där hon kartlägger och analyserar högerextremister, rasism och nazism som till exempel i 

boken Extremhögern (1994) där hon tillsammans med Stieg Larsson gör en systematisk och 

noggrann kartläggning av extremhögerns utveckling under de senaste tjugo åren dels på den 

internationella scenen men med störst vikt på de svenska rörelserna. Extremhögern skall ses 

som en tidig beskrivning av högerextremistiska rörelser och mynnar ut i en diskussion kring 

det populistiska partiet Ny demokrati. Boken ger en utförlig beskrivning av olika 

högerextremistiska rörelser och dess verksamhet. Lodenius har sedan fortsatt och engagera sig 

och analysera högerextremister, populistiska och nationalistiska rörelser. Lodenius har under 

våren 2009 utkommit med Slaget om svenskheten - ta debatten med Sverigedemokraterna. 

Boken är uppdelad på 25 kapitel där Sverigedemokraternas partipolitik granskas och 

analyseras.   

 

I Norge har journalisten Magnus E. Marsdal givit ut Högerpopulismen dissekerad, där 

Marsdal noggrant och systematiskt analyserar det norska populistiska partiet 

Fremskrittspartiets (FrP) framgångar. Fremskrittspartiet är ett av de främst etablerade 

partierna inom norsk politik och på den traditionella vänster-högerskalan anses partiet av 

andra utomstående bedömare och andra norska partier som det parti som ligger längst bort på 

högerskalan.16 Själva vill de karaktärisera sig som ett mittenparti som står för en minskad 

statsmakt där individen står i centrum. Andra partier och de norska medierna framställer FrP 

                                                 
16 Marsdal 2007 
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som ett explicit populistiskt parti. Professorn Anders Todal Jensen framhåller en mer 

nyanserad bild av partiet än vad massmedia gör gällande. Fremskrittspartiet är populistiskt till 

den grad att partiet är lyhörda mot sina väljare vilket är något enligt Jensen andra partierna 

saknar då dessa är mer elitistiska.17    

 

5. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel kommer den teori som ligger till grund för uppsatsen att presenteras. I ett 

avslutande stycke kommer en begreppsdefinition att presenteras. Efter begreppsdefinitionerna 

kommer ett avsnitt som omfattar en historisk bakgrund av Sverigedemokraterna som parti. 

Uppsatsens övergripande teoriuppfattning är populism och de begrepp som kommer att 

definieras närmare är xenofobi, nationalism och högerextremism.  

 

5.1 Populism 
Begreppet populism används frekvent på ett felaktigt sätt. Begreppet används som ett 

skällsord för att stigmatisera politiker och politiska partier som enbart fiskar efter röster 

genom att göra sig så populära som möjligt och endast välja att lyfta fram frågor som 

engagerar flertalet av individerna. Ofta använder sig populistiska rörelser och partier av så 

kallade enfrågestrategi, då enbart en fråga eller ett politikerområde är det centrala inom 

partiets politik18 På grund av denna feltolkning har begreppet urholkats och har i vissa fall 

tappat sin styrka. För att kunna använda populism som ett analytiskt verktyg som skall bidra 

till större förståelse för kontexten vilket är tänkt att göras i uppsatsen krävs det en noggrann 

definition av begreppet och detta genomförs i nedanstående kapitel. Inom populism finns en 

skiljelinje som brukar dras mellan så kallad populistisk ideologi och populistisk strategi. 

Sverigedemokraterna och dess politik har både inslag av populistisk ideologi samt populistisk 

strategi.19  

5.2 Populistisk ideologi 
Populistisk ideologi kännetecknas främst av ett stort motstånd mot idén om den representativa 

demokratisyn som genomsyrar de flesta av världens demokratier idag. Populistisk ideologi 

använder sig av vissa krav för att manifestera sin demokratisyn. De använder sig av en 

                                                 
17 Even Gran: Populisme – et sunnhetstrekk Forskning nr 12 februari 2003 
18 Rydgren 2005 
19 Rydgren & Widfeldt 2004 
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föreställning om att folket är homogent och att det politiska etablissemanget och den styrande 

eliten är frånskilt från folket. Ledaren för det egna partiet är den enda och sanna ledaren som 

representerar folkets röst. Även populistisk ideologi som vilken annan ideologi är svår att 

finna i dess renaste form. Men populistisk ideologi kännetecknas av en svårare identifikation 

då populistiska partier blandar populistisk ideologi med andra ståndpunkter. Populistiska 

partier återfinns på både höger - och vänsterkanten även fast populistiska rörelser själva inte 

gärna tillskriver sig någon direkt placering på den politiska höger- vänsterskalan20 utan ser sig 

själva som ett mittenparti.21   

5.2.1 Populistisk demokratisyn 
Till skillnad från nyfascism och andra former av antidemokratisk högerextremism anser sig 

populismen att demokrati är att föredra. Populistiska partier och rörelser söker legitimitet som 

demokratibärgare genom att hävda att de för majoritetens talan. Populistiska partier ser sig 

själva som ett medium och kanal för folkviljan. Emellertid motsätter populistiska partier och 

rörelser statliga och samhällsetablerade institutioner såsom andra politiska partier, 

statsförvaltningar och massmedia. Anledningen till denna motvilja mot dessa institutioner 

återfinns i den generella antipatin gentemot eliter och elitstyre.22 Den kraftiga motsättningen 

emot eliter och framför allt politiska eliter omfattas främst av en tanke om att eliter är 

korrupta och saknar det sunda förnuftet som folket besitter. En stor misstänksamhet gentemot 

representativa institutioner och deras benägenhet till korruption är också en av grundstenarna i 

populismens demokratisyn.23  

 

Förutom korruption bland den politiska eliten återfinns det olika specialintressen inom den 

populistiska demokratisynen. Dessa intressen påverkas av var på höger- vänsterskalan som 

det populistiska partiet befinner sig. Om ett populistiskt parti kan tillskrivas en 

vänsteridentifikation omfattas partiet av specialintresset, storkapitalet, multinationella företag 

och näringslivet. För populistiska partier som kan tillskrivas en högeridentifikation pekas 

andra specialintressen ut främst invandare och etniska minoriteter, feminister och 

homosexuella. Inom den populistiska demokratisynen hävdas det att det politiska 

etablissemanget har fört folket bakom ryggen och hävdat att representativ demokrati är det 

                                                 
20 Höger – vänsterskalan betecknar en av de viktigaste dimensionen inom politik. Skalan är ursprungligen en 
konfliktdimension mellan konservativa partier och partier med motsatta värderingar, vänstern. I den politiska 
mitten återfinns de så kallade mittenpartierna.   
21 Rydgren 2005 
22 Rydgren 2005  
23 Rydgren 2005 
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ultimata, motsätter populistiska partier detta politiska system och hävdar att det enda sanna 

systemet är direktdemokrati och på så sätt söker legitimitet som seriöst parti i folkets ögon.24  

5.2.2 Föreställningen om folket 

Inom populistisk ideologi har folket en central roll. Vilka individer som skall inkluderas i 

folket varierar då populistiska rörelser som nämnts ovan har olika utgångspunkter för sin 

verksamhet. Men samma motvilja till en exkludering av eliten eller etablissemanget återfinns i 

alla populistiska rörelser. För högerpopulistiska partier likställs folket med dels 

nationsgränsen men ofta återfinns en etnisk nationalistisk syn på folket. De som endast kan 

räknas som folket är individer med den egna etniska nationaliteten. Detta resulterar i en 

exkludering av invandare och etniska minoriteter. Populistiska rörelser och framför allt de 

högerpopulistiska är konstruerade genom att blicka inåt och bakåt när diskussion kring folket 

uppkommer. Föreställningen av folket baseras på en idealiserad bild av ett homogent och 

genuint levnadssätt som förekom i ett förflutet samhälle. Högerpopulistiska partier talar ofta 

om idén om ett spontant och naturligt reglerat gemeinschaft.25 En konsekvens av detta synsätt 

är att populistiska partier förnekar klasskillnader och särintressen.26 Populistiska partier ser 

sig som försvarare av folkets bästa och argumenterar ofta om den lilla människan och vanligt 

folk när en dialog med potentiella väljare uppkommer.  

5.2.3 Populistisk politisk ekonomi 

Populistiska partier motsätter sig centralisering, klasstänkande, storskalig produktion, 

internationalisering av ekonomin samt ett ekonomiskt tänkande det vill säga ekonomisk 

tillväxt, dessa komponenter hotar gemeinschaft. Andra anledningar att motsätta sig 

ovannämnda komponenter är att det främst förknippas med den politiska eliten som står i 

vägen för folkets intressen. Men även att de står för vissa ideologier som populister föraktar, 

främst liberalism och socialism. Populistiska partier förordar främst en ekonomisk politik som 

baseras på småskalighet och familjekapitalism.27  

5.2.4 Anti-intellektualism  

Populistiska partier anser att politik skall baseras och föranledas av förenklingar av politiska 

beslutsprocesser. Politik skall vara ett forum för rena sakfrågor, sunt förnuft är en central del 

                                                 
24 Rydgren 2005 
25 Gemeinschaft präglas av nära och sammanbundna familjeband. Nästintill av altruistiskt slag där allmännyttan 
sätts förre egennyttan. Begreppet är taget från tysk sociologiforskning och beskriver ett mer traditionellt synsätt 
att se på individer. MacRae    
26 Rydgren 2005 
27 Rydgren 2005 
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samt att politiska lösningar skall verbaliseras på ett sätt som gör att vanligt folk förstår vad 

politiken ger för utslag. Populister anser även att den politik som förs är särskilt komplicerad, 

det är den politiska klassen som komplicerar politiken för att hålla folket på avstånd och 

behålla makten själva. Följden av detta blir att populister framhäver folkomröstningar i större 

grad än andra partier, samt en mer genomskinlig och lättförstålig beslutsprocess. Populistiska 

partier motsätter sig även ett komplicerat och tekniskt förhållningssätt under till exempel 

utredningsarbeten av politiska sakfrågor.28 

5.3 Populistisk strategi 
Populistisk strategi går främst ut på att populistiska partier konstruerar en bild av att de är de 

enda som verkligen är i opposition. Oppositionen riktas mot hela det politiska etablissemanget 

vilket har lett till en anti-etablissemangsstrategi utarbetats och används flitigt när kritik mot 

de etablerade partierna förs fram. Kritiken av etablissemanget måste dock framföras på rätt 

sätt så att de populistiska partierna inte framstår som anti-demokratiska eller allt för politiskt 

extrema, i Sverigedemokraternas fall, allt för högerextremt. För att på ett produktivt sätt skapa 

en klyfta mellan det egna populistiska partiet och de mer etablerade partierna, både regerings- 

och oppositionspartierna förnekas den pluralitet av politiska inriktningar som de etablerade 

partierna representerar. Detta görs genom att de anser sig representera en enda homogen 

politisk klass.29 Populister hävdar frekvent att den konkurrens som infinner sig mellan 

regeringspartierna och partierna i opposition enbart är ett ytligt fenomen och detta 

förhållningssätt används av den politiska klassen för att utestänga och hålla borta makten från 

folket. Kontentan av detta icke-krig mellan de etablerade partierna är att behålla medborgarna 

på behörigt avstånd från den styrande eliten och den politiska makten vilket leder till att de 

populistiska partierna ser sig själva som det enda riktigt sanna alternativet till 

etablissemangets politik och i slutändan för de den sanna politiken.30   

 

När populistiska partier kritiserar etablissemanget måste de som nämnts ovan  akta sig för att 

inte framstå som anti-demokratiska eller alltför extrema i sina politiska budskap. Anledningen 

är att majoriteten av de potentiella väljarna i västvärlden stöder ett demokratiskt samhälle där 

anti-demokratiska rörelser ses som illegitima och kan leda till en stigmatisering som kraftig 

                                                 
28 Widfeldt & Rydgren 2004 
29 Widfeldt & Rydgren 2004 
30 Rydgren 2005 
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kan minska möjligheterna till representation i det offentliga livet. Nedan följer en figur som 

på ett tydligare sätt förklarar populistisk strategi.31    

 

Figur 1. Den populistiska anti-etablissemangsstrategin  
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5.4 Sverigedemokraternas framväxt 
Sverigedemokraterna som parti går att spåra ner till slutet av 1970-talet och tillhörde då 

invandrarfientliga Bevara Sverige Svenskt (BSS). BSS var vid denna tidpunkt en lös 

sammanslutning av mindre nationalistiska rörelser som förenades bakom en gemensam kritik 

mot statens invandrarpolitik. I mitten av 80-talet närmare 1986 slog BSS ihop sig med 

likasinnade rörelsen Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet. Det nybilade partiet 

misslyckades dock med att mobilisera stöd. Främsta förklaringsfaktorn till misslyckandet var 

den nära kopplingen mellan partiet och den extrema subkulturen. Misslyckandet ledde till en 

upplösning av partiet för att istället leda till grundandet av Sverigedemokraterna.32  

 

Partiet grundades officiellt den 6 februari 1988 och påbörjade den politiska verksamheten ett 

år senare, 1989. Sedan dess har Sverigedemokraterna representerat den största uppslutningen 

av nationalistiska värderingar i Sverige. Under partiets barndom anklagades det för att vara 

nazistiskt av flertalet samhällsdebattörer och forskare. Anledningen var sannolikt den nära 

kopplingen mellan vissa partimedlemmar och nazistiska organisationer. Under senare år har 

Sverigedemokraternas ledning rensat upp i sina led och försökt att göra sig av med de 

medlemmar som uppvisat de mest kontroversiella och avvikande åsikterna.33       

 

                                                 
31 Rydgren 2005 
32 Lipponen 2001 
33 Lipponen 2001 
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Partiet har sitt starkaste stöd i Skåne där flertalet faktorer spelar in. Skåne ligger något högre 

än riksgenomsnittet när det kommer till arbetslöshet. Skåne har även ett flertal kommuner 

med högre invandrartäthet. Forskning bevisar att denna kombination leder till att det skapas 

en grogrund för klassklyftor och främlingsfientlighet vilket kan förklara ett ökat stöd till bland 

annat Sverigedemokraterna. Närheten till Danmark och övriga Europa, där populistiska 

partier är mer vanligt sägs också vara en förklaringsfaktor. I de kommuner som partiet fick 

framgångar i under det senaste valet har även visat sig vara de kommuner där nazismen hade 

starkt fäste under 1930-talet.34    

 

Under de senaste riksdagsvalen har Sverigedemokraterna vunnit allt mer mark och i det 

senaste valet uppvisade de ett resultat på knappt tre procent. På partiets hemsida beskrivs 

partiet sig som ett nationalistiskt mittenparti som har ambitionen att föra samman höger och 

vänsterideologi med varandra. Dock gör partiet anspråk på ett demokratiskt styrelseskick. 

Men man anklagar samtidigt de etablerade partierna för att förut språka en anti-demokratisk 

politik. Utifrån dessa faktorer går det att utläsa att Sverigedemokraterna är ett typiskt 

missnöjesparti med populistiska drag. Innan en vidare diskussion ges är det av stor vikt att 

poängtera att Sverigedemokraterna inte är något traditionellt populistiskt parti. Ett traditionellt 

populistiskt parti utvecklar långtgående samarbeten med åtminstone ett av de mer etablerade 

partierna. Sverigedemokraterna står dock fortfarande helt utanför samarbeten med andra 

partier.35 De populistiska karaktärsdrag utifrån teorin angående populism som går att 

utkristallisera och återfinns inom partiet är framför allt användandet av anti-

etablissemangsstrategin som partiet för mot de etablerade partierna. Partiet hävdar även att de 

är det enda sanna partiet som står upp för folket som ger folket vad de behöver. 

Sverigedemokraterna är också EU-kritiska och anser att ett överstatligt EU inte är att föredra. 

Centralisering av den politiska makten till EU leder enbart till att den styrande politiska eliten 

får ännu mer makt.36 De viktigaste populistiska draget som återfinns inom partiet är den 

argumentation som har sitt syfte i att måla upp ett gap mellan eliten och folkviljan. Folket ses 

som en homogen grupp där folkviljan får stå tillbaka för den styrande elitens maktintressen. 

Genom att använda sig av begrepp som homogen grupp skapar partiet en vi - och dom känsla 

som är central för populistiska partier.37     

                                                 
34 Maria Demker i en nyhetsartikel från Svenska Dagbladet. 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_355184.svd hämtat den 2009-05-19 
35 Lipponen 2001 
36http://www.sverigedemokraterna.eu/politik.php hämtat den 2009-05-19  
37 Bengtsson 2009 
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Exempel på hur Sverigedemokraterna använder sig av anti-etablissemangsstrategin kan se ut 

på följande sätt; 

 

”Länge har Sverigedemokraternas möten hindrats eller störts av ligister eller i klartext - 
demokratins dödgrävare - som ofta varit maskerade…..Vad som däremot förvånar är 
tystnaden och frånvaron av avståndstagande på tidningars ledarsidor, i radio/tv och inte 
minst från riksdagspartierna. Är det så illa ställt med demokratin och mötesfriheten att det 
betraktas som korrekt att Sverigedemokraternas möten skall störas? Få har läst ledarsidor 
eller krönikor där Sverigedemokraternas mötesfrihet försvarats.”38 

 

”Då störningar mot Sverigedemokraterna pågått sedan länge kan man bara dra slutsatsen 
att etablissemanget anser det riktigt att partiets skall stoppas.”39 

 

Citaten är hämtade utifrån en debattartikel som en framträdande Sverigedemokrat har skrivit 

och belyser framför allt hur anti-etablissemangsstrategin används i partiets dagliga 

verksamhet.   

5.5 Begreppsdefinition 
I nedanstående avsnitt genomförs en begreppsdefinition där de centrala begreppen är 

xenofobi, nationalism och högerextremism.  

 

Xenofobi är närabesläktat med främlingsfientlighet och inbegriper närbesläktade 

karaktärsdrag. Xenofobi uppstår när en grupp av individer idealiserar sig och sig själva som 

överlägsen andra grupper. Gruppen har svårt att acceptera grupper med nykomlingar. 

Xenofobier anser även att deras värden är de självklara och omöjliga att ifrågasätta. 

Nykomlingar anses vara ekonomiskt underlägsna samt att en dominans av den nykomliga 

gruppen lätt skapar en stereotypisk bild av ”de andra”. Den homogena gruppen ser sig själva 

som vi och skapar en distans till de nya40   

 

Nationalism och etnisk nationalism är två former av nationalism som är viktiga att göra 

åtskillnad på. Vanlig nationalism grundar sina utgångspunkter på en tanke om gemenskapen 

inom en nation. En nationalist hyllar sin nation, dess historia, kultur och slår kraftigt vakt om 

nationalstaten och dess intressen. Nationalism är en världsåskådning som har sina rötter flera 

hundra år tillbaka i historien. Nationalism har inget att göra med xenofobi eller 

                                                 
38Citat hämtat från debattartikel i Svenska Dagbladet 2002-08-27( Artikeln är dock skriven av Sten Andersson 
som är fördetta moderat som övergivit sitt gamla parti för istället engagera sig inom Sverigedemokraterna)  
39 Ibid.  
40 Otterbeck, Jonas & Bevelander, Pieter (2006). Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och 
unga muslimers utsatthet. Stockholm: Forum för levande historia 
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främlingsfientlighet. Etnisk – (etno) nationalism däremot uppkom och spreds under 1970-talet 

runt om i Västeuropa främst efter den Nationella frontens valframgångar i Frankrike under 

1980-talet. Doktrinen ligger till grund för den nya typen av nationalism även kallad kulturell 

nationalism. Kulturell nationalism grundar sig på den gemensamma kulturen. Medlemskap i 

nationen är vare sig helt frivilligt eller ärftligt, vilket innebär att individer inte kan direkt tillge 

sig en viss kultur och man kan heller inte riktigt avsäga sig den helt. Barn som växer upp med 

en annan kultur än den ärftliga betraktas som utlänningar. Denna kulturella nationalism leder 

till att olika etniciteter och folkslag skall hållas åtskilda. Sker inte detta utan etniciteter 

blandas försvinner deras kulturella karaktärsdrag. Således hotas den nationella kulturen och 

dess traditioner.41  

 

Sista begreppsdefinitionen är högerextremism. Det är av yttersta vikt att inte förknippa 

högerextremism med högerriktad politik som står för en marknadsliberal och nyliberalistiskt 

tänkande. Högerextremism ser tvärtom staten som en stark aktör och med ett stort inflytande 

över näringslivet.42 Högerextremism delas in i två huvudvarianter, ultrahöger och fascister. 

Skillnaden mellan dessa är att den första gruppen accepterar och respekterar demokratins 

grundprinciper medan fascister helt motsätter sig medvetet tanken om ett demokratiskt 

styrelseskick. Högerextremister har i stor utsträckning en negativ inställning till invandring 

och internationell adoption. Högerextremistiska anhängare är både antisocialistiska och 

antiliberala. De avvisar helt markandsekonomiska teorier men förespråkar kooperativ. Även 

starka motsättningar för ett jämställt samhälle genomsyrar högerextremismen. Synen på 

kvinnan och hennes roll är underordnad och att hennes främsta uppgift är att producera goda 

medborgare.43 

6. Metod 
I följande kapitel avhandlas en genomgång av uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt 

samt diskussion och reflektion kring det empiriska materialet som ligger till grund för 

uppsatsens vidare utveckling.  

 

                                                 
41 Lodenius & Wikström 1997 
42 Lodenius & Wikström 1997 
43 Larsson & Lodenius 1994  
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Uppsatsen har haft en induktiv ansats där det empiriska materialet har varit det styrande och 

teori har utvecklats utifrån materialet.44 För att analysera materialet har en 

argumentationsanalys samt en beskrivande idéanalys varit de grundläggande metoderna.  

6.1 Vetenskapssyn 
Innan en diskussion kring uppsatsens metodlogiska tillvägagångssätt kan göras, infinner sig 

naturligt en argumentation kring vilken vetenskapssyn som präglar uppsatsen. Hur jag som 

forskare påverkar uppsatsen med min syn på verkligheten och hur vetenskap om verkligheten 

kan förskaffas. Detta förhållningssätt kan förklaras med forskarens ontologiska och 

epistemologiska vetenskapssyn.45 Ontologin behandlar verklighetens natur, om det finns en 

objektiv verklighet att forska om. Epistemologi är däremot forskarens egna privata relation 

mellan hennes arbete och sin egen uppfattning angående verklighetens natur.  

 

Ambitionen med uppsatsen är att utföra en så pass objektiv bild av uppsatsobjektet. Då 

absolut sanning och objektivitet är i stort sett omöjligt att uppnå är intentionen att komma så 

nära denna absoluta objektivitet. Uppsatsens epistemologiska vetenskapssyn genomsyras av 

en objektivistisk epistemologi tillsammans med en postpositivistisk vetenskapssyn. Detta 

förhållningssätt innebär att forskaren uppfattar verkligheten men endast en ofullständig 

sådan.46 Styrkan ligger i den dualism som uppkommer. Forskaren har ett avstånd mellan de 

hon studerar vilket leder till att forskaren kan utan att känna sig orolig se objektivt på 

studieobjektet utan att påverka de eller påverkas själv. Idealet är som nämnts ovan en 

fullständig objektivitet men detta tillstånd är nästintill onåbart.47  

 

Uppsatsens ämnesområde är av en sådan karaktär där normativa värdefrågor behandlas. Det är 

då viktigt att reflektera över hur begrepp och specifika ord används i olika sammanhang. 

Genom att välja en viss term för att beskriva och förklara ett visst begrepp har forskaren i ett 

tidigt stadium av uppsatsarbetet redan avslöjat sitt ställningstagande och på så sätt uppdagat 

sin vetenskapssyn. För att undvika en viss benämning av olika begrepp krävs det noggrann 

övervägning av de begrepp som används i uppsatsen.48     

 

                                                 
44 Esaiasson m. fl. 2007 
45 Lundquist 1993 
46 Lundquist 1993 
47 Lundquist 1993 
48 Lundquist 1993 
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Det metodologiska tillvägagångssättet som har varit det framträdande under uppsatsen gång är 

en form av idéanalys som har tillsammans med det empiriska materialet utkristalliserats. 

Idéanalys är ett övergripande samlingsnamn för ett antal olika angreppssätt av studier av 

politiska budskap. Det är viktigt att i ett tidigt skede poängtera och göra åtskillnad mellan 

analysteknik och metodologi. En analysteknik är enbart det angreppssätt som används när 

material skall samlas in och bearbetas. En metodlogi omfattar både teori, vetenskapssyn och 

analystekniker. Det är möjligt att använda sig av flera analystekniker men enbart en 

metodologi.49 Viktigt att poängtera är dock att metodlogiska ansatser inte står i kontrast till 

analystekniker.50  

6.2 Beskrivande idéanalys 
Som nämnts ovan så kommer en idéanalys att utgöra grunden för den metod som uppsatsen 

baseras på. Typen av idéanalys som kommer att användas är dels en beskrivande idéanalys 

samt en argumentationsanalys.  

 

Att vetenskapligt beskriva ett visst fenomen eller material är statsvetenskapens mest 

grundläggande metoder. En beskrivande idéanalys vill just beskriva och kartlägga en viss 

företeelse. Många hävdar dock att beskrivande idéanalys är en otillräcklig metod då 

statsvetenskaplig forskning skall bedrivas på ett mer förklarande sätt. Att uttala sig om varför 

en viss företeelse uppstår anser många vara det mest väsentlig och basala inom 

statsvetenskaplig forskning. Men beskrivningar förklarar dock vad dessa fenomen består av. 

En beskrivande idéanalys benämns ofta, av misstag enbart referera annat material.51 Detta är 

en utbredd missuppfattning och en vetenskaplig beskrivning refererar inte ett specifikt 

material utan drar slutsatser utifrån det. Kontentan av en beskrivande idéanalys är att det är 

mer än en återgivning av ett politiskt material.52  

 

”Om syftet skall vara att beskriva ett politiskt budskap kan uppgiften sägas vara att med viss 

systematik sortera materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i 

materialet självt”53     

 

                                                 
49 Beckman 2007 
50 Beckman 2007 
51 Beckman 2007 
52 Beckman 2007 
53 Beckman 2007 s. 49 
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Citatet är hämtat utifrån Beckmans bok, Grundbok i idéanalys det kritiska studiet av politiska 

texter och idéer och påvisar den styrka som en beskrivande idéanalys besitter. Den 

huvudsakliga uppgiften för en beskrivande idéanalys ligger då i att se om det går att utläsa 

något utifrån texten som inte presenteras explicit. En beskrivande idéanalys kan även ha 

uppgiften att argumentera för eller emot de tolkningar som framkommer i materialet. I 

material som framförs av politiska tänkare, partier, eller någon annan debattör återfinns det 

ofta en vedertagen och allmän etablerad debatt om en viss ståndpunkt. Men enbart för en viss 

tanke eller ståndpunkt är allmän accepterad innebär inte alltid att den bilden är riktig. Kanske 

kan en allmän uppfattning förändras då tydliga belägg för en annan synvinkel avslöjas.54  

 

Det är dock av stor vikt att belysa och presentera starka belägg för den nya tolkningen av en 

viss text eftersom textens innebörd redan är en allmänhetlig sanning. I en beskrivande 

idéanalys som i all annan forskning är det viktigt att argumentera väl för sin tolkning av ett 

visst material. En beskrivande idéanalys har inte intentionen till att aktivt ta ett visst 

ställningstagande i de frågor som utkristalliseras i en text eller budskap.  Men den beskrivande 

idéanalysen kan i vissa fall inte undandra ett ställningstagande om hur en text, ett budskap 

eller ett politiskt material skall tolkas, begripas och förstås. Eftersom en beskrivning av en 

text innebär ofrånkomligen att det krävs en viss omtolkning och står i vissa fall i strid med 

någon annans tolkning av texten.55 

 

En beskrivande idéanalys går ut på jämförelse mellan vissa faktorer. Det återfinns tre olika 

jämförelsepunkter. Jämförelse med tidigare tolkningar, jämförelse över tid och jämförelse 

med andra fall. De jämförelsepunkter som kommer att vara centrala under uppsatsens gång är 

framför allt jämförelse med tidigare tolkningar och jämförelse över tid. Jämförelse med 

tidigare tolkningar utgår ifrån analyser som andra redan har gjort av en text till exempel finns 

det tolkningar av politiska budskap som har omtolkas av politiska partier, riksdag och 

regering men även dagstidningars ledarsidor. Nästintill dagligen konfronteras individer med 

olika tolkningar av politiska budskap men är dessa tolkningar riktiga. En beskrivande 

idéanalys hjälper till att jämföra olika tolkningar med varandra. I uppsatsen kommer även en 

jämförelse över tid att genomföras. Ambitionen är att utläsa om det har infunnit sig förändring 

under de åren som det empiriska materialet är hämtat ifrån. Den huvudsakliga styrkan i en 

beskrivande idéanalys föreligger i dess natur att genom jämförelser och därtill tillfoga fler 

                                                 
54 Beckman 2007 
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observationer på så sätt utöka det empiriska materialet uttala oss om något nytt om en viss 

tolkning av politiska budskap och texter.56           

6.3 Argumentationsanalys  
Tillsammans med den beskrivande idéanalysen kommer även en argumentationsanalys att 

genomföras. Syftet är att skapa en större och djupare förståelse för argumentationen om 

Sverigedemokraterna i det offentliga samtalet57. Argumentationsanalysen är en formaliserad 

teknik som systematiskt beskriver de argument som förekommer i en viss debatt. Med hjälp 

av en argumentationsanalys är det möjligt att steg för steg analysera de argument som förs 

fram inom en viss debatt, hur argumenten förhåller sig till varandra och vilken sanningsstyrka 

de innehar. Argumentationsanalys är en teknik som främst beskriver en samling argument och 

dess innehåll.58  

 

En aspekt att förhålla sig till under en argumentationsanalys är valet av de aktörer som skall 

analyseras. Således vilka argument från vilka aktörer skall uteslutas och vilka skall inkluderas 

i argumentationsanalysen. Detta kommer att diskuteras längre fram i metodkapitlet under 

avgränsningar. Utgångspunkten för en argumentationsanalys är först och främst en samling av 

ett empiriskt material ofta bestående av en mängd olika texter som har motsatta argument i en 

viss debattfråga. I dessa texter kan det redan infinna sig en polemik mellan politiker, 

journalister och forskare, men inte alltid. Då får forskaren istället själv konstruera en debatt 

genom att föra samman olika argument. Efter detta identifieras en spetsformulering eller en 

tes som är det mest framträdande argumentet i debatten. Att spetsformuleringen är ett 

ställningstagande för en viss sida i debatten spelar inte någon större roll. Skulle man istället 

välja den andres huvudargument som spetsformulering skulle detta enbart innebära att vi 

byter plats på pro- och contraargumenten. När spetsformuleringen väl är identifierad påbörjas 

arbetet med att finna pro- och contraargument. Dessa betecknas senare som P1,P2,P3 och 

contraargumenten C1,C2, C3. Till dessa argument kan man sedan tillfoga argument av andra 

och tredje ordningen osv. Vilket i sådana fall skulle innebära argument för eller emot P1-P3 

och C1-C3. Argumentationsanalysens värde ligger i främst i det strukturerade förhållandet 

                                                 
56 Beckman 2007 
57 I uppsatsen omfattar det offentliga samtalet, den debatten som återfinns och utkristalliseras på bland annat 
debattsidor, ledarsidor, i radio och i flertalet av de debatter och samhällsprogram som sänds i tv. Det offentliga 
samtalet omfattas av samtliga debatter och åsiktsutbyten som framkommer i framför allt media.   
58 Beckman 2007 
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som forskaren får till sitt material. Det krävs dock en avvägning mellan kraven på strukturerad 

analys och att den samtidigt skall vara tillgänglig för läsaren.59   

 

Utifrån argumentationsanalysen har en analysmodell arbetats fram som kommer att vara det 

främsta analysverktyget längre fram i uppsatsen. Tesen är följande: Att debattera öppet med 

Sverigedemokraterna är det bästa sättet att motverka partiet.  

Pro- argument 

� genom en saklig och kritisk debatt avslöjas partiets ståndpunkter 

� en öppenhet i debatt leder till att argument baseras på fakta och kunskap istället för 

moraliska värderingar 

� genom att debattera med partiet blir det svårare för dem att använda sig av anti-

etablissemangsterapin, de blir inte lika stigmatiserade vilket i sin tur leder till färre 

väljare 

� partiet analyseras utifrån ett höger – vänsterskala  

 

Contra- argument 

�  genom debatt med Sverigedemokraterna legitimeras enbart partiet och dess 

avvikande åsikter 

� en öppen debatt leder enbart till att partiet får större väljarstöd (se på Norge & 

Danmark) 

�  på grund av dess högerextremistiska underton är partiet odemokratiskt och skall inte 

debatteras med  

� partiet omfattas av ett marginellt stöd och skall därför inte tillskrivas mer utrymme  

 

Utifrån argumenten kommer uppsatsen analys att presenteras. Argumenten kommer att stå 

som de centrala utgångspunkterna i kommande analys.  

6.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer enbart att använda sig av dagstidningsartiklar mellan åren 2002- april 

2009. De artiklar som ligger till grund för det empiriska materialet är ledar – och debattsidor 

samt vissa krönikor som behandlar ämnesområdet. Anledningen till att avgränsningen enbart 

omfattas av tidningstext är kopplat till det utrymme som uppsatsen skall förhålla sig till.  Men 

framför allt se om materialet uppvisar olika skillnader av bemötandet av Sverigedemokraterna 
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beroende på vilken aktör som uttalar sig och under vilken tid som uttalandet har skett. 

Tidningsartiklarna som är utvalda härstammar ifrån de största tidningsdistributörerna i 

Sverige, Aftonbladet, Sydsvenskan, Svenska dagbladet (SvD) samt Göteborgs-Posten (GP). 

Från dessa fyra tidningar har artiklar som passar in i de kriterier som är uppsatta för uppsatsen 

valts ut. Kriterierna är följande; 

 

� ledar, debatt och krönikor som har producerats i de fyra ovanstående tidningarna. 

� artiklarna skall ha producerats mellan åren 2002- april 2009 

� det infinner sig dock en viss åtskillnad beroende på vilken artikel som väljs ut. I en 

ledarartikel speglas dagstidningens politiska färg. I debatt och krönikor skrivs av 

enskilda opinionsmakare.  

 

För att hitta dessa artiklar har Mediearkivet används och sökorden Sverigedemokraterna, 

ledare och populism varit de centrala ämnesorden.  

 

Kritik som kan riktas mot urvalet av materialet av att endast omfattas av ledar- och 

debattartiklar är att dessa sidor i en dagstidning läses ofta enbart av en specifik grupp. Få 

individer läser dessa sidor men desto fler tittar på nyheterna på tv och lyssnar på radio. Varför 

görs då inte ett urval utifrån de två sistnämnda kategorier? Anledningen till att inte inkludera 

massmedier såsom tv och radio som faktiskt når ut till fler individer är att tidningar når 

betydligt färre men är viktigare för debatt och politiskt samhällsliv. Således är det inte 

relevant för uppsatsen att inkludera material från andra massmedier. En annan faktor till 

urvalet av det empiriska materialet är att analysera vilka argument som framförs i den 

offentliga debatten och detta görs bäst med material från dagstidningars ledar- och 

debattsidor. Samt vissa krönikor som behandlar ämnet.       

6.5 Material            
Som nämnts ovan så kommer ledar – och debattartiklar samt krönikor från GP, SvD, 

Aftonbladet och Sydsvenskan att ligga till grund för uppsatsens empiriska underlag. I vanliga 

fall när tidningsartiklar och annat skrivet material används i uppsatssammanhang är källkritik 

en mycket viktig faktor för uppsatsens trovärdighet. Används tendensiöst och subjektivt 

material skapar detta problem i den objektiva analysen. 
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Då uppsatsens huvudsakliga syfte skall besvaras av en argumentationsanalys där argument är 

det centrala uppstår här ett undantag från de annars så viktiga källkritiska metoderna. 

Uppsatsens empiriska material skall i detta fall bestå av argument och dessa är i sin natur inte 

objektiva utan subjektiva. Subjektiviteten är det väsentliga då analys av de argument som 

utkristalliseras i materialet skall ställas mot varandra.   

 

Även omfattningen av det empiriska materialet skall ägnas en diskussion åt. Det föreligger 

alltid meningsskiljaktigheter angående den mängd material som uppsatsen grundas på. Är 

omfånget tillräckligt stort, går det att dra slutsatser och göra generaliseringar av det insamlade 

materialet, eller är materialet för svagt och för tunt. Denna diskussion kan utmynna i ett 

evighetslångt resonemang kring när materialet har uppfyllt vetenskaplig mättnad.60 För 

uppsatsens del har material hämtads från tre morgontidningar och en tidning som brukar 

rubriceras som kvällstidning.61 Materialet som används representerar bra de argument som 

lyfts fram i debatten om Sverigedemokraterna och fyller således sin funktion när en 

argumentationsanalys i uppsatsens senare del skall redovisas. Det går alltid att rikta kritik 

emot materialets omfång och i detta fall att materialet skulle vara för svagt för att klara av att 

utläsa och kartlägga mönster. Denna svaghet kan dock ej påvisas då materialet är hämtat från 

både morgon- och kvällspress. Det finns även en politiskt färgad skillnad i det empiriska 

materialet. Efter en genomgång av ledar- och debattartiklar i andra dagstidningar kan det 

påvisas att uppsatsens material har uppnått den kunskapsmättnad som behövs för att i en 

vidare process kunna uttala och påvisa mönster och generella argument som förs fram i 

debatten kring Sverigedemokraterna.  

 

När en materialdiskussion infinner sig krävs det att uppmärksamhet även riktas mot 

uppsatsens intersubjektivitet, trovärdigheten och tilliten till de resultat som senare presenteras. 

Intersubjektiviteten innebär att samma resultat skall uppkomma om uppsatsen görs om av en 

utomstående. Detta leder in på ett resonemang kring uppsatsens validitet (mäts det som är 

väsentligt i sammanhanget, rätt sak vid rätt tillfälle) och reliabilitet (mäts det på ett tillförlitligt 

sätt). Dessa två begrepp används främst när en kvantitativ ansats används i det metodlogiska 

tillvägagångssättet. Men det är av stor vikt att även fundera kring dessa begrepp när en 

kvalitativ ansats är målet. När kvalitativ metod används krävs det andra sätt att 

operationalisera det empiriska materialet. Detta görs med klara och tydliga definitioner av 
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uppsatsens centrala begrepp, vilket leder till att uppsatsen ändå behåller styrka i validitet och 

reliabilitet.62  

7. Analys 
I nästkommande kapitel kommer uppsatsens analys att redovisas. Analysen är uppbyggd dels 

av uppsatsens teori och uppsatsens metod som applicerats på tidningsartiklar från 

Aftonbladet, Göteborgsposten, Svenska dagbladet samt Sydsvenskan. Artiklarna som är 

hämtade från ovannämnda tidningsutgivare är daterade mellan 2002- och april 2009. Innan en 

redogörelse av materialet genomförs infinner sig en reflektion kring kvantiteten av det 

undersökta materialet. Totalt omfattas uppsatsen material av lite drygt 35 artiklar som är 

utspridda på; 2002- 13 st, 2003- 0 st, 2004- 2 st, 2005- 0 st, 2006- 5 st, 2007- 5 st, 2008- 4 st 

& april 2009 – hittills 9 st.  

  

Det skall även tilläggas att flertalet av de forskare som styrker framför allt uppsatsens pro- 

argument är hämtade utifrån olika debattartiklar och forum där forskaren uttalat sig om sitt 

ställningstagande i debatten. Anledningen till detta är att den begränsade tillgången till rent 

litteraturbaserad forskning i den undersökta debatten. Definitivt kan kritik riktas emot detta 

förhållningssätt men då avsaknaden av litteraturbaserad kunskap är det ändå viktigare med 

någon kunskap än ingen kunskap alls.  

 

Analysredovisningen kommer att ha en disposition utifrån uppsatsens analysmodell. Där pro- 

argumenten kommer att redovisas först för att senare gå över till en redovisning av contra- 

argumenten. För att tydligare ge en bild över dispositionen följer nedan en översiktstablå. 

Tesen för argumentationsanalysen är följande; Att ta debatten med Sverigedemokraterna är 

det mest effektivaste sättet att hantera partiet på.  

Figur 2. Översiktstablå över pro- och contraargumenten 

 

Pro – argument Contra – argument 

Avslöja ståndpunkter Legitimera partiet 

Värderingsfria argument Större väljarstöd 

Försvåra anti-etablissemangsstrategin Högerextrema & odemokratiska 

Höger – vänsterperspektiv Marginellt parti 
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7.1 Avslöja ståndpunkter 
Detta argument är det mest frekventa i debatten om Sverigedemokraterna. Genom en saklig 

och kritisk debatt avslöjas partiets ståndpunkter. Citaten nedan är hämtade utifrån ett urval av 

uppsatsens material och innehar olika sändare. Främst är det opinionsmakare och forskare 

som belyser vikten av att öppet kunna granska partiet.  

 

Det nu avgörande att tigandet upphör och att vi tvingar ut Sverigedemokraterna till 

diskussioner. Vi måste ta samtalen. Det är den enda möjligheten om vi ska slita av 

rottrådarna till den fascism som i nya kläder håller på att rota sig i Sverige. Gör vi inte det 

kommer Sverigedemokraterna och deras likar att ta plats i riksdagen vid nästa val.63 

 

Det gängse sättet att tiga ihjäl extremhögern i debatten förkastas av både Rydgren och 

Fryklund. - Det är viktigt att gå i närkamp. Man måste ta tag i debatten och lyfta fram 

frågorna i ljuset, säger Jens Rydgren.64 

 

Sd skriver i sin valpropaganda att de är "det enda partiet som profilerar sig i 

invandrarfrågan." Däri ligger deras framgång. Hade jag varit sd:s ledare hade jag skrivit 

ett tackbrev till alla riksdagspartier: "Tack för att ni så konsekvent skiter i att ta upp 

invandrarfrågan som bevisligen berör de allra flesta svenskar. Det är också skönt att ni har 

så få blattar i era egna partier som kan säga emot oss. Tack för att ni har ignorerat oss och 

inte vågat möta oss. Det har bara gjort att vi kan växa i det tysta och inte fått våra argument 

synade.65 

  

Det är bra att Leijonborg säger ifrån i denna debatt och gör det utan diplomatiska 
omskrivningar.66 
 

Klart är att den nuvarande taktiken - att ömsom frysa ut partiet och ömsom försöka 

uppfostra de många väljare som är kritiska till invandringen - inte fungerar särskilt bra. I 

stället är det dags att ta väljarna på allvar, även de som överväger att rösta på SD. Många 

av de problem SD-sympatisörerna ser är verkliga. Det är slutsatserna om orsaker och 

lösningar som är fel. Det är den debatten som måste tas. Om varför stoppad invandring inte 

är lösningen, att det finns bättre sätt. Men då måste politikerna först våga ta debatten om de 

problem väljarna ser. Den nuvarande moralpaniken riskerar att bli just det som tar SD in i 

riksdagen 2010.67 

 

Statsvetaren Tommy Möller, professor vid Stockholms universitet, anser att det 

                                                 
63 Citat hämtat från krönika Aftonbladet 2006-09-30 
64 Citat hämtat från debattartikel Göteborgs-Posten 2006-09-20 
65 Citat hämtat från krönika Svenska Dagbladet 2006-09-27 
66 Citat hämtat från ledare Göteborgs-Posten 2002-05-27 
67 Citat hämtat från debatt Aftonbladet 2009-04-22 
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är förödande för Sverigedemokraterna att inte få synas i medierna. - Förtigandet innebär 

samtidigt en risk. Möjligen kan det leda till missnöjesröster, säger han.68 

 

Att stänga dörren bakom sig, att tro att tystnaden är ett effektivt demokratiskt instrument för 

att hantera extremkrafter, är inte bara ett felaktigt tänkande utan lika mycket ett obegripligt 

förhållande till historien. Har vi inte lärt någonting alls av 1900-talets kraftmätningar med 

de fascistoida rörelserna? Har vi inte alls insett att den så kallade "tysta majoriteten" inte 

kan bekämpas med en annan sorts tystnad? Vem kan föra dialog mellan två olika sorters 

tystnad?69 

 

Att öppna upp debatten med Sverigedemokraterna för att lättare genomföra en kritisk 

granskning av Sverigedemokraternas politik är överlägset det mest frekventa pro- argumentet. 

Forskning från bland annat Ny Demokratis valframgångar påvisar detta faktum. När Ny 

Demokrati introducerats för allmänheten i början av 1990-talet valde media att öppet släppa in 

dem i den offentliga debatten. Partiet och dess partiledare debatterades om och framför allt 

med. I valet 1991 fick partiet runt 6,7 procent av väljarnas stöd och fick då representation i 

Riksdagen. I och med mandat i Riksdagen hamnade partiets politik i fokus och kunde utsättas 

för en mer systematisk och kritisk granskning.70 Väljarna fick även se Ny Demokratis politik i 

ett bredare perspektiv där de jämfördes med de etablerade partiernas. En granskning dels från 

medias håll men partiet möttes även av strakt motstånd av sina antagonister, de etablerade 

partierna. Granskning och den offentliga debatten var en av anledningarna till att partiet 

hamnade under riksdagsspärren och åkte ut Riksdagen i nästkommande val. 71 

Invandringsfrågan som var för NyD och är central för Sverigedemokraterna har inte haft 

någon större betydelse för svensk politik. Istället har de politiska konfliktdimensionerna varit 

socioekonomiska. Vilket har lett till att uppförandet av invandringsfrågan inte fått fäste på den 

politiska dagordningen.72      

 

Befintlig forskning påvisar även vikten av öppenhet och granskning av partiet och bidrar till 

att de myter och osanningar som framförs i partiets politiska program kan bemötas med fakta. 

En vanlig myt som sprids av Sverigedemokraterna är hur det ”ursvenska” hotas av invandare 

som dränerar landets resurser genom alla sina bidrag.73 Kartläggning i Aftonbladet visar dock 

                                                 
68 Citat hämtat från debatt Göteborgs-Posten 2002-08-24 
69 Citat hämtat från krönika Aftonbladet 2006-09-30 
70 Rydgren & Widfeldt 2004 
71 Rydgren & Widfeldt 2004 
72 Rydgren 2005 
73 http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_hp.php?action=fullnews&id=847 hämtat den 2009-05-27 
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att även Sverigedemokraternas företrädare ute i kommuner och landsting i hög utsträckning 

nyttjar offentliga stödformer för sitt personliga uppehälle.74     

 

En öppen debatt gentemot partiet finner delvis även stöd i etablerad medieforskning. På grund 

av utestäning av partiet finner journalister det svårare och mer komplicerat att granska partiet 

vilket dels leder till en förvirring hur man skall bemöta partiet samt att kontroversiella 

metoder används, metoder såsom infiltrering, falska medlemskap och dolda kameran 

reportage. Ovannämnda tillvägagångssätt skapar en ofördelaktig journalistik och främjar inte 

målet. Lars Nord som är politisk kommunikationsforskare menar att denna typ av journalistik 

enbart förstärker Sverigedemokraternas bild om anti-etablissemanget som går hårdare åt mot 

partiet än övriga etablerade partier. Nord grundar sina argument på forskning som är 

genomförd i bland annat Frankrike, Österrike och i Danmark där de högerpopulistiska 

partierna fått större genomslagskraft enligt opinionsmätningar när de behandlats illa av 

medierna.75 Det som händer är att högerpopulistiska partier vinner stöd när de visar sig 

trovärdiga i jämförelse med etablissemanget som enbart motverkar dem. På detta sätt 

legitimeras populistiska partiers kamp mot eliten.76     

7.2 Värderingsfria argument 
En öppenhet i debatten leder till att mer saklig kunskap angående partiet utkristalliseras. 

Således baseras en debatt med partiet på argument som omfattas av saklighet istället för 

argument grundat på moraliska och etiska ställningstaganden.  

 

Dokumentet visar att s har ett särskilt ansvar: "Deras väljare är demografiskt 'våra'", såsom 
"arbetare, LOanslutna". Tyvärr axlas inte det ansvaret. S tycks inte ha lärt sig av Mona 
Sahlins debatt mot sd:s ledare Jimmie Åkesson i TV4. Fortfarande verkar man tro att det ska 
räcka med att visa att man tycker illa om sd.77  
 
 
Sd är oerhört skickliga på att utnyttja människors vrede och maktlöshet och vända den mot 
invandrarna. De övriga politiska partierna svarar med att hävda att sd är dumma. De talar 
inte om problemen, de har inga lösningar på problemen och invandrare ska vi helst inte tala 
om. Dessutom jagas sverigedemokrater, och etablissemanget gör allt för att sätta 
demokratin ur spel. Det är sannerligen en misslyckad strategi som bara gynnar sd och 
främlingsfientligheten.78 

 

                                                 
74 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article491941.ab hämtat den 2009-05-27 
75 http://www.aftonbladet.se/debatt/article4816269.ab hämtat den 2009-05-27 
76 Aftonbladet 2009-05-27 
77 Citat hämtat från ledare Svenska Dagbladet 2008-09-25 
78 Citat hämtat från debatt Aftonbladet 2007-11-27 
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I flertalet argument grundas den huvudsakliga ståndpunkten på vilken avvikande och 

moraliskt förkastlig människosyn som partiet omges av. När debatt med populistiska partier 

genomförs behövs vattentäta argument på grund av de specifika karaktärsdrag som 

populistiska partiet tillskrivs.79 Karaktärsdrag som omfattas av stor skicklighet att spela på de 

argument som passar in. För att kunna bemöta populistiska argument krävs det mer än att 

enbart basera sina egna argument på moraliska värderingar.80 Kunskapen angående 

Sverigedemokraterna och populistiska partier har tidigare varit bristfällig vilket har lett till 

fördömande argument. Som ofta skjutit över målet men med en kritisk granskning ökar 

kunskapen och argumenten grundas på fakta.81   

7.3 Försvåra anti-etablissemangsstrategin 
Argumentet för tesen belyser hur en öppenhet i förhållandet till Sverigedemokratern leder till 

att stora delar av partiets strategi angående hur etablissemanget utestänger och legitimerar en 

mobbning av partiet blir svårare att hävda. Genom att debattera med partiet blir det svårare att 

använda anti-etablissemangsterapin, partiet blir inte lika stigmatiserat vilket i sin tur leder till 

färre väljare.  

 

Sverigedemokraterna bör bemötas i öppen debatt istället för att tillåtas framstå som 

martyrer. Symboliska uteslutningar bekräftar bara bilden av det politiska etablissemangets 

tondövhet, och leder till att högerpopulismen vinner ytterligare sympatier.82 

 

En latent främlingsfientlighet finns hos alla folk och i alla länder. När den kommer i fokus 

för politiken vinner högerpopulismen mark. Risken är att de etablerade partierna bekräftar 

Sverigedemokraternas världsbild och därigenom lyfter fram och legitimerar etniska 

dimensioner i politiken. 83 

 

Medierna har varit förlamade i sin inställning till hur de ska bemöta sd. Nu skrivs det om 

dem överallt och alla är överens om att det var fel att ignorera dem. Men med tanke på hur 

homogent vita redaktionerna är befarar jag att kunskapsluckan är för stor för att kunna ta 

ner sd:s argument på ett bra sätt. Också Reinfeldt säger att de ska möta sd. Det gör mig 

ännu mer orolig. Alliansen verkar inte vara ett dugg bättre än sina föregångare och jag tror 

att det snarare blir fyra år till av strutsteknik.84 

                                                 
79 Se teorikapitlet avsnittet som omfattar den populistiska strategin samt populistiska partiers förmåga att 
framställa politiska skiljelinjer som antigen svarta eller vita.   
80 Lodenius & Wingborg 2009 
81 Widfeldt 2004 
82 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2009-03-24 
83 Sydsvenskan 2009-03-24 
84 Citat hämtat från krönika Svenska Dagbladet 2006-09-27 
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Tredje pro- argumentet, hur en utestängning av partiet legitimerar deras egen självbild 

angående etablissemangets och elitens egna särintressen används allt mer omfattade i 

debatten. Genom att stänga ute partiet kan Sd legitimera sig som det enda sanna partiet som 

står för folkets vilja. Partiet motarbetas systematiskt för att de har rätt. Helt i linje med den 

populistiska anti-etablissemangsstrategin, hävdar då Sd att de utestängs av eliten på grund av 

att de är det enda partiet som står för den enskilda medborgaren. Forskning visar istället att 

om man väljer att öppna upp för debatt gör man det svårare för anti-etablissemangspartier att 

hävda att det politiska etablissemanget motverkar dem. På så sätt fallerar mycket av 

högerpopulistiska strategier.85 Det är dock viktigt att påpeka att inte låta Sverigedemokraterna 

få för stort spelrum utan att partiet granskas som andra partier. Detta skall ske under 

kontrollerbara former för yttrandefrihet så att debatten inte går över i till exempel hets mot 

folkgrupp. Det viktiga är att vissa högerpopulistiska partier och dess väljare att anti-

etablissemangsstrategin är ett retoriskt verktyg för dessa partier att rikta kritik emot de 

etablerade partierna.86 Genom debatt försvinner illusionerna kring etablissemangets elit.    

7.4 Höger - vänsterperspektiv 
Ett argument för tesen om ett öppnare förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna är att 

väljarna får tillgång till viktiga politiska ståndpunkter angående partiets politik och kan sätta 

dessa i relation till de övriga partiernas.  

 

socialdemokratins kris: ingen ideologi, ingen politik, ingen strategi. Inget civilkurage/…/ De 
enda som vinner på sånt här är nämligen borgerligheten och dess extremister/…/ Det är när 
arbetarrörelsens ledare upplevs som en del av den borgerliga eliten, som arbetarklassen 
drivs i famnen på högerextremisterna - som låtsas stå för något annat.87  
 

Det är dags att tala klarspråk. Regeringspartiernas förhållande till Sverigedemokraterna är 
fortfarande alltför otydligt. Att släta över problematiken med Sverigedemokraternas 
eventuella vågmästarroll efter valet 2010 och att anamma attityden "den dagen den sorgen" 
är ett misstag. Ju högre beredskap desto bättre. Hypotetiska diskussioner kan ibland vara 
befogade. För tydlighetens skull. För väljarnas skull.88 
 

Grunden för Sverigedemokraternas framgångar är att vanliga människor gör medvetna val 
och anser att Sverigedemokraterna är det bästa politiska alternativet.89 
 

                                                 
85 Rydgren 2005 
86 Bengtsson 2009 
87 Citat hämtat från debatt Aftonbladet 2009-03-29 
88 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2009-04-26 
89 Citat hämtat från krönika Aftonbladet 2006-09-30 
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Populisterna kan bara besegras med konkret politik. Med jobb i stället för bidrag. Med polis 
i stället för gäng. Med trygga bostadsområden i stället för ghetton. Med jämställdhet i stället 
för hederskultur.90 
 

Det är när vänstern inte vågar föra vänsterpolitik som dörren öppnas till högerpopulismen. 
Därför har vänsterpartiet ett särskilt ansvar. Det är mer än partiets existens som står på 
spel när ledningen sväljer den borgerliga propagandan att det var kommunistordet och inte 
åtta års kompromissande som orsakade valnederlaget. I stället för att formulera en 
självständig klasspolitik i strid med marknadskrafterna vill partiledningen fortsätta 
samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet i en gemensam plattform.91 
  

Det vill säga socialdemokrater, vänsterparti och delar av ett miljöparti som annars verkar 
vara alla politiska herrars tjänare. Det är dom som ska angripas hårdast för att 
Sverigedemokraterna fått stå oemotsagda. Sverigedemokraternas väljare har helt enkelt 
blivit upprörda över att betraktas som ovärdiga att ens diskutera med. Och då faller 
rösterna brunt i valurnorna.92 

 

Nu är det politiska etablissemanget livrädd för att framgångarna fortsätter och att 
Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen i nästa val. Först skulle partiet tigas ihjäl. Det 
misslyckades. Därefter skulle man ta debatten med sd. Det lyckades inte heller. Exempelvis 
gjorde Mona Sahlin en ganska slät figur i en tv-debatt mot sd:s ordförande Jimmie Åkesson. 
Nu försöker man sig på en tredje metod - triangulering93. 

  

Inom statsvetenskaplig forskning har man under en längre period sett en ökad misstro till den 

förda politiken och till politiker. Den enskilda väljaren finner ingen större tilltro till vare sig 

den förda politiken eller till politiker i allmänhet.94 Det finns flera faktorer till detta, men det 

som är det centrala för uppsatsen är hur distanserade politiker har blivit till den vanliga 

medborgaren. Väljare känner inte igen sig i den politik som hon själv röstat fram. En ökad 

misstro där medborgaren känner att politiken har misslyckats leder till att missnöjes – och 

populistiska partier vinner mark. Istället för att kanalisera missnöjet mot det politiska systemet 

väljer populistiska partier att skuldbelägga en viss grupp för den förda politikens 

misslyckanden.95 Anledningen till att Sverige har varit förskonat från populistpartier omfattas 

av avsaknaden av politisk konvergens. Dock visar forskningsresultat tydligt på att de 

etablerade partierna drar sig mer mot mitten av en höger – vänsterskala vilket leder till att 

                                                 
90 Citat hämtat från ledare Svenska Dagbladet 2008-09-25  
91 Citat hämtat från debatt Aftonbladet 2007-05-18 
92 Citat hämtat från krönika Aftonbladet 2006-09-30 
93 Citat hämtat från debatt Aftonbladet 2008-08-27 
94 Tommy Möller belyser denna problematik i boken Politikerförakt eller mogen misstro?( 1998) Möller 
granskar både svensk och internationellt forskning angående medborgares förtroende för politiken. Resultat som 
Möller finner är att ett lågt förtroende för politiker och politik återfinns i alla samhällsklasser, både från socialt 
marginaliserade grupper samt bland en elit framstående individer. Politiker förakt är dock i överkant politisk 
misstro speglar närmare sanningen.    
95 Bengtsson 2009 
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missnöjes – och populistiska partier får ett större stöd. Detta förstärker enbart bilden av att 

den politiska eliten är en och samma elit.96  

 

Forskning som omfattar väljarnas attityder och var de placerar de politiska partierna har 

påvisat att framför allt Socialdemokraterna har förflyttat sig åt höger. Då Moderaterna har 

legat på ett värde mellan 9,0 – 8,8 där 10 är längst ut på högerkanten och 0 på vänster går det 

att utskilja dock en marginell förflyttning av socialdemokraterna från 3,2 till 3,8. En ökad 

konvergens är en av förklaringen till Sverigedemokraternas ökade stöd. Då 

väljarundersökningar påvisar att det är framför allt före detta socialdemokrater som väljer att 

gå över till Sverigedemokraterna. 97 

 

Dock återfinns det idag en tredje väg som fortfarande är relativt nytt beteende inom svensk 

politik, så kallad triangulering. Triangulering innebär att ett politiskt parti öppnar upp för ett 

tredje alternativ. När partiets egen politik inte förmår att locka väljare och partiet inte vill 

tappa väljare till motståndarna uppfinns en tredje väg. Detta blir en light - politik av 

motståndarnas politik.98 De två största partierna i Sverige, Socialdemokraterna och 

Moderaterna har använt sig av en triangulering i sitt förhållande gentemot populistpartier och 

framför allt att hålla Sverigedemokraterna utanför debatten. Triangulering förklarar det 

faktum att både Socialdemokraterna och Moderaterna har drivit igenom förslag som i grunden 

härstammar från populistiska partier.99 Triangulering är svårare att genomföra i ett land med 

mångpartisystem då utrymmet för positionsförflyttningar är mindre som till exempel i 

Sverige. Men det politiska klimat som råder i dagens Sverige med två tydlig block ökar 

riskerna med triangulering. Med en ökad triangulering ökar även misstron för politiken risken 

att bli en så kallad flip-flopper, en individ som har förtroendeproblem ökar.100 Lösningen är 

att upprätta de ideologiska politiska skiljelinjerna som fanns mellan de etablerade partierna 

tidigare för att ge den enskilda väljaren politiska alternativ.101 

 

                                                 
96 Rydgren 2005 
97 Rydgren 2005 
98http://www.dn.se/opinion/debatt/moderaterna-i-svar-knipa-nar-trovardigheten-provas-1.365755 hämtat den 
2009-05-27  
99 Både Socialdemokraterna och Moderaterna har blivit kritiserade för att se invandringen som ett problem utan 
att se till de strukturella faktorerna som leder till populism och ett ökat missnöje. Istället för att förändra 
samhällsstruktur till exempel segeration, bostadsbrist och arbetslöshet, väljer partierna att lägga skuld på 
invandringen. Medan det är den samhälliga kontexten som leder till att missnöje frodas.  
100 http://www.dn.se/opinion/debatt/moderaterna-i-svar-knipa-nar-trovardigheten-provas-1.365755 hämtat den 
2009-05-27 
101 Bengtsson 2009 
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Här nedan följer contra-argumentetn mot den tesen; Att ta debatten med 

Sverigedemokraterna är det mest effektivaste sättet att hantera partiet på.   

7.5 Legitimering av partiet 
Detta argument är det mest frekventa som används mot tesen om att en öppenhet gentemot 

Sverigedemokraterna är det mest effektiva medlet. Citaten belyser problematiken med att ge 

partiet större handlingsutrymme och således ökar legitimiteten till partiet.  

 

I Sverige har socialdemokraterna inte alls på samma sätt anammat högerpopulisternas 
agenda och språkbruk. De borgerliga har inte legitimerat extremister i syfte att bredda 
underlaget för en moderatledd regering.102 
 

Svenska folkpartiets ledare Leijonborg tycker att man skall debattera med Sten Andersson 
från Sverigedemokraterna för att vederlägga honom. Men därmed har man också givit ett 
råskinn som Andersson förnyad politisk legitimitet.  Somliga diskuterar man med, andra gör 
man det inte med. Man talar om dem i stället. Det kan till och med ske på tystaste vis. Själv 
minns jag med glädje en sådan politisk gest. Det var när Bengt Westerberg reste sig och tyst 
lämnade tv-studion i det ögonblick som Bert och Ian kom intravande som Fyrtornet och 
Släpvagnen i ett nytt riksdagsparti.103 
 

Sd och deras sympatisörer är oseriösa och motsägelsefulla. De förtjänar i princip inte 
någon större uppmärksamhet. Detta till trots, låt mig slå fast ett par saker. Sd har i princip 
ingen makt i Sverige idag. Partiet förefaller desperat i sina försök att göra sig till tolk för 
"vanligt" folk och skapa moralisk panik i Sverige, mot invandrare och "eliten".’ 
Har Sverigedemokraterna chans att bli ett riksdagsparti? Det beror på tre faktorer, enligt 
Peter Esaiasson: Om de lyckas hålla sams internt. Om de får stort genomslag i medierna för 
sina idéer. Samt om misslyckandet i integrationspolitiken fortsätter104. 
 
 
Det vill säga den sfär av konsensus som Strömbäck menar att journalistkåren helst av allt 
håller sig till för att inte ge onödig legitimitet åt krafter som man inte vill underblåsa. Det är 
sant. Åsikter man ogillar är man inte tvungen att dela, än mindre att sprida. Det 
förhållningssättet duger bra även mot SD.105  

 

Det starkaste argumentet som används mest frekvent för att legitimera en utestängning av 

Sverigedemokraterna är att offentliga aktörer och opinionsmakare inte vill ge större utrymme 

och göra ett främlingsfientligt parti mer legitimt än vad det är.  

 

Forskning pekar på betydelsen att faktiskt bemöta Sverigedemokraterna där de finns är av stor 

vikt för att inte skapa en legitimitet och ge partiet en underdog106 – roll.107 I förhållande till 

                                                 
102 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2006-03-08 
103 Citat hämtat från debatt Göteborgs-Posten 2002-07-09 
104 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2002002-10-24 
105 Citat hämtat från ledare Svenska Dagbladet 2009-04-14 
106 Amerikanskt politiskt begrepp som åsyftar till en grupp som är förväntade att förlora. På grund av detta 
behandlas de illa av stora delar av etablissemanget vilket leder till att underdog-gruppen vinner sympatier bland 
väljarna. I politiska sammanhang där det återfinns en underdog har forskning påvisat medias stora påverkan till 
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vad forskningen säger återfinns det ett motstånd bland de etablerade partierna att ta debatten 

med Sverigedemokraterna. Flertalet av de etablerade partierna har valt att inte debattera med 

Sverigedemokraterna. Framför allt har detta deklarerats i strategidokumenten mot 

Sverigedemokraterna som de flesta av de etablerade partierna upprättat.108 Dock påvisar 

forskning att detta inte är det mest fördelaktiga sättet att bemöta högerpopulistiska partier.109 

Media och opinionsmakare har även de ett komplext förhållande till Sverigedemokraterna. 

Flertalet forskningsresultat påvisar att en hårt granskande journalistisk är mer uppskattat bland 

journalister och politiker än bland medborgarna.110 Vilket leder fram till diskussionen som 

redovisades i avsnitt 7. 1.     

7.6 Större väljarstöd 
Utifrån materialet återfinns det argument som pekar på risken att Sverigedemokraterna, om de 

debatteras med enbart ökar sitt väljarstöd. Det finns en opinion som pekar på det politiska 

klimat som råder i bland annat Norge och Danmark, där populistiska partier innehar ett starkt 

fäste i både kommunala, regionala och nationella politiken även kan inträffa i Sverige. 

Argumentet är inte det dominerande men det återfinns i materialet.     

 
Det beror inte på att debattaket är lägre i Sverige. Eller på att svensk demokrati på något 
märkligt sätt skulle vara beskuren. Utan snarare på att de etablerade partierna här har tagit 
ett ansvar: Inte stryka medhårs, inte kopiera, inte samarbeta, inte legitimera. Utan snarare 
på att de etablerade partierna här har tagit ett ansvar: Nej, danskar och norrmän. Sverige 
har inte anledning att avundas er demokratiska utveckling.111 

 

Förvisso så är Norge och Danmark våra närmaste grannar och Sverige har flertalet liknande 

referenspunkter med våra grannländer. Men det finns även ett flertal referenspunkter där 

länderna skiljer sig åt rätt markant. Bland annat har både Norge och Danmark en mer kristen 

befolkning där islam och muslimer utgör den främsta hotbilden mot konservativa traditioner. 

Båda länderna omfattas av en stark tradition av kulturkonservatism.112 Sverige däremot är ett 

av Europas mest sekulariserade samhällen, där traditioner väger lätt. Även 

statsindividualismen113 är en bidragande faktor till frånvaron av högerpopulistiska partier 114  

                                                                                                                                                         
hur mycket sympatier underdogs-gruppen skall få. Forskningen har visat att media frekvent ignorerar dessa 
underdogs vilket bidrar enbart till förstärkningen av underdog- mentaliteten.  
107 Jonas Hinnfors och Ulf Bjereld i http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=495727 hämtat den 2009-
05-28 
108 Se diskussion angående strategidokumenten för Socialdemokraterna och Moderaterna i inledningskapitlet 
109 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=495727 hämtat den 2009-05-28 
110 http://www.aftonbladet.se/debatt/article4816269.ab hämtat den 2009-05-28 
111 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2006-03-08 
112 Östergaard 2006 
113 Individer upprättar kontrakt med staten som garanterar sociala och familjemässiga trygghetssystem som leder 
till att individen blir oberoende av vare sig familj, välgörenhet och gemenskaper.    
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När ovanstående argument uppkommer att det viktigare att se djupare på problematiken. I 

första hand är det inte öppenheten som leder till ett ökat stöd för partiet. Forskning har istället 

påvisat att det är när de etablerade partierna väljer att föra en sakpolitik som gränsar till den 

politik som främlingsfientliga och högerpopulistiska partier uttrycker som leder till stödet för 

dessa partier ökar. Att Danske Folkeparti och Fremskrittspartiet ökat sitt stöd efter 

representation på det nationella planet har andra och mer djupgående förklaringsfaktorer än 

att de debatterades offentligt med.   

 

Enligt statsvetaren Lars Bille har framgångarna för Danske Folkeparti inte enbart med den 

restriktive invandrings- och integrationspolitik som partiet står för. Df driver precis som 

Sverigedemokraterna traditionella välfärdsfrågor. Där äldre – och sjukvårdsfrågor samt frågor 

som rör lag och ordning. Precis som Sverigedemokraterna så åsyftar Danske Folkeparti och 

Fremskrittspartiet på individens längtan tillbaka till välfärdsandan och folkhemsidealet115 på 

1950 och -60-talet.116 Denna argumentation som genomförs av populistpartierna attraherar 

framför allt forna socialdemokartiska väljare i alla de nordiska länderna. Men 

väljarundersökningar har påvisat väljarstöd från både före detta s-väljare såsom m-väljare.   

  

Det är dock viktigare att lyfta fram den förda politiken i sammanhanget än att påstå att en 

debatt leder till större stöd för högerpopulistiska rörelser. I både Danmark och Norge och 

sedermera Sverige har socialdemokratin rört sig mer åt höger vilket har lett till att ett ökat 

stöd åt populistpartierna. Men Jesper Strömbäck, professor i journalistik hävdar att en 

öppenhet gentemot Sverigedemokraterna enbart legitimerar partiet. Strömbäck är mycket 

kritisk till företrädarna som förespråkar en öppen debatt med partiet. Han menar att medierna 

har makten att sätta dagordningen för vilka politiska frågor som individer tenderar tillkänna 

ger sig som viktiga samhällsfrågor. Om dessa frågor verkligen har någon större betydelse för 

samhället spelar ingen större roll. Kontentan blir att vissa frågor som media tar upp inte 

behöver ha någon större betydelse för samhället. Media besitter även gestaltningsmakt vilket 

                                                                                                                                                         
114 Gallupundersökning genomförd i februari 2009, redovisad  
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=162899 hämtat den 2009-05-28 
115Begreppet Folkhemmet grundades av socialdemokraten Per-Albin Hansson i slutet av 1930-talet. Förenklat 
omfattar begreppet att Sverige skulle bli ett hem för alla. Samhället skulle präglas av samförstånd och jämlikhet. 
”Det måste en gång bli så, att klassamhällets Sverige avlöses av folkhemmet Sverige. Det går inte att bygga 
samhället som ett folkhem på basis av bibehållna orättvisor, utan det är snarare så, att folkhemstanken mycket 
starkare betonar, att förutsättningen för samarbetet måste vara lika rätt för alla och omsorg om alla”. – Per-Albin 
Hansson 
116 http://www.dn.se/nyheter/varlden/skuggor-over-danmarks-flyktingpolitik-1.596196 hämtat 2009-05-28 
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innebär att media även kontrollerar hur individer uppfattar det media rapporterar om, vilket 

leder till att individer uppfattar en felaktig bild av verkligheten. Att rapportera kontinuerligt 

om hur Sverigedemokraterna går upp eller ner i väljarundersökningar är inget som skall 

uppmärksammas. Lösningen hävdar Strömbäck är att rapportera om sådant som är verkligt 

istället för att spekulera i möjliga framgångar för partiet. Detta skapar enbart bilden av 

Sverigedemokraterna som vilket politiskt parti som helst och leder till en oförtjänt 

legitimering av partiet.117  

7.7 Högerextrema & odemokratiska 
Citaten nedan belyser problematiken kring den främlingsfientliga agenda som 

Sverigedemokraterna omfattas av. I citaten nedan urskiljs de en viss förvirring kring vilken 

benämning av partiet som anses vara den mest korrekta och sanningsenliga. Således leder 

denna problematik till svårigheter i bemötandet då det görs stor urskillning på 

högerextremistiska, rasistiska eller främlingsfientliga grupperingar.  

  

Högerpopulister är generellt inte något hot mot det demokratiska systemet. Men samtidigt 

står de radikala högerpopulisterna i konflikt mot demokratins ideal. Demokratin är inte 

bara det formella lagverket utan förutsätter också respekt för mänskliga rättigheter, 

olikheter och pluralism.  

 

Det finns en samsyn bland de etablerade partierna i Sverige att inte släppa fram 

främlingsfientliga partier118. 

 

Här och var i partiprogrammet försäkrar Sverigedemokraterna att man inte är rasistiskt. 

Men författaren Stieg Larsson, som skrivit en bok om partiet, tvekar inte att kalla det både 

rasistiskt och antidemokratiskt.119 

 

Dagens Nyheter har tidigare stoppat en annons från Sverigedemokraterna med 

motiveringen att partiet har rasistiska inslag i sin politik och inte är demokratiskt 

pålitligt.120  

 

Citaten ovan belyser de svårigheter med en enhetlig benämning av Sverigedemokraterna. 

Under lång tid har partiet i vissa kretsar benämnts som högerextremistiskt för att samtidigt i 

                                                 
117 http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article263386/quotMedierna-starker-Sdquot.html hämtat 2009-
05-28 
118 Citat hämtat från ledare Sydsvenskan 2002-02-16 
119 Citat hämtat från debatt Sydsvenskan 2002-02-15 
120 Citat hämtat från debatt Göteborgs-Posten 2002-08-08 
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andra kretsar kallas främlingsfientliga. Dock har en referenspunkt varit densamma. Att inte ge 

utrymme för odemokratiska rörelser och grupperingar i samhället skall alltid vara det 

väsentliga. Dock har denna förvirring kring Sverigedemokraterna skapat en odefinierbar 

plattform där det finns stort spelutrymme återfinns.  

 

När en slagning på ordet högerextremism görs i Nationalencyklopedin uppkommer följande 

förklaring till ordet; 

 

förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är förenligt 

med politisk demokrati. Högerextremism har oftast företrätts av militanta grupperingar, 

ibland närmast att betrakta som kampgrupper, utanför det parlamentariska partiväsendet.121  

 

Utifrån citatet och begreppsdefinitionen i kapitel 5.4 kan man inte hävda att 

Sverigedemokraterna är ett högerextremist parti. Genom en läsning av deras partiprogram går 

det dock att utkristallisera xenofobiska och främlingsfientliga ståndpunkter som kan kopplas 

ihop med begreppsdefinitionen som behandlades tidigare i uppsatsen.  

 

Främlingsfientlighet innebär en fientlighet inte enbart mot individer från andra länder och 

kulturer utan också en fientlighet mot de värden som kan hota ett mer konservativt samhälle 

såsom globalisering och överstatliga organisationer ( FN, EU, Nato).122 Inom forskningen 

råder det delade meningar om vilken benämning av Sverigedemokraterna som befinner sig 

närmast sanningen. Jens Rydgren använder sig av förkortningen RHP (radikala 

högerpopulistiska partier) när han beskriver Sverigedemokraterna. Anledningen till att 

benämna Sverigedemokraterna som ett RHP – parti grundar Rydgren på att partiet 

kännetecknas av följande delar:123 den fundamentala ideologiska kärnan av etnisk 

nationalistisk främlingsfientlighet (som är baserad på etno - pluralistiska doktrinen124) och en 

populism riktad emot det politiska etablissemanget.125 Rydgren anser att partiet ligger minst 

lika nära den nationalistiska extremhögern som den ligger populismen. Ett RHP-parti utmärks 

i dess politik av en kombination av etnisk nationalistisk främlingsfientlighet som är baserad 

                                                 
121 http://www.ne.se/school/högerextremism  hämtat den 2009-05-26 
122http://www.ne.se/school/lang/fr%C3%A4mlingsfientlighet  hämtat den 2009-05-26  
123 Rydgren 2005 
124 Den etno - pluralistiska teorin utgår ifrån att ingen ras eller etnisk grupp är mer eller mindre värd än den andra 
men de måste leva åtskilda för att motverka negativa konsekvenser av genetisk och kulturell sammanslagning. 
En blandning av raser leder till att de specifika egenskaperna för varje ras eller etnisk grupp minskas vilket leder 
till att den mänskliga mångfalden på lång sikt urholkas.  
125 Rydgren 2005. s 8 
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på den så kallade etno – pluralistiska doktrinen samt den populistiska anti-

etablissemangsstrategin.126  

 

Ett påstående som stundtals dyker upp i debatten om Sverigedemokraterna är deras rasistiskt 

gömda agenda. Ofördelaktigt används begreppet rasism på ett felaktigt sätt i sammanhanget. 

Rasism innebär att man tillskriver individer med olika hudfärg olika värde eller olika 

egenskaper.127 Statsvetaren Ulf Bjereld redogör för sin uppfattning kring hur en benämning av 

Sverigedemokraterna kan te sig, enligt honom är partiet inget rasistiskt parti då det inte 

återfinns några rasistiska inslag i partiets politik. Bjereld vill däremot klassa partiet som ett 

främlingsfientligt då partiet har en fientlig och avståndstagande politik gentemot främlingar. 

Bjereld grundar sitt argument på en genomgång av partiets politiska program där ett motstånd 

och hot målas upp mot de främmande i samhället, både människor och kultur. Det enda sättet 

att möta detta hot är att normalisera de bärare för det främmande. Att den främmande gruppen 

blir som vi. Därför vill partiet till exempel dra in offentliga stödåtgärder som syftar till att 

främja det mångkulturella.128 Anna-Lena Lodenius och Per Wikström skildrar i boken Vit 

makt och blågula drömmar högerextremism i Sverige. I boken kartläggs de mest 

framträdande högerextrema grupperingarna hit hör bland annat Nationalsocialistisk Front 

idag, Folkfronten men även Nationaldemokraterna räknas som ett högerextremistiskt parti.  

 

Utifrån ovanstående diskussion går det att ta fasta på ett par viktiga aspekter. Först infinner 

det sig en förvirring kring begreppsdefinitionerna. Frekvent används begrepp felaktigt och 

leder till en försvåring av hur Sverigedemokraterna skall bemötas. Det substantiella av 

ovanstående resonemang är att partiet inte är högerextremt men strakt främlingsfientligt. Om 

partiet är odemokratiskt är en tolkningsfråga. Forskning visar att partiet inte har ambitionen 

att avskaffa den parlamentariska demokratin och även interndemokratin med bland annat val 

av partiledare fungerar som i etablerade partier. Det som är problematiskt ur ett demokratiskt 

perspektiv är partiets uttalade främlingsfientlighet och synen på andra religioner och hur 

denna fientlighet skulle arta sig om partiet vinner mer mark. De främmande ses som ett hot 

och kan inte leva sida vid sida med oss andra, från detta avståndstagande är det inte långt att 

behandla individer olika.129 

 

                                                 
126 Rydgren 2005  
127 http://www.ne.se/rasism hämtat den 2009-05-27 
128 http://ulfbjereld.blogspot.com/2009/04/sverigedemokraterna-och.html hämtat den 2009-05-27 
129 Ulf Bjereld i http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=495728 hämtat den 2009-05-27 
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7.8 Marginellt parti 
Citaten belyser vikten av att inte öppna upp för Sverigedemokraterna på grund av dess 

marginella stöd. 

 

Var det rätt av Lars Leijonborg att bjuda in Sverigedemokraterna till debatt? Nej, jag tror 
inte det. Den senaste tiden har det funnits en tendens från medias sida att prata upp detta i 
själva verket ytterst marginella parti.130 
 

Men att behandla promillepartier som jämställda med riksdagspartier vore helt enkelt inte 
rimligt.131 
 
Nyligen deklarerade riksdagsledamoten Sten Andersson, före detta moderat, att han funnit 

sitt andliga hem i främlingsfientliga Sverigedemokraterna. I veckan fick han sällskap på 

partiets riksdagslista av en annan ökänd skåning, Sjöbopartiets Sven-Olle Olsson. 

Sverigedemokraternas chanser att med dessa dragplåster ta sig in i riksdagen är dock små. 

Taktiken bekräftar ju bilden av ett parti som återanvänder idéer som knappast var rumsrena 

ens under förra århundradet.132 

 

Ovanstående citat får representera det argument som idag har sämst bäring inom forskningen 

kring Sverigedemokraterna. I flertalet av de forskningsresultat som omfattar partiet påvisar 

meriterande forskning vikten av att inte negligera partiet som ett marginellt högerpopulistiskt 

parti med en grupp fanatiska individer med avvikande och högerextremistiska åsikter. 

Grundläggande undersökningar av partiet kan uppvisa en organisation med hängivna 

sympatisörer och en stark ekonomi. Detta förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna 

leder som nämnts tidigare i uppsatsen till att partiet legitimerar sin anti-

etablissemangsstrategi. Citaten belyser förhållningssätet som var legitimt bemötande av 

partiet för snart ett decennium sen. Sverigedemokraterna har utvecklats och står enligt flera 

forskare på tröskeln till Riksdagen och skall därför inte marginaliseras längre. Citat nedan, 

sagt av Helen Lööw, historiker summerar ihop dagens forskning. 

 

I debatten ses partiet inte som det är i dag utan som det såg ut för tio år 

sedan, som en sekt utan någon förankring, sade Lööw. Tar vi inte debatten 

frodas myterna och sanningen förtigs, sade Lööw.133  

 

 
                                                 
130 Citat hämtat från debatt Svenska Dagbladet 2002-08-07 
131 Citat hämtat från ledare Sydsvenska 2002-02-15 
132 Citat hämtat från ledare Göteborgs-Posten 2002-03-03  
133 Citat hämtat från Göteborgs-Posten, ”Granska Sverigedemokraterna” 2002-12-12  
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8. Avslutande konklusion  
I sista och slutgiltiga kapitlet kommer att upptas av en sammanfattande konklusion av 

uppsatsens frågeställningar som skall leda vidare till en diskussion kring Sverigedemokraterna 

och den aktuella forskningsfronten. Dispositionen för kapitlet bestå av två avsnitt där de två 

sista frågeställningarna utgör grunden. Den första frågeställning som omfattar vilka typer av 

argument som används har i och med analysen redan presenterats. Sista avsnittet består av en 

framtidsvision.  

8.1 Vilka är huvudaktörerna till framförda argument och 
utkristalliseras det några skillnader utifrån det empiriska 
materialet?  
Då uppsatsens material har bestått av ledar, debatt och krönikor är det framför allt kända 

opinionsledare som står för huvuddelen av de flesta argumenten. Utifrån materialet går det 

även att utkristallisera att tidningens politiska färg inte har någon större betydelse för vem 

som skall ta hand om problemet Sverigedemokraterna. Med utgångspunkt i det material som 

används återfinns det artiklar som omfattas av en socialdemokratisk färgning. Dessa artiklar 

härstammar framför allt från Aftonbladet. Artiklarna redogör inte enbart för en kritisk 

ståndpunkt gentemot en högerpolitik utan riktar även kritik mot den egna politiska 

uppfattningen. Det återfinns artiklar där socialdemokratin kritiseras som en bidragande faktor 

till partiets väljarframgångar. Kritik som främst omfattar partiets anseende hos sina 

ursprungsväljare. Då dessa anser att socialdemokratin har svikit dem och väljer istället att 

stöda Sverigedemokraterna. 

 

Även så kallade moderata och liberala tidningar riktar kritik mot den egna politiska 

ståndpunkten. I flera artiklar kritiseras alliansens och moderaternas icke-politik emot 

Sverigedemokraterna. Alliansen beskylls för att föra en strutspolitik i förhållandet med 

högerpopulismen. Kritik riktas även mot båda blocken för att retoriskt fördöma 

Sverigedemokraterna men bakom stängda dörrar använda sig av triangulering och driva 

genom främlingsfientlig politik där större krav och skuld läggs på invandrarna än att förändra 

den strukturella politik som har lett till det samhällsklimat som styr samhället idag.  

 

En intressant konfliktdimension kan urskönjas av analysen. En konfliktdimension som består 

av tre skiljelinjer som företräder tre olika strategier i förhållandet med Sverigedemokraterna. 

Första konfliktdimensionen står de etablerade partierna för. Deras strategi går ut på en total 

utestängning av partiet. Tvärtemot vad skiljelinje två förespråkar. Skiljelinje två representeras 
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av forskare som under längre period har undersökt högerpopulism. Forskare idag är överrens 

om att det krävs debatt med Sverigedemokraterna av flertalet anledningar. Framför allt behövs 

partiets politik utsättas för granskning och genomförs på bästa sätt genom debatt med partiet.  

 

Tredje dimensionen omfattas av medias roll i debatten. Media har ömsom släppt in partiet och 

ömsom fryst ut det i den offentliga debatten. Denna inkonsekvens i förhållningssätt bevisar 

två saker, först hur komplicerat förhållande media har med partiet och för det andra, 

tillsammans med de etablerade partiernas strategi bevisas Sverigedemokraternas anti-

etablissemangsstrategi vilket leder till legitimering av partiet.    

 

I en reflekterande diskussion kring ett svar på frågeställningen är att oavsett om materialet har 

sitt ursprung från en liberal, moderat eller socialdemokratisk färgad artikel kritiseras den egna 

politiken minst lika aggressivt som den konkurrerande politiska ståndpunkten. En intressant 

slutsats är att de alternativ som forskningen påvisar vara de mest lämpade och effektivaste 

medlen för effektiv och klarsynt bemötande av Sverigedemokraterna utesluts till stor del av de 

etablerade partierna och även av media periodvis. Bevis från bedriven forskning pekar på hur 

etablerade partier legitimerar Sverigedemokraterna genom att använda sig av triangulering. 

Vilket enligt forskningen leder till att Sverigedemokraterna kan hävda att deras politik är den 

enda sanna då även etablerade partier tar efter deras politiska agenda.   

 

En intressant slutsats är även den ojämna fördelningen av massmedial uppmärksamhet som 

givits partiet under den undersökta tidsperioden (2002-2009). Det skall självklart infinnas en 

viss restriktion kring avsaknaden av någon enstaka artikel men materialet påvisar dock en viss 

inkonsekvens i förhållningssättet gentemot partiet. En förklaringsfaktor till den ojämna 

rapporteringen och ibland avsaknaden av debatt kan ligga i medias komplexa förhållande 

gentemot partiet. Det finns teorier angående medias beteende som menar på att media 

omfattas av en panikångest att avslöja en politisk företeelse som befinner sig så långt ifrån 

journalisternas egna värderingar. Media har försökt att bemöta Sverigedemokraterna på flera 

olika sätt, ibland genom en överdriven öppenhet och ibland med totalt stängda dörrar. Således 

infinnes en förklaring till den ojämna fördelningen av artiklar om partiet.   
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8.2 Vad säger den befintliga forskningen inom ämnesområdet om 
de argument som framförs? 
Efter en genomgång av de mest frekventa argumenten i debatten om Sverigedemokraterna 

utkristalliseras vissa ställningstaganden mer frekvent än andra. Nedanstående diskussion 

innefattar en diskussion och reflektion av de argument som lyfts fram tidigare i uppsatsen och 

hur väl dessa ställningstaganden kan sättas i relation med befintlig forskning inom 

ämnesområdet. De fyra pro- argumenten har alla en viss vetenskaplig stringens utifrån 

befintlig forskning och kan således fördelaktigt användas i debatten. Dock omfattas inte alla 

contra- argumenten av forskning. Främst är det argumenten, marginellt parti och högre 

väljarstöd som inte har den vetenskapliga tyngd i dagens vetenskap. En förklaringsansats kan 

ligga i det faktum att partiet har genomgått förändringar både utom och inom sin organisation 

under det tidsspann som uppsatsens empiriska material täcker in. Samtidigt som offentliga 

aktörer innehaft en förvirring hur de skall ge partiet en så korrekt benämning som möjligt.   

 

Utifrån den presenterade forskningsfronten och uppsatsens teoretiska utgångspunkt kan 

således ett par avslutande reflektioner kring argumentens koppling till befintlig forskning 

göras. Den aktuella statsvetenskapliga forskningsfronten belyser vikten av öppen debatt med 

populistiska partier. Främsta skälet är att påvisa svårigheterna med en granskning om partiet 

inte får sättas i perspektiv med andra partier. Populistiska partier har en retorik som är 

komplicerad att bemöta utan starka argument. Att Sverigedemokraterna är ett populistiskt 

parti med karaktärsdrag utifrån den populistiska teorin är tydligt. I mångt och mycket går det 

att applicera de flesta av populismens utmärkande drag på Sverigedemokraterna. Framför allt 

partiets föreställning om vilka som skall ingå i folket. Partiet förespråkar en 

invandringspolitik som baseras på en restriktiv linje som består av en assilimeringspolitik där 

fokus ligger på att göra svenskar av de människor som kommer till Sverige. Exempel på 

assilimering som partiet vill bedriva omfattar de förslag som omfattar till exempel förbud mot 

uppförandet av bland annat moskéer och andra byggnader som leder till en förhindring av 

utövandet av andra religioner utöver kristendomen. Andra religioner och kulturella traditioner 

utöver de kristna leder fram till att den svenska mångfalden hotas enligt partiet. Utöver 

assilimeringspolitiken förespråkas en återvandringspolitik som bygger på att invandrare och 

flyktingar skall återvända till sina gamla hemländer i ett så långtgående syfte som möjligt. 

Partiets försvar för denna politik är att de hävdar att det främmande är ett hot mot svenska 

värden och de är dessa värden som är de absoluta. Således kan en koppling mellan 
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populismens föreställning om folket och Sverigedemokraternas politik att göras. Det 

substantiella utifrån ovanstående reflektion tillsammans med den populistiska teorin och 

diskussionen kring partiets xenofobiska karaktärsdrag leder således till att klassificera 

Sverigedemokraterna som ett populistisk, främlingsfientligt parti som strävar efter tanken om 

en homogen befolkning.     

 

Kontentan av analysen blir således att det mest effektivaste medlet för att bemöta 

Sverigedemokraterna är att göra detta genom ansvarsfull öppenhet och kritisk granskning.    

8.3 Kampen mot högerpopulismen 
Kan uppsatsens ge några indikationer om framtiden för Sverigedemokraterna. Då det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen var att analysera de argument som används i debatten och 

ställa dessa i kontrast med den vetenskapliga forskningen återkommer ett antal 

förklaringsfaktorer som ger oss en viss framtidsvision.  

 

När Ny Demokrati stormade in i Riksdagen 1991 hade detta ett antal förklaringsfaktorer. 

Bland annat blåste det fortfarande högervindar från kapitalismens glansdagar under 1980-

talet. Men att enbart hävda att nyliberalism som uppkom tidigt 80-talet var den avgörande 

faktorn är att förbi se djupare förklaringsfaktorer. I samband med nyliberalismens födelse 

påvisade även undersökningar att det fanns en misstro och ett latent missnöje med 

välfärdsstaten. Främst var det misstro mot redan arbetslösa individer, att dessa kunde få ett 

arbete bara de ansträngde sig. Det fanns även ett missnöje mot byråkratin i landet, att den var 

alldeles för krånglig och slösade på statens resurser. Men framför allt återfanns de flesta 

rösterna bland de väljare som valde Ny Demokrati med fokus på invandrings – och 

flyktingpolitik. Hela 19 procent av partiets röster till valet i Riksdagen 1991 kom uteslutande 

från individer som ansåg att partiet hade en tillfredställande invandrings – och flykting politik. 

( Ny Demokrati förutspråkade en mer långt gående restriktivare invandringspolitik än de 

etablerade partierna)134 

Redan under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet återfinns det en främlingsfientlig 

opinion i landet. Detta är en viktig förklaringsfaktor för den substantiella tillströmningen av 

röster till partiet. Det krävs att de etablerade partierna erkänner att det finns en opinion i 

landet som är strakt kritisk till den förda invandringspolitiken. Det värsta som partierna kan 

göra är att negligera dessa som obildade tokar. Främlingsfientliga åsikter återfinns överallt i 

                                                 
134 Rydgren 2005 
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samhället, så kallad vardagsrasism. Ett tydligt exempel på den utbredda vardagsrasismen 

återfinns i det uppmärksammade valstugereportaget135 som genomfördes inför valet 2002. 

Detta förhållningssätt leder som nämnts tidigare i uppsatsen till att Sverigedemokraternas 

anti-etablissemangsstrategi får starkare innebörd och Sverigedemokraterna kan fortsätta med 

att hävda hur eliten för folket bakom ryggen.   

 

Väljarundersökningar påvisar även en mer rörlig väljarkår. Partiidentifikationen minskar och 

väljare tenderar att rösta på specifika politiska frågor. Detta ger ett ökat utrymme för 

populistiska partier där just ett politiskt ämnesområde står i centrum. Även gruppen av 

individer som röstskolkar ökar, främst skolkar arbetslösa och arbetare. Det är framför allt 

dessa två grupper av väljare som är överrepresenterade inom högerpopulistiska partier. Den 

lösning som är mest effektiv för att hindra och stagnera denna utveckling är att återupprätta en 

ideologisk politik som ger väljarna fler alternativ.   

 

Även media spelar en nyckelroll om Sverigedemokraterna tar sig in i Riksdagen i valet 2010. 

Analysen ovan påvisar medias komplexa förhållande till partiet, under Ny Demokratis era var 

media generösa med att ge partiet utrymme. Vilket föranledde att partiet fick stor politisk 

synlighet. I förhållandet till Sverigedemokraterna har media varit mycket restriktivare med att 

ge partiet handlingsutrymme. Vilket har åstadkommit att partiet blivit stigmatiserat i mycket 

högre grad än andra högerpopulistiska partier i Europa. Medias förhållningssätt gentemot 

partiet behöver dock nyanseras. Medias hårdbevakning av partiet leder enbart till att de får 

legitimitet och skall behandlas på ett lika kritiskt sätt som övriga partier.  

 

Det behöver också tas avstånd från det våld som framför allt vänsterextrema grupperingar (Sd 

utsätts kontinuerligt av hot som har kopplingar till AFA, enligt Säpos egna utredningar) har 

under de senaste åren använt sig av. Våldet har bestått av förstörda partilokaler och 

störningsmoment vid bland annat torgmöten och andra tillfällen där Sverigedemokraterna 

försökt föra ut sitt politiska budskap. Våldet skall alltid bemötas med avstånd. Dels för att det 

kränker Sverigedemokraternas rätt till att fritt yttra sina politiska ståndpunkter och för det 

andra riktas fokus mot de odemokratiska aktionerna mot partiet istället för att skapa debatt 

kring partiets politik.   

 

                                                 
135 Johansson 2006 
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Om Sverigedemokraterna skall komma in i Riksdagen är upp till var och en av landets 

medborgare att själva rannsaka sina ståndpunkter och utröna vilket samhälle vi vill ha i 

framtiden. Ett fritt och öppet samhälle där varje individ är värd lika mycket som sin granne 

eller ett samhälle där segregation och främlingsfientlighet är normen. Det är enbart vi som kan 

bestämma vilka värden som skall dominera vårat samhälle.  

 

 

 

 

Förslag till vidare forskning 

  

Under uppsatsens arbete har funderingar väckts kring hur vidare forskning kan te sig. När 

arbetet med uppsatsen påbörjades blev jag ombedd att läsa vad forskningen redan har belyst. 

Efter ett visst letande och läsande slog det mig att även då ämnet är av mycket stort 

statsvetenskapligt intresse har det skrivits iögonfallande lite om fenomen såsom 

högerpopulism, extremism och främlingsfientliga grupperingar och partier. Även den 

forskning som dock fanns på området efterlyste mer kunskap. Frågan som då väcktes var 

varför forskningsvärlden påpekar bristen av kunskapen men samtidigt inte vidare utvecklar 

denna undran till att bli något konkret. Det skall dock påpekas att det finns mycket skrivet 

material men omfattas främst av journalistiska och populärvetenskapliga arbeten. Materialet 

omfattas inte av samma tillförlitlighet och representativitet som vetenskaplig forskning därav 

vikten av objektiv forskning där populärvetenskapliga verk kan ge ett komplement för en 

vidare förståelse.   
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