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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns en diskrepans mellan det som 

Sverigedemokraterna uttalar sig om i sociala medier, i förhållande till det som sägs i 

nyhetsbaserade tidningar, vad gäller deras nolltolerans. För att se om det finns ett 

samband eller en diskrepans har jag valt att utgå ifrån en kvalitativ jämförande 

innehållsanalys av artiklar, samt andra inlägg på sociala forum, under tidsspannet 

2013–2016.  

 

Till min hjälp har jag utgått ifrån olika teorier som förklarar hur ett parti som 

Sverigedemokraterna tycks agera i sociala medier gentemot när de ställs till svars i 

nyhetsbaserade tidningar. Mitt resultat styrker teorin om populismens dubbla ansikte. 

Det finns en tydlig diskrepans mellan det som sägs i sociala forum och nyhetsbaserade 

tidningar. Däremot visar mitt resultat på något viktigare. Det finns grundläggande 

problem, vad gäller partiets nolltolerans, som bidrar till att man uttalar sig olika vid 

olika tillfällen.  

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sverigedemokraterna, populism, nolltolerans, sociala medier  
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1. Bakgrund 
I slutet av 2012 gick Expressen ut med ett Youtube-klipp på sociala medier som filmats 

av Kent Ekeroth, en av Sverigedemokraternas dåvarande ledande ledamöter i riksdagen. 

Klippet på 20 minuter visade att tre av Sverigedemokraternas topp-politiker, Erik 

Almqvist, Christian Westling och Kent Ekeroth, använt sig av järnrör samt uttryckt sig 

främlingsfientligt och i nervärderande termer mot komikern Soran Ismael, och flera andra 

personer i Stockholms innerstad.1 I klippet återfinns citat från Erik Almqvist där han 

bland annat säger till Soran Ismail att ”det här är mitt land, inte ditt samt Babbe”2.  

 

I samband med vad som skulle komma att kallas för Järnrörsskandalen och efter ett 

flertal rasistiska och extremistiska uttalanden och skandaler, berättade Jimmie Åkesson, 

Sverigedemokraternas partiledare, i en intervju med Expressen att det hädanefter skulle 

råda nolltolerans mot rasism inom partiet. 3 

 

”I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med 

ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar […] Från och med nu råder 

nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet.”4 

 

Strax efter, i mars 2013, hade Sverigedemokraterna i väst-Sverige ett möte om det 

nyetablerade begreppet nolltolerans, med bland annat riksdagsledamöterna Richard 

Jomshof, Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, samt dåvarande pressekreterare Linus 

Bylund. Bland det insamlade materialet från mötet finns Bylunds kommentar om 

nolltoleransen ”Tänk er för i alla lägen. Tyvärr måste man lägga band på sig själv. Jag kan 

tycka att det är lite odemokratiskt men det är så verkligheten ser ut, samt Jomshofs 

budskap om hur politiken skall paketeras in på ett sätt som är tilltalande”.5 Under 

Landsdagarna 2013 var det tydligt att det fanns splittringar kring nolltoleransen, då det 

fanns en motion om att avskaffa den omdiskuterande nolltoleransen.6 

																																																								
1 Expressen TV, 2012b. SD-toppar beväpnade sig med järnrör. 
2 Ibid, 2012. 
3 Expressen.se. 2016, Jimmie Åkesson: blir nolltolerans mot rasism. 
4 Sverigedemokraterna.se, 2015. Viktigt meddelade från medlemsutskottet 
5 EXPO, 2013. Så talar SD internt om nolltoleransen.  
6 Sverigedemokraterna, 2013. Landsdagarna  
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2. Inledning 

 

Det faktum att de som valde att skriva på principen om nolltolerans samtidigt pratar om 

att lägga band på sig får mig att vilja studera Sverigedemokraternas nolltolerans i 

förhållande till hur deras riksdagsledamöter faktiskt uttrycker sig i sociala medier och 

traditionell media, bland annat i Aftonbladet och Expressen. Den här uppsatsen studerar 

om Sverigedemokraternas uttalanden på sociala medier stämmer överens med vad de 

säger till traditionell media, som i den här uppsatsen kommer att referera till tidningar 

som Svenska Dagbladet, Sydsvenskan samt Aftonbladet. Det har uppstått flera fall av 

skandaler där de ledande företrädarna för Sverigedemokraterna har yttrat sig, alternativt 

gjort något, som strider mot tanken om nolltolerans. Oberoende vilket parti så är det en 

självklarhet att man inom svensk politik har en nolltolerans mot främlingsfientlighet och 

rasism. Jag vill undersöka om Sverigedemokraterna lever upp till nolltoleransen. Kan 

nolltoleransen bara vara ett begrepp för att bli rumsrena – och i sådant fall, är det så att 

Sverigedemokraterna har dubbla ansikten? Varför måste ett parti, i svensk politik år 2017, 

ha en princip om nolltolerans mot rasism – finns det en slags agenda som de inte vill visa 

öppet?  

 

2.1 Syfte och frågeställning	
 

I tidigare forskning om populism har man visat att populistiska partier visar ”dubbla 

ansikten”, vilket enligt Hellström och Kiiskinen kan ha två betydelser. 7 Den ena 

betydelsen om populismens dubbla ansikte är att populismen kan innebära ett negativt 

skällsord för att nedvärdera en politisk motståndare. Den andra definitionen är att man 

bygger upp en idealbild, baserat på känslomässiga utspel som politiska partier sedan inte 

tycks leva upp till. Dessa känslomässiga utspel skall sedan skapa en gemenskap mellan 

populistiska partier och dess åhörare. Den här uppsatsen ämnar fokusera på den andra 

definitionen om hur populistiska partier i större utsträckning uttrycker en vilja som de inte 

tycks eftersträva i den praktiska politiken. Eftersom Sverigedemokraterna inte var helt 

enade om beslutet om nolltolerans är det intressant att undersöka om, och hur, teorin om 

dubbla ansikten tar sig uttryck i Sverigedemokraterna. Är det så att det som uttalas i 

																																																								
7	Hellström & Kiiskinen, 2013: 186-214. Populismens dubbla ansikte 	
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sociala media skiljer sig mycket ifrån hur de uttrycker sig i traditionell media? Jag vill 

undersöka om teorin, populismens dubbla ansikte, går att applicera på 

Sverigedemokraterna i förhållande till deras nolltolerans. Syftet är således att undersöka 

om det finns skillnader i hur företrädare för partiet uttrycker sig i olika typer av media för 

att se om det finns belägg för diskrepans mellan det som sägs i sociala medier och vad 

som sägs när Sverigedemokraternas ledamöter uttalar sig i nyhetsbaserade media, där de 

kan förväntas agera i linje med deras policy om nolltolerans. Kan det vara så att 

populismens dubbla ansikte gör att populistiska partier som Sverigedemokraterna talar 

med kluven tunga? Att tala med kluven tunga innebär att säga och utlova en sak, men att 

man sedan inte fullgör eller står för det man har sagt; att vara oärlig. Dessa resonemang 

och teorier gör att de huvudsakliga frågeställningarna lyder; 

 

• Skiljer sig Sverigedemokraternas riksdagsledamöters yttranden i sociala 

medier, i förhållande till nyhetsbaserade tidningar – i sådant fall hur? 

• Hur förhåller sig de utvalda uttalandena på sociala medier gentemot 

nolltoleransen? 

3. Metod och material	
Till den här uppsatsen har jag samlat in material, såsom texter och bilder från 

Sverigedemokraternas topp-politikers egna sociala medier, som tillexempelvis Twitter, 

blogginlägg samt Facebook-inlägg, etcetera. Dessa kommer i fortsättningen att kallas för 

”fall”. Alla tio utvalda fall har en gemensam nämnare, alla har ett utlåtande i någon social 

media som de sedan får stå till svars för i traditionell media. Mina utvalda fall är inte 

baserade på om det har blivit en skandal av utlåtandet eller inte, utan istället är de 

baserade på om de politiska medlemmarna har kunnat få stå till svars i traditionell media 

för vad de har gått ut och sagt i sociala medier. Den övergripande metoden har alltså varit 

att jämföra texter från olika typer av media för att undersöka eventuella skillnader mellan 

hur de uttrycker sig i sociala medier jämfört med etablerade nyhetstidningar.  

 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer den här uppsatsen analysera varje 

fall utifrån två olika medier. Den metod som är tillämpad på materialet är kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innefattar tolkningar av valda klipp och texter. Metoden ämnar 
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studera sambandet mellan två fenomen,8 som i den här uppsatsen blir att undersöka 

nolltoleransen gentemot Sverigedemokraternas riksdagsledamöters uttalanden. Det som 

kännetecknar den kvalitativa innehållsanalysen är att man får göra tolkningar baserat på 

intresse för sammanhang, och analysera det som skulle kunna vara avvikande.9 Detta gör 

att jag kan granska både det som står i texten men även bygga en förståelse om det som 

inte sägs – det underförstådda. Exempelvis skulle det kunna vara att granska ett utlåtande 

som indirekt tyder på att politikerna talar med kluven tunga.  

 

Uppsatsen täcker i stort sett alla fall, från 2013 – 2016, där Sverigedemokraterna har gjort 

utlåtanden på både sociala medier och traditionella medier. För att hitta det insamlade 

materialet började jag med att först söka på tidningsartiklar om Sverigedemokraterna. 

Därefter valde jag de artiklar som behandlar ett ämne där politikerna ställs till svars för ett 

utlåtande som de har gjort på något utav politikernas personliga digitala konton, såsom 

Facebook, Bloggar och Twitter-konton.  

 

Oftast var mina sökresultat länkade till hemsidor som dagligen granskar 

Sverigedemokraterna, bland annat Inte rasist men… som är ett opolitiskt forum, samt 

stiftelsen EXPO som grundades av bland annat författaren Stieg Larsson. Jag har alltså 

tagit del utav Inte rasist men… och Expos samling utav Sverigedemokraternas utlåtande 

som har gjorts på politikernas sociala medier. Andra resultat på mitt sökord var direkta 

artiklar från Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska dagbladet, alla är de 

klassificerade som nyhetsbaserade tidningar. Därigenom kunde jag följa vad som har hänt 

och hur de har försvarat sig i intervjuerna för att sedan spåra händelsen som uppstod, 

vilket skulle kunna vara ett inlägg på Twitter. Metoden har alltså gått ut på att hitta ett 

antal olika fall, alla från 2013 till 2016, för att sedan förhålla det som sagts till teorin om, 

populismens dubbla ansikte.  

 

3.1 Material 
Som nämns ovan är det inhämtade materialet främst baserat på Sverigedemokraternas 

främsta företrädares egna Twitter-konto, eller blogginlägg. Anledningen till varför jag 

finner detta mer intressant än annat material är för att det är primärt från deras personliga 

																																																								
8 Hsieh & Shannon, 2005: 1277-88. 
9 Holme & Solvang, 1997 
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hemsidor, vilket också säkrar chansen till att det är de själva som har skrivit på sin 

Twitter, alternativt blogg. Twitter fungerar som ett digitalt nätverk där medlemmar kan 

skriva information om sig själva, eller var de tycker. Det fungerar som ett forum med 

korta inlägg på knappt 60 bokstäver. Varje medlem kan ha anhängare, eller så kallade 

followers, som kan följa varje twitter-inlägg som görs. 10 I motsats till Twitter är bloggar, 

blogginlägg och liknande sociala forum som Avpixlat, en plats där varje blogg eller inlägg 

är till för en personlig relation med läsarna. 11 För att förstå bakomliggande resonemang 

bakom inläggen så har jag valt att studera hur de har svarat till deras anhängares 

kommentarer. Hur har de försökt föra vidare diskussionen som baserades på ett inlägg?  

 

Den stora fördelen till varför jag har tagit hänsyn till vad som sägs i nyhetsbaserade 

tidningar är för att de intervjuar Sverigedemokraterna efter att de agerat utanför vad som 

anses vara politiskt korrekt. Detta gynnar min analys i sökandet efter om det finns en 

diskrepans mellan det som sägs på sociala medier och traditionella medier, och om detta 

går i hand med teorin om populismens dubbla ansikte.  

 

Vad som skulle kunna ses som en brist i denna uppsats är att de utvalda fallen uppfattas 

som ett skevt urval som inte skulle kunna bepröva teorin på ett rättfärdigat sätt. Med 

andra ord kan det finnas en risk att de valda fallen går i linje med teorin om populismens 

dubbla ansikte, och att det på så vis finnas en överrepresentation av de tillfällen då de 

valda partiföreträdarna för Sverigedemokraterna visar en diskrepans i sina utsagor. Därför 

kan det vara viktigt att tolka resultaten med en viss försiktighet, då denna studie inte 

bygger på en omfattande och systematisk genomgång av vad partiets företrädare säger i 

sociala kanaler respektive traditionell media.  
 

Slutligen, för att göra det så enkelt som möjligt kommer analysen att genomföras som en 

tidslinje, där jag börjar med 2013 och jobbar mig framåt mot 2016.  

 

3.2 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på att studera material insamlat från 2013, från dess att 

nolltoleransen diskuterades, till november 2016. Det insamlade materialet kommer enbart 

																																																								
10 O’Neill, 2008:6 
11 Stefanone Jang, 2008.  
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att beröra yttranden från Sverigedemokraternas riksdagsledamöter samt högt uppsatta i 

partistyrelsen. Detta för att principen om nolltoleransen skrevs under bland de ledande 

ledamöterna.12 Denna uppsats ämnar undersöka yttranden som strider mot deras egen 

princip om nolltolerans, som i sin tur skulle kunna tolkas rasistiskt. Jag har valt att utgå 

från Andreas Langes breda definition av rasism. Anders Lange13 menar att rasism bygger 

på en blandning av det fysiskt yttre och på kulturella, mentala och moraliska egenskaper 

från individens bakgrund. I sin bok, Reflektioner kring rasism, anser Lange att något av 

dessa fenomen måste förekomma för att något skall anses rasistiskt. Alltså menar Lange 

att rasism bygger på när kulturer, och individers bakgrunder börjar värderas som mer eller 

mindre värda. 

 

3.3 Validitet och Reliabilitet	
Som tidigare nämnts så är uppsatsen baserad på åtta väl utvalda fall som satt 

Sverigedemokraterna i rampljuset i svensk media mellan åren 2013 – 2016. Uppsatsen 

avser undersöka om Sverigedemokraternas uttalanden i olika typer av media stämmer 

med teorin populismens dubbla ansikte. Detta gör att validiteten är starkare än 

reliabiliteten, eftersom det blir enklare att uppfylla syftet och besvara mina 

frågeställningar. Nackdelen med kvalitativa metoder är främst att det är svårare att 

generalisera, vilket också försvagar reliabiliteten. 14 För att öka trovärdigheten i mina 

resultat och för att beskriva textens budskap så bra som möjligt har jag hela tiden försökt 

förhålla mig till uppsatsens teori – populismens dubbla ansikte.  

 

4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
4.1.1  Tidigare forskning  

Det finns tidigare uppsatser, artiklar och avhandlingar som diskuterar förhållandet mellan 

sociala medier och populistiska partier, men inga som jämför Sverigedemokraternas 

yttranden på olika sociala medier. Min uppsats avser därför att ge bidrag till forskningen 

genom att studera om teorin, populismens dubbla ansikte, går att applicera på 

																																																								
12 Ibid: 118 
13 Lange, 1994: 118 
14 Östbye, H., Knaperskog, K., Helland, K., & Larsen, L. O,  2004.  
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Sverigedemokraternas uttalanden på sociala medier gentemot deras förhållande till 

nolltolerans.  

 

Teorin går väl i hand med studien om hur populismen, varav högerpopulism, kan 

identifieras med flera ”ansikten”, skriven av Ann-Cathrine Jungar15. Jungar menar att 

populismen erbjuder enkla lösningar på svåra problem, vilket i sin tur gör att populistiska 

partier har svårt att enas om ett gemensamt svar. 16 Vad som utmärker populistiska partier 

i förhållande till deras värderingar är att, man tenderar att fokusera att välja en ledare som 

förväntas vara karismatisk, vilket i sin tur oftast generar svag demokratisk förankring.  

 

Samtidigt talar Jesper Strömbäck17 om hur viktigt det är att utrymmet av sociala medier 

finns, eftersom det ställer krav på politiker; de måste eftersträva en ömsesidighet och 

interaktion, som de traditionellt inte gjort. Till följd av det här finns risken att populismen 

ökar och att det kan skapa oro bland medborgarna.  
 

Mattias Ekman18, har undersökt hur propaganda inom extremhögern skiftat sitt fokus, från 

politiska diskurser, till kulturella diskurser. De kulturella diskurserna fokuserar istället på 

”vi” och ”dem”, ”vår” och ”deras”. Ett högerpopulistiskt parti tenderar alltså att fokusera 

på att skapa populism genom bloggar, grupper och andra sociala forum. Genom att aktivt 

kommentera texter på internet, skapa egna blogginlägg, finns det också möjlighet till en 

anonymitet. 19 Detta kan i sin tur skapa möjligheter för populistiska partier, som 

Sverigedemokraterna, att uttrycka sig mångsidigt i olika sociala forum, liksom 

nyhetsbaserade tidningar. 

4.2 Val av teori 
Den här uppsatsen har utgått ifrån teorin om populismens dubbla ansikten, som besvarar 

hur det kommer sig att populistiska partier, som Sverigedemokraterna, uttrycker sig olika 

beroende på vilket socialt forum de deltar i. För att kunna förstå teorin har jag valt att ta 

med andra teorier om bland annat; massmedia och politik, populism och radikal 

högerpopulism. Dessa teorier kommer senare kunna hjälpa mig att förklara nolltoleransen 

gentemot sociala medier och nyhetsbaserade organ. Med hjälp av den första teorin så kan 
																																																								
15 Jungar, Ann-Cathrine, 2009.  
16 Ibid: 15.   
17 Strömbäck, 2000 
18 Statens Medieråd, 2013 

  19 Statens Medieråd, 2013: 48-49. 
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jag ta reda på hur förhållandet mellan massmedia och politik ser ut. Den andra teorin om 

populism beskriver vad populistiska partier, liksom Sverigedemokraterna, tenderar att 

bygga sin politik på. Till sist knyter jag an detta med teorin om högerpopulism, som 

förklarar hur främlingsfientlig politik bedrivs. Anledningen till att jag har valt att ta med 

dessa är för att de kommer kunna besvara min frågeställning om Sverigedemokraterna 

och deras förhållande till populismens dubbla ansikte.  

4.2.1 Massmedia och Politik	
I dagens samhälle har de lättillgängliga massmedierna fått en större roll i samhället. Vi är 

i ständig kontakt med sociala medier och har tillgång till bloggar, Twitter och Facebook. 

Med tanke på hur lättillgängligt sociala medier är finns det även en vits med att studera 

hur våra främsta politiker skriver i sociala medier, och hur de kommunicerar med sina 

anhängare. Det är via media som vi kan ta del av skandalösa händelser, eller andra viktiga 

granskningar.  Med andra ord, media är vårt vassaste verktyg för att ta del av svensk och 

internationell politik.20 Detta motiverar även uppsatsens val av ämne, då jag finner det 

relevant att studera hur populistiska partier kommunicerar, vad som tros vara bakom 

stängda dörrar.  

 

Hans Bengtsson21 har skrivit om hur politisk kommunikation och media, med dess stora 

inflytande, har en stor makt att påverka sin publik. Han talar om politisk kommunikation 

som ett verktyg att påverka sina väljare, men som inte avspeglar verkligheten på ett 

objektivt sätt.22 Politiker, som tillexempelvis Sverigedemokraterna, kan använda sig av ett 

språk för att tilltala sina väljare, men som inte presenterar nyheter på ett objektivt sätt. 

Språket skapar alltså åhörarnas verklighet. 23  Detta går väl i hand med Populismens 

dubbla ansikte, då teorin understryker att politiker oftast vanställer en snedvriden 

världsbild som de vill att deras åhörare skall tro på. 24 Utifrån förhållandet melan 

massmedia och politik kan det alltså sammanfattas att det är viktigt att förstå hur 

populistiska partier tar del utav den digitala världen, för att sedan propagera om hur de 

upplever verkligheten. Detta gör det enklare för politiker att tala med kluven tunga, då 

man enkelt kan uttala sig om sådant som det sedan kan vara svårt att stå till svars för.  

																																																								
20 Nord & Strömbeck, 2009:12 
21 Bengtsson, 2001: 65 
22 Ibid: 65 
23 Ibid 2001: 65 
24 Hellström & Kiiskinen, 2013. 
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4.2.2 Populism 
Tidigare har populismen haft en stark koppling till det latinska ordet po´pulus som 

betyder folk.25 Idag har begreppet populism en avsaknad av en tydlig definition, men som 

istället kopplas ihop som ett sätt att argumentera, en ideologi, en politisk stil eller strategi. 

Populism kan också användas som en beteckning på politiker eller partier som önskas bli 

populära.26 Populism enligt Francisco Panizza mening är, utifrån en politisk synvinkel, en 

politisk rörelse som vädjar till folkligt missnöje. Det är länken mellan politiskt missnöje 

och ett folkligt missnöje. Populism avser att identifiera sig med ett missnöje eller en idé, 

snarare än med partier och personer.27 Jens Rydgren, professor vid Stockholms 

Universitet, menar att ordet populism används vid för många tillfällen för att förklara 

många fenomen, och genom att överanvända det så urvattnas begreppet som därför går 

miste om sin verkliga betydelse.28 Istället delar Rydgren begreppet populism i två delar: 

populistisk ideologi och populistisk strategi.  

 

Den populistiska ideologin berör Sverigedemokraterna och kännetecknas av en kritisk 

inställning till de etablerade partierna. Liksom Sverigedemokraterna styrs populistiska 

partier oftast av ett missnöje, att partierna inte tar hänsyn till folket och som istället vill 

representera folkets röst mot de etablerade partierna. Inom den populistiska ideologin har 

begreppet folket en betydande roll, men där vilka som utgör folket är svårare att definiera. 

Strategin populistiska partier oftast använder sig av viljan att skapa en homogen grupp av 

folket för att sedan exkludera andra. På så vis kan partiet säga sig ha koll, och 

representera folket. 29 För att sprida sin politiska ideologi använder populistiska partier sig 

av en förenklad politik. Anledningen är att de anser att etablerade partierna inte talar om 

politik på ett sätt som representerar folket, och därför vill man eftersträva en så enkel 

politik som möjligt för att nå så många väljare som möjligt. 30  

 

Den populistiska politiska strategin bygger istället på att konstruera en opposition till det 

etablerade politiska etablissemanget, men som samtidigt aktar sig för att agera som 

																																																								
25 Lodenius, 2010:17 
26 Ibid 
27 Panizza, 2005: 12 
28 Rydgren, 2004: 19 
29 Rydgren, 2004: 20 
30 Ibid: 20 
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politiska extremister. 31 Alltså bygger strategin på att säga att vare sig partierna sitter i 

riksdagen eller som opposition driver de i själva verket en och samma politik. På så vis 

ser populistiska partier sig själva som det tredje, och enda, alternativet som tar hänsyn till 

folkets intressen.  

4.2.3  Radikal Högerpopulism (RHP) 
Radikala högerpopulistiska partier driver oftast främlingsfientlig politik och befinner sig 

vanligtvis längst ut på högerskalan och definierar sig gärna som starkt konservativa. 

Historiskt ser man att RHP-partier oftast bildats ur utomparlamentariska och anti-

demokratiska rörelser som nazismen eller fascismen, något som Sverigedemokraterna 

tycks ha sin bakgrund i. Det är gärna något som många RHP-partier vill bortse ifrån 

eftersom de vet att många väljare tenderar att rösta för demokratin. 32 För att få så många 

väljare som möjligt väljer populistiska partier att förena sig med de demokratiska 

principerna, men väljer istället att kritisera andra viktiga demokratiska grunder som 

tillexempelvis diskutera krav på att förbjuda moskébygge, något som är förenligt med 

religionsfrihet. 33 Vad gäller vilka som förenas med begreppet folket är definitionen 

väldigt precis. Inom RHP-partier finns det en etnisk nationalistisk syn som menar på att 

folket utgör de som tillhör den egna nationsgränsen. Det kan också röra sig om att folket 

utgör de som delar de kulturella värderingarna inom nationens gräns, eller som tar del av 

landets normer, i Sveriges fall gäller det skandinaviska länder, eller etablerade 

västerländska länder. Invandrare med en helt annan kulturell bakgrund anses inte kunna 

assimilera sig till landet och utgör därför inte en del av folket.34 Det som RHP-partier 

delar tillsammans är att de tenderar att skylla välfärdsstatens problem, som exempelvis 

bristande skolpolitik, låga pensioner och långa vårdköer, på invandringen. Invandringen 

kostar och tar resurser som skulle kunna användas till den inhemska befolkningen. 35 

4.2.4 Populismens dubbla ansikte 
Populismens dubbla ansikte är en teori som bygger på tidigare teorier. Den grundar sig i 

hur högerpopulistiska partier uttrycker sig i tal och skrift i dagens massmedia.  

 

																																																								
31 Ibid: 25 
32 Ibid: 26 
33 Lodenius, 2010: 16 
34 Ibid: 17 
35 Rydgren, 2004: 25 
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I kapitlet populismens dubbla ansikte36, så betonar Hellström & Kiiskinen ordet populism. 

”Populism bidrar till förståelsen av hur det går till när främlingsfientliga attityder 

översätts till politik”. 37 Som tidigare nämnts, finns det två betydelser av begreppet 

populismens dubbla ansikte. För det första kan begreppet innebära att populismen 

uttrycks som ett negativt skällsord för att nedvärdera en politisk motståndare, varav den 

andra definitionen är att man bygger upp en idealbild, baserat på känslomässigt utspel 

som partiet sedan inte lever upp till. Anledningen till varför populism uppstår är på grund 

utav att förväntningarna av något krockar med de pragmatiska behoven. Populismens 

dubbla ansikte är alltså en teori som diskuterar populistiska partiers tendens att tala med 

kluven tunga i olika sammanhang. 38 

 

Därför skall denna empiriska uppsats undersöka om detta går att applicera på 

Sverigedemokraterna och deras attityder kring nolltolerans på sociala och traditionella 

medier.  

5. Analysapparat 
Teorin som Populismens dubbla ansikte kommer att användas som ett analysverktyg i 

analysdelen, detta för att kunna analysera om det finns en tydlig diskrepans mellan vad 

Sverigedemokraterna faktiskt tycker och säger i sin gemenskap på sociala medier, i 

förhållande till hur de står till svars när hela Sverige helt plötsligt kan ta del utav deras 

utlåtande. Teorin skall alltså besvara om det som sägs på sociala medier är mer eller 

mindre rasistiskt, och om de tar avstånd från deras utlåtanden i traditionell media.  

 

För att kunna operationalisera mina teoretiska ingångar har jag valt att strukturera 

följande analys i totalt tre olika stycken för respektive fall. Det första stycket kommer att 

beröra vad fallet handlar om, medan det andra stycket berör hur personen i fråga försvarar 

sig gentemot vad själva fallet handlar om. Det sista stycket är en kort analys som studerar 

hur fallet förhåller sig till teorin, Populismens dubbla ansikte. Frågor som kommer att 

diskuteras i analysen är om Sverigedemokraterna uttalar sig i strid mot nolltolerans, och i 

sådant fall hur. Är det så att Sverigedemokraternas ledamöter och högt uppsatta uttalar sig 

rasistiskt som strider mot deras nolltolerans?  
																																																								
36 Hellström & Kiiskinen, 2013. 
37 Ibid: 188 
38 Hellström & Kiiskinen, 2013. 
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Alltså skall den här uppsatsen besvara mina två frågeställningar med hjälp av centrala 

begrepp som kluven tunga, Janusansikte, rasism och principen om populismens dubbla 

ansikte. För att kunna besvara om innehållet i uttalandena präglas av rasism, och på så vis 

bryter mot principen om nolltolerans, har jag valt att analysera varje fall och se hur väl de 

stämmer överens med Langes definition om kulturell rasism. Denna definition av rasism 

präglas av att bedöma om Sverigedemokraternas ledande politiker kategoriserar 

folkgrupper mot varandra, som i sin tur skulle kunna indikera på en modern definition av 

rasism.  

 

För att studera om utsagorna står i strid med varandra mellan de två olika forumen har jag 

valt att utgå från populismens dubbla ansikte, som i sig betyder att tala med kluven tunga 

alternativt säga sig bära ett janusansikte. Att bära ett janusansikte kommer i den här 

uppsatsen innebära dubbelnatur, vilket är förekommande i politiska partiers dito.39 Dessa 

två begrepp betyder att en person gör handlingar eller uttalanden som inte stämmer 

överens med varandra, vilket förhoppningsvis kan komma att hjälpa mig att besvara om 

Sverigedemokraternas uttalanden står i strid med varandra vilket också svarar på mina två 

frågeställningar. 40 

6. Analys 
	

Nedan följer en tidslinje, från 2013 – 2016, där varje fall studeras efter dess tidsordning. 

Varje fall är döpt efter vad det är Sverigedemokraterna har uttalat sig om.  

6.1 2013 

6.1.1 ”Extremt naiv syn på islam och islamismen” 
	
Efter att Björn Söder avgick som partisekreterare för Sverigedemokraterna fick 

Richard Jomshof ta över uppdraget. Under 2012 gjorde Jomshof ett inlägg i sin blogg 

om det ”islamska hotet”.41 

 

”För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu 

																																																								
39	Institut för språk och folkminne, 2014. Janusansikte 
40 Ellström, Per-Erik, 2015. 
41 Jomshof, 2012. Muslimer med målet att ta över Europa. 
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inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela 

världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism.”42 

 

När Aftonbladet intervjuade Richard Jomshof ett halvår senare, efter uttalandet om 

islam som en fara, är det tydligt att han står fast vid sina åsikter kring Islam och dess 

förhållande till, vad han kallar för, den svenska kulturen.  

 

”Ni kräver att regeringen gör något för att ni ska stödja den? 

- Ja, naturligtvis. 

På frågan om hur han ser på muslimer blev svaret: 

- Vi ser islam och islamismen som ett hot. Det finns något som är mycket 

problematiskt med islam. Det innebär inte att alla muslimer är såna, tvärtom. Det 

finns jättemycket muslimer som vill se liberalisering, och de krafterna ska vi stödja. 

Men vi sitter med en extremt naiv syn på islam och islamismen.”43 

 

Jomshof uttalanden om att Islam skulle kunna vara hotfullt slutar inte där. Ett halvår 

senare twittrar Jomshof om att en islamsk vanföreställning som ramadan har lika lite att 

göra i Sverige som kommunism och nazism.44  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

    

                         Bild 2. 45 
Utifrån Jomshof beskrivning av den religiösa traditionen, ramadan, är det tydligt att det 

tycks finnas en stark skiljelinje mellan att vara svensk, med svenska värderingar, och att 

vara muslim. Sverigedemokraternas Jomshof problematiserar Islam och talar om 

kulturella skillnader, som skulle peka på att människor med muslimsk tro inte passar in i 

den svenska kulturen. 

 
																																																								
42 Jomshof, 2012. Muslimer med målet att ta över Europa. 
43 Expressen, 2014. Richard Jomshof: Vi ser islam som ett hot.  
44 Jomshof, Richard. 8 juli 2013. https://twitter.com/richardjomshof/status/354155784487174144 
45 Jomshof, 2013. https://twitter.com/richardjomshof/status/354155784487174144	
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När Jomshof argumenterar för att den heterogena grupp muslimer inte är förenlig med 

svensk tradition så sätter han samtidigt fingret på vad som är en svensk tradition, att inte 

vara muslim. Eftersom Jomshof första påstående om att Islam skulle vara ett hot heller 

inte baseras på fakta, bör detta strida mot Sverigedemokraternas politiska ståndpunkt om 

nolltolerans. Alltså talar Jomshof om kulturella skillnader som skulle hindra muslimer 

från att vara svenska, vilket i sig skulle kunna stämma med Langes definition om kulturell 

rasism – en blandning av det fysiskt yttre och kulturella, mentala och moraliska 

egenskaper från individens bakgrund. Invandrare med en helt annan kulturell bakgrund 

anses inte kunna assimilera sig till landet och utgör därför inte en del av ”folket”. Detta 

går också hand-i-hand med teorin om radikal högerpopulism.46  

 

Populismens dubbla ansikte diskuterar politiker som målar upp en idealbild baserat på 

känslomässiga utspel, som man sedan inte kan stå för. Eftersom Jomshof står fast för sitt 

uttalande i både traditionell och sociala media stämmer inte teorin om populismens 

dubbla ansikte, och därför finns det heller inte en diskrepans mellan de två utsagorna.  

	

6.1.2 ”Hoppas ensamkommande flyktingbarn svälter sig till döds” 
	

Jomshof är inte ensam om att ställa religiösa grupper, som muslimer och svenskar, mot 

varandra. Under 2013 kunde Expressen avslöja att ett flertal Sverigedemokratiska 

politiker har uttryckt sig i både hatiska och rasistiska termer, på den svenska 

invandringskritiska nättidningen Avpixlat. Några som aktivt deltagit i diskussioner på 

hemsidan är bland annat Kent Ekeroth och hans partimedlem Marie Stensby.47  

 

Marie Stensby, tidigare suppleant i partistyrelsen, har bland annat skrivit att hon hoppas 

ensamkommande flyktingbarn ”svälter sig till döds”.48 I en intervju med Expressen 

framgår det att Stensby försöker förminska sitt tidigare uttalande:  

 

”Oavsett dina åsikter om ensamkommande flyktingbarn - du önskar ju livet ur 

dem. 

																																																								
46 Lange, 1994. Reflektioner kring rasism. S.17.  
47 DN, 2013. Kent Ekeroth medger koppling till Avpixlat 
48 Expressen, 2013. Marie Stensby (SD) konfronteras med sina kommentarer 
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- Äh, det där är problematiskt för såna här sidor man skriver på, de triggar ju 

naturligtvis att man kanske skriver saker som man inte har tänkt helt skarpt innan. 

Tycker du att det här rimmar bra med den så kallade nolltoleransen som 

Jimmie Åkesson har aviserat? 

- Ja... ja, jag tycker inte att det är något särskilt knepigt det där. 

Siktar du fortfarande på att kandidera till riksdagen trots detta? 

- Trots detta tänker jag sikta på det. 

Så vi kan alltså ha en riksdagsledamot som önskar livet ur folk efter valet 

2014? 

- Ja, hörredu, det är dina och Expressens ord. 

Det är dina ord som du skrivit på Avpixlat.”49  

   

På ett forum som lockar Sverigedemokraternas topp-politiker, finns det en gemenskap där 

de deltagande medlemmarna talar om ett starkt missnöje, som enligt Stensby triggar igång 

varandra. Samtidigt som Stensby försvarar Breivik50 och propagerar för ett rasistiskt 

Sverige, i ett forum där tusentals personer delar samma åsikter med henne, väljer hon att 

försvara sig gentemot den nyhetskälla som med stor sannolikhet inte delar samma 

värderingar.  

 

Stensby är inte den enda i Partiet som visar upp tendenser på ett dubbelt ansikte. Det som 

strider mot Sverigedemokraternas princip om nolltolerans är att det är ett förakt gentemot 

en annan folkgrupp, med en annan kulturell bakgrund. Det går inte att peka på ren rasism, 

men sambandet mellan hatet och flyktingbarn, som något tillhörande en annan kultur, 

summerar det här fallet som ett fientligt sinnelag gentemot en annan folkgrupp, som 

därmed går i hand med Langes definition om kulturell och indirekt rasism. 51 Det här fallet 

reflekterar Jungars studie väl. Den visar tydligt att högerpopulistiska partier, som 

Sverigedemokraterna, har svårt att enas om ett gemensamt svar på svåra problem, 

exempelvis principen om nolltolerans. Liksom teorin om populismens dubbla ansikte, 

tyder det här fallet på ett politiskt missnöje som bygger på ett känslomässigt utspel. Detta 

gör att effekten och teorin om populismens dubbla ansikte går att genomskådas i Marie 

Stensbys uttalande.   

																																																								
49 Expressen, 2013. Flera politiker skriver anonymt på hatsajter 
50 Sundsvalls Tidning, 2013. Marie Stensby försvarar Breivik  
51 Lange, 1994: 118 
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Det blir tydligt att det skiljer sig mellan vad som sägs i sociala medier och vad som sägs i 

traditionell media, eftersom Sverigedemokraternas partimedlemmar ställs till svars om 

politiska diskussioner de säger sig inte ha hävdat. Det är på dessa grunder som man också 

kan hävda att detta fall strider mot Sverigedemokraternas nolltolerans, då det finns en 

tydlig diskrepans i vad Stensby säger i de två olika mediekällorna.  

 

 

6.2 2014  

6.2.1 ”Ingen plats i mitt samhälle” 
	

Tidig september, 2014, kunde EXPO gå ut med att var tredje, högt uppsatt, SD-kandidat 

bryter mot nolltoleransen, genom att aktivt delta på Facebooksidor som partiet anser vara 

ideologiskt avvikande. Den mest lockande Facebook-sidan är Fria tider – en 

invandringskritisk nättidning. En av de som inte följt Sverigedemokraternas riktlinjer om 

nolltoleransen är riksdagsledamoten Josef Fransson, som på sin Facebook-sida gillat den 

franska nyfascisten Phillippe Vardon. I en intervju med EXPO, menar Fransson att han 

inte känner till Vardon, och att det måste förhålla sig om ett misstag.52  

 

”Jag känner inte ens till vem Vardon är, så det måste jag ha gillat av misstag. Jag 

håller med om att det kan vara ett ställningstagande att gilla något på Facebook om 

man inte tar bort något som man uppmärksammats på är problematiskt. Om det är 

så att jag råkat klicka på gilla på Vardon så kommer jag att ta bort 

gillamarkeringen, säger Fransson.”53 

 

Det är mycket möjligt att det var ett misstag, men det är inte första gången Josef Fransson 

är i mediefarten. År 2011 delade Fransson ett klipp på Twitter, som numera är borttaget, 

där president Obama ansågs homosexuell på grund utav den muslimska kulturen. Filmen 

uppmanar folk att gå i kamp mot muslimer.54 Anledningen till att detta fortfarande är 

relevant, trots att klippet delades 2011 är för att Fransson inte förnekar händelsen. I en 

																																																								
52 EXPO, 2014. Var tredje SD-kandidat med tillgängligt Facebookkonto bryter mot nolltoleransen 
53 Ibid.  
54 EXPO, 2011. SD-topp spred hatfilm mot muslimer. 
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intervju med EXPO55  menar han att det skulle tas emot som ett skämt.  

 

”Moskéerna brukar normalt sett kombineras med diverse kulturcenter, hela 

idén med detta är att distansera sig från samhället och inte ingå i den svenska 

gemenskapen. Det är uppenbart att det är själva syftet från de muslimska 

ledarna och finansiärerna.56  Följer man det som står i den jävla skitboken, 

rent ut sagt. Då har man ingen plats i mitt samhälle” 57 

 

Fransson menar att problemet inte är att personer med utländskt ursprung kallar sig 

muslim, utan att man anser sig vara religiös. För att skydda sig mot denna islamisering 

som ständigt pågår och den drastiska invandring måste Sverige begränsa invandringen 

från muslimska länder, samt att vissa moskébyggen måste förbjudas. 58 Detta är ett tydligt 

exempel på vad Anders Lange skulle klassa som kulturell rasism. Rasism är ett fenomen 

som bör anpassas efter sin tidsepok. I det här fallet finns ett tydligt vi och dem. Det finns 

en risk att Sverigedemokraterna skapar segregation genom att diskutera invandring och 

Islam som två motpoler till den så kallade svenska kulturen. Sverigedemokraterna, liksom 

Fransson, är skickliga och pratar om kulturskillnader istället för fysiska skillnader som 

exempelvis ras. Detta gör att de enkelt kommer undan att uttala sig om sådant som skulle 

kunna stå i strid mot deras princip om nolltolerans.  

 

I det här fallet är det svårt att säga om Franssons fall lever upp till Populismens dubbla 

ansikte, då han i ett fall förnekar något, medan han i det andra fallet tydligt säger att man 

inte hör hemma i hans samhälle om man följer Koranen. Det är alltså svårt att se att han 

skulle säga emot sig själv på de två olika forumen, sociala medier och traditionell media. 

Däremot kan man fastställa att Franssons uttalande går väl i hand med ett utav teorins 

ståndpunkt, då teorin understryker att politiker oftast framställer en snedvriden världsbild 

som de vill att deras åhörare skall tro på. 59  

 

I sin helhet, kan man därför dra slutsatsen att det finns rasistiska uttalanden ur ett 

																																																								
55	Ibid.		
56 Lange, 1994: 118 
57 EXPO, 2011. SD-topp spred hatfilm mot muslimer. 
58 Ibid.  
59 Hellström & Kiskinen, 2013. 
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kulturellt perspektiv som skulle kunna strida mot nolltoleransen, däremot finns det inte en 

tydlig diskrepans i det som sägs i de två olika kanalerna. 

 

6.2.2 ”Svenska folket” 
	

En som ständigt diskuterar svensk kultur är Björn Söder. När Björn Söder och Adnan 

Dibrani höll en allmänpolitisk debatt i Riksdagen60 handlade ämnet om integration och 

dess kostnader för invandring. Dibrani menar att alla svenskar, någon gång under sin tid 

invandrat till Sverige. Nedan ses Björn Söders svar på tal.  

 

”Herr talman! Jag tycker att det lite fräckt av Adnan Dibrani att komma hit som 

invandrare, som han stoltserar med, och förringa Sverige, svenskheten och svenska 

folket. Vi är alla invandrare i Sverige, säger han. Då är ju alla invandrare överallt i 

hela världen. Jag tycker att det är lite fräckt att stå här i Sveriges riksdags kammare, 

Sveriges högsta beslutande organ, och förringa mitt folk, svenska folket. Det tycker 

jag är lite fräckt.”61 

 

Den 29 september 2014 blev Björn Söder och Rossana Dinamarca inbjudna till SVT:s 

Gomorron, där de bland annat talade om Söders debatt med Dibrani. När Dinamarca 

säger att det är anmärkningsvärt att de har en andre talman som skiljer mellan folk med 

folk, svarade Söder med att säga att han inte kommer ihåg exakt hur han sa, men att han 

definitivt inte har sagt att det är fräckt av Dibrani att kalla det svenska folket för 

invandrare.62 

 

Återigen finns det en tydlig likhet mellan Mattias Ekmans studie om vi och dem, Langes 

definition om kulturell rasism, och Sverigedemokraternas separation bland folkgrupper. 

Hittills kan vi se ett mönster, att många av de Sverigedemokrater som skrev under 

nolltoleransen tycks agera utifrån ett dubbelt ansikte, en populistisk mångsidighet. Detta 

skulle kunna bero på att partimedlemmarna vill förmedla sin åsikt, men att den kan strida 

mot partiets riktlinjer, vilket i sin tur kan leda till att politikerna kan komma att avgå. 

Genom att Söder grupperar Sverige och den svenska kulturen från annat, blir hans 

																																																								
60 Riksdagen, 2013. Allmän politisk debatt.  
61 Ibid.  
62 Youtube. 2014, SD's Björn Söder gör bort sig kapitalt i Gomorron Sverige. 
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uttalande också indirekt rasistiskt utifrån Langes definition om rasism.63 Att Björn Söder 

far med osanning om Järnrörsskandalen är problematiskt med tanke på att hela versionen 

finns uppladdad på alternativa digitala källor.  

Det är tydligt att Söder försöker distansera sig från sitt tidigare uttalande i debatten mot 

Adnan när han besöker SVT. Hur detta skiljer sig går i hand med tidigare fall, då man 

menar på att man inte minns exakt vad som sades. Söders uttalande strider indirekt mot 

Sverigedemokraternas princip om nolltolerans. Eftersom principen bygger på att partiet 

”inte har utrymme för rasister och rättshaverister, eller andra med ett personligt behov av 

politiska eller privata utsvävningar”, får man också bedöma huruvida Söders uttalanden 

står sig i förhållande till vad partiet kom överens om när nolltoleransen skrevs. I Söders 

fall uttalas det offentligt om något som skulle vara ”hans folk”, vilket exkluderar en 

folkgrupp som inte tillhör det svenska folket. Det är i sig en privat utsvävning.  

 

Resultatet av det här fallet kommer att tolkas som att det finns bevis på att Söders 

uttalande från riksdagen skulle strida mot deras skrivna nolltolerans, eftersom det enligt 

Langes definition skulle kunna tolkas som rasistiskt. Detta fall visar också på att det finns 

en oavsiktlig diskrepans i vad Söder talar om i riksdagen och vad han säger sig komma 

ihåg när han besöker SVT, däremot är denna diskrepans inte helt tydlig eftersom Söder 

inte helt tar ställning till sitt uttalande.  

 

6.3 2015 

6.3.1 ”Dom kommer i FLOCK” 
	

Sverigedemokraterna har ett breddat nätverk med anhängare även i det akademiska 

rummet. Tillsammans med ett research-team läckte Expressen ut att Barbro Johansson, 

politiker inom Sverigedemokraterna, samt förtroendevald domare i förvaltningsrätten i 

Göteborg (och i en av landets fyra migrationsstolar), skrivit ett flertal inlägg på Fria Tider 

och Avpixlat om att ”Sverige är ett land med vit befolkning, och så ska det förbli”.64 I 

vidare granskningar av samma källa har de spårat andra citat från Barbro Johansson som 

tydligt strider mot Sverigedemokraternas nolltolerans. 

 

																																																								
63	Lange, 1994: 118	
64 Expressen, 2015. Domare i migrationsfrågor sprider rasism. 
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”Jag är så trött på att höra detta svammel om ensamkommande efersom det ALDRIG 
kommit hit några ensamma. Dom kommer i FLOCK. O försök inte med att det är sååå 
synd om för de har gått över stock o sten för att komma hit....dretsnack."65 
 
”Vore det inte bättre att fundera på varför så många anses vara mentalsjuka/sinnessjuka 
i Somalia. 1. Kan det ha med inavel att göra? 2. Kan det ha med islam att göra? 3. Kan 
det ha med koranskolan/imamerna att göra?"66 
 
 
"Lås alla grindar och täpp till alla hål som finns vid gränserna, kalla in militären som 
kan bevaka stadsporten.....alla måste uppoffra sig och mota mohammed i grind.” 67 
 

 

När Expressen intervjuar Johansson finns det ingen förnekelse till yttrandet. Hon svarar 

följande på frågan om varför hon har skrivit kommentarerna:  
        

”För att du ska få nåt att fråga om. Du får vända dig till nån annan om du vill ha 

svar.”68 

 

Johansson förnekar inte sitt uttalande, men det finns heller inget tydligt erkännande. 

Liksom teorin om högerpopulism och populismens dubbla ansikte, är detta ett tydligt 

exempel på ett forum där individers rationaliseringar -tolkningar av verkligheten- skall 

framstå som så tilltalande som möjligt för den homogena grupp nationalister på Avpixlat. 

Hon framställer motiv och önskningar som vore bättre än vad de är, i det här fallet önskan 

om det vita Sverige, något som går hand-i-hand med Bengtssons forskning om man 

genom sociala nätverk skapar sig en egen verklighet, samt teorin om populismens dubbla 

ansikte som talar om att populister bygger upp en idealbild baserat på känslomässiga 

utspel. I det här fallet bygger Johansson upp en idealbild om det vita Sverige grundat på 

hennes missnöje om den nuvarande asylpolitiken.  

 

Vad som går att fastställa är att det som har skrivits strikt går emot Sverigedemokraternas 

princip om nolltolerans, eftersom det visar på tydlig rasism. Det är på grund av hennes 

utsagor om invandrare på Avpixlat som Johanssons uttalanden är rasistiska. Det här fallet 

visar också på att det, liksom tidigare fall, finns en diskrepans i vad som sägs på sociala 

																																																								
65 Expressen, 2015. Domare i migrationsfrågor sprider rasism. 
66 Ibid.  
67 Ibid 
68 Ibid.  
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kanaler och traditionell media. Detta trots att denna diskrepans inte är så tydlig, eftersom 

Johansson varken bekänner eller tar avstånd från sina utsagor.   

 

6.4 2016 

6.4.1 ”Jag tror inte att alla som skriver där är nyfascister” 
	

Att använda sig utav sociala medier som ett verktyg för att uttrycka sitt missnöje är inte 

ovanligt bland Sverigedemokraterna. Tidigt 2016 kunde Expressen meddela att Mattias 

Karlsson skrivit under ett pseudo-namn på Motpol, en hemsida han uttrycker vara 

nyfascistisk.69 I artikeln har Expressen upptäckt att Karlsson sagt emot sig själv, då han 

först diskuterar innehåll på hemsidan han anser vara användbart, för att sedan gå ut och 

varna sina kamrater om Motpol: 

 

 ”Det går inte att med tyngd och trovärdighet kräva mer demokrati om man samtidigt står 

sida vid sida med ledande företrädare och aktivister från den icke-demokratiska och 

neofascistiska identitära rörelsen. Arrangörerna borde markera tydligare mot extremister 

från den revolutionära högern.”70 

 

Trots att partiet kastat ut partikamrater som tillexempelvis Patrik Ehn på grund av 

liknande incidenter,  så har man bakom stänga dörrar, via e-mail, diskuterat och resonerat 

kring artiklar som publicerats på hemsidan. Vidare har Expressens granskning kunnat 

tillägga att partistyrelsen delat material med varandra för att kunna ta del utav det i 

politiska sammanhang. I ett mail till Åkesson skriver Karlsson att Motpol ”inte är en 

särskilt sund sajt, men den här artikeln tyckte jag var läsvärd”. 71 Artikeln, skriven av en 

anhängare i motpol, handlar om en studie som visar på att etniska grupper skyddar sig 

mot främlingar. Vidare skriver Karlsson:  

 

”En brist tycker jag dock är att den inte klargör huruvida reaktionerna är betingade av att 

´den andre´ helt enkelt bara har en annan hudfärg eller av mer påverkbara, kulturella 

																																																								
69 Expressen. 2016. Här skriver Mattias Karlsson på fascistsajt 
70 Ibid.		
71	Ibid.	
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fenomen såsom kläder beteenden, språk, namn. Det holländska testet som nämns tycks ju 

främst handla om det sistnämnda.”72 

 

När Expressen intervjuar Karlsson och frågar hur det kommer sig att Karlsson har 

hittat massa intressant och läsvärt på den nyfascistiska sajten Motpol, och hur det 

kommer sig att han gick under ett pseudo-namn svarade han att han inte minns exakt 

varför, men att det kan ha varit många inblandade vad gäller val av namn, och att han 

inte tror på att allt som är skrivet där är skrivet av nyfascister.73 

 

”Du verkar ha hittat mycket som är "intressant" och "läsvärt" just på den här 

nyfascistiska" sajten Motpol. Hur kommer det sig egentligen?” 

 

”Dels är det så att jag tror inte att alla som skriver där är nyfascister. Jag tror att de som 

driver den och den agenda som utkristalliserats på senare år är nyfascistisk. Jag tror inte 

att det alltid varit så att de som skrivit där har varit nyfascister." 74 

 
 

Däremot, i det som Karlsson anser vara läsvärt och i hans utvalda artiklar som han 

rekommenderar finns det tydliga fascistiska åsikter. Bland annat finns artiklar om 

hyllningsporträtt av Mussolini, och överlevnadsstrategier för rasens överlevnad. Liksom 

Karlsson själv uttrycker det behöver det inte alltid finnas en och samma homogen typ av 

författare med exakt samma åsikter. Vad Karlsson går miste om i sitt uttalande är att en 

sida som Motpol, med stor sannolikhet, delar samma värdegrund.  

 

Återigen finns det en tydlig koppling mellan Sverigedemokraterna och att populistiska 

partier uttrycker sig med kluven tunga. Även om Motpols journalister sannolikt tycker 

olika, finns det ändå ett gemensamt intresse om ett missnöje som också strider mot deras 

nolltolerans. Att resonera och diskutera artiklar som handlar om den etniska gruppen, gör 

Sverigedemokraterna till ett främlingsfientligt parti. Att resonera och diskutera utifrån 

artiklar som portätterar Mussolini och som talar om etniska grupper och hur de stödjer 

varandra mot det främmande utmärker just det populistiska partier gör, skapar och 

kritiserar grupper mot varandra.  
																																																								
72	Expressen, 2016. Här skriver Mattias Karlsson på fascistsajt 
73 Expressen, 2016. Här skriver Mattias Karlsson på fascistsajt 
74 Expressen, 2016. Här skriver Mattias Karlsson på fascistsajt 
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Karlsson varnar om en hemsida som han anser stå i strid med demokratiska värderingar, i 

samma stund rekommenderar han partiledare om läsvärda artiklar på en, inte så 

demokratisk hemsida. Huruvida detta är rasistiskt och strider mot nolltoleransen är 

svårare att dra slutsatser om. Slutsatsen blir således att det skulle kunna finnas svaga 

incitament till att detta fall skulle kunna klassificeras som rasistiskt. Karlssons uttalande 

porträtterar teorin om populismens dubbla ansikte och att högerpopulistiska partier 

tenderar att skapa ett idealsamhälle baserat på egna vanföreställningar. Detta är också en 

stor anledning till varför detta fall tydligt visar på att det finns en diskripans mellan det 

som sägs på sociala medier och traditionell media.  

6.4.2 ”Den som gett sig in i leken får leken tåla” 
 

Samtidigt som Karlsson värnar om demokratin, drar andra partiledare nytta av 

yttrandefriheten. Det senaste handlar om den verbala attacken mot den 15-åriga pojke 

som flera Sverigedemokrater har gått till attack med på sociala medier. Det här fallet 

handlar om några Sverigedemokrater som tycker att en kille, som blir intervjuad i TV4, 

ser äldre ut än vad han sägs vara.75 De inblandade är bland annat riksdagsledamöterna 

Kent Ekeroth, Linus Bylund samt ordförande för Sverigedemokraterna Göteborg, 

Jörgen Fogelklou. Efter att ha uttalat sig på Twitter om något som media talar om i 

termer av diskriminering tas twitter-inläggen bort, men på Linus Bylunds 

Facebooksida har Bylund skrivit om ”behovet av medicinska ålderskontroller”. I ett 

annat svarsinlägg på Kent Ekeroths twitter skriver Ekeroth att pojken ”INTE är 15 år 

och att den som gett sig in i leken får leken tåla. Jag har ett par ögon och sunt förnuft”. 
76 

 

När Aftonbladet intervjuade Kent Ekeroth för en kommentar gällande incidenten 

svarade Kent; 

 

 ”Givetvis ska ingen utsättas för påfrestningar. Faktum är också att jag inte pekade på 

någon specifik individ i mitt inlägg - det var en gliring till det system etablissemanget 

skapat i Sverige där man numera inte kan vara säker på folks ålder.”77 

																																																								
75 SVT, 2016, SD mobbar 15 årig pojke i sociala-medier 
76 Ibid. 
77	Aftonblandet, 2016. SD-toppar hånade 15-åring: ”Det var humoristiskt 
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Det som många har reagerat på är hur Sverigedemokraterna plockar billiga poäng för 

att driva sin politik, som i det här fallet då de menar på att det finns risker med att inte 

driva ålderskontroller.78 Problemet i det här fallet är att om ett parti försöker driva en 

politik där de gör medicinska ålderskontroller, kan det också finnas en chans till att 

man börjar eftersträva ett Sverige på 20-talet, med sikte på rasbiologi.79 

 

Ekeroth uttrycker sig på ett sätt som skapar segregation, och eftersom hans utsagor inte 

baseras på fakta blir det också en fråga om enkla lösningar på svåra problem. Fallet om 

den 15-åriga pojken och de tre ledande Sverigedemokraterna visar på ett tydligt 

exempel när missnöjda partier skapar oro bland folket genom att prata om ett otryggt 

Sverige.  

 

Ekeroth påstår att hans observationer inte refererar till den 15-åriga pojken, vilket 

egentligen strider mot det han skriver i sitt twitterinlägg: ”INTE är 15 år och att den 

som gett sig in i leken får leken tåla. Jag har ett par ögon och sunt förnuft”. Detta är ett 

tydligt exempel på när ett högerpopulistiskt parti visar sitt missnöje, uttrycker och 

väcker oro genom att skapa påståenden som att Sverige inte är tryggt, för att sedan 

säga att man talar i generella termer och inte utifrån ett specifikt fall. Vidare är 

Ekeroths uttalanden om den 15-åriga pojken ett tydligt exempel på när politiker agerar 

med ett janusansikte och talar med kluven tunga.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Ekeroth skapar en verklighet genom att på ett 

subjektivt sätt analysera killens ålder för att skapa sig en verklighet om hur en 15-åring 

bör se ut. På så vis kan han påverka sin publik och knyta an det till ett missnöje, som i 

det här fallet blir att driva en enkel, såväl som populistisk, politik – behovet av 

nollinvandring. Deras uttalanden står inte direkt i strid med nolltoleransen, men är 

fortfarande problematisk eftersom det väcker oro som egentligen är baserat på 

subjektiva tolkningar. Samtidigt är det svårt att fastslå om det finns en diskrepans 

mellan dessa utsagor, då politikerna förnekar att det skulle vara kopplat till den 15-

åringa pojken. Däremot avslutas denna analys med att tolka Twitter-inlägget kopplat 

till den 15-åriga pojken, eftersom dessa utsagor gjordes under samma dag som 
																																																								
78 Aftonblandet, 2016. SD-toppar hånade 15-åring: ”Det var humoristiskt 
79 Sverigesradio, 2016. JO: Asylsökandes uppgivna ålder gäller 
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intervjun gjordes. Därför skulle man också kunna anta att det finns en diskrepans i de 

två olika medierna.  

 
 

6.4.3 ”NOLL invandring och istället återvandring” 
	

I samband med Sveriges ökade invandring, har även segregeringen ökat avsevärt. 80 En 

viktig anledning till att segregeringen ökat markant är att infödda svenskar flyttar ifrån 

områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de största krafterna 

bakom dagens segregering. I samband med det fria skolvalet så söker sig många, med god 

etablerad ekonomi, till städer med god ”svensk miljö”.81 I mitten på 2016 twittrade Kent 

Ekeroth ”Såhär går det alltså med fel typ av invandring. De förändrar vårt land till samma 

skräp som de själva kom från”.82 I sitt twitter-inlägg hänvisar Ekeroth till en granskning 

skriven av Expressen. I sin granskning skriver Expressen om Botkyrka och hur 

stadsdelens kriminalitet ökar. 	

 
 

 

                

 

     Bild 4. 83 
 

I samband med den ökade mängden asylansökningar så har den rödgröna-regeringen 

också klubbat igenom asylregler. Dessa innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå 

för asylsökandes rättigheter, tillexempel att permanenta uppehållstillstånd ersätts av 

tillfälliga, och den som kan försörja sig själv kan beviljas permanent uppehållstillstånd.84 

Kent Ekeroth var tidig med att kommentera att Sverigedemokraterna vill ha mycket 

hårdare asylpolitik än detta, partiet vill ha noll invandring och istället återvandring.  

    

 

																																																								
80 Forskning och framtid, 2015. Segregeringar ökar i Sverige 
81 Ibid. 
82 Ekeroth, Kent, 30 juni 2016. https://twitter.com/kentekeroth/status/748384881470767104 
83 Ekeroth, Kent, 30 juni 2016. https://twitter.com/kentekeroth/status/748384881470767104 
84 Regeringen.se, 2016.  
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            Bild 5.85 

När Nyheter24 intervjuade Kent Ekeroth pratar han om Sverigedemokraternas nollvision 

mot invandring.  

  ”Det är SD:s politik och hållning. Vi vill ha noll asyl- och anhöriginvandring. Det som 

röstades igenom i går är ett steg på vägen men inte tillräckligt.”86 

Invandrare och muslimer tycks gå hand-i-hand. När Kent Ekeroth sitter och skriver om att 

invandrare kommer hit och förändrar vårt land med samma skräp som de själva kommer 

ifrån, är han ett typ-exempel på vad en populist gör. Populismens strategi är, som ovan 

nämnt, att utmåla sig själv som tillhörande av en minoritet av sanningssägare, och på så 

vis fånga röster. Detta gör att populistiska partier blir splittrade eftersom deras personliga 

åsikter oftast kommer till ytan. De drivs sällan av en ideologi, utan av ett missnöje. Detta 

missnöje skall spridas, det är i synnerhet en förklaring till varför Sverigedemokraternas 

användning av sociala medier är viktig.  

Detta är ingen klassisk definition av rasism, men Ekeroth är samtidigt tydlig med att tala 

om de kulturella skillnaderna vilket enligt Lange hade definierats som rasism. Genom att 

dra alla invandrare över en kam drar Ekeroth samtidigt parallellen om att alla invandrare 

kommer från länder som han uttrycker vara skräp. Avslutningsvis kan man dra slutsatsen 

att detta fall inte visar på en tydlig diskrepans mellan det Ekeroth talar om på Twitter och 

Nyheter24, eftersom Ekeroth inte tar avstånd från sina utsagor. 

Det är tydligt att Sverigedemokraterna använder sig av sociala medier, bloggar och 

twitter, för att få en snabb spridning av politiska ståndpunkter och personliga åsikter. 

Twitter kan förstås som en personlig löpsedel som förhållandevis kan generera referenser. 

Det är enkelt och snabbt. Sverigedemokraternas topp-politiker samt riksdagsledamotens 

yttranden på sociala medier skiljer sig markant, men de har alla en gemensam 

utgångspunkt – Islamiseringens hot mot Sverige. När de sedan försvarar sig i traditionell 

media är det tydligt att de skiljer sig åt. Medan personer som Stensby väljer att försvara 
																																																								
85 Ekeroth, Kent, 21 juni. 2016. https://twitter.com/kentekeroth/status/745320806381666305?lang=sv 
86 Nyheter24, 2016. Nya hårda lagar för flyktingar – men Sverigedemokraterna är inte nöjda. 
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sig, alternativt inte erkänna sina utlåtanden, finns det andra liksom Jomshof och Ekeroth 

som är tydliga med varför de tycker att Sverige inte borde ha en invandring. Det är tydligt 

att Stensby försvarar sig eftersom hennes uttalanden ger en klar bild av vad rasism 

innebär, medan Jomshof och Ekeroth använder sig av andra uttryck som i folkmun inte 

nödvändigtvis klassas som rasism. Detta genom att förankra invandring med negativa 

konsekvenser, vilket också går i hand med tidigare forskning och val av teori, 

populismens dubbla ansikte. 

7. Diskussion och Slutsats 
7.1 Diskussion 

I min analys finner jag det intressant att ledande topp-politiker inte talar om muslimer och 

kristna, utan muslimer och svenskar. Den svenska bilden gestaltas som ett idyllsamhälle 

med ett välfärdssamhälle byggt av svenskar – åt svenskar. Utifrån partiets ”nolltolerans” 

finns det inget som skulle kunna tyda på att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, 

utan snarare som ett nationalistiskt och populistiskt parti. Däremot, vad som komplicerar 

bilden av Sverigedemokraterna som ett anti-rasistiskt parti är att det finns ledande 

företrädare, som vid återkommande tillfällen talar med kluven tunga med bland annat 

rasistiska uttalanden, som t.ex. Kent Ekeroth och Björn Söder (se fallet om ”NOLL 

invandring och istället återvandring” samt ”Svenska folket”). Detta komplicerar bilden av 

att partiet skulle vara ett öppet och tolerant parti.  

 
Den sammanfattande analysen är att Jimmie Åkessons retorik om nolltolerans är ett 

begrepp som får partiet att framstå som rumsrena. Uppenbarligen fanns det incitament för 

Jimmie Åkesson att implementera nolltoleransen, eftersom det stora valet 2014 skulle 

komma att bli ett viktigt valår för Sverigedemokraterna. Nolltoleransen är Jimmie 

Åkessons vassaste verktyg att förklara för det svenska folket att Sverigedemokraterna 

skall kunna ses som vilket parti som helst inom svensk politik. Utifrån den här studien 

skulle jag säga att Nolltoleransen fungerar som en kriskommunikation och som en 

krisåtgärd, som snarare fungerar som en mantel över partiets oeniga politik, och särskilt 

efter järnrörsskandalen. Samtidigt vill jag påpeka att trots att jag har hittat material som 

stödjer idén om populismens dubbla ansikte så har det varit svårare att hitta material från 

Jimmie Åkesson. Även det är ett resultat som skulle kunna betyda att han starkt tar 

avstånd från rasism och extremism. Om inte, så kan man säga att Jimmie Åkesson är 
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skicklig på att lägga ut orden, och bestämma riktlinjer – bland annat om nolltolerans 

gentemot rasism och främlingsfientlighet.  

 

Däremot har många av deras topp-politiker inte samma uppfattning. Att några av 

Sverigedemokraternas ledande politiker har fått avgå på grund av deras uttalanden eller 

handlingar, gör inte partiet mindre främlingsfientligt. Sverige är ett intressant land, som 

stigmatiserar personer som säger eller agerar politiskt inkorrekt, och i värsta fall blir de 

uteslutna från partiet. Trots detta, så sitter många av dessa politiker, som nämns i 

uppsatsen, kvar på sina höga poster i riksdagen.  

 

Den här undersökningen visar klart och tydligt att det finns en diskrepans mellan det 

Sverigedemokraternas topp-politiker uttalar sig om på sociala medier och vad de säger när 

de blir granskade av nyhetsbaserade tidningar. I sju av de studerade fallen förekommer 

rasistiska uttalanden som står i strid med partiets nolltolerans. Samtidigt visar studien att 

sex av fallen förekommer en diskrepans mellan vad som sägs i sociala medier och 

traditionell media. Det som skiljer de olika fallen åt är att de antingen står för vad de 

säger, se Jomshof fall, eller att de förnekar händelsen, se Björns Söders diskussion med 

Rosanna. Jag skulle vilja argumentera att varför deras svar skiljer sig åt beror helt på 

deras bakgrund. Björn Söder som poserat med en SS-soldat 1998, och Jomshof som gick 

med i Sverigedemokraterna under 90-talet då partiet ingick ett avtal med ett europeiskt 

nätverk av partier som förnekar förintelsen.87 Sverigedemokraterna har givetvis utvecklats 

sedan 90-talet. Dock skall det tilläggas att det fanns flertal mer eller mindre rasistiska 

uttalanden som jag, på grund av min avgränsning, inte kunde ta med. Inte för att nämna 

fallet om Anna Hagwall och hennes antisemitiska uttalanden.88  

 

Därför kan man diskutera om nolltoleransen är på riktigt eller på låtsas. Nolltoleransen 

kan istället ses som ett mantra, eller vision om att uppfattas som rumsrena. Problemet är 

att Sverigedemokraterna inte är helt eniga om begreppet, vilket skulle kunna orsaka något 

som kan beskrivas som nolltolerans!?. Detta bygger på min idé och kommande slutsats 

att man vill visa för allmänheten att man har nolltolerans mot rasism och extremism, 

varpå utropstecknet. Däremot visar den här studien att partiet inte är helt enat om en 

nolltolerans och att partiet gång på gång strider mot principen, vilket frågetecknet står för.  
																																																								
87 Larsson, Lagerlöf, Johansen, Kerstin Zachrisson, 1999.  
88 Sydsvenskan, 2016.  
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7.2 Slutsats 
 

I min bakgrund skrev jag om Bylunds kommentar om nolltoleransen och hur han 

beklagade att man måste lägga band på sig själv, och att det är så verkligheten ser ut. Den 

här studien har visat att det är exakt vad nolltoleransen handlar om. Nolltoleransen 

handlar om Sverigedemokraternas ”image” om att de lägger band på sig själv och sin 

rasism, men att de beklagar det faktum att de har implementerat det i sitt parti. Sex utav 

de studerade fallen visar att när de ledande politikerna inte kan lägga band på sina 

personliga åsikter, blir det också en tydlig diskrepans mellan hur man uttrycker sig mellan 

personer med liknande åsikter, samt den offentliga publiciteten. Några av de studerande 

fallen visar också på en likhet mellan vad som sägs i sociala kanaler och traditionell 

media. Vad som är utmärkande är att dessa utlåtanden oftast strider mot den nolltolerans 

som man sägs sträva efter, eftersom de bygger på rasistiska argument. 

 

Teorin om populismens dubbla ansikte och att anhängare till populistiska partier i många 

fall talar med kluven tunga har illustrerats i denna uppsats. Det är viktigt att förstå och 

granska populistiska partiers yttranden på sociala medier, ett forum där de tror att de inte 

blir bevakade, jämfört med ett nyhetsorgan där de ställs till svars. Att försöka se om det 

finns en diskrepans är en av många anledningar till att studera populistiska partier. En 

annan, väldigt viktig, anledning till att studera populistiska partier är för att se om 

partierna drivs av känsloargument, vars syfte är att beröra medborgarnas känslor, för att 

sedan mobilisera dessa gentemot en annan grupp, där de tillslut ställer olikheter gentemot 

varandra.  

 

1.1 Förslag på framtida forskning  
Detta är också mitt förslag på vidare forskning. Det blåser nationalistiska vindar, inte bara 

i Europa men också i USA. Det är därför väldigt viktigt att studera nya och kommande 

ledare inom världspolitiken och studera hur deras uttalanden, på sociala medier, förhåller 

sig till den offentliga publiciteten i form av traditionell media.  

 

Vidare studier skulle också kunna diskutera Sverigedemokraternas kommande roll och 

deras ökade inflytande över svensk politik. Vilka konsekvenser finns det med att ett parti 

som Sverigedemokraterna växer, och vad har det för betydelse för den svenska politiken? 
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Hur skiljer sig Sverigedemokraterna gentemot andra högerextrema partier runt om i 

världen.  
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