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1 Inledning 

Efter den utdragna processen att bilda regering efter riksdagsvalet den 9:e september 2018             

avges till slut, den 21 januari 2019, regeringsförklaringen av statsminister Stefan Löfven.            

Statsministern inleder med att framhålla Sveriges ställningstagande i ett Europa som präglas            

av högerrörelser: 

 

Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! 

 

Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en               

antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp             

för människors lika värde. Vi väljer en annan väg. 

 

Nu inleder vi ett historiskt samarbete. Sverige får en regering som består av             

Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och           

politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna.  1

 

Det historiska samarbete Löfven beskriver innebär en upplösning av den svenska           

blockpolitiken där det ena blocket utgjordes av de rödgröna partierna Vänsterpartiet (V),            

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP); och det andra blocket, Alliansen, bestod av de             

borgerliga partierna Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och         

Moderaterna (M). Upplösningen skedde i och med att valresultatet från 2018 inte gav något              

av blocken majoritet i riksdagen. Istället lade drygt var sjätte svensk sin röst på              

Sverigedemokraterna, ett parti som stod utanför båda blocken. Med 17,5 % av rösterna blev              

Sverigedemokraterna både Sveriges tredje största parti och, i och med övrig fördelning av             

rösterna, även tillräckligt stort för att hindra majoritet för politiska samarbeten inom ramarna             

för blockpolitiken. 

 

Sveriges största parti, Socialdemokraterna (med 28,3 % av rösterna) söker därför stöd för sin              

statsministerkandidat Löfven över blockgränsen för att kunna bilda en regering som tolereras            

1 Regeringskansliet, “Regeringsförklaringen den 21 januari 2019”, 
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/ (2019-02-01). 
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av riksdagen. Efter 131 dagar av samtal och förhandlingar lyckas S övertyga C och L att                2

“trycka gult” och släppa fram Löfven som statsminister, och därmed får Sverige en             

S/MP-regering med V, C och L som stödpartier. Under perioden fram till            3

regeringsbildningen har omfattande samtal och förhandlingar mellan partiledarna från dessa          

partier, utspridda längs den politiska höger-vänsterskalan, inneburit framläggning av krav och           

motkrav samt löften om kompromisser som ofrånkomligen pekar mot genomdrivande av           

övervägande mittenpolitik den kommande mandatperioden. För att en konsensus ska kunna           

etableras mellan politiska representanter från vänsterpartister till liberaler, med         

socialdemokrater i spetsen, kommer den politik som nu präglar styret av Sverige att behöva              

hamna i mitten av den klassiska höger-vänsterskalan. 

 

När Löfven dödförklarade blockpolitiken efter valresultatet påpekade han att samarbete över           

blockgränsen är nödvändigt för att Sverige ska få en stark regering. I sin regeringsförklaring              4

uttrycker han vidare en positiv inställning till samarbetet och påtalar att “Sverige är i behov               

av stora reformer. Dessa kan vi nu ta itu med, tillsammans över gamla blockgränser.”              5

Anledningen till den nu välvilliga inställningen till tidigare politiska motståndare bland           

partierna som ingår i regeringssamarbetet har sin grund i en gemensam vilja att stänga ute SD                

från politiskt inflytande då partiet anses vara främlingsfientligt. Viljan att utesluta ett parti             

som anses främlingsfientligt och därmed antidemokratiskt motiveras med att den egna           

positionen utgör ett försvar för demokratin. Men sedan Sverigedemokraternas inträde i           

riksdagen valåret 2010 har partiet vuxit från 5,7 % 2010 till 17,5 % 2018, och har under tiden                  

genomgående mötts av explicit ovilja till samarbete från samtliga riksdagspartier.  6

 

Mot bakgrund av dessa fakta blir den övergripande slutsatsen att uteslutningsstrategin inte            

varit effektiv för att minska SD:s politiska inflytande, snarare tvärt om. Den belgiska politiska              

2 SVT Nyheter, Valresultat, “Så har Sverige röstat”, https://valresultat.svt.se/2018/10000.html (2019-02-01). 
3 P1 Dokumentär, “Regeringsbildningen – om svek, fika och Alliansens död”, Sveriges radio, 2018-04-05. 
4 Andreas Söderlund, “Löfven: ‘Den här kvällen borde bli blockpolitikens begravning’”, SVT Nyheter 
2018-09-10, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-den-har-kvallen-borde-bli-blockpolitikens-begravning 
(2019-02-01). 
5 Regeringskansliet, “Regeringsförklaringen den 21 januari 2019”, 
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/ (2019-02-01). 
6 Valmyndigheten, Valresultat, “Valresultat 2018”, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html ( 2019-02-01); 
Valmyndigheten, “Valresultat 2010”, https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2010.html, 
(2019-02-01). 
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teoretikern och professor i statsvetenskap Chantal Mouffe förklarar exkludering och          

demonisering av politiska partier som en kontraproduktiv strategi. När etablerade partier           

samlas kring en konsensus i mitten reduceras medborgarnas valmöjligheter och undergräver           

demokratin, menar Mouffe. Detta är exempel på politiska fenomen som enligt Mouffe leder             

till att högerpopulistiska partier gynnas, något som skett i flera Europeiska länder.            

Högerpopulistiska partier och rörelser växer på många håll i Europa och Mouffe framhåller             

att detta sker i länder med helt olika historiska bakgrunder, däribland Danmark, Norge,             

Belgien, Schweiz, Nederländerna, Italien och Frankrike, samt att anhängarna återfinns i alla            

samhällsskikt och även inom välutvecklade länder. Mouffe menar att uppsvinget för           

högerpopulismen och den populistiska retoriken till stor del beror på de etablerade partiernas             

tillkortakommanden.  7

 

En överskådlig analys av den aktuella politiska situationen i Sverige med utgångspunkt i det              

teoretiska ramverk som förespråkas av Mouffe väcker en rad frågor. Har de etablerade             

partierna gjort sig själva en björntjänst i sina försök att ogiltigförklara Sverigedemokraternas            

rätt till politiskt inflytande? Intressant nog har Mouffe även en teori om hur vänstern på bästa                

sätt bör bemöta högerpopulism – och svaret är vänsterpopulism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Chantal Mouffe, Om det politiska, Hägersten: Tankekraft förlag, 2008, s. 67–68. 
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2 Syfte, frågeställningar och metod 

Mouffes politiska vision är en fördjupning och radikalisering av demokratin – något som             

förhindras av den rådande nyliberala hegemonin. Hindren utgörs på olika sätt av en oförmåga              

att tänka politiskt som Mouffe menar hör ihop med det nyliberala tänkandet. Genom att              

betrakta regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018 som ett exempel på den nyliberala           

hegemonins frammanande av konsensus vill jag, mot bakgrund av Mouffes teoretiska           

ansatser, föreslå en analys som förklarar det ökade folkliga stödet för ett parti som stod               

utanför de politiska blocken och därmed utmanade och hotade politiskt konsensus i Sverige.             

Mer specifikt kommer jag att undersöka övriga partiers exkludering av Sverigedemokraterna           

från politiskt inflytande som en framgångsfaktor för partiet. På ett teoretiskt plan kommer jag              

att koppla sådant som Mouffe betraktar som politiskt oförstånd till den exkluderande            

strategin, samt att tillämpa Mouffes idéer om vänsterpopulism i en svensk kontext. 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Mouffes teori, och med Sverige som exempel, förklara hur               

en svag regering och ett starkt högerpopulistiskt parti hänger ihop med oförmågan att tänka              

politiskt och reflektera över hur en vänstervriden populistisk motståndskraft skulle kunna se            

ut. För att uppfylla syftet kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

 

● På vilka grunder anses SD vara ett populistiskt parti? 

● På vilket sätt kan exkluderingen av SD kopplas till, enligt Mouffe, typiskt problematik             

inom den nyliberala hegemonin och oförmågan att tänka politiskt? 

● På vilket sätt kan bildandet av en mittenregering kopplas till exkluderingen av SD och              

därigenom typisk problematik inom den nyliberala hegemonin? 

● Hur kan Mouffes tänkande kring vänsterpopulismen som en motståndskraft till denna           

problematik tillämpas i en svensk kontext? 

 

Med utgångspunkt i svensk politik under det senaste decenniet vill jag alltså undersöka hur              

och om Mouffes teori kan förklara det svenska exemplet och därigenom hur en vändning av               

utvecklingen skulle kunna se ut teoretiskt och i praktiken. Tanken med uppsatsen är med              

andra ord att genom närläsning, kritisk granskning samt inslag av praktisk prövning            
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undersöka hur väl Mouffes teori fungerar som förklaringsmodell för det aktuella politiska            

läget där högerpopulismen gör framsteg. 
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3 Teori 

Den teoribeskrivning som följer nedan är uppdelad i rubriker som behandlar delar av de              

teoretiska ansatser som gjorts av Mouffe i olika verk. Med det svenska exemplet i åtanke har                

jag valt att presentera de delar jag uppfattar som fruktbara för uppsatsens analysdel. Mouffe              

använder en något komplex begreppsapparat, därför har jag även valt att ta med delar som               

inte nödvändigtvis kommer att användas direkt som analysverktyg, men som jag uppfattar            

som grundläggande för att förstå teorin i sin helhet och även för att förstå specifika begrepp                

som kommer att ha betydelse för analysen. De rubriker som utgör teoribeskrivningen är vad              

jag senare kommer att referera till som “Mouffes teori” eller “Mouffes teoretiska ramverk”.             

Eftersom jag samlat delar från olika verk och eftersom jag utgått från ett specifikt              

analysexempel, kan teoridelen betraktas som en sammansättning utifrån mitt syfte i just den             

här uppsatsen. Med denna reservation finner jag det oproblematiskt att referera till teoretiska             

ståndpunkter som Mouffe konsekvent förhåller sig till i olika verk. I de fall hennes              

ställningstagande förändrats över tid eller på grund av den politiska utvecklingen (detta            

förekommer exempelvis i synen på socialdemokratins plats i den nya radikala demokratin            

som Mouffe förespråkar), kommer detta att kommenteras i texten. 

 

De verk jag främst har granskat är Hegemonin och den socialistiska strategin (2008 [1985]),              

Om det politiska (2008 [2005]), Agonistik: texter om att tänka världen politiskt (2016 [2013])              

och For a Left Populism (2018). På grund av att det politiska fältet är föränderligt och att mitt                  

analysexempel utgår från händelser i en tidsligt aktuell kontext, har jag i så stor utsträckning               

som möjligt försökt utgå från resonemang som Mouffe har utvecklat i sina senaste verk. 

 

För att situera teorin och kunna ge en djupare förståelse av Mouffes tänkande kommer jag               

inleda teoridelen med en bakgrund till Mouffe som teoretiker (vilken tradition hon kommer             

från). Mouffe refererar flitigt till andra teoretiker genomgående i sina verk för att motivera              

sina resonemang. Det är därför nödvändigt att nämna några av dem för att få en djupare                

förståelse för hennes tänkande. Däremot vill jag inte uppehålla mig alltför länge vid dessa då               

det inte är direkt relevant för mitt syfte i denna uppsats. För den som är intresserad och                 

behöver en översikt, skisserar jag i appendix de för denna uppsats viktigaste huvuddragen den              

västerländska politiska filosofins historia. 
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3.1 En postmarxistisk diskursteori 

Mouffe har sin bakgrund i kontinental marxism och feminism. Hon influerades av            

vänstervågen på 1960-talet med kvinnorörelsen, medborgarrättsrörelsen, miljörörelsen och        

fredsrörelsen, men också av nationalistiska och antiimperialistiska rörelser som protesterade i           

Europeiska kolonier. Det som särskilt väckte hennes intresse var att det inte tycktes gå att               

förklara motivationen bakom dessa rörelser som en ren form av klasskamp, det handlade             

också om andra typer av samhällskonflikter. Att arbetarrörelsen försvagades och          

välfärdsstaten tappade förtroende under 1970- och 1980-talen utgjorde ännu tydligare          

exempel på att marxistiska analyser med absolut företräde åt klassmotsättningar inte räckte            

till för att förklara samhällsutvecklingen. Mouffe började då befatta sig med Antonio            8

Gramscis arbeten, och fann en teoretiker som hade uppmärksammat klasskonflikter och           

ideologiska strider samt andra kamper i samhället som komplicerade samspel. Gramsci var            

verksam under 1920- och 1930-talen i Italien. Han menade också att borgarklassen            

upprätthöll sin maktposition med andra medel än kapitalistiskt tvång, nämligen en           

hegemonisk kultur som fick maktförhållanden att framstå som rättvisa. För att utmana denna             

hegemoni behövde arbetarrörelsen förena sig med andra rörelser för att även bekämpa andra             

missförhållanden utöver de ekonomiska.  9

 

Teorin som utarbetats av Mouffe och som jag kommer att använda i den här uppsatsen är en                 

diskursteori med postmarxistisk grund. Den nya teoretiska vokabulär Mouffe presenterade          

tillsammans med den argentinske filosofen Ernesto Laclau i Hegemonin och den socialistiska            

strategin är en vidareutveckling grundad på läsningar av bland andra Ferdinand de Saussure,             

Jacques Derrida, Michel Foucault, Ludwig Wittgenstein och Jacques Lacan. Tanken var att            

omformulera problemen inom den demokratiska traditionen och marxismen. Den         

postmarxistiska diskursteori som blev resultatet av samarbetet med Laclau fick snabbt           

genomslag som en “samhällsvetenskaplig klassiker”. Diskursteorin utgår från ett         10

strukturperspektiv på samhället men uppfattar inte strukturer som låsta eller helt definierade            

av ekonomiska förhållanden, till skillnad från marxismen. Alla betydelser uppstår relationellt           

8 Dalia Mukhtar-Landgren och Per-Anders Svärd, “Radikal demokrati: Hegemoni, antagonism och liberalismens 
gränser. Introduktion till Chantal Mouffe”, Agonistik: texter om att tänka världen politiskt, Chantal Mouffe, 
e-boksuppl., Stockholm: Atlas förlag, 2016. s. 7. 
9 Ibid., s. 8. 
10 Ibid., s. 9. 
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och all meningsproduktion grundar sig på en konstitutiv antagonism. Den betydelse som            

tillskrivs en term, dess “insida”, är alltid beroende av dess “utsida” (dess “konstitutiva             

utsida”, som Mouffe uttrycker det), vilken frambringas av termens relation till andra termer             

och deras betydelser. När en betydelse blivit dominerande för en term utesluts alla andra              

betydelser och termen har således fått sin innebörd. Denna innebörd präglas i sin tur alltid av                

en given historisk maktkonfiguration. “Insidan” och “utsidan” utgör varandras förutsättningar          

men uppdelningen är i grunden godtycklig. På det sättet skapas stereotyper och vissa             

världsbilder blir dominerande.   11

 

Den svenska översättningen av Hegemonin och den socialistiska strategin (2008) inleds med            

ett förord av Klas Gustavsson där det politiska avståndet mellan första (1985) och andra              

(2001) utgåvan kommenteras. Boken skrevs under en period då vänstern var på tillbakagång             

och marxismen “förlorat sin vitalitet”. Det Laclaus och Mouffes projekt syftade till var att              

inkludera kamper som feminism, etniska-sexuella-nationella minoriteters proteströrelser,       

anti-instiutionella ekologiska strider, antikärnvapenrörelsen, och andra typer av sociala         

kamper; i den socialistiska strategin. Med andra ord, att vidga den. Teorin är sprungen ur en                

kritik mot marxismen och reduktionen av politisk kamp till klasskamp. Representanter av            

denna kritik var bland annat Gramsci och Louis Althusser. Gustavsson skriver att            

“Hegemonin och den socialistiska strategin är på en och samma gång en omformulering av              

marxismen och en revidering av den socialistiska strategin”.  12

 

Laclau och Mouffe kallar sin position för “postmarxistisk”, och Gustavsson förklarar att man             

här ska visa hänsyn till att det både handlar om att gå bortom den ekonomiska determinismen                

och marxismens fixering vid klasskampen, men samtidigt som det handlar om “en ny             

tillägnelse av marxismen som intellektuell tradition”, och kan således läsas som en            

post-marxism likväl som en post-marxism.   13

 

Laclau och Mouffe förklarar att två begrepp är särskilt viktiga för postmarxismen, eller en              

“nytillägnelse av marxismen”. För det första nämns överbestämning, ett begrepp som           

11 Ibid., 2016, s. 8–10. 
12 Klas Gustavsson, “Inledning”, Hegemonin och den socialistiska strategin, Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 
Göteborg: Glänta, 2008, s .9. 
13 Ibid. 
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Althausser överfört till marxismen från psykoanalysen på 1960-talet där överbestämningen          

enligt Freud handlade om en specifik form av fusion som förde med sig en symbolisk               

dimension och en mångfald av betydelser. Inom marxismen handlar begreppet om att            14

relationen mellan arbete och kapital alltid bestämdes (var “överbestämd”) av andra faktorer.            

Althausser menade att “överbyggnaden måste tillskrivas en relativ autonomi” (däremot ansåg           

han fortfarande att basen var bestämmande i sista instans), och lägger därigenom en grund för               

Laclau och Mouffe att kunna gå bortom marxismens syn på ekonomisk reduktionism (“att de              

samhälleliga motsättningarna måste återföras till basen”) och klassreduktionism (“att de          

politiska subjekten reduceras till klasser”). För det andra spelar begreppet hegemoni en            15

viktig roll för Laclaus och Mouffes “nytillägnelse” av marxismen. Enligt Gramsci kunde            

överbyggnaden delas in i två nivåer som motsvarade två olika tillämpningar av makt: staten,              

som utövar dominans; och hegemoni, som utgörs av ett ledarskap (ideologiskt och kulturellt)             

som först etableras genom samtycke inom det civila samhället. Även här såg Laclau och              

Mouffe en möjlighet att vidareutveckla Gramscis hegemonibegrepp för att komma ifrån den            

för marxismen typiska essentialism (som även Gramsci behöll i sin användning av begreppet)             

som präglade resultatet av det “ställningskrig” som fördes om bestämningen av det            

ideologiska och kulturella ledarskapet.  16

 

Med Laclaus och Mouffes postmarxism följer tre centrala konsekvenser: (1) en social aktörs             

position i produktionen avgör inte nödvändigtvis dess relation till socialismen, det är alltså             

inte givet att det socialistiska kampen måste föras av arbetarklassen, även om det är möjligt               

att den kampen med fördel förs av den gruppen (det subjektet), (2) nya sociala rörelser (som                17

ekologisk kamp, eller en sexuellminoritetsrörelse) har ingen på förhand given relation till det             

socialistiska projektet, (3) relationen mellan kamperna är inte given utan måste artikuleras            

(handlar om hegemonisk artikulering). Dessa konsekvenser innebär att en kamp för           

radikaldemokrati inte kan reduceras till en socialistisk kamp, utan den socialistiska strategin            

14 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, Göteborg: Glänta, 2008, s. 149. 
15 Gustavsson 2008, s. 10. 
16 Ibid., s. 9–11. 
17 Laclau & Mouffe 2008, s. 75–76; Laclau och Mouffe visar på bristerna i sådana resonemang bland annat i 
kritik mot Eduard Bernstein som menade att arbetarnas synvinkel ska accepteras och de ska erkännas som den 
ledande klassen, trots att ett enande av klassen inte kunde göras varken i den ekonomiska eller politiska sfären 
eftersom den ekonomiska sfären splittrar arbetarklassen och enligt Bernstein skapas enhet i den politiska sfären 
oberoende av den ekonomiska. 
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måste länka samman olika demokratiska kamper (genom artikulering) för att möjliggöra en            

ny hegemoni.  18

 

Mottagandet av Hegemonin och den socialistiska strategin var kritiskt från marxistiska           

teoretikers håll. Laclau och Mouffe svarade med att marxismen måste: (1) sluta betrakta             

världen utifrån en metafysisk nödvändighet och istället förstå den som en social konstruktion,             

(2) beakta kapitalismens internationella utbredning i synen på sociala antagonismer som           

kapitalismen ger upphov till, (3) se socialismen som en del i ett större sammanhang och förstå                

att de sociala kamperna inte kommer upphöra utan att ett demokratibegrepp måste ta hänsyn              

till politikens antagonistiska dimension.  19

 

Nyckelordet i den diskursteori som presenteras i Hegemonin och den socialistiska strategin är             

“diskursiv kamp”, eftersom det alltid pågår en kamp om hegemonin mellan olika diskurser             

som representerar ett specifikt sätt att förklara den sociala världen. Teorin utgår från             20

poststrukturalistisk språksyn, nämligen att det är diskurser som skapar betydelse och att de             

inte är låsta eller slutna enheter, utan att de hela tiden förändras och befinner sig i relation till                  

andra diskurser.  21

 

Vidare presenterar Mouffe och Laclau en grundläggande diskursteoretisk syn på politisk           

kamp. I produktionen av samhälleliga diskurser och identiteter aktiveras alltid två politiska            

logiker: ekvivalenslogiken och skillnadslogiken. Ekvivalenslogiken beskriver hur olika        

element samlas ihop till att bli gemensamma; skillnadslogiken delar tvärtom upp elementen            

och etablerar gränser mellan element som hör till “insidan” och element som hör till              

“utsidan”. Spänningen mellan dessa logiker är vad som utgör politisk kamp. Ett exempel på              

detta är nationalism. Där tonas alla identitetsmarkörer ner förutom den nationella – som i sin               

tur ställs i kontrast till något annat, exempelvis andra nationaliteter. För att sammanfoga olika              

identiteter, kamper och krav måste ekvivalenslogiken aktiveras för att framhålla likheter hos            

18 Gustavsson 2008, s. 11–12. 
19 Gustavsson 2008, s. 12–13. 
20 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 
2000, s. 13. 
21 Ibid. 
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olika grupper. Så fungerar alla hegemoniska projekt. Ekvivalenslogiken är alltså          22

grundläggande för hur Mouffe förstår politiska identiteter, däremot menar hon att själva            

ekvivalensen inte är given. Det finns ingenting som teoretiskt sett hindrar olika            

sammanfogade element att lösas upp och fogas samman på nya sätt. 

 

3.2 “Politik” – ett resultat av “det politiska” 

Begreppet “det politiska” beskriver den antagonistiska dimensionen hos mänskliga samhällen.          

I “det politiska” sker stridigheter och kamper mellan olika politiska åsikter och hållningar, det              

är ett fält som är präglat av makt, konflikt och antagonism. “Politik” är resultatet av dessa                

stridigheter och Mouffe beskriver politik som “den uppsättning praktiker, diskurser och           

institutioner som syftar till att skapa en viss ordning och organisera den mänskliga             

samlevnaden under förhållanden som alltid är potentiellt motstridiga, eftersom de påverkas av            

‘det politiskas’ dimension”. Det är således viktigt att förstå hur “politik” och “det politiska”              23

förhåller sig till varandra för att förstå Mouffes kritik av den postpolitiska Zeitgeist             

(tidsandan) vi befinner oss i. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är att innebörden av              

“politik” har med sådant som statsvetenskap ägnar sig åt att göra och att “det politiska”               

snarare anknyter till politisk teori, alltså till teorier om hur det för ett samhälles alla               

medborgare gemensamma skall hanteras. Vi har att göra med begrepp som Mouffe genom             

Martin Heideggers vokabulär beskriver som att de befinner sig på ett ontiskt respektive             

ontologiskt plan, det vill säga att “politiken” rör sig om olika politiska praktiker och “det               

politiska” rör själva sättet samhället inrättas på.  24

 

Den antagonistiska dimensionen hos “det politiska” måste erkännas som konstitutiv, hävdar           

Mouffe, medan andra teoretiker, exempelvis Hannah Arendt, menar att det rör sig om en sfär               

av frihet och offentlig deliberation. Det går helt enkelt aldrig att komma ifrån den              

antagonistiska aspekten, menar Mouffe, den är alltid grundläggande för alla mänskliga           

samhällen.   25

 

22 Chantal Mouffe, Agonistik: texter om att tänka världen politiskt, e-boksuppl., Stockholm: Atlas förlag, 2016, 
s. 10–11; Hegemonibegreppet enligt Mouffe innebär att en viss världsbild blir dominerande till följd av en 
stelnad diskursiv struktur, ett tillfälligt “avlagrat” språkspel. 
23 Mouffe 2016, s. 31. 
24 Mouffe 2008, s. 17. 
25 Mouffe 2008. s. 17–18. 
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3.3 Hegemonin kan alltid utmanas 

Ett annat nyckelbegrepp hos Mouffe beskriver ett grundvillkor för samhället ser ut –             

nämligen att varje social ordning är hegemonisk. Här kan det vara på sin plats att nämna hur                 

Mouffe anser att det sociala förhåller sig till “det politiska”, en skillnad som inte är helt lätt att                  

urskilja. Så här skriver Mouffe i Om det politiska: 

 

Gränsen mellan det sociala och det politiska är till sitt väsen instabil och kräver              

ständiga förskjutningar och omförhandlingar mellan sociala aktörer. Saker och ting          

skulle alltid kunna vara annorlunda, och varje ordning innebär därför att alternativa            

möjligheter utesluts. Häri ligger skälet till att sådana ordningar kan kallas ‘politiska’:            

de är uttryck för specifika uppsättningar av maktförhållanden.  26

 

Det är den hegemoniska aspekten av sociala relationer som leder till att en viss ordning blir                

dominerande och kommer att bestämma institutionernas mening. Den existerande hegemonin          

kan alltid utmanas av antihegemoniska praktiker som vill etablera en ny hegemoni. Vad som              

anses “naturligt” eller vad som anses vara “sunt förnuft” är kontextbundet, det är specifikt för               

en viss plats och tidpunkt och beror på vilka avlagrade praktiker som präglat just den               

tidpunkten och platsen, alltså vilken hegemonisk ordning som har föregått dessa           

uppfattningar. På det här sättet är det politiska alltid en sfär av antagonism, olika politiska               

projekt som strävar efter att skapa den nya hegemoniska ordningen. För att förstå det politiska               

och kunna diskutera politiskt är det därför viktigt att förstå det här sättet att se på hur                 

samhället skapas och att den hegemoniska ordningen alltid är föränderlig och ersättningsbar.  27

 

3.4 Kritisk till liberalismen 

Inom Mouffes teori finns en mycket stark kritik av det postpolitiska tillståndet, men även av               

den nyliberala hegemonin och idén om en liberal demokrati. För att förstå kritiken av den               

senare är det viktigt att förstå hur liberalism och demokrati enligt Mouffe förhåller sig till               

varandra, både teoretiskt och historiskt. 

 

26 Mouffe 2008, s. 25. 
27 Mouffe 2008, s. 24–26. 
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Mouffe menar att uppfattningen om att den liberala traditionen och den demokratiska            

traditionen alltid gått hand i hand är falsk. Tvärtom menar hon att det finns en grundläggande                

konflikt mellan dessa som utgör en “demokratisk paradox”. Liberalismen företräder          

individuella rättigheter och demokratin förespråkar att folkviljan ska härska. Båda          

traditionerna har dessutom sina brister eftersom liberalismen försvarar ekonomiska klyftor          

och ojämlika maktförhållanden och demokratin inte gynnar minoriteter. Föreningen av dessa           

traditioner är alltså inte resultatet av något naturligt samband dem emellan, utan specifik för              

vår tid och för vår del av världen.  28

 

Mouffe menar, till skillnad från andra teoretiker som John Rawls och Jürgen Habermas, att en               

harmonisk lösning genom en deliberativ demokratimodell som bygger på rationalitet inte kan            

förverkligas. Objektiv rationalitet existerar överhuvudtaget inte eftersom dess betydelse alltid          

är ett resultat av en hegemonisk kamp över termens betydelse.  29

 

3.5 Politikens antagonistiska dimension 

För Mouffe är pluralism en aspekt av den sociala världen som är viktig att framhålla. Det är                 

en av anledningarna till att hennes teori formuleras som kritik av det liberala tänkandet. På               

grund av liberalismens, i Mouffes ögon, obestridda hegemoni så finns ett generellt problem             

som består i en oförmåga att tänka politiskt – Mouffe menar att det finns mycket som                

liberalismen inte förstår. Inom liberal politisk teori finns en dominerande uppfattning om att             

det ideala samhällstillståndet är harmoni, en konfliktfri tillvaro som ska uppnås genom            

rationalistiskt resonerande samt att ett universellt och förnuftbaserat samförstånd kan existera.           

De flertal olika liberalismer som finns förenas generellt sett av en rationalistisk och             

individualistisk grundsyn. Enligt Mouffe innebär det liberala tänkandet ett förnekande av den            

antagonistiska dimensionen hos “det politiska”. Därför kan liberalismen aldrig förstå sig på            

de konflikter som uppstår i en pluralistisk värld. Den kan heller inte förstå de kollektiva               

identiteternas natur och hur de formas eftersom de blir till genom antagonistiska processer.             30

Liberalismen tror att den kollektiva identitetsbildningens affektiva dimension bör och kan           

utplånas av rationalitet och individualism. Till följd av att beskaffenheten hos kollektiva            

28 Mouffe 2016, s. 12. 
29 Mouffe 2016, s. 16.  
30 Mouffe 2008, s. 18–19. 
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identiteter inte kan förstås lider den liberala demokratiteorin av en oförmåga att förstå             

nationalism och andra masspolitiska rörelser.  31

 

Mouffe baserar till stor del den kritiska synen på den liberala politiken på inslag i Carl                

Schmitts radikala och provokativa kritik av liberalismen. Schmitt menade att samförstånd           

alltid innebär ett exkluderande moment, vilket medför att rationell konsensus är omöjlig.            

Detta är en förståelse som grundas på en tanke om en ständigt närvarande antagonism.              32

Vidare ansåg Schmitt att det egentligen inte fanns någon liberal politik, bara en liberal kritik               

av politiken. Den kunde aldrig lyckas eftersom det enda den ägnade sig åt var att gå emot                 

staten och alla gemensamma institutioner i försvar av den individuella friheten. Mouffe            33

redogör tydligt för sin inspirationskälla Schmitt trots att många teoretiker avfärdar hans verk             

på grund av hans nazistiska sympatier, bland annat medlemskap i tyska nazistpartiet NSDAP             

på 1930-talet. Däremot ser hon inte att Schmitts anknytningar till nazismen utgör något hinder              

för att ta till sig och inspireras av andra delar i hans tänkande och erkänna hans intellektuella                 

kompetens. Hon tycker snarare att just synen på Schmitt utgör ett exempel på fel i det                

politiska tänkandet. Det är problematiskt att demokratiteoretiker förkastar en tänkare på grund            

av en moralisk hållning när “det politiska” ska vara en legitim kamp och där moraliska               

anspråk inte ska göras, där “vi” och “de” ska utgöras av “höger och vänster”, inte av “rätt och                  

fel”.  34

  

Mouffes och Schmitts åsikter går dock isär i frågan om pluralism. Schmitt ansåg att pluralism               

inte var kompatibelt med en demokratisk politisk gemenskap, att demokrati måste omfatta ett             

homogent demos, medan Mouffe hävdar den direkta motsatsen.   35

 

3.6 Passion och aggression i politiken 

För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna är engagerade och att de               

identifierar sig med demokratiska värden. Samhället måste fostra “demokratiska individer”          

som kan utgöra en aktiv offentlighet och skapa olika politiska projekt som medborgarna kan              

31 Mouffe 2008, s. 13. 
32 Mouffe 2008, s. 20. 
33 Mouffe 2008, s. 17–18. 
34 Mouffe 2008, s. 12. 
35 Mouffe 2008, s. 22. 
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identifiera sig med. Mouffe menar därtill att den politiska identifikationsprocessen inte endast            

är rationell, utan att det finns viktiga känslomässiga och affektiva dimensioner som avgör             

vilken kollektiv identitet en individ “binds” vid. Här har Mouffes teori tydliga            

psykoanalytiska influenser och hon hänvisar ofta till Sigmund Freud och Lacan när hon             

beskriver “politikens passioner”. Baksidan av den affektiva förbindelse en individ får med sin             

kollektiva identitet är att den riskerar att slå över i hat och aggression om den egna identiteten                 

upplevs hotad. Mouffe förespråkar psykoanalysens inflytande inom den politiska teorin,          36

något som annars brukar möta starkt motstånd. Det är ingen idé att försöka bli kvitt               37

antagonismen eftersom den är helt grundläggande för hur den sociala världen fungerar.            

Lösningarna på de problem som uppstår till följd av antagonismen måste finnas med dess              

konstitutiva natur i förbehåll. 

 

Utmaningen för samhället blir då att försöka förhindra att de politiska passionerna tar             

aggressiva uttryck. Enligt Mouffe är detta till stor del de samhälleliga institutionernas uppgift.             

De måste mobilisera och kanalisera de politiska passionerna i konstruktiv och fredlig riktning             

i en process där antagonism omvandlas till “agonism”. På ett sätt kan man se detta som en                 38

förlängning av Freuds analys av människan som en varelse som drivs av två libidinala              

instinkter. Människan har enligt Freud två grundläggande drifter. Den ena är eros,            

kärleksdriften och livsinstinkten; den andra är thanatos, dödsdriften, som medför aggressivitet           

och destruktivitet. Det går därför inte att negligera aggressionstendensen hos människor, utan            

det måste inrättas metoder för att hålla aggressionerna i schack. Att förvandla antagonism             39

till agonism innebär en övergång från att betrakta relationen mellan fiender till att betrakta              

relationen mellan “meningsmotståndare”. 

 

Enligt Mouffe är agonism, likt demokratiska individer, också en grundläggande förutsättning           

för en fungerande demokrati. Dessutom vill hon se en radikal och pluralistisk demokrati, en              

demokrati där det inte endast finns en uppfattning om det gemensamma goda och där              

konsensus inte är målet. Istället måste olikheter och meningsskiljaktigheter kunna betonas och            

uttryckas på ett respektfullt sätt. Därmed kritiserar hon det postpolitiska tillståndet, ett            

36 Mouffe 2016, s. 16–17. 
37 Mouffe 2008, s. 10. 
38 Mouffe 2016, s. 17. 
39 Mouffe 2008, s. 32–33. 
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tillstånd där meningsmotsättningar döljs eller osynliggörs och där politiska partiers rörelse           

mot mitten utgör en risk. Politiska partier utplacerade längs höger-vänsterskalan utgör annars            

ett exempel på hur politiska passioner kanaliseras och kan uttryckas genom konstruktiv            

politisk debatt. Hon ser också hur politiska skillnader ersätts med moraliska uppdelningar i             

vad hon beskriver som “postpolitik”. Mouffe menar att högerpopulismens framsteg bemöts           40

med moraliska reaktioner från traditionella partier. Genom att peka ut ett ”de” utifrån             

moralisk förkastlighet och benämna dem som “extemhöger” framstår det egna partiet som “de             

goda”. Mouffe menar inte att politiken har ersatts av moral men talar om en “moralisering” av                

politiken i den mening att “politiken nu spelas ut i moralens register” där den politiska               

antagonismen formuleras med hjälp av moraliska kategorier.  41

 

3.7 Kollektiva identiteter 

Konstruktionen av kollektiva identiteter fyller en central funktion inom politiken. För att            

förstå kollektiva identiteter återkommer vi till begreppet “konstitutiv utsida”. På samma sätt            

som en term får sin betydelse i relationen till andra termer och deras betydelser, skapas ett                

“vi” alltid i förhållande till ett “de”. Det betyder att ett utpekat “de” är nödvändigt för att ett                  

“vi” ska kunna definieras, och dessutom att “viets” sammansättning beror på vilken typ av              

“de” som utpekas. En identitet står alltid i relation till en skillnad. Den konstitutiva utsidan               

blir då utpekandet av någonting annat i förhållande till det egna, alltså det som utgör               

skillnaden som den egna identiteten står relation till. Därför är en gränsdragning kring vilka              42

som tillhör “viet” alltid nödvändig för alla former av kollektiva identiteter. Ur Mouffes             

diskursteoretiska perspektiv handlar det alltid om identifikationsformer, inte essentiella         

identiteter. Identiteter formas diskursivt och det finns därför alltid utrymme för att omvandla             

dem.  43

 

I och med sammansättningen av “vi” och “de” finns alltid en risk för att en               

vän/fiende-relation uppstår eftersom kollektiva identiteter skapas genom en antagonistisk         

process. Den identifikationsprocess som Mouffe beskriver har starka freudianska influenser          44

40 Mouffe 2016, s. 18–19. 
41 Mouffe 2008, s. 74–76. 
42 Mouffe 2008, s. 26. 
43 Mouffe 2016, s. 58–59. 
44 Mouffe 2008, s. 26. 
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och den affektiva dimensionen spelar en betydande roll, inte minst för nationella            

identifikationsformer. Historiskt har nationaliteten varit central för formandet av kollektiva          

identiteter. Härigenom framstår det starka emotionella engagemanget i nationalistiska rörelser          

som mer begripligt. Den nationella identiteten aktiverar starka gemenskapsband med det           

nationella “viet” genom kärleksdriften, och aggressionsdriften riktas mot ett utpekat “de” som            

utgörs av de som inte har samma nationalitet. En uppdelning mellan “vi” och “de” utifrån               45

nationalitet utgör inte nödvändigtvis ett problem, men aggressionen måste hållas i schack för             

att förhindra att förhållandet mellan “vi” och “de” blir av fientlig karaktär. Lösningen på              

problemet är som vi sett enligt Mouffe en övergång från antagonism till agonism.  46

 

3.8 Populism 

I sin definition av populism är Muffe tydlig med att hennes förståelse av begreppet avfärdar               

den nedsättande laddning som har växt fram i media och som syftar till att diskvalificera alla                

som motsätter sig status quo. Istället bygger hennes förståelse av begreppet på en analytisk              

aspekt som utvecklats av Laclau: 

 

Laclau defines populism as a discursive strategy of constructing a political frontier            

dividing society into two camps and calling for the mobilization of the ‘underdog’             

against ‘those in power’.  47

 

Populism är alltså en diskursiv strategi, inte en ideologi, inte en regim, och kan inte kopplas                

till ett specifikt innehåll. Den kan alltså fungera med olika ideologier, fungera i olika rumsliga               

och tidsliga kontexter och är kompatibel med olika institutionella ramverk. Den populistiska            48

strategin innebär att ett parti lyfter frågor i folkets intresse och säger sig representera “folket”.               

Representanter från det populistiska partiet framställer det egna partiet och “folket” som            

motsatta till etablissemanget. På grund av politiska och socioekonomiska förändringar kan           

den dominanta hegemonin sättas under press, och folket, som upplever ordningen som            

orättvis, börjar destabilisera hegemonin genom att ställa krav. När de existerande           

institutionerna misslyckas med att tillfredsställa folkets behov och fortsätter försvara den           

45 Mouffe 2016, s. 59. 
46 Mouffe 2016, s. 60. 
47 Chantal Mouffe, For a Left Populism, kindle ed., London: Verso, 2018, lctn. 130–132. 
48 Mouffe 2018, lctn. 132–134. 
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existerande ordningen, uppstår vad Mouffe kallar ett populist moment. I denna situation ökar             49

sannolikheten för att populistiska partier ska uppstå och öka i popularitet. Mouffe menar att vi               

idag befinner oss i ett sådant populist moment, och att den press den dominanta (nyliberala)               

hegemonin utsattes för i praktiken till stor del utgjordes av finanskrisen 2008. Finanskrisens             50

följder minskade förtroendet för den nyliberala hegemonin då krisens omfattning visade att            

något sådant uppenbarligen kunde bryta ut inom det nyliberala systemet. Vad Mouffe            

beskriver som ‘populist moment’ kännetecknas alltså av att ett kritiskt förhållningssätt börjar            

växa fram hos folket, riktat mot den hegemoniska ordningen, samtidigt som samma ordning             

försvaras av maktinnehavarna. Det tillstånd som frammanar framkomsten av populistiska          

partier har, förutom det ovan beskrivna populist moment, också att göra med ett annat              

tillstånd, som Mouffe beskriver med begreppet “postpolitik”.  

 

Vad Mouffe kallar för det postpolitiska tillståndet är, i själva verket, en värld där den politiska                

kampen har upphört. Postpolitik präglas av visionen om att vi ska befinna oss i en fredlig och                 

harmonisk värld, där konsensus kring universella värden råder. I verkligheten kännetecknas           

det postpolitiska tillståndet delvis av faktumet att partierna på den politiska skalan dras mot              

mitten. Exempelvis tenderar socialdemokratin att inta en mitten-vänsterposition som av          

Anthony Giddens brukar kallas “den tredje vägen”, beskriven i The Third Way (1998) och              

The Third Way and Its Critics (2000). Socialdemokratin måste här släppa sina kopplingar till              

kommunismen och förhålla sig till socialismens död som ekonomisk teori. Enligt Giddens            

beror den identitetskris som socialdemokratin befinner sig i till stor del på globaliseringen.             

Han räknar upp fem dilemman som en radikalt nytänkande socialdemokrati nu måste beakta:             

(1) globaliseringens implikationer, (2) konsekvenserna av den tilltagande individualismen, (3)          

vänster/höger-klyftans minskade betydelse, (4) det faktum att politiken idag äger rum utanför            

49 Mouffe 2018, lctn. 130–137; begreppet populist moment kommer även fortsättningsvis att användas i sin 
engelska form då en svensk direktöversättning till exempelvis “populistiskt tillfälle” eller “populistiskt moment” 
riskerar att tappa det mångbottnade teoretiska innehåll begreppet har hos Mouffe. Begreppet kan utifrån den 
engelska formuleringen förstås som en situation, ett tillfälle eller en kontext där populistiska strategier blir 
särskilt aktuella för politiska rörelsers framsteg. 
50 Mouffe beskriver att finanskrisen initierades i USA 2007 där systemet för s. k subprimelån kollapsade och 
senare resulterade i att investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Finanskrisen utgjorde ett globalt 
ekonomiskt sammanbrott då enorma resurser fick läggas på att rädda upp finansiella institutioner. Börsen rasade 
i många europeiska länder och europeiska ekonomier försattes i en skuldkris som åtgärdades genom att föra en 
åtstramningspolitik i de flesta europeiska länder. Krisen drabbade flera sydeuropeiska länder särskilt hårt, 
Mouffe 2016, s. 105. 
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demokratins traditionella system, (5) behovet av att konfrontera miljöproblem. Giddens          51

menar att tredje vägen vidare kännetecknas av en “politik för en nation”, att målet är en “stat                 

utan fiender”, och att detta ska uppnås genom en “dialogisk politik” – principer som              

kännetecknar just det som Mouffe ställer sig särskilt kritisk till. Hon menar att vad Giddens               

beskriver egentligen inte handlar om förnyelse inom socialdemokratin, utan snarare om att det             

socialdemokratiska projektet ska kapitulera inför den rådande kapitalismen, det system som           

enligt Mouffe ger upphov till de problem Giddens säger sig vilja lösa. Då socialdemokratin,              52

i och med att den tar ett (eller flera) steg åt höger, överger sin position på den politiska skalan                   

innebär det att utrymmet för politisk kamp minskar. Skillnaderna mellan de politiska projekt             

de olika partierna står för blir svårare att urskilja, vilket leder till att väljarna upplever att det                 

inte spelar någon roll, eller åtminstone att det spelar mindre roll, vilket parti de röstar på. 

 

Det postpolitiska tillståndet hänger också ihop med ett postdemokratiskt tillstånd, som i sin             

tur har att göra med relationen mellan liberalism och demokrati. Här återkommer vi till den               

demokratiska paradoxen, att det ideologiskt finns en konflikt mellan dessa två traditioner.            

Föreningen mellan dem har skett på grund av att liberala och demokratiska kamper             

utkämpades mot absolutistiska regimer under samma historiska period. Demokratin och          

liberalismen måste alltid förhandla sinsemellan, vilket resulterar i gränsdragningen mellan          

vänster och höger. Förhandlingarna etablerar alltid en hegemoni där den ena står över den              

andra. Ibland segrar den liberala logiken, ibland den demokratiska, men den agonistiska            

förhandlingen dem emellan förblir alltid aktiv. Konsekvensen av den nyliberala hegemonin           

har blivit att spänningen mellan liberala och demokratiska principer har försvunnit.           

Medborgarna har blivit utestängda från det agonistiska kamputrymmet och demokratin har           

reducerats till att endast innebära existensen av fria val och försvar av mänskliga rättigheter.              

Detta beskriver Mouffe alltså som det postdemokratiska tillståndet.  53

 

Det är i denna situation, där de etablerade partierna samlas runt en konsensus i mitten, som                

högerpopulismen tenderar att göra framsteg. Demagoger inom partier på högerkanten          

presenterar välartikulerat sitt politiska projekt som det enda riktiga alternativet till den            

51 Mouffe 2008, s. 58–59. 
52 Mouffe 2008, s. 61–62. 
53 Mouffe 2018, lctn. 173–206.  
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samlade position de etablerade partierna befinner sig i. Vi har sett exempel på detta              

händelseförlopp i till exempel Österrike med Jörg Haider och det österrikiska frihetspartiet            

(FPÖ) i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, samt liknande tendenser i Belgien med               

Vlaams Blok, numera Vlaams Belang (VB), och i Frankrike med Front National. Dessa             

projekt tycks lyckas när vältaliga representanter för dessa partier ställer upp en dikotomi             

mellan “folket” och “den samförstående eliten” eller den “korrupta eliten” och därigenom            

vinner många medborgares sympati. Men den retoriska strategin att måla upp det egna partiet              

som “mot etablissemanget” innebär ett problem. Den är svår att upprätthålla när partiet väl              

fått tillräckligt stort väljarstöd för att komma upp till de etablerade partiernas nivå, då partiet i                

det skedet automatiskt också blir en del av etablissemanget. Det var precis det som hände med                

FPÖ i Österrike. Partiet fick 27 % av rösterna i valet 1999 och blev näst största parti, men                  

sedan de började delta i regeringsarbetet dalade väljarstödet och i valet till Europaparlamentet             

2004 fick FPÖ endast 6,7 % av rösterna.  54

 

Mouffe motsäger inte att globaliseringen är ett faktum som vi måste förhålla oss till, inte               

minst i och med den nya informationsteknologin är den svår att komma ifrån. Däremot är hon                

kritisk till den rådande nyliberala formen av globalisering. Som alternativ till den nyliberala             

globaliseringen ser hon två möjliga vägar att gå. Den ena innebär tillbakadragande från             

institutionerna, en väg som förespråkas av Michael Hardt och Antonio Negri och förklaras i              

Imperiet (2003 [2000]), Multituden (2007 [2004]) och Commonwealth (2009). Deras vision är            

att främja autonomi och skapa nya sociala relationer som ska kunna ersätta det kapitalistiska              

systemet. De uppmuntrar multitudens självorganisering och placerar immateriellt arbete i en           

central ställning i en övergång från fordism till postfordism. Den andra vägen är en strategi               55

där närkamp mellan institutionerna uppmuntras, den väg som Mouffe själv förespråkar. Hon            

instämmer med att övergången från fordism till postfordism måste beaktas, men vill tona ner              

den teknologiska utvecklingens roll i detta skifte, och framhåller än en gång den hegemoniska              

kampen.  56

 

 

54 Mouffe 2008, s. 68–71. 
55 Mouffe 2016, s. 73–75. 
56 Mouffe 2016, s. 76–77. 
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3.9 Problematiken kring exkludering och demonisering av “extremhögern” 

Mouffe framför en bestämd kritik mot taktiken att avfärda högerpopulistiska partier på            

moraliska grunder och anklagar deras anhängare för att vara obildade. Hon ser ett stort              

problem i att använda begrepp som “extremhöger”, “rasister” eller “fascister” för att            

demonisera och exkludera representanter och anhängare av vissa partier. Många av dessa            

anhängare är de som förlorat på den nyliberala globaliseringen och som i många fall ställer               

rimliga och högst demokratiska krav. Dessutom är det de etablerade partierna som bär en stor               

del av skulden till att högerpopulismen växte fram från första början, eftersom de inte              

tillfredsställde medborgarnas krav och passioner, och de misstar sig när de tror att             

exkluderingen ska eliminera kraven och uttrycken för passionerna: 

 

Classifying right-wing populist parties as ‘extreme-right’ or ‘neofascist’ and         

attributing their appeal to lack of education is of course especially convenient for the              

forces of the centre-left. It is an easy way to disqualify them, without recognizing the               

centre-left’s own responsibility in such an emergence. By establishing a ‘moral’           

frontier so as to exclude the ‘extremists’ from the democratic debate, the ‘good             

democrats’ believe that they can stop the rise of ‘irrational’ passions.  57

 

Istället måste man acceptera att vissa krav de facto ställs av medborgare och fokusera på att                

skapa en strategi för att besvara dem på ett sätt som är förenligt med vänsterpolitik. Det bör                 

göras genom en väl utformad vänsterpopulistisk rörelse som uttrycker sig i en annan             

vokabulär, en vokabulär som styr kraven åt ett mer jämlikt håll. Mouffe menar nämligen att               

det i många fall inte förhåller sig så att de som röstar på högerpopulistiska partier är rasister,                 

fascister eller homofober (även om det förhåller sig så i vissa fall) utan att de snarare är                 

missnöjda med andra saker – saker som går att lösa genom politik som inte är rasistisk eller                 

fascistisk. Därför finns det alltid en chans att omvända dessa i grunden missnöjda väljare till               

en vänsterpopulistisk rörelse istället: 

 

I do not deny that there are people who feel perfectly at home with those reactionary                

values, but I am convinced there are others who are attracted to those parties because               

they feel they are the only ones that care about their problems. I believe that, if a                 

57 Mouffe 2018, lctn. 271–275.  
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different language is made available, many people might experience their situation in            

a different way and join the progressive struggle.  58

 

Det här är också en av delarna i Mouffes tänkande som signalerar ett tydligt retoriskt fokus,                

en idén om att det går att förändra åsikter med språkliga medel. Hon representerar en               

optimism kring att vi inte behöver acceptera att vi uteslutande har att göra med en växande                

skara “hopplösa rasister”, utan att många av deras krav kan formuleras på andra, progressiva              

sätt. Problemet ligger i att det är högerpopulisterna som har lyckats med att fånga upp och                

formulera dessa lösningar på ett sätt som vunnit många missnöjda medborgares förtroende.            

Om vänstern bara hade kunnat göra samma sak, hade de lika väl kunnat vinna många av dessa                 

röster. Tyvärr lyckades inte socialdemokratin med den radikalisering som hade behövts, men            

vänstern har fortfarande en möjlighet att, med de insikter som Mouffe erbjuder, organisera sig              

och med en populistisk strategi övervinna högerpopulismen och etablera en ny hegemoni och             

radikalisera demokratin. 

 

3.10 Ett höger- “vi” eller ett vänster- “vi” 

Den populistiska strategin innebär ett förhållningssätt som är anti etablissemanget och en vilja             

att hantera otillfredsställda krav och formulera löften om att ge makten till folket, och inte låta                

den begränsas till eliten. Skillnaden mellan höger- och vänsterpopulism ligger i hur ett “vi”              

komponeras och hur ett “de” definieras. Essensen ligger i högerpopulismens sätt att            

konstruera “folket” som ett “vi” på ett exkluderande sätt, förutom att kritisera och ta avstånd               

från eliten. Vissa grupper, ofta invandrare, omfattas inte av det högerpopulistiska “viet”.            

Därigenom utger sig högerpopulismen för att söka att återskapa demokratin men i praktiken             

leder den till en reduktion av demokratin. Vänsterpopulismens “vi”, å andra sidan, innebär en              

konstruktion av “folket” på ett inkluderande sätt som i förlängningen faktiskt återskapar            

demokratin för att fördjupa och utöka den.  59

 

3.11 Behovet av en vänsterpopulism 

Den socialistiska strategin som Mouffe förespråkade tillsammans med Laclau i Hegemonin           

och den socialistiska strategin handlade om en “nytillägnelse” av marxismen där nya sociala             

58 Mouffe 2018, lctn. 281–284. 
59 Mouffe 2018, lctn. 294–308.  
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rörelser, som kamper mot orättvisor baserade på kön, etnicitet eller sexuell läggning samt             

klimatkampen, skulle förenas med klasskampen genom en ekvivalenskedja och skapa ett           

gemensamt projekt för att utmana den rådande hegemonin och fördjupa demokratin. I och             

med andra utgåvan av boken 2001 började Laclau och Mouffe lägga över detta projekt på               

vänstern och menade att en del av deras förhoppningar infriats genom vänsterns utveckling.             

Vänstern har förstått vikten av pluralism och av liberaldemokratiska institutioner, men           

avsaknaden av förståelse av antagonismen kvarstår. Vänstern försöker avstå från att förvandla            

den rådande hegemoniska ordningen och bidrar också till utsuddandet av gränser mellan            

höger och vänster samt rörelsen mot den politiska mittfåran. Många vänsterpartier tycks            60

också ha anammat den liberala modellen som innebär en uppfattning om att politiken handlar              

om en tävling mellan intressen som utkämpas på neutral mark. Socialdemokratin har helt             

övergett den antikapitalstiska retorik som en gång kännetecknat den och har i alla former              

accepterat den nuvarande ekonomiska ordningen.  61

 

I For a Left Populism beskriver Mouffe ett politiskt läge hon kallar populist moment och som                

vi kort diskuterat ovan. Den dominanta hegemonin destabiliseras av multipolära          

otillfredsställda krav och institutionerna misslyckas med att behålla folkets förtroende. Den           

sociala ordningen upplevs som orättvis och vad som händer är att folket börjar kunna forma               

kollektiva aktioner mot denna sociala ordning. Mouffe menar att den nyliberala hegemoniska            

ordningen har börjat utmanas av de politiska och ekonomiska förändringar som skett under de              

senaste åren, och att vi som sagt nu befinner oss i ett sådant populist moment. En händelse                 62

som spelade en stor roll för att nyliberalismens brister uppdagades och folkets misstro             

uppstod var finanskrisen 2008, som inleddes i USA 2007 och påverkade Europa och hela den               

globala ekonomin. Efter denna utmanas alltså den rådande nyliberala hegemoniska ordningen,           

som implementerades i Västeuropa under 1980-talet – vilken i sin tur ersatte den             

socialdemokratiska ordningen som dominerade efter andra världskriget. Nyliberalismen        

kretsar mycket kring politisk-ekonomiska praktiker som främjar den fria marknaden och den            

privata egendomen, grundad i en possessiv individualistisk filosofi.  63

 

60 Laclau & Mouffe 2008, s. 30–31. 
61 Laclau & Mouffe 2008, s. 31. 
62 Mouffe 2018, lctn.130–139. 
63 Mouffe 2018, lctn. 130–152. 
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Den nyliberala hegemonin är alltså inte längre obestridd, men motståndet kommer inte främst             

från etablerade partier, eftersom de sedan länge präglats av postpolitik, utan från andra             

rörelser som definieras som anti-etablissemanget, och som kommer från både höger och            

vänster på den traditionella politiska skalan. Enligt Mouffe kommer den politiska kampen            64

de närmsta åren att stå mellan högerpopulism och vänsterpopulism.  65

 

När Mouffe skriver For a Left Populism förklarar hon att den radikalisering av socialistiska              

och socialdemokratiska partier som skulle kunna bryta det postpolitiska läget mer eller            

mindre har missat sin chans, de har minskat i popularitet och högerpopulismen har avancerat.              

Det som nu istället behöver göras för att försvara och förbättra demokratin är att samla               

vänsterrörelser med en populistisk strategi för att bestrida högerpopulismen. 

 

The central argument of this book is that to intervene in the hegemonic crisis, it is                

necessary to establish a political frontier and that left populism, understood as a             

discursive strategy of construction of the political frontier between ‘the people’ and            

‘the oligarchy’, constitutes, in the present conjuncture, the type of politics needed to             

recover and deepen democracy.  66

 

Det rör sig alltså om ett politiskt läge där den populistiska strategin är särskilt aktuell för att                 

åstadkomma politiskt inflytande och makt. Mouffe menar också att vad hon ansåg vara             

nödvändigt i Om det politiska gällande den traditionella gränsdragningen mellan höger och            

vänster, inte riktigt ser likadant ut 2018, då For a Left Populism ges ut. Hon menar att de                  

demokratiska kraven har förändrats och att man inte längre kan bestämma intressen hos             

människor utifrån deras placering i den sociala strukturen. Klimatfrågan och kamp mot till             

exempel sexism och rasism har blivit frågor som placerats allt mer centralt i väljarnas              

motiveringar för att rösta på ett särskilt parti. 

 

Vad Mouffe diskuterar i For a Left Populism säger också något mer generellt om henne som                

teoretiker. Ända sedan 80-talet, där dekonstruktionen av den marxistiska traditionen hade           

64 Mouffe 2018, lctn. 82–86. 
65 Mouffe 2018, lctn. 100–101. 
66 Mouffe 2018, lctn. 86–89. 
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syftet att möjliggöra en ny politisk strategi för vänstern, har Mouffe visat att politiskt              67

avancemang handlar om att förstå politikens dimensioner och främja vikten av en effektiv             

artikulering av politiska intressen och identiteter. Hon ger också en optimistisk syn på det              

nuvarande politiska klimatet, trots att det idag präglas av en nyliberalistisk hegemoni och             

högerpopulistiska partier fått uppsving på många håll, eftersom det fortfarande tycks henne            

finnas saker som vänstern inte ännu har tillägnat sig – men som det fortfarande kan tillägna                

sig. Men vänsterpopulismen måste positionera sig i förhållande till högerpopulismen. Mouffe           

skriver: “democratic values still play a significant role in the political imaginary of our              

societies”. Demokratiska värderingar spelar alltså fortfarande en viktig roll och deras           68

mening kan reaktiveras för att omstörta den hegemoniska ordningen och skapa en ny ordning.              

I många fall uttrycks motståndet mot det postdemokratiska tillståndet i termer av jämlikhet             

och folksuveränitet. Den nuvarande sociala och politiska regressionen är ett resultat av            

nyliberala policies, men protesterna mot den har inte uttryckts genom finansiell kapitalism            

och nyliberalism, utan genom ett motstånd mot att den etablerade eliten, utan folkligt stöd,              

har påtvingat policies som privilegierar deras egna intresse. Det är alltså genom det             

demokratiska språket som många medborgare artikulerar sina protester. Det man säger att            

man eftersöker är inte socialism utan äkta demokrati. Mouffe exemplifierar med Indignados            

motto i Spanien: “We have a vote but we do not have a voice”. Därför ska den populistiska                  

strategin passas in i en demokratisk tradition: för att koppla samman politiska värderingar             

som är centrala för folket.  

 

För att förstå rollen av den demokratiska diskursen i formandet av en politisk subjektivitet              

måste man också förstå att politiska identiteter inte är ett direkt uttryck av objektiva positioner               

i den sociala ordningen. Och detta kan kopplas till vikten av den antiessentialistiska synen på               

det politiska fältet.  69

 

 

 

 

67 Gustavsson 2008, s .9. 
68 Mouffe 2018, lctn. 501. 
69 Mouffe 2018, lctn. 505–520.  
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4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag tar upp i detta kapitel utgår från tre perspektiv. För det första                

nämns några tänkare som fokuserar på liknande frågor som Mouffe inom politisk teori och              

filosofi. För det andra tar jag upp några exempel på hur Mouffes teori har tillämpats i Sverige,                 

och slutligen redogör jag för tidigare analyser som gjorts med liknande syfte som denna              

uppsats, men som inte nödvändigtvis inbegriper Mouffe. 

 

4.1 Teoretiskt forskningsläge  

Mouffe har, som tidigare nämnts, utvecklat sin teori utifrån ett kritiskt ställningstagande mot             

liberalismen. Det förhåller sig inte så att Mouffe motsätter sig liberalismens grundläggande            

värden om frihet och jämlikhet för alla, utan kritiken riktas snarare mot de maktsystem i de                

liberala demokratierna som, enligt Mouffe, i praktiken begränsar samma värden. För att            70

förstå Mouffes på ett djupare plan kan det därför behövas en översikt över strömningar och               

tänkare inom politisk teori som format den liberalism som Mouffe utgår från i sin kritik. En                

översikt över detta återfinns i slutet av denna uppsats i form av ett appendix utifrån John                

Christmans beskrivning av viktiga tänkare inom politisk teori i Social and Political            

Philosophy: a Contemporary Introduction (2018) . 

 

Generellt har det länge funnits en lockelse inom den politiska filosofin att förena liberalismen              

med demokratin och hitta en harmonisk lösning på den liberaldemokratiska paradoxen. John            

Rawls är en av de tänkare som förespråkar den deliberativa demokratimodellen. Rawls tänker             

sig att människor drivs av ett rationellt egenintresse och att detta gör att man genom               

deliberation kan komma fram till ett sätt att organisera samhället som främjar jämlikhet och              

frihet.   71

 

Den radikala demokrati som Mouffe och Laclau föreställer sig har en del skärningspunkter             

med teoretiska ansatser som Habermas gör i sin deliberativa demokratimodell. Mouffe           

refererar ofta till Habermas i den meningen hans idéer om rationalitet och konsensus står i               

motsats till Mouffes idéer om antiessentialism och antagonism. I Hegemonin och den            

socialistiska strategin vill Laclau och Mouffe se sin bok som ett sätt att “uppmärksamma              

70 Laclau & Mouffe, “Förord till den andra upplagan”, 2008, s. 31. 
71 Mukhtar-Landgren & Svärd, 2016, s. 13. 
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bristerna hos det som nuförtiden framhävs som den mest lovande och sofistikerade versionen             

av en progressiv politik: den ‘deliberativa demokratins’ modell som har förts fram av             

Habermas och hans anhängare”. Habermas förespråkar konsensussökande mellan        72

dialogpartner och föreställer sig att det är möjligt att genom rationell deliberation nå             

överenskommelse om universella principer. För ytterligare beskrivning av Rawls och          73

Habermas, se rubriken “Moderna teoretiker: Rawls och Habermas” i appendix.  

 

Som vi har sett har Mouffe i förhållande till Rawls och Habermas en motsatt uppfattning om                

konsensus, rationalitet och universalitet och knyter föreställningen om dessa begrepp till           

missuppfattningar om politiken och det politiska. Mouffe avvisar idén rationalitet som ideal            

och menar att det är felaktigt att anta att rationell konsensus kan uppstå. 

 

Mouffes teori har också många likheter med Arendt, som också skriver om agonism och              

främjar pluralism och ömsesidighet mellan människor inom politiken. Men enligt Mouffe har            

Arendt dock inte förstått antagonismens grundläggande roll i den politiska kampen, och            

tänker sig istället en agonism utan antagonism. Vidare menar Mouffe således att Arendts teori              

egentligen inte skiljer sig mycket från Habermas.  74

 

4.2 Tillämpning av Mouffe i svensk kontext 

I den svenska kontexten då Mouffe lästs som diskursteoretiker och refereras oftast till hennes              

och Laclaus Hegemonin och den socialistiska strategin. Forskning som gjorts utifrån deras            

diskursteori diskuteras ofta i förhållande till Habermas och Judith Butler där den kombineras             

med teorier inspirerade av performativitet, psykoanalys och queerteori. Förutom att ett fåtal            75

kandidat- och magisteruppsatser har snuddat vid ämnet, finns det förvånansvärt få exempel på             

forskning utifrån Mouffe som har fokuserat på partipolitik i en svensk kontext, och återigen              

refereras det oftast till Mouffes och Laclaus gemensamma samhällsvetenskapliga klassiker.  

 

72 Laclau & Mouffe, “Förord till den andra upplagan”, 2008, s. 32. 
73 Mukhtar-Landgren och Svärd, 2016, s. 14. 
74 Mouffe 2016, s. 36. 
75 Se t ex. Helena Tinnerholm Ljungberg, Omöjliga familjen: Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, 
(doktorsavhandling, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet) Stockholm 2015; Marie Nordberg, 
Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och 
heteronormativitet (Avdelningen för utbildningsvetenskap, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet) 
Karlstad 2005. 
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När det gäller svensk partipolitik återfinns en analys delvis inspirerad av Mouffe hos             

statsvetaren Anders Hellström i form av en angelägen bok där Hellström skriver om SD:s roll               

i svensk politik och debatt och driver tesen att SD inte utgör en anomali i svensk politik, utan                  

att partiet utgår från och radikaliserar de traditionella partiernas politik och retorik. Hellström             

skriver i förordet till Vi är de goda (2010), att “SD:s politiska åsikter inte uppstår i ett                 

vakuum, utan formuleras i relation till vad som föreslås och sägs av de traditionella partierna,               

och inte minst utifrån vilka åsikter som kommuniceras i den offentliga debatten om SD och               

SD:s politik”. I slutordet konstaterar Hellström att SD “möjligen” är mer explicit            76

populistiska i och med att man åberopar den populistiska distinktionen mellan folk och elit,              

men att “det rör sig i så fall om en skillnad i grad, inte i art” i jämförelse med etablerade                    

partier.   77

 

I sin framställning använder sig Hellström av Mouffes syn att den politiska kampen idag              

utgörs av moraliska ställningstaganden för att föra fram sina argument och skriver att han              

inspirerats av “Mouffes betoning av politikens moraliska underton och emotionella drivkraft,           

samt att politiska skiljelinjer har en tendens att också spelas ut i moralens register mellan gott                

och ont.” Däremot ställer sig Hellström kritisk till att det är just i samband med etablerade                78

partiers rörelse mot mitten, att socialdemokratin närmat sig borgerligheten, som politikens           

affektiva dimension ska spela en särskilt stor roll. Han menar dessutom att emotioner och              

moral alltid varit relevanta aspekter av demokratisk politik.   79

 

Hellström baserar sin analys av SD mot bakgrund av Mouffes teori främst i de avseenden som                

behandlar känslornas roll i politiken, men gör inte en enhetlig analys utifrån andra delar av               

hennes teori. I Hellströms definition av “populism” refererar han inte till Mouffe eller Laclau              

utan redogör istället för en definition av den nederländska statsvetaren Cas Mudde, trots att              

synen på populismbegreppet som ideologiskt fristående är detsamma hos samtliga tre ovan            

nämnda teoretiker. Till skillnad från Mouffe har Mudde mer systematiskt ägnat sig åt att              80

76 Anders Hellström, Vi är de goda: den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik, 
Hägersten: Tankekraft, 2010, s. 18. 
77 Hellström 2010, s. 166. 
78 Hellström 2010, s. 20. 
79 Hellström 2010, s. 20. 
80 För redogörelse av “populism” enligt Cas Mudde, se t ex. Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser 
“Populism och (liberal) democracy: a framework for analysis” (s. 1–26) Populism in Europe and the Americas: 

30 



klassificerat specifika partier, däribland SD. Populism ingår i en triad av grundläggande            

komponenter i Muddes redogörelse för populistiska radikala högerpartier (RHP), tillsammans          

med nativism och auktoritarianism. Mudde gjorde en omfattande studie av dessa så kallade             

populistiska radikala högerpartier i Europa där han bland annat räknar in SD, FPÖ och Front               

National. RHP-partier utövar ett motstånd mot fundamentala liberaldemokratiska värden         81

(till exempel religionsfrihet, tolerans för oliktänkande och skydd av minoriteters rättigheter),           

men hotar inte det liberaldemokratiska systemet, då de respekterar grundläggande          

demokratiska spelregler och arbetar genom parlamentariska kanaler. Hellström drar         82

paralleller mellan FPÖ, Front National och SD och menar att partierna i respektive kontext              

har utnyttjat ett tomrum i politiken. SD har till följd av att vänster och höger börjat närma sig                  

varandra och distansera sig från folket (enligt SD) profilerat sig som det sanna             

folkhemspartiet.  83

 

4.3 Relaterade analyser av svensk politik 

Karl Loxbo, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, skriver om SD:s framgångar           

utifrån perspektiv som påminner om idéer framförda av Chantal Mouffe, men med hjälp av              

andra begrepp och en mer praktiskt och metodisk inriktning. Med utgångspunkt i SD:s             

maktposition efter riksdagsvalet 2014 skriver Loxbo en artikel med frågeställningen: “Hur var            

det möjligt för ett stigmatiserat och politiskt isolerat parti som SD att nå så betydande               

framgångar från ett val till ett annat?”. Genom att studera bland annat utskottsbetänkanden i              84

riksdagen, medierapportering och SD:s idéprogram argumenterar Loxbo för att etablerade          

riksdagspartier öppnat upp ett utrymme för ett invandringskritiskt parti inför väljarna som SD             

förvaltat med en framgångsrik intern strategi för att värva dessa väljare. Vidare menar Loxbo              

att ett invandringskritiskt partis framgångar kan förklaras genom skeenden på två arenor. För             

det första måste partiet föra en politik som motsvarar en efterfrågan på väljararenan, för det               

andra påverkas partiets framgång av bemötandet av övriga partier och graden av konkurrens             

mellan etablerade partier på den parlamentariska arenan. Loxbo menar att stigmatiseringen           

Threat or Corrective for Democracy? (ed.) Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012. 
81 Hellström 2010, s. 52–53. 
82 Hellström 2010, s. 52–53. 
83 Hellström 2010, s. 64–65. 
84 Karl Loxbo, “Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus”, Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117, 
2015:2, https://journals.lub.lu.se/st/article/view/12939 (2019-05-22), s. 170.  
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kring SD inneburit upprättandet av en renlighetsbarriär och att det skett en ideologisk             

konvergens mellan Alliansen och de Rödgröna som öppnat upp ett tomrum. Därtill har SD              

tillägnat sig interna strategier av organisatorisk uppbyggnad och ideologisk normalisering          

som möjliggjort att partiet nått ut till en bred väljarbas.  85

  

Ekonomen Dan Andersson förklarar SD:s framgångar efter valet 2010 dels på grund av ökad              

konvergens mellan etablerade partier, men framhåller också att individens krav på att forma             

sin egen framtid innebär en ökad sannolikhet för populistisk påverkan. Högerpopulismen           86

tenderar att normaliseras i den eftertrygghetsperiod Europa befinner sig i, menar Andersson.            

Att Sverige inte längre har en ledande position som demokratiskt välfärdsland leder till             

missnöje som fångats upp av högerpopulistiska partier som SD. Andersson skiljer förövrigt            

föga på populism och högerpopulism, utan beskriver båda begreppen som kopplade till bland             

annat antiintellektualism, misstro till den politiska eliten och en position som försvarare av             

folkets bästa.  87

 

Det mest aktuella exemplet på reflektioner kring av vänsterpopulism i Sverige på ett teoretiskt              

plan är Göran Greider och Åsa Linderborgs Populistiska manifestet (2018). Greider och            

Linderborg menar att vänstern och arbetarrörelsen måste ha ett bra svar att komma med när               

högerpopulisterna framhåller sig själva som “det riktiga folket”. Skillnaden mellan höger- och            

vänsterpopulism, enligt Greider och Lindborg, består i att vänsterpopulismen inkluderar så           

många som möjligt och ser till dem som förlorat på den dogmatiska marknadsliberalismen.             88

Populistiska manifestet innehåller 151 teser i ambitionen om att fånga populismens väsen och             

uppmana det arbetande folket att använda sig av populism för att organisera sig mot det               

ekonomiska systemet. Författarna menar att vänsterpopulismen är en optimism och beklagar           

socialdemokratins avståndstagande från sina vänsterpopulistiska rötter. Vad SD beträffar         

diskuterar författarna bland annat hur partiet lyckas tillägna sig röster genom att måla upp sig               

själva som representanter för “folket” i motsats till eliten, men att uppdelningen är             

problematiskt, exempelvis hetsar partiet mot kultureliten snarare än den verkliga eliten           

85 Loxbo, “Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus”. 
86 Dan Andersson, Så fick Sverigedemokraterna makt, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2014, s. 58. 
87 Ibid., s. 20–21. 
88 Göran Greider & Åsa Linderborg, Populistiska manifestet: för knegare, arbetslösa, tandlösa och 90 procent 
av alla andra, Natur & Kultur, e-boksuppl., 2018, s. 32. 
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(kapitalägarna) och vinner röster på upplevda klasskillnader som illustreras genom          

kulturelitens obegripliga intressen och sätt att föra sig. I en av teserna beskrivs Ny demokrati               

som “högerpopulismens generalrepetition”. Återkommande påpekar Greider och Linderborg        89

att fokus måste föras tillbaka till klasskampen och att en hållbar idé om nationalstatens roll               

inte får överlåtas till högerpopulister som omvandlar frågan till livsfarlig nationalism.           90

Populistiska manifestet är en uppmaning till att utnyttja den populistiska strategin för            

vänsterns räkning, men innehåller inga direkt konkreta förslag på hur själva organiseringen            

ska se ut. Däremot nämner Greider och Linderborg Mouffe i flera teser där författarna              

förklarar bland annat politikens emotionella dimension och kollektiva identiteter, dessutom          

instämmer de i att framtidens kraftmätning kommer stå mellan högerpopulism och           

vänsterpopulism.  91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 Ibid., s. 85. 
90 Ibid., s. 126. 
91 Ibid., s. 146. 
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5 Bakgrund 

För att en analys som baseras på att SD anses vara ett högerpopulistiskt parti behövs en                

redogörelse för varför partiet anses vara högerpopulistiskt. Eftersom definitionen av          

“högerpopulism” och relaterade begrepp inte är självklar kommer följande avsnitt att           

behandla hur denna beteckning har använts och vad den har grundats på i en svensk kontext                

och i synnerhet när det handlar om SD. 

 

5.1 Svensk politik, högerpopulism och Sverigedemokraterna 

Framgångarna för SD har engagerat många svenska journalister och författare som skrivit om             

partiet. Inte minst har SD:s uppkomst och rötter uppmärksammats i många försök att varna              

för partiet. Men SD är inte det enda populistiska partiet i svensk politisk historia. På 90-talet                

beskrevs Ian Wachtmeister och Bert Karlssons parti Ny demokrati som det främsta exemplet             

på ett populistiskt parti i Sverige. En rapport som skrevs för Integrationsverket 2006 tar upp               

vikten av att vi förhåller oss kritiska till högerextrema partier och rörelser och dess              

tillvägagångssätt. Rapporten fick titeln “Populism och främlingsmisstro – Sverige i Europa”           

och ger bland annat utförlig beskrivning av Ny demokrati. Partiet hade som mest 6,7 % av                

rösterna i riksdagsvalet 1991 men upplöstes år 2000. Enligt rapporten är Ny demokrati vid              

den tiden det enda svenska högerpopulistiska partiet som tagit sig in i riksdagen. Rapporten              

skrevs innan SD börjat växa på riktigt och författarna till rapporten förutsåg inte framgången,              

åtminstone inte genom samma typ av populism som präglat Ny demokrati:  

 

Ny demokrati har försvunnit från den politiska scenen i Sverige och inget nytt             

populistiskt parti har kommit i dess ställe. Sverigedemokraterna finns visserligen med           

ett 50-tal mandat i ett antal kommuner runtom i Sverige (med dominans i Skåne), men               

Sverigedemokraterna kan knappast sägas axla Ny demokratis populistiska mantel i          

någon rimlig mening.  92

 

I ett försök att reda ut begreppet “populism” redogör författarna för olika definitioner i              

rapporten och påpekar att det är “intressant” att samma partiexempel nämns i forskningen för              

92 “Populism och främlingsmisstro – Sverige i Europa”, Integrationsverkets skriftserie VI, Norrköping: 
Integrationsverket, 2006, s. 13. 
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att beskriva populism, högerpopulism, extremhöger och radikal högerextremism. Den         93

definition av högerpopulism som studien utgår från är att “högerpopulism rent ideologiskt            

befinner sig i en position till höger inom ramen för en helhetlig populistisk ideologisk              

struktur”. Utifrån Mouffes definition av populism kan vi inte koppla populismen som sådan             94

till en ideologi, och det blir därför märkligt att tala om en “populistisk ideologisk struktur”.               

Angående högerpopulismen anser Mouffe att den är problematisk då den ger väljarna ett             

illusoriskt hopp som byggs på falska premisser som grundar sig i främlingsfientlighet.            

Högerpopulisterna formulerar sig problematiskt, menar Mouffe, men deras framsteg beror på           

att de ställer reella demokratiska krav.   95

 

Alltsedan Ny Demokrati upplösts och SD expanderat, omnämns SD ofta som det svenska             

exemplet på högerpopulism. Jag vill här ge några exempel på hur den beteckningen motiveras              

av olika svenska författare. 

 

Journalisten Anna-Lena Lodenius är känd för att granska extrema rörelser, från den autonoma             

anarkistiska vänstern till vit makt-rörelsen, och inkluderat SD i urvalet av rörelser värda att              

granska. Lodenius har exempelvis författat en bakgrundsbeskrivning till SD i boken           96

Högerpopulismen: En antologi om Sverigedemokraterna (2009). Här beskriver Lodenius hur          

SD bildades på ett möte i en lägenhet i Stockholm i februari 1988 och framhåller att flera av                  

grundarna till partiet tidigare hade tillhört organisationer som fokuserat på kampen mot det             

mångkulturella samhället som Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Sverigepartiet. Lodenius          

avslöjar att utav de två språkrör som initialt utsågs för partiet hade den ena, Leif Ericsson                

varit med och grundat just BSS, samt att partiets första ensamma partiledare Anders             

Klarström också var före detta nazist. Partiet huvudfråga handlade om hot mot den svenska              

befolkningssammansättningen, främst massinvandringen, menar Lodenius och refererar till        

innehållet i partiets tidning. Fortsättningsvis beskriver Lodenius hur vägen till ett seriöst            

riksdagsparti började med att före detta centerpartisten Mikael Jansson tog över           

partiledarposten 1995 och tonade ner de nazistiska kopplingarna. Huvudfrågan för partiet var            

93 Ibid., s. 19. 
94 Ibid. 
95 Mouffe 2008, s. 73. 
96 Se exempelvis Anna-Lena Lodenius, Gatans parlament: om politiska våldsverkare i Sverige, Stockholm: 
Ordfront, 2006; Anna-Lena Lodenius & Per Wikström, Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i 
dagens Sverige, Stockholm: Natur och kultur, 1997. 
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dock fortfarande invandringspolitiken, där argumenten för att minska invandringen var att den            

förde med sig brottslighet och höga kostnader för samhället. Härifrån började partiet växa och              

få mandat i enstaka kommuner, men Lodenius påpekar att SD-representanter uppvisade           

problematiskt beteende, till exempel att “[e]n lokal representant för sd dömdes för en sällsynt              

grov misshandel av en somalisk flykting”. Lodenius visar även att SD hade kopplingar till              97

Jean-Marie Le Pens parti då man mottog hjälp från Front National med att trycka upp               

valbroschyrer i valet 1999, och att SD knutit kontakter med frontens ungdomsförbund.            

Slutligen, i vad Lodenius kallar “den raka historiken om Sverigedemokraterna” nämns att            

partiet ökade antalet röster från cirka 20 000 i valet innan till cirka 75 000 röster i valet 2002                   

och efter att Jimmie Åkesson tillträdde som partiledare 2005 ökade partiet ännu mer och fick               

2006 drygt 160 000 röster (2,9 %) i valet 2006. Resten av Lodenius framställning innehåller               98

mer kontroversiella aspekter som att SD är ett av flera missnöjespartier i skåneregionen, att              

partiet har inslag av kulturrasism, att man inte fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna              

utan inskränker religionsfriheten och att partiet varit mot adoptioner av utomeuropeiska           

barn.  99

 

Lodenius är också tydlig med att benämna SD som ett populistiskt parti. En förklaring som               

Lodenius ger till den populistiska stämpeln är att SD konsekvent ägnar sig åt att måla upp en                 

bild av ett gap mellan elit och folk, där “folket” betraktas som en homogen grupp. Ett annat                 

exempel på en populistisk prägel enligt Lodenius är partiets förespråkande av mindre            

byråkrati, snabba beslut och enkla processer. Lodenius förklarar även att SD gärna tar upp              

känsliga frågor och agerar sanningssägare då partiet hävdar att ingen annan vill prata om              

problemen. SD vill gärna påpeka att de etablerade partierna tillhör en elit som inte kan               

sägas företräda folket då denna elit blivit förstörd av sitt maktinnehav och sin fixering vid               

makten.  100

 

Håkan A Bengtsson, journalist, författare och redaktör för Högerpopulismen: en antologi om            

Sverigedemokraterna (2009), förklarar vidare kopplingen mellan högerpopulismen och SD         

97 Anna-Lena Lodenius, “Sverigedemokraternas historia”, Högerpopulismen: en antologi om 
Sverigedemokraterna, Håkan A Bengtsson (red.), Stockholm: Premiss förlag, 2009, s. 17. 
98 Ibid., s. 14–17. 
99 Ibid., s. 18–29. 
100 Ibid., 36–41. 
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och menar att partinamnet är en annan komponent som kan skvallra om en högerpopulistisk              

agenda. Partigrupper som är ideologiskt konsistenta har ofta namn som påminner om            

varandra, till skillnad från högerpopulistiska partier som kan tillhöra samma partigrupp men            

bära partinamn som inte vittnar om någon sådan koppling. Vidare sysslar högerpopulismen            101

med argument baserade på rädslor och känslor – vilket är svårt att bemöta med rationella               

argument, menar Bengtsson. Trots att högerpopulisterna är tämligen ideologiskt inkonsistenta          

är invandrarmotståndet ett viktigt fundament. På så sätt är det möjligt att binda samman              

Sverigedemokraterna med exempelvis VB och FPÖ. Ett annat viktigt drag är den nostalgiska             

beskrivningen av det egna landet och en konservativ hållning i moralfrågor.  102

 

Statsvetaren Mats Wingborg instämmer med ovan nämnda författare i sin profilering av SD             

som högerpopulister. Också han ger en koncis förklaring till hur begreppen “högerextrema”            

och “högerpopulistiska” partier skiljer sig åt i Den blåbruna röran: Sverigedemokraternas           

flirt med Alliansen och högerns vägval (2016). Huvudskillnaden ligger i att det förra inte              

håller sig inom ramarna för den parlamentariska demokratin, men att det senare gör det: 

 

Med högerextrema partier åsyftas partier med rasistisk, främlingsfientlig grundton och          

som vill montera ner eller försvåra den parlamentariska demokratin och som           

uppmanar till våld. Uttrycket nationalism är också centralt i detta sammanhang [...].  103

 

Med högerpopulistiska partier åsyftas partier med rasistisk, främlingsfientlig och         

nationalistisk grundton, men som verkar på den parlamentariska scenen och inte           

uppmanar till våld. Uttrycket används också för partier som vänder kappan efter            

vinden och där antietablissemang är ett kännetecken. Ofta överensstämmer dessa olika           

egenskaper.  104

 

101 Bengtsson använder socialdemokrater, konservativa, liberaler, vänsterpartier och de gröna som exempel på 
partigrupper som är “någorlunda konsistenta och ideologiskt konsekventa”, samt Soldiers of Destiny, 
Sverigedemokrater, Allians för en ny medborgare och nationella unioner och fronter som exempel på “en 
förfärlig röra” som kännetecknar högerpopulistiska partier; “Högerpopulismens kärna”, Högerpopulismen: en 
antologi om Sverigedemokraterna, Håkan A Bengtsson (red.) Högerpopulismen, 2009, s. 45–46. 
102 Bengtsson, “Högerpopulismens kärna”, 2009, s. 45–55. 
103 Mats Wingborg, Den blåbruna röran: Sverigedemokraternas flirt med Alliansen och högerns vägval, 
Stockholm: Leopard förlag, 2016, s. 15, not 8. 
104 Wingborg 2016, s. 15, not 9. 
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Wingborg nämner att SD har genomgått förändringar, särskilt sedan Jimmie Åkessons           

tillträde som partiledare. Partiet har under Åkesson förflyttat sig något mer åt det nyliberala              

hållet, särskilt i ekonomiska frågor, även om partiet fortfarande beskriver sig självt som             

konservativt. Med den nya utvecklingen har SD ökat i storlek och varje gång fördubblat sina               

röster i valen 2006, 2010 och 2014.  105

 

Som argument för att profilera SD som högerpopulistiskt drar Wingborg paralleller och visar             

på likheter mellan SD och partier i andra europeiska länder som tillsammans betecknas som              

en högerpopulistisk partigrupp. Wingborg beskriver SD som ett parti med främst bruna rötter,             

det vill säga ett parti med historiska kopplingar till nazism och fascism. Partiet har dock även                

haft influenser från missnöjespartier, som Wingborg beskriver som ljusblå, med liberala           

ambitioner, ofta kopplade till bland annat sänkta skatter och en oreglerad marknad. Som             

exempel på missnöjespartier nämner Wingborg Ny demokrati, Dansk folkeparti, norska          

Fremskrittspartiet (FrP) och svenska Framstegspartiet. Kopplingarna till SD dras bland annat           

genom SD:s numera riksdagsledamot Björn Söder (som började sin politiska karriär inom            

Framstegspartiet), att Åkesson anlitat Ny demokratis tidigare ledare Wachtmeister som          

rådgivare, samt att SD sedan Åkesson tillträdde som partiledare 2005 haft Dansk folkeparti             

som förebild. Ny demokrati var likt SD anti-invandring och anti-etablissemanget, men på            

grund av att Ny demokrati saknade nationalistiska rötter var SD aldrig intresserat av att ett               

samarbete medan partiet fortfarande existerade. Förebilden Dansk folkeparti har i sin tur            

förskjutits i SD:s riktning och anammat ett tydligare nationalistiskt fokus. Ändå har SD             106

samarbetspartners som inte delar SD:s nationalistiska idéarv. Partiet ingår i gruppen “Frihet            

och direktdemokrati i Europa” (EFDD) i Europaparlamentet, där den gemensamma          107

nämnaren för medlemmarna inte är nationalism utan EU-skepticism, marknadsliberalism och          

en uppfattning om arbetarrörelsen som huvudmotståndare.  108

 

Wingborg framhåller att det är nationalismen som utgör SD:s ryggrad, och att innehållet i              

stort sett ser likadant ut sedan partiet bildades 1988. Däremot har partiet svängt fram och               

105 Wingborg 2016, s. 27. 
106 Wingborg 2016, s. 15–17. 
107 Andra partier som ingår i EFDD är italienska femstjärnerörelsen, polska Koalitionen för förnyad republik, 
frihet och hopp (KORWIN), och brittiska Ukip.  
108 Wingborg 2016, s. 21–23. 
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tillbaka i övriga frågor. Wingborg gör en intervju med opinionsanalytikern Markus Uvell            109

2016, där Uvell förklarar att epitetet “mittenparti” inte är en lyckad beskrivning av SD och               

säger att: “I ekonomiska frågor har SD positionerat sig närmare Alliansen och blivit mer              

allmänborgerligt, medan SD är mer socialkonservativt i kulturella frågor”.  110

 

Öppningen för kompromisser i frågor som inte berör SD:s nationalism gör alltså att partiet              

potentiellt kan leta samarbetspartier på båda kanter av höger-vänsterskalan. Det gör att SD             

kan positionera sig i särskilda frågor för att försöka hitta samarbetspartier, men också för att               

försöka överträffa andra partier i dessa frågor och på så sätt vinna över deras väljare. I Slaget                 

om svenskheten: ta debatten med Sverigedemokraterna (2010) säger sig Lodenius och           

Wingborg vilja göra en gemensam granskning av hela SD:s politik och kommer            

sammanfattningsvis fram till att det inte bara är partiets syn på invandring som är              

problematisk. Allt från skolpolitik och miljöpolitik till kulturpolitik och ekonomiska frågor           

genomsyras av främlingsfientlighet, homofobi och politiskt okunskap. Lodenius och         

Wingborg reflekterar även över hur andra partier bemött SD och på vilket sätt SD har försökt                

vinna väljare. Deras strategi har exempelvis inneburit att profilera sig som mer kristna än KD,               

bättre för den svenska landsbygden än C, starkare försvarare av välfärden än V och att främja                

frågor som EU-kritik för att vinna röster från miljöpartister och fokusera på nationalism och              

invandringskritik för att få röster från M och L (dåvarande Folkpartiet).  111

 

5.2 Den sammantagna bilden av Sverigedemokraterna 

Sammanfattningsvis kan vi se att högerpopulism i förhållande till SD dels motiveras med en              

tillbakablick på partiets grundande och det ihållande motståndet mot invandring, men även            

genom partiets sätt att måla upp en bild av ett gap mellan “folket” och “eliten”, där “folket”                 

ses som en homogen grupp och “eliten” är riksdagens etablerade partier. SD beskrivs som ett               

parti med en oklar ideologisk profilering och jämförs med missnöjespartier i andra nordiska             

länder, som Dansk Folkeparti och FrP. Att SD främst använder sig av känslobaserad             

argumentation och framhåller nationalismen som fundamental för partiet är ytterligare          

indikationer på att partiet är högerpopulistiskt.  

109 Wingborg 2016 s. 7.  
110 Wingborg 2016 s. 55. 
111 Anna-Lena Lodenius & Mats Wingborg, Slaget om svenskheten: ta debatten med Sverigedemokraterna, 
Stockholm: Premiss förlag, 2010, s. 296. 
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6 Analys 

Följande analys kommer att disponeras som två delar där den första delen till stor del kretsar                

kring Sverigedemokraterna och regeringsbildningen efter valet 2018 för att förklara hur           

mittenpolitiken bland traditionella partier hör ihop med exkluderingen av ett högerpopulistiskt           

parti. Tillsammans utgör dessa två omständigheter – alltså dragningen mot mitten samt            

exkluderingen – en beskrivning av svensk politik som kan analyseras utifrån Mouffes            

teoretiska ramverk. Analysens andra del utgår från Mouffes ansatser angående          

vänsterpopulismen som en potentiell motkraft till det rådande politiska läget och syftar till att              

diskutera möjligheterna för en sådan lösning i Sverige. 

 

6.1 Del I: Exkludering och mittenpolitik 

Den regering som styr Sverige 2019 består av S och MP, ( 100 respektive 16 mandat), med                 

stöd av V (28 mandat), C och L (31 respektive 20 mandat). Antalet partier och bredden på                 

politiska inriktningar som påverkar regeringsarbetet innebär att de politiska besluten i många            

fall måste tas genom kompromisser och därigenom skapar en mittenpolitik. För att samarbetet             

alls skall fungera krävs att partierna inte har alltför stora meningsskiljaktigheter och att             

partierna driver mittenpolitik. 

 

Enligt Mouffe är en konsekvens av den nyliberala hegemonin att politiken idag präglas av en               

oförmåga att förstå det politiska och att tänka politiskt. Det politiska oförståndet hänger ihop              

med oförstånd kring en rad andra saker, däribland möjligheten till att utmana hegemonin,             

politikens antagonistiska dimension, politiska passioner och kollektiva identiteter. I praktiken          

leder detta till postpolitik och postdemokrati, idealisering av konsensus mellan politiska           

partier och framgångar för högerpopulism. 

 

I riksdagsvalet 2018 blev Sverigedemokraterna större än samtliga ovan nämnda partier           

förutom S, med hela 62 mandat. SD anses vara ett konservativt högerparti (även om partiets               112

placering på den politiska skalan i vissa avseenden är oklar) och brukar därtill, som vi nyss                

såg, betecknas som högerpopulistiskt. Att fem av riksdagens åtta partier ingår i en             

mittenkoalition och att SD samtidigt är Sveriges tredje största parti öppnar för en analys              

112 Sveriges riksdag, “Ledamöter & partier”, http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ (2019-03-18). 

40 

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/


utifrån Mouffe om hur vi i förlängningen kan tolka situationen i svensk politik som ett               

exempel på hur politiskt oförstånd kopplat till den nyliberala hegemonin påverkar politiken.  

 

6.1.1 Att exkludera Sverigedemokraterna – en gemensam strategi 

Ända sedan SD började agera som ett seriöst parti var strategin från riksdagspartiernas sida att               

varken prata med eller om SD i syfte att osynliggöra partiet. Inför valet 2006 var etablerade                

partier överens om att undvika att ta debatten med SD. Men i takt med att SD blev större                  113

och större blev politiker från övriga partier till slut tvungna att uttala sig om partiet och senare                 

även debattera med SD:s partiledare. Strategin övergick då till att gemensamt, i så stor              

utsträckning som möjligt, hålla SD borta från politiskt inflytande och offentligt klargöra att             

inget av de etablerade partierna har något intresse av någon typ av samarbete med SD och                

Åkesson. 

 

Det jämna valresultatet från 2010 innebar att partierna var tvungna att söka            

blocköverskridande stöd i sakfrågor och därför behövde utreda vilka partier man kunde tänka             

sig att samarbeta med. Inställningen till möjliga samarbeten skiljde sig åt på riksdagsnivå             

respektive regional nivå så att vissa samarbeten kunde ske i kommunerna trots att             

partiledningen var emot dem. Mot SD riktades emellertid en särskilt hård ton. Ett exempel är               

miljöpartisten Ann-Catrin Lofvars förklaring för Svenska Dagbladet om att man i partiet är             

överens om att helt utesluta ett samarbete med SD med orden: “Jag personligen, och många               

med mig, kommer inte att acceptera någon form av inflytande från Sverigedemokraterna.            

Definitivt inte. Det är prio ett för många av oss ska du veta”. Denna typ av uttalande riktade                  114

mot SD har varit utmärkande för företrädare från samtliga övriga partier även inför valet              

2010. På den rödgröna sidan gick partiordförandena för S och MP unisont ut med att man                

aldrig någonsin kommer att samarbeta med SD på något sätt, och Socialdemokraternas            

dåvarande partiledare Mona Sahlin påpekade att man ska vara “[...] urtydlig med att [SD]              

aldrig någonsin ska ha en vågmästarroll om de kommer in i riksdagen”. Inom Alliansen var               115

M, C och FP tydliga med att ett samarbete med SD var otänkbart. Förutom Moderaterna har                

113 Lodenius 2009, s. 17. 
114 TT Nyhetsbyrån, “MP-toppar vill blocka ut SD”, Svenska Dagbladet, 2010-09-09, 
https://www.svd.se/mp-toppar-vill-blocka-ut-sd (2019-03-21). 
115 Sveriges Radio P1, “Partiledardebatt”, 2008-10-17. 
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SD haft störst intresse av att samarbeta med KD, men även deras partiledare uttryckte tydligt               

att partiet ogillar SD.   116

 

Under Fredrik Reinfeldts minoritetsregering efter valresultatet 2010 försöker man fortfarande          

hålla SD utanför makten. I ett tal under Almedalen 2013 är Reinfeldt tydlig:  

 

[...] ska vi inte snart upptäcka att vi har åtta partier i Sveriges riksdag? [...] Och för att                  

göra det riktigt komplicerat: ett av de åtta partierna ska inte få vara med. Vårt besked                

är: ni [SD] ska inte få något inflytande!  117

 

En vanlig strategi för att stöta bort SD innebar att använda partiets ombytliga politik som ett                

argument för att placera SD så nära sina respektive motståndare som möjligt. Hellström             

beskriver SD som “Svarte Petter”, kortet ingen vill ha på hand, i svensk politik, och förklarar                

hur båda sidor stöter bort partiet: 

 

Borgerliga kommentatorer kan hänvisa till SD som ett välfärdschauvinistiskt projekt          

som attraherar missnöjda socialdemokrater, medan kommentatorer från den ‘röda’         

sidan istället hänvisar till partiet som ett typiskt högerorienterat parti som profiterar på             

en främlingsfientlig retorik och står för en fackföreningsfientlig politik som står i            

motsats till ‘vänsteridéer’ om internationell solidaritet.   118

 

För SD:s del har det alltid varit invandringsfrågan som varit den viktigaste, därför har              

ställningstagande inom andra politikområden i många avseenden länge hamnat i andra hand.            

Partiet intar en tydlig position för en mer restriktiv invandring, en position som innan inte               

hade någon företrädare bland de etablerade partierna. På så vis skapas en möjlighet för övriga               

partier att bemöta SD genom att driva sina projekt i invandringsfrågan och på så vis acceptera                

antagonismen inom det politiska. Men istället enas partierna om ett gemensamt           

avståndstagande från SD och illustrerar därigenom konsensus sinsemellan. 

 

116 För fler och mer utförliga exempel se Lodenius & Wingborg 2010, s. 83–89. 
117 “Almedalen 2013 - Fredrik Reinfeldt (M) - Hela talet” (2013-07-03), 
https://www.youtube.com/watch?v=bhNOzJlVO5k, (2019-03-25) 
118 Hellström 2010, s. 168. 
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6.1.2 Mittenpolitik inför valet 2018 

Inför valet 2018 bad SVT företrädare för varje riksdagsparti att placera sitt parti på den               

traditionella höger-vänsterskalan med hänsyn till det vertikala komplementet GAL-TAN.         119

Resultatet visade, i ett montage med titeln “Trångt i mitten när partierna placerar sig själva på                

GAL-TAN-skalan”, att fem av åtta riksdagspartier ger sig själva en mittenplacering. Såväl L,             

KD, C och S ville placera sitt parti i mitten. Detta utgör ett exempel på hur mittenpolitik                 

dominerar i svensk politik i dagsläget. Vissa partiers placering kan tyckas mer märklig än              

andras. Att exempelvis C befinner sig, och vill befinna sig, i mitten förundrar knappast någon.               

Men att SD och KD också vill beskriva sig som mitten verkar mindre logiskt. Båda dessa är                 

konservativa partier som bör hamna mer åt TAN (traditionell, auktoritär, nationalistisk). Så            

uppfattar också väljarna dessa partier, som båda hamnar närmare TAN när väljarna får             

placera ut partierna på skalan. I enlighet med Giddens uppfattning om socialdemokratins            120

intagande av tredje vägens politik, placerar sig S som ett “mitten-vänsterparti” – en             

beteckning som uttalas av Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad i          

samband med utplaceringen. I SD:s fall påpekade partisekreterare Richard Jomshof att SD i             

viss bemärkelse kunde placera sig på ett ställe på skalan, men i annan bemärkelse på ett annat,                 

och placerade till slut SD nästan precis i mitten.   121

 

Att SD ger sken av att vara ett mittenparti är ganska anmärkningsvärt. I de flesta avseenden                

brukar SD anses vara ett ytterkantsparti placerat på högerkanten, och i och med att partiet               

därtill är öppet nationalistiskt och traditionalistiskt borde partiet definitivt hamna till höger            

och närmare TAN. Det tillhör inte heller vanligheten att SD själva försöker profilera sig som               

ett mittenparti utan framstår snarare som ett försök till att antingen göra sig själva mer               

attraktiva för samarbeten (riktat till övriga riksdagspartier) eller som ett sätt att avfärda den              

119 Moa Blomgren, “Sverigedemokraterna: ‘Slå inte sönder grunden till vårt välfärdssamhälle’”, SVT Nyheter 
2018-03-18, https://www.svt.se/opinion/partirosten-sverigedemokraterna, (2019-04-12); Så här förklarar 
Blomgren den nya politiska dimensionen som erbjuds genom GAL-TAN i debattartikeln: “Den politiska 
vänster- högerskalan som handlar om fördelningspolitik har alltså fått ett komplement. Med begreppen GAL och 
TAN får den traditionella skalan ytterligare en dimension som väger in sociala och kulturella politiska värden. 
GAL står för gröna, alternativa och libertära tankar medan TAN representerar traditionella, auktoritära och 
nationalistiska. 
120 Detta visar en graf som SVT gjort baserat på undersökningen #partirösten av Henrik Ekengren Oscarsson, där 
partiernas placering jämförs med väljarnas placering av partierna på GAL-TAN-skalan; SVT Nyheter, 
Partirösten, “Vem röstar du egentligen på”, 
https://www.svt.se/special/partir%C3%B6sten-valjarna-och-partierna-om-ideologi/ (2019-04-12). 
121 SVT Nyheter, Partirösten, “Vem röstar du egentligen på”, 
https://www.svt.se/special/partir%C3%B6sten-valjarna-och-partierna-om-ideologi/ (2019-04-12). 
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politiska skalan genom att behandla mitten av skalan som den plats som ligger närmast              

“utanför” samma skala (riktat till väljarna). Den beskrivning SD brukar göra av det egna              

partiet går till stor del ut på att framstå som ett annorlunda parti, ett parti som skiljer sig från                   

resten. Dessutom målar partiet upp sig själva som de enda som kan göra verklig skillnad: 

 

Det brukar sägas att Sverigedemokraterna inte är som andra partier. Det stämmer –             

och det är inte heller något som vi försöker vara [...]  

 

Vi varnade tidigt, men de andra partierna valde att inte lyssna. För dig som väljare har                

det inte spelat någon roll vilket block du röstat på – i slutändan har de prioriterat lika                 

fel. [...] 

 

Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som på riktigt kan möjliggöra en annan             

utveckling för Sverige. Till skillnad från alla de andra partierna vågar vi ifrågasätta             

och vi står på oss även när det blir obekvämt. Vi styrs inte av allianser, fackförbund                

eller journalister och kan därför göra det vi själva tror är bäst för Sverige.  122

 

Att försöka ge väljarna en bild av det egna partiet som säreget är inte ovanligt, tvärtom utgör                 

det med nödvändighet ett argument för att rösta på vilket parti som helst. Skillnaden i SD:s                

fall, jämfört med andra riksdagspartier, är att partiet faktiskt har stått utanför partipolitiska             

samarbeten sedan inträdet i riksdagen och har i hög grad blivit exkluderade på ett sätt som i                 

slutändan fått dem att, åtminstone i viss utsträckning, framstå som det enda partiet som kan               

göra skillnad.  

 

6.1.3 Exkluderingens betydelse för bildandet av mittenregeringen 

Efter att Alliansen förlorar i valet 2014 avgår Reinfeldt som partiledare och efterträds av              

Anna Kindberg Batra. Riksdagspartiernas pakt om att stänga ute SD höll sig relativt stark              

fram tills 2017, då Alliansen började inse att man kunde fälla den rödgröna regering med               

SD:s hjälp. Kindberg Batra öppnar för att fälla en regering med stöd av SD, men uttalandet                123

122 Sverigedemokraterna, “Vi är folkrörelsen Sverigedemokraterna”, https://sd.se/vilka-vi-ar/ (2019-03-18). 
123 Exempel på detta ställningstagande: Moderaternas partiledare Anna Kindberg Batra på en pressträff i januari 
2017 att partiet inte vill ingå en regering med SD men att man är öppna för att ta stöd från SD för att få igenom 
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mötte stark kritik och Kindberg Batra fick dessutom avgå i augusti 2017. Men under              124

valrörelsen inför valet 2018 återupptas intresset för ett samarbete med SD hos allianspartierna             

på högerkanten och både M, med den nya partiledaren Ulf Kristersson, och KD överväger              

möjligheten att ta makten med SD som stödparti.  125

 

I och med att M och KD bryter de etablerade partiernas pakt om att hålla SD borta från                  

inflytande, splittras också Alliansen. De rödgröna står fortfarande på sig och kan inte tänka              

sig att ge SD något politiskt inflytande. Däremot klargör Löfven att S är villiga att samarbeta                

över blockgränsen. För L och C utgör detta en så viktig fråga att man nu byter sida och väljer                   

att stödja en rödgrön regering. Men valet var inte enkelt. Centerpartiets Annie Lööf och              

Liberalernas Jan Björklund hade lovat sina väljare att gå till val tillsammans med Alliansen,              

men man hade också lovat att inte låta SD få inflytande. Att M och KD nu var beredda att                   

inkludera SD utgjorde ett svek mot allianskollegorna. Bara dagar efter valet ägde en             

presskonferens rum med Kristersson och resten av alliansledarna (denna presskonferens          

skulle senare visa sig bli den sista som en enad Allians) där Lööf förklarade vad som då                 

verkade vara en gemensam ståndpunkt: 

 

Alla vi fyra har idag deklarerat att Sverigedemokraterna ska inte ha något inflytande             

över den politiska inriktning som ska gälla framöver. Och då behöver en Allians öka              

ansvarsfulla, konstruktiva samtal över blockgränsen. Det är det vi ger besked om            

idag.  126

 

Detta var alltså en överenskommelse som M och KD sedan valde att bryta. Kristersson              

publicerade ett långt meddelande på sin facebooksida 33 dagar efter valet där han förklarade              

att M vill gå till omröstning om en 3-2-1-regering, som innebär att en regering kan bestå av                 

endast M, eller M plus de allianspartier som kan och vill ingå i den regeringen. I slutändan                 

var frågan om SD skulle tillåtas få inflytande eller inte som vägde tyngst och frammanade ett                

sina förslag i riksdagen, se “M vill samarbeta med SD: Pressträff Anna Kinberg Batra 2017-01-19”, 
https://www.youtube.com/watch?v=6IjkV_d16kg, (2019-04-12). 
124 Hans Rosén, “Anna Kinberg Batra avgår”, Dagens Nyheter 2017-08-25, 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/anna-kinberg-batra-avgar/ (2019-04-12). 
125 P1 Dokumentär, “Regeringsbildningen – om svek, fika och Alliansens död”, Sveriges radio, 2018-04-05. 
126 Ibid. 
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sidbyte för både C och L. Lööf förklarar också att man lämnade Alliansen på grund av att                 

tilliten som präglat samarbetet inte längre fanns.  127

 

Samarbeten över blockgränserna efter riksdagsvalet 2018 ledde alltså slutligen till en           

upplösning av blockpolitiken och tillträdet av en mittenregering bestående av S och MP med              

stöd från C, L och V. 

 

6.1.4 Politik i moralens register 

Exkluderingen av SD visar alltså att samtliga partier tycker sig vara överens om att SD inte                

hör hemma i riksdagen. Argumenten för att exkludera SD utgörs ofta av att partiet kopplas               

samman med en rasistisk människosyn och en högerpopulistisk profilering. Representanter          

för andra partier pekar inte sällan på SD:s grundande och tidiga historia för att påvisa de                

rasistiska kopplingarna. Debatten med representanter från SD tenderar därför att föras bort            

från sakfrågan och istället handla om SD som parti i ett försök att ogiltigförklara dem.  

 

Vad som står klart är att det har funnits ett fokus på SD:s trovärdighet som parti generellt som                  

många gånger kommit i vägen för den sakliga debatten. Utifrån ett väljarperspektiv kan detta              

framstå inte bara som att SD är de enda som har en tydlig ståndpunkt, utan även att SD är de                    

enda som ägnar sig åt att diskutera sakfrågor. Med andra ord utgör bemötandet av SD på flera                 

punkter ett exempel på precis vad Mouffe menar är en form av kontraproduktivt politiskt              

agerande som kommer att resultera i ökad popularitet för SD:s del. Då SD blir exkluderade på                

moraliska grunder ser vi ett exempel på vad Mouffe menar med att politiken spelas ut i                

moralens register, något som kännetecknar postpolitik. När SD:s ställningstagande i          

invandringsfrågan inte bemöts av politiska motförslag utan avvisas som rasism kommer           

politiken att handla om värderingsfrågor. Politiken handlar då, som C benämnde valrörelsen            

inför valet 2018, om en “värderingskamp” där varje parti försöker framstå som moraliskt             

upphöjda i jämförelse med SD. Men i praktiken blir den moraliska ståndpunkten återigen ett              

gemensamt ställningstagande där SD står ensamt mot de etablerade partierna. Därigenom           

förverkligas SD:s position utanför etablissemanget och fungerar väl med den populistiska           

retoriken som fångar upp det missnöje som faktiskt finns bland väljare gällande            

invandringspolitiken. 

127 Ibid. 
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6.1.5 Den demokratiska paradoxen, partipolitiken och Sverigedemokraterna 

Den demokratiska paradoxen är enligt Mouffe en del av förklaringen till problematiken kring             

liberalismens oförstånd, problematiken kring den nyliberala hegemonin i och med          

romantiseringen av föreningen mellan demokrati och liberalism som är specifik för           

västvärlden.  

 

Det är även möjligt att skönja symptom av denna paradox i politiska strategier som används               

av SD. Jag har tidigare visat hur SD kan inta olika ståndpunkter i politiska frågor som inte rör                  

nationalism och invandrings-/integrations-/flyktingpolitik där partiet kan företräda politiska        

förslag som kan placeras på olika ställen längs höger-vänsterskalan. Av den anledningen är             

det möjligt att betrakta SD som ett mittenparti, alltså i den mening att SD inte “håller sig” till                  

varken höger eller vänster och är med andra ord inkonsekventa i sina ställningstaganden. 

 

Å ena sidan vill SD föra en konservativ politik och låta nationalism ha en central roll, å andra                  

sidan vill partiet helst hitta samarbeten på den borgerliga sidan och man har en nyliberal               

ekonomisk politik. De nationalistiska principer som SD framhåller går att koppla till aspekter             

av den demokratiska traditionen, nämligen principen av att gynna majoriteten – med andra             

ord att gynna majoritetsbefolkningen. Problematiken med denna princip ligger i på vilka            

grunder majoritetsbefolkningen definieras. Om den majoritet som gynnas ska utgöras av de            

“svenskar” som bestäms utifrån kulturell bakgrund avslöjar den demokratiska principen en           

exkluderande aspekt och därmed den brist som Mouffe menar att den demokratiska            

traditionen innehåller. På så sätt blir den typ av demokrati som SD förespråkar missgynnsam              

för minoriteter. Eftersom den privilegierade majoriteten och de missgynnade minoriteterna          

bestäms utifrån individens ursprung får det politiska budskapet en främlingsfientlig ton.           

Bristen som den demokratiska traditionen innehåller, där majoriteten gynnas på minoritetens           

bekostnad, kan alltså också skönjas i den politik SD står för. Att SD varvar en demokratisk                

hållning (i meningen att gynna majoriteten, oavsett om det missgynnar minoriteter) men en             

liberal hållning (i ekonomisk politik och viljan att samarbeta med de borgerliga) gör det svårt               

att placera partiet på höger-vänsterskalan såväl som på GAL-TAN-skalan. 

 

Den exkluderande situation som SD utsatts för i förhållande till andra partier kan anknyta till               

den problematik som har med brister inom den demokratiska traditionen att göra. I den              
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parlamentariska demokrati som Sverige har innebär det att landet styrs av folkvalda partier.             

Det är alltså i riksdagen som folket ska vara representerat, eftersom det är riksdagen som               

bildar regeringen. Antalet röster innebär fler mandat i riksdagen och på det sättet får ett parti                

politiskt inflytande. Men eftersom inget parti är stort nog för att få egen majoritet måste               

partierna ha samarbetspartners. De rödgröna respektive borgerliga blocket har varit ett sätt att             

stabilisera majoriteten och få igenom en budget. Men den position som SD har innebär att               

partiet har många röster men inga samarbetspartners. Att övriga partier konsekvent har            

försökt minska SD:s inflytande utgör principiellt ett demokratiskt problem. Inget annat           

riksdagsparti motarbetas på samma sätt som SD, något som resulterat i att inflytandet inte har               

motsvarat det folkliga stödet för partiet.  

 

Vi kan sammanfattningsvis se att SD både utsätts för och utövar dessa paradoxala principer,              

vilket leder till att komplexiteten i den demokratiska paradoxen blir påtaglig. Det blir också              

tydligt att det finns en poäng i att den demokratiska paradoxen har betydelse för Mouffe då                

den uppenbarligen skaver på flera plan i politiken, både inom partier och partier emellan. 

 

Delar av SD:s politik främjar typiska demokratiska krav, exempelvis en bättre välfärd och             

bättre ställt för äldre, medan andra delar, främst ekonomiska frågor, präglas av liberala krav. I               

riksdagsarbetet, efter valet 2018, förhåller sig traditionella partier till typiskt demokratiska           

principen i den uttryckta viljan att hitta lösningar över blockgränsen för att få majoritetens              

stöd och därmed representera majoriteten av folket (grundidén för den representativa           

parlamentarismen); men tillåter sig samtidigt med hjälp av den mer liberala principen om att              

en diskursiv konkurrens gäller, även att exkludera ett parti som ur ett demokratiskt perspektiv,              

baserat på partiets storlek, borde ha inflytande. Den demokratiska paradoxen har alltså            

förlängts. I grunden handlar paradoxen om filosofiska traditioner, en paradox som förts            

samman inom nyliberalismen, som utgjort grogrunden för en protest i form av en             

högerpopulism som själv innehåller samma problematik: ett parti som driver demokratisk           

politik å ena sidan och liberal politik å andra sidan; och ett etablissemang som gör samma                

sak. 
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6.1.6 Mittenpolitiken öppnar för ytterkanterna 

Efter den utdragna regeringsbildningsprocessen är det tydligt att vikten av att stänga ute SD              

från politiskt inflytande i någon mening frammanade en mittenregering. SD är trötta på att bli               

exkluderade, men en splittrad Allians är till partiets fördel. Mattias Karlsson kommenterar            

Alliansens splittring som “nåt utav det största som har hänt inom svensk inrikespolitik på              

decennier” och för SD:s del förklarar Karlsson att "det är ju väldigt betydelsefullt långsiktigt,              

därför att så länge C och L håller fast vid den här jättetramsiga beröringsskräcken mot oss, det                 

här totala avståndstagandet, som innebär att man inte ens kan försöka förhandla om             

någonting, så att en splittrad Allians är ju i det avseendet bättre”.  128

 

Trängseln i mitten på skalan inför valet utgör ett exempel på att mittenregeringen inte endast               

berodde på att exkludera SD, utan även att partiernas politiska innehåll faktiskt också rört sig               

mot mitten. Vad som är anmärkningsvärt är att det politiska inflytandet för dens skull inte               

självklart är bundet till den politiska mitten. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer           

kommenterar detta väldigt explicit i en SVT-dokumentär om regeringsbildningen: 

 

Det finns ett mått av besvikelse förstås. Det har ju sagts att i den här nya                

regeringsbildningen, bestående av MP och S, och sen med Centerpartiet och           

Liberalerna som stödpartier, att det är en väldigt viktig poäng med att det skulle vara               

att isolera ytterkanterna i svensk politik från politiskt inflytande. Och i själva verket             

skulle jag säga att det har blivit precis tvärtom. Att den här processen har på något sätt                 

maximerat ytterkanternas inflytande i svensk politik. Sverigedemokraterna blev ett         

skäl för att stoppa en borgerlig regering. Och de senaste dygnen har det ju visat sig att                 

det som stod i den här överenskommelsen mellan de här fyra partierna S, MP, C och                

L, om att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande i svensk politik under             

mandatperioden, det var ju inte sant. Utan under ett par dygn så har ju Stefan Löfven                

och Jonas Sjöstedt förhandlat fram ett papper, sägs det, som omvärlden inte ska få se,               

som ska garantera Vänsterpartiet precis det inflytande som de vill ha i svensk politik.              

Så man kan säga att den ena ytterkanten fick stoppa en borgerlig politik och den andra                

128 P1 Dokumentär, “Regeringsbildningen – om svek, fika och Alliansens död”, Sveriges radio, 2018-04-05. 
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ytterkanten satt ramarna för den vänsterregering som nu då ska tillträda med            

Centerpartiets och Liberalernas stöd.  129

 

Det papper som Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt menar att man förhandlat fram kom till på              

grund av att V, efter att C och L meddelat att stödja Lövfen som statsminister, hotade med att                  

“trycka rött” i statsministeromröstning. På en pressträff i december talade Sjöstedt: 

 

Vi är i Vänsterpartiet både förvånade och besvikna över hur långt högerut som Stefan              

Löfven har gått i sin överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Den skulle            

bli den mest högervridna socialdemokratiska regering som Sverige någonsin har sett.           

Vi är en förutsättning för att den här regeringen ska kunna komma till. Och att då tro,                 

att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det                   

går inte. Skulle situationen gå oförändrad från det som har sagts i helgen, då kan inte                

vi rösta gult. Vi gör inte det.  130

 

Efter inofficiella förhandlingar släppte V ändå fram Löfven som statsminister men med            

misstroendelöftet “Vi är vänsteroppositionen”. I praktiken hade V inte så mycket annat val             131

än att stödja en rödgrön regering, trots att den innebar kompromisser med C och L. Men i sina                  

uttalanden är Sjöstedt tydlig med att V inte är nöjda med den mittenregeringen Sjöstedt kallar               

“högervriden” och försöker ta avstånd från den konsensus kring mitten som präglar det             

politiska styret i Sverige. 

 

6.2 Del II: Idéer om vägen till vänsterns framgång 

I For a Left Populism nämner Mouffe att hennes teori är politisk men att hennes text till stor                  

del befinner sig på ett teoretiskt plan eftersom hennes kritik är riktad till teoretiska ansatser               

som gjorts av andra. 

 

Even if my objective is a political one, a significant part of my reflections will be of a                  

theoretical nature because the left populist strategy that I am going to defend is              

129 “Maktkampen”, SVT Play 2019-03-06, https://www.svtplay.se/video/21329638/maktkampen (2019-04-20). 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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informed by an anti-essentialist theoretical approach that asserts that society is always            

divided and discursively constructed through hegemonic practices.  132

 

Det är den här aspekten jag vill lyfta fram i analysens andra del. Mouffes syfte är att                 

presentera en teori med förankring i politiken och därmed en möjlighet till praktisk             

anpassning. Således är det meningen att teorin ska kunna ligga grund för strategier som kan               

utmana den rådande nyliberala hegemonin. Mouffe menar att det är vänsterns uppgift att             

anamma en populistisk strategi, som kan konkurrera med högerpopulismen, för att lyckas            

radikalisera demokratin. Anledningen till att Mouffe väljer att presentera vänsterpopulismen          

som en lösning på den nyliberala hegemonins negativa konsekvenser är att populismen tycks             

vara den mest effektiva strategin för att formulera politiska krav i en kontext där konsensus               

präglar etablerade partier och högerpopulismen avancerar. I analysens del I visade jag att             

dessa två omständigheter återfinns i den svenska politiken, därför kommer analysens del II att              

handla om möjligheterna för Mouffes föreslagna lösning i form av vänsterpopulism, alltså            

vilka inslag som är nödvändiga och reflektioner kring tillämpningar i en svensk kontext. 

 

6.2.1 Representation är grundläggande för en pluralistisk demokrati 

Om de politiska partierna placeras för nära varandra uppstår ett problem på grund av              

avsaknaden av representation. I förordet till andra upplagan av Hegemonin och den            

socialistiska strategin skriver Laclau och Mouffe om hur representationen går till och dess             

relation till universalitet:  

 

[...] genom en partikularitet vars kropp delas, ty utan att upphöra att vara sin egen               

partikularitet förvandlar den sin kropp till representationen av en universalitet som           

överskrider den (den ekvivalenta kedjans). Denna relation, genom vilken en viss           

partikularitet tar på sig att representera en universalitet som är inkommensurabel med            

den, är vad vi kallar en hegemonisk relation. Resultatet av detta är att dess              

universalitet är en smittad universalitet eftersom: (1) den lever i den olösliga            

spänningen mellan universalitet och partikularitet; (2) dess funktion av hegemonisk          

universalitet inte erhålls för gott utan tvärtom alltid är reversibel.  133

132 Mouffe 2018, lctn. 122-124. 
133 Laclau & Mouffe, “Förord till den andra upplagan”, 2008, s. 28. 
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Representationen är alltså, trots att den principiellt gör anspråk på universalitet, också            

kopplad till sociala antagonismer. Laclau och Mouffe poängterar att “det politiska” inte är en              

överbyggnad eftersom de sociala antagonismerna skapar gränser som inte är determinerade           

eller determinerande. Gränserna får dock inte upplösas, utan måste likafullt vara just gränser.            

Representation är en idé som har stöd i Mouffes teori. I Agonistik: texter om att tänka                 134

världen politiskt förklarar hon den grundläggande betydelsen av representationen och att           

problem uppstår när det saknas mångfald inom representationen. 

 

Vad vi måste bekämpa är inte själva idén om representation, utan medborgarnas brist             

på valmöjligheter. Utan representation kan det inte finnas något pluralistiskt          

demokratiskt samhälle. För det första ser vi utifrån det antiessentialistiska synsättet att            

identiteter aldrig är givna på förhand, utan alltid skapade genom en diskursiv            

konstruktion. Redan denna konstruktionsprocess är en representationsprocess. [...] För         

det andra spelar de representativa institutionerna en central roll genom att ge form åt              

splittringen inom demos och därmed institutionalisera konfliktdimensionen i ett         

demokratiskt samhälle där pluralism inte uppfattas harmoniskt och antipolitiskt, och          

där hänsyn tas till den ständigt närvarande risken för antagonism.  135

 

Mouffe menar som bekant att det sociala och det politiska hänger ihop. Social pluralism syns               

genom olika identitetsmarkörer som finns representerade i det svenska samhället genom att            

människor vill identifiera sig genom kulturella, etniska, sexuella eller religiösa tillhörigheter.           

Men för att inte sluta i ren identitetspolitik måste partierna hjälpa till att förena dessa kring                

politiska identiteter som kan representeras av partiet. Här någonstans börjar vi också närma             

oss den idé om vänsterpopulism som Mouffe vill att den politiska vänstern skall utveckla. Det               

handlar om ett projekt som ska förena vänsterrörelserna, alltså att bland andra feminism,             

antirasism och miljörörelsen bör enas genom ett slags intersektionalistiskt sammansvärjnings-          

arbete. Vad som i nuläget konkret pågår gällande ett sådant projekt, och hur det i så fall                 

implementeras i partipolitiken, är vad jag kommer att diskutera i följande avsnitt.  

 

134 Ibid. 
135 Mouffe 2016, s. 112–113. 
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6.2.2 Europeiska vänsterprojekt, Vänsterpartiet och FFF 

Efter att rörelser inom Europa reste sig mot globaliseringen började 2011 fler rörelser att              

mobiliseras. Som exempel på radikala vänsterprojekt nämner Mouffe Aganakitsmenoi i          

Grekland, Indignados inom M15-rörelsen i Spanien, Occupy-rörelsen som startade i USA           

med spred sig till Europa, särskilt till London och Frankfurt, och Nuit Debout i Frankrike               

2016. Dessa rörelser protesterade mot att åtstramningspolitiken försämrat levnadsstandarden         

för en stor del av befolkningen och bidrog till att postpolitiskt konsensus började upplösas. Så               

långt är Mouffe positiv till tillvägagångssättet som hon beskriver som “proteströrelser”.           

Däremot fanns det ett problem med rörelserna, och det var att de inte följdes upp av mer                 

strukturerade verksamheter som kunde verka inom de politiska institutionerna: 

 

Although such protest movements have certainly played a role in the transformation of             

political consciousness, it is only when they have been followed by structured political             

movements, ready to engage with political institutions, that significant results have           

been achieved.  136

 

Mouffe menar att det blir svårt att uppnå verkliga resultat om den senare delen saknas. Det                

behövs alltså representation där de verkliga politiska besluten fattas. I Sverige betyder det att              

det behövs ett parti som representerar rörelsernas syften i riksdagen. Mer konkret skulle             

Vänsterpartiet behöva radikaliseras alternativt att ett nytt parti skulle bildas som resultat av             

aktuella vänsterrörelser för att representera politiskt vänster i Sverige.  

 

Det vänsterparti som i nuläget finns representerat i Sveriges riksdag med Sjöstedt som             

partiledare växte från 5, 7 % i valet 2014 till 8 % 2018, vilket styrker att det finns utrymme                   

för avancemang även på vänsterkanten. V beskriver sig själva som feminister, antirasister och             

främjar både klimatkampen och hbtq-rörelsen. I stor utsträckning för V tillbaka diskussionen            

till klassperspektivet, i enlighet med Greiders och Linderborgs syn på en progressiv            

vänsterpopulism. Det “vi” och “de” som V gör skillnad mellan i populistisk mening baseras, i               

marxistisk anda, på att eliten definieras utifrån kapitalfördelningen. “Folket” är en heterogen            

grupp, men innefattar knappast ekonomiskt privilegierade individer. Det är för övrigt           

tveksamt om V kan sägas axla en populistisk strategi, åtminstone inte på samma nivå som               

136 Mouffe 2018, lctn. 246–248.  
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SD. V har dessutom under en längre tid varit del av det politiska etablissemanget och har                

bland annat under flera år tillhört det rödgröna blocket. Frågan är om V kan bli tillräckligt                

radikala, och tillräckligt populistiska, för att kunna utmana högerpopulismen. Partiet har länge            

haft en fientlig inställning till SD, något som inte minst tagit sig uttryck genom V:s tidigare                

partiledare Lars Ohlys ogillande av Åkesson. Inför valet 2010 författade S och MP:s             

partiföreträdare en gemensam debattartikel om att inget av partierna kunde tänka sig att             

samarbeta med SD, i vilken Ohly inte över huvud taget ville medverka då han inte ville bidra                 

till att i SD ska hamna i centrum för den politiska debatten. Ohly förtydligar dock att V inte                  

heller är öppna för någon typ av ringaste samarbete och förklarar att V är det parti som står                  

längst ifrån SD. Ohly har vid flera tillfällen visat starkt och bokstavligt avståndstagande             137

från SD och Åkesson, inte minst valnatten 2010 då han skapade rubriker när han vände i                

dörren till sminklogen på SVT och klargjorde att han vägrade vistas i samma rum som               

Åkesson.  138

 

En nyuppkommen rörelse i klimatets försvar är den globala klimatstrejken #FridaysForFuture           

(FFF) med miljöaktivisten Greta Thunberg i spetsen. Rörelsen började med att Thunberg            

sittstrejkade utanför riksdagshuset i tre veckor innan riksdagsvalet 2018, något som fick stor             

medial uppmärksamhet. I april 2019 utsågs Thunberg till en av världens 100 mest             

inflytelserika ledare av tidningen Time, och är dessutom nominerad till Nobels fredspris.            139

Mouffe menar att klimatkampen är en särskilt viktig fråga och att det därför är nödvändigt att                

knyta klimatfrågan till andra sociala frågor. Klimatrörelsen FFF har genom Thunberg blivit            140

ett uttryck för den yngre generationen att protestera mot den äldre generationens sätt att              

hantera klimatkrisen, och har ytterligare bevisat till vilken klimatfrågans aktualitet och           

upphov till engagemang. Uppgiften blir vidare att lyckas knyta rörelser som FFF till andra              

sociala frågor och följa upp dem på institutionell nivå. 

137 Lodenius & Wingborg  2010, s. 285–289; Susanne Jacobsson & Erica Svantesson, “Ingen villig att samarbeta 
med SD”, Dagens Nyheter 2008-07-10, https://www.dn.se/nyheter/politik/ingen-villig-att-samarbeta-med-sd/ 
(2019-05-23). 
138 Nivette Dawod & Robert Triches, “Ohly vägrade gå in i samma rum som Åkesson”, Aftonbladet, 2010-09-19, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/On69nb/ohly-vagrade-ga-in-i-samma-rum-som-akesson, (hämtad 
2019-03-27). 
139 Emma González, “Time 100 Most Influential People 2019: Greta Thunberg”, Time Magazine, 
http://time.com/collection/100-most-influential-people-2019/5567758/greta-thunberg/ (2019-05-23); Valerie 
Kaspersen “Greta Thunberg nominerad till Nobels fredspris”, Metro 2019-03-04, 
https://www.metro.se/artikel/greta-thunberg-nominerad-till-nobels-fredspris (2019-05-23). 
140 Mouffe 2018, lctn. 735. 
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6.2.3 Feministiskt initiativ och vänsterpopulismens möjligheter i Sverige 

Ett parti som kanske hade kunnat utgöra en ny progressiv vänster i Sverige är Feministiskt               

initiativ (Fi). Fi är ett vänsterparti som först och främst driver den feministiska frågan, något               

som resulterade i att partiet gjorde sitt bästa resultat i riksdagsvalet 2014 med 3,12 % av                

rösterna. Men framförallt fick partiet omfattande exponering i media på grund av sin             141

radikala feministiska hållning, och Vänsterpartiets före detta partiledare Gudrun Schyman          

som förgrundsgestalt. Representanter för partiet deltog i offentliga debatter med en hård ton             

och förde fram radikala förslag som upplösning av nationsgränser till fördel för            

flyktingmottagande och en komsopolitistiskt klingande vision om en öppen värld. Fi har en             

ideologisk utgångspunkt i den antirasistiska feminismen och framhåller även klimatkrisen          

som ett akut problem. En annan av partiets hjärtefrågor handlar om arbetet mot             

diskriminering på grund av sexuell läggning och genus. Således för partiet explicit samman             

kamper mot sexism, miljöförstöring, rasism och för hbtq-frågor. Fi är ett resultat av ett              

enande av gräsrotsrörelser och är kanske det parti som hamnar närmast Mouffes tanke om              

vänsterpopulism i en svensk samtida kontext. I Fi:s partiprogram från 2017 skriver man att              

partiet “är en del av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och               

patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling.” Fi            142

genomför till stor del de försök att fördjupa demokratin som Mouffe återkommande            

beskriver, men i feminismens namn. 

 

Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla             

människor att utvecklas till sin fulla potential och bli fullvärdiga deltagare i            

demokratin, i samspel oberoende av kön, sexuell läggning, ras, etnicitet,          

funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder        

och medborgarskap. 

 

En feministisk politik handlar om global rättvisa. Koloniala förhållanden fortsätter att           

prägla relationerna mellan och inom världens länder. Med Feministiskt initiativ i           

141 Valmyndigheten, Valresultat, “Valresultat 2014”, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2014/valresultat.html (2019-05-16). 
142 “För en feministisk politik”, Partiprogram Feministiskt initativ 2017, 
https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2018/10/fi-for-en-feministisk-politik-rev07_2017-pdf.pdf 
(2019-05-22), s. 7. 
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maktens rum tas ett större ansvar för Sveriges roll i en global maktordning där rika               

länder profiterar på de fattiga och slösar med jordens resurser. Vi ser också att dessa               

skeva förhållanden återspeglas inom Sverige, både i förhållande till urfolks rättigheter           

och i fördelningen av samhällets resurser och makt mellan landsändar. En bred,            

inkluderande och antirasistisk feminism är svaret på de ekologiska, ekonomiska,          

sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna.  143

 

Fi benämner feminismen som en demokratirörelse och har en bred definition av en feminism              

(åtminstone Fi:s feminism) som innefattar en kamp mot orättvisor som inte endast har med              

kön eller genus att göra. Fi sammanför alltså kamper mot många typer av sociala orättvisor               

och presenterar en bestämd uppfattning om att dessa hör ihop och måste utkämpas             

tillsammans. Förståelsen för att kamperna måste slås samman är en vital del i den              

vänsterpopulism Mouffe beskriver, där ekvivalens måste skapas mellan olika demokratiska          

krav. Dessutom framhåller Fi vikten av internationell feministisk solidaritet, alltså att           144

sociala kamper som förs över nationsgränser också kräver gränsöverskridande engagemang.   145

 

En fråga som uppstår är dock huruvida det är produktivt att sammanföra dem under begreppet               

feminism utan att det uppfattas som att den traditionella feministiska kampen överordnas            

andra kamper och kvinnofrågan placeras över hbtq-frågan, klimatfrågan och antirasismen.          

Denna strategi förefalla ett sätt att addera ett element till den radikaldemokratiska kampen             

genom att först nödvändigtvis vidga begreppet feminism innan man kan likställa de sociala             

kamperna. Å ena sidan är det likafullt ett konkret försök att faktiskt samla kamperna, å andra                

sidan samlas de under ett begrepp som inte i alla former och inte nödvändigtvis (särskilt               

historiskt) inbegriper andra kamper. Fi har dessutom visat brister i förmågan att sammanföra             

feminism och antirasism då företrädare för partiet för några år sedan inte ville använda              

hedersbegreppet i diskussionen om hedersvåld då det bidrar till att svartmåla vissa kulturer.             

Uppfattningen om att hedersbegreppet kunde vara ett rasistiskt uttryck uppfattades som           

143 Ibid., s. 8. 
144 Mouffe 2018, lctn. 774. 
145 Feministiskt initiativ, Politikområden “Internationellt samarbete” 
https://feministisktinitiativ.se/politik/internationellt-samarbete/ (2019-05-21). 
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verklighetsfrånvänt och svekfullt mot kvinnor som blir utsatta för hedersvåld och bemöttes av             

kritik samt ledde till splittring inom partiet.  146

 

Inom Fi finns ett främjande av mänskliga rättigheter som baseras på en idé om universalitet               

och partiet vill framställa sig själva som direkta motståndare till nationalismen. Fi är också              

mot etablissemanget i den mån som det präglas av patriarkala och rasistiska strukturer. Det              

finns därigenom en tydlig politisk gräns mellan makthavarna och folket. “Folket” utgörs i Fi:s              

fall inte av en homogen grupp, och är i den meningen inkluderande. Däremot kan partiets               

hårda ton mot patriarkatet i förlängningen uppfattas som en demonisering, eller åtminstone en             

exkludering, av män – vita män i synnerhet. Här skär sig partiets verksamhet med Mouffes               

idé om en progressiv vänster. Ur Mouffes perspektiv är den politiska gränsdragningen viktig             

för att skapa politiska identiteter, men exkludering och demonisering ser hon som ett             

problem. Fi demoniserar också inte minst SD. Ett exempel är en debattartikel där Fi:s Soraya               

Post beskriver SD på följande sätt: 

 

Bara för att det nu finns ett mer högerextremistiskt parti än Sverigedemokraterna i             

Sverige betyder det inte att Sverigedemokraterna inte är rasistiska och främlings-           

fientliga. Sverigedemokraterna har fortfarande en genomgående kvinnofientlig,       

homofobisk, nationalistisk, rasistisk och främlingsfientlig politik, detta har inte         

ändrats. 

 

Deras politik är fortfarande inte inkluderande, den exkluderar fortfarande minoriteter.          

Att normalisera Sverigedemokraterna och deras rasistiska och sexistiska politik är          

oacceptabelt och ett stort hot mot vår demokrati och våra mänskliga rättigheter.  147

 

Den ton som i debattartikeln riktas mot SD representerar knappast den respekt för             

meningsmotståndare Mouffe beskriver som en förutsättning för den agonistiska modellen. SD           

beskrivs i hårda ordalag som både “extremhöger”, “rasister” och ett “hot” mot demokratin.             

146 Maria Hagberg, “Fi rasiststämplade min kamp på hedersbrott”, Expressen 2018-01-25, 
https://www.expressen.se/debatt/fi-rasist-stamplade-min-kamp-mot-hedersbrotten/ (2019-05-23). 
147 Soraya Post, “DEBATT: Sverige bör likt Finland förbjuda organisationer som förespråkar rasism”, Dalarnas 
Tidningar 2018-04-20, 
https://www.dt.se/artikel/debatt-sverige-bor-likt-finland-forbjuda-organisationer-som-foresprakar-rasism 
(13-05-2019). 
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Artikeln i sin helhet fullkomligt fördömer SD och artikeln fick lov att byta rubrik eftersom               

den tolkades som att Fi vill förbjuda SD som parti. Fi har förvisso förtydligat att man inte                 148

vill förbjuda SD, men utifrån artikeln är en sådan tolkning inte långsökt. 

 

Skillnaden mellan högerpopulismen och vänsterpopulismen ligger i hur det politiska “viet”           

konstrueras och vilka som ryms inom beteckningen för detta “vi”, i högerpopulismens fall             

handlar det i grunden om ett exkluderande vi, till skillnad från vänsterpopulismen där “viet”              

har en inkluderande karaktär och därför är den som kan fördjupa och utöka demokratin.              

Identiteterna måste kunna enas för att forma ett kollektiv, ett “vi”, men olika identiteter måste               

ändå få plats inom ramarna för “viet”. Mouffe ger en bild av vänster där enandet av sociala                 149

rörelser och ett inkluderande “vi” hör till vänsterns natur. Men vänsterns strategi måste också              

vara populistisk. Fi har gått i tydlig polemik med SD och högerpopulismen och visat              

vänsterpopulistiska tendenser. Men partiet ägnar sig uppenbarligen även åt demonisering och           

exkludering, vilket återigen indikerar oförstånd om hur “det politiska” fungerar och följer inte             

den agonistiska demokratimodellen. Ett vänsterprojekt som misslyckas med enande och          

inkludering kan heller aldrig utgöra en vänsterpopulism som framgångsrikt utmanar          

högerpopulismen. Kanske är en ofullständig inkludering, ett agerande som inte är i enlighet             

med den agonistiska modellen och en potentiellt problematisk strategi för enandet av sociala             

kamper delar av förklaringen till att Fi inte ännu kommit in i riksdagen, utan istället minskat                

från 3,12 % i riksdagsvalet 2014, till blygsamma 0,46 % 2018.  150

  

6.2.4 Teoretiska frågeställningar: vänsterideologi och de sociala rörelserna 

Mouffes idé om att högerpopulismens uppsving handlar om en missriktad men framgångsrik            

strategi, präglas också av en tro på att anledningen till att människor röstar på              

högerpopulistiska partier inte är att väljarna själva identifierar sig med ett främlingsfientligt            

synsätt, utan att det finns andra krav som etablerade partier misslyckas med att tillfredsställa.              

148 Artikeln inleds med det förtydligande citatet “Förtydligande: Tidigare var rubriken skriven på ett sätt som lät 
som att Feministiskt Initiativ vill förbjuda Sverigedemokraterna. Denna rubrik var satt av debattredaktionen. 
Feministiskt Initiativ har nu förtydligat att de inte vill förbjuda Sverigedemokraterna och rubriken har därför 
ändrats”, ibid. 
149 Mouffe 2018, lctn. 760–767. 
150 Valmyndigheten, Valresultat, “Valresultat 2018”, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html (2019-05-16); 
Valmyndigheten, Valresultat, “Valresultat 2014”, 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2014/valresultat.html (2019-05-16). 

58 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2014/valresultat.html


Med ett effektivt utnyttjande av den populistiska strategin lyckas då högerpopulistiska partier            

med att vinna dessa väljare. Om vänstern förstått sig på denna strategi, som innefattar en               

förståelse av bland annat kollektiva identiteter, hade vänstern istället kunnat vinna samma            

väljare. Problemet är att vänstern ännu inte lyckats få till en lyckad strategi på samma sätt,                

och därför går miste om dessa röster. En läsning av Mouffe ger en uppfattning om att                

vänstern är underlägsen på grund av retoriska brister men att den som ideologi             

innehållsmässigt är överlägsen. Detta på grund av hur en inkluderande samhällssyn ställs i             

motsats till en exkluderande. Argumentationen hade kunnat stanna där och lyckats övertyga            

med logiken att ett inkluderande samhälle är i majoritetens intresse och därmed utgör en              

pluralistisk demokrati – fler människor ryms helt enkelt i detta samhälle. Men av en              

inkluderande hegemoni påverkas också det politiska i den riktningen som Mouffe förespråkar.            

För att det politiska tänkandet och den politiska debatten ska vara ett utrymme för agonism               

och inte antagonism, måste dessa vara just inkluderande. Erkännandet av          

meningsmotståndaren är inte heller helt orelaterat, ett upprättande av ett legitimt “de” i             

motsats till det “vi” som varje politiskt projekt måste konstruera. En exkluderande hållning är              

precis vad som genererar avfärdande och fiendskap som Mouffe varnar för. På så sätt ett               

rimligt antagande att agonistiken hör ihop med vänsterrörelsen. Men å andra sidan finns det              

fog för att betrakta den agonistiska modellen som ideologiskt fristående och som en             

förutsättning snarare än en följd av det politiska vänsterprojektet, eftersom den konfliktfyllda            

dimensionen av “det politiska” påverkar alla politiska projekt. Om vänstern lyckas ersätta            

hegemonin måste högern fortfarande erkännas som meningsmotståndare, men detta är inte           

givet inom vänstern. Som vi har sett finns det en tendens av att ägna sig åt exkludering och                  

demonisering från vänsterns håll, något som kan antas bero på att vänstern ännu inte heller               

riktigt lyckats förstå sig på “det politiska” och att den vänsterpopulismen Mouffe beskriver             

inte ännu har formats. Men för att vänstern ska kunna göra framsteg, måste högern också               

erkänna vänstern som legitim meningsmotståndare. Och varför skulle detta ligga i högerns            

intresse i en tid då högerpopulismen förefaller blomstra? Frågeställningen tycks i så fall leda              

tillbaka till idéer från liberalismens tidiga era och landa i en parlamentarisk version av det               

sociala kontraktet där ömsesidig respekt i slutändan ligger i allas intresse. 

 

Sammanfattningsvis utgör frågan kring den agonistiska modellen, sedd som antingen en           

förutsättning eller en påföljd, ett teoretiskt problem som skulle försvåra både förverkligandet            
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av Mouffes agonistiska ideal och vänsterpopulismens utveckling i praktiken. Åtminstone          

pekar diskussionen ovan på en vaghet eller oklarhet i dessa aspekter av Mouffes teori inom de                

texter som diskuterats i den här uppsatsen. 

 

Uppenbarligen står Mouffe för uppmaningar till vänstern angående politisk strategi, och dessa            

är både spännande och intressanta. Mouffe uppfattas som en förespråkare av både vänstern             

och populismen, där vänstern utgör den rätta och inkluderande ideologin och populismen            

utgör den mest effektiva strategin i denna tid. Huruvida man som läsare och demokratisk              

medborgare håller med Mouffe beror således delvis på ideologiska sympatier, men det finns             

också en del praktiska frågor att ställa angående vänsterpopulismen och de sociala rörelserna.             

I en svensk kontext är det svårt att undvika att ställa frågor angående hur autonoma de sociala                 

rörelserna som vänstern ska ena egentligen är. Teorin tycks sakna en diskussion om huruvida              

idéer som har sin grund i sociala rörelser som feminismen, antirasismen, gayrörelsen och             

klimatrörelsen redan genomsyrar det politiska etablissemanget. Vilket riksdagsparti i Sverige          

saknar egentligen en agenda när det kommer till kvinnofrågan, klimatpolitik och           

jämlikhetsfrågor? Ideologiska sympatier åsido, hur är det möjligt att avgöra vilket parti som             

står för den “verkliga” feminismen, miljöpolitiken och så vidare? Ska detta bestämmas utifrån             

varje partis koppling till den ursprungliga rörelsen i varje fråga? Avsaknaden av denna             

diskussion tycks skapa en problematisk distans till en praktisk tillämpning av teorin på det              

svenska exemplet. Denna insikt innebär ett hinder på vänsterpopulismens väg mot den            

radikala pluralistiska demokratins förverkligande eftersom ett vänsterparti kommer att stöta          

på problem i skapandet av kollektiva identiteter kring frågor som redan är “upptagna” av              

andra partier.  
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7 Avslutning 

Genom att se etablerade partiers exkludering av SD som en faktor i bildandet av en               

mittenregering kan vi märka hur den politiska situationen generellt präglas av en utbredd             

oförståelse för den komplexitet som ryms i Mouffes redogörelse för hur “det politiska”             

fungerar och vad nyliberalismen har missat. Från “politiken” som ett resultat av “det             

politiska” – till politikens affektiva dimension och populismens betydelse för politiska           

framgångar, finns en röd tråd som hjälper till att förklara den aktuella politiska situationen i               

Sverige ur ett vidgat perspektiv. Mot bakgrund av Mouffes teori kan vi betrakta SD och andra                

högerpopulistiska partiers framgångar som en konsekvens av den nyliberala idealiseringen av           

konsensus i kombination med högerns tillägnande av en effektiv populistisk strategi. För att             

knyta ihop resonemangen kring SD och mittenpolitik i Sverige tycks Mouffe ha rätt i många               

avseenden då många av aspekter av hennes teori stämmer in på det politiska läget i Sverige                

och erbjuder förklaringar till varför denna utveckling har skett. 

 

Exkluderingen av SD kan ses som ett uttryck för det grundläggande faktum att etablerade              

partier inte till fullo förstått “det politiskas” natur. Den nyliberala hegemonin står inför en              

utmaning på grund av att medborgarnas krav inte har uppfyllts. I Sverige kan flyktingkrisen              

2015 ses som ett exempel på en händelse som bidrar till att ett populist moment uppstår. När                 

Sverige tar emot över 160 000 asylsökande och misslyckas med integrationen sjunker många             

medborgares förtroende för riksdagspolitikerna och missnöjet kanaliseras genom SD – det           

parti som står utanför etablissemanget. 

 

Politikens antagonistiska dimension, de politiska passioner och de kollektiva identiteterna är           

alla kopplade till hur “det politiska” fungerar och i grund och botten handlar det om               

antagonismens konstitutiva natur och ständiga närvaro. För att påverka politiken är det            

nödvändigt att förstå “det politiska”, och den förståelsen är också nyckeln till den populistiska              

strategin. Populismen i ett populist moment är den mest effektiva strategin, och den som              

tillägnar sig den (och i och med det förstått “det politiska”) är den som troligtvis har störst                 

chans att utmana hegemonin. I Sverige är det SD som tycks lyckats tillvarata dessa insikter,               

då partiet lyckats kanalisera de politiska passionerna och forma kollektiva identiteterna kring            

nationalismen. Övriga partier har misslyckats med att undvika att tala om moral och “rätt och               
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fel” och att det är på så sätt man skiljer sig från SD. Identiteterna har bara skapats i motsats                   

till SD men det har inte funnits något motsvarande “vi” som kan kopplas till något specifikt                

parti eftersom alla samlats kring en konsensus i mitten. Sammanfattningsvis tycks oförmågan            

att nå insikter om “det politiska” ansamlats och mynnat ut i den utelutningsstrategi och              

demonisering som vi ser i politiken idag, och har sett sedan SD blev ett seriöst parti. 

 

Angående Mouffes vision om en vänsterpopulism som en motståndskraft till          

högerpopulismen och vägen till en fördjupad demokrati, kan vi se att det i Sverige finns               

exempel på vänsterprojekt som delvis motsvarar principerna för en sådan motståndskraft, men            

att de inte ännu har lyckats axla den populistiska strategin på ett vänstervridet sätt till fullo.                

Det tycks också finnas en del teoretiska tvetydigheter och oklarheter som försvårar            

vänsterpopulismens implementering. Det finns definitivt engagemang inom frågor som rör          

feminism, antirasism, miljö och så vidare, men för att skapa ett vänsterprojekt som kan              

omstörta den hegemoniska ordningen återstår det fortfarande för vänstern att nå insikter kring             

bland annat kollektiva identiteter och den populistiska strategin. 
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Appendix  

Tidig liberalism och det sociala kontraktet: från Hobbes till Kant 

John Christman, professor i filosofi och statsvetenskap. ger en historisk översikt över hur den              

liberala traditionen växte fram och vilka principer som låg till grund för de första liberala               

teorierna. En central fråga för en teoretisering av ett organiserat samhälle handlar om hur en               

politisk auktoritet ska legitimeras och senare utformas. Liberalismens sätt att besvarar denna            

fråga har att göra med hur traditionen uppkom. Inom det liberala tänkandet utgör idén om ett                

socialt kontrakt en väsentlig del. Det sociala kontraktet som koncept är en idé som främst               

utvecklades i Europa på 1600-talet. Dessförinnan (åtminstone fram till 1500-talet)          

dominerade det teologiska sättet att förstå världen, alltså som en tillvaro sammanlänkad med             

telos (ett slutgiltigt syfte och funktion). Den suveräna position som intogs av kungligheter             

motiverades genom “the great chain of being”, alltså att människorna skulle ingå i en              

hierarkisk struktur, och hade inte något med undersåtarnas medgivande att göra.           

Utvärderingen av stater och kungariken baserades inte på hur rättvisa de var att leva i utan på                 

hur väl de frodades.  151

 

Det tankesätt som kom att ersätta den teologiska uppfattningen handlade om att sätta fokus på               

den kedja av orsak och verkan som ligger till grund för mänskligt tänkande och handlande.               

Denna intellektuella förvandling skedde parallellt med den protestantiska reformationen som          

avvisade uppfattningen om att individens plats i den hierarkiska strukturen avgör hennes            

värde. Den protestantiska individualismen och den icke-teologiska metafysiken förespråkade         

istället en statlig auktoritet som baseras på ett kontrakt mellan medborgare och härskare.             

Övergången sker mot bakgrund av nästan 200 år av religionskrig. Denna krigföring tycktes             

oändlig och låg till grund för idén om tolerans för olikheter och att alla kunde samsas under                 

en och samma auktoritet. Detta kan ses som ursprungsformen av idén om ömsesidig respekt              

för individuell autonomi och oundviklig pluralism av moraliska synsätt som karaktäriserar           

modern liberal politisk teori.  152

 

151 John Christman, Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction, 2 ed., Abingdon, Oxon: 
Routledge 2018, s. 47. 
152 Christman 2018, s. 47–48. 
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Det som präglar 1600-talet förutom att det var en statens epok kan sägas vara en skepticism                

mot etik och religion på grund av religionskrigen samt en renässansperiod för            

naturrättsteorier. Thomas Hobbes (1588–1679) Leviathan (1651) är skriven i denna komplexa           

kontext och här formulerar Hobbes sitt suveränitetsbegrepp. Hobbes tänkte sig att i frånvaro             

av en stark suverän auktoritet så ger livet upphov till ett allas krig mot alla. Hobbes                

försvarade därför freden i första hand “förstådd som statens inre endräkt, som ett högsta              

värde”,  i bland annat Om medborgaren (De cive 1642) och Leviathan.  153

 

Hobbes anses vara den prototypiska representanten för “psykologisk egoism”, vilket innebär           

att alla människor fundamentalt drivs av egenintresse. Att tillfredsställa andra människor blir            

endast ett instrumentalt inslag på vägen mot det egna målet. Människor agerar således endast              

i andras intressen om det finns sociala konventioner som lagar och regler som följs upp av                

formella och informella sanktioner. Utan maktordning och upprätthållare som armé och polis            

skulle alla befinna sig på samma nivå och därför skulle alla befinna sig i ett ständigt krig mot                  

alla för att uppfylla sina egna mål och intressen. Ett sådant tillstånd, präglat av ett konstant                

hot av fara och våld från alla håll, är enligt Hobbes ett skräckscenario på en sådan nivå att                  

vilket sätt som helst för att undgå det är rättfärdigat.  154

 

Enligt Hobbes är det rationalitet som påverkar människors val och han menar att moral inte               

existerar. Det är naturlagar som styr beteendet, och Hobbes specificerar också dessa lagar där              

den första är att skapa fred, och om det inte går, att försvara sig själv. Han menar därmed att                   

det är i individens egenintresse att inte “härja fritt” om det resulterar i att andra gör detsamma.                 

Därför är fred i individens egenintresse framför självförsvar. Men detta kan avnjutas endast             

om alla andra också följer samma regler, därför måste det finnas en extern makt som alla                

måste lyda under. Detta utgör början för det civila samhället, enligt Hobbes. Och eftersom              155

naturtillståndet är så pass destruktivt ligger det i individens rationella intresse att erkänna en              

suverän makt, oavsett hur absolut den är. Att revoltera mot denna suveräna makt är bara               

rättfärdigat om det är nödvändigt för att skydda sitt eget liv. Relationen mellan medborgaren              

och den suveräna makten (som kan bestå av en eller flera, även en demokrati trots att Hobbes                 

153 Maria Johansen, Offentlig skrift om det hemliga – Raison d’état, SOU och varulven (Dok.-avh. Institutionen 
för idéhisotira och vetenskapsteori, Göteborgs universitet) Göteborg 2004, s. 43. 
154 Christman 2018, s. 48–49. 
155 Christman 2018, s. 52–53. 
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är något skeptisk till det) är inte ett kontrakt, eftersom suveränen inte själv lyder under någon                

tredje makt.  156

 

Hobbes analys av hur människan fungerar innefattar inte hennes relation till andra människor             

eller hennes tillhörighet till exempelvis familj eller religion, utan hävdar att alla individer             

agerar utifrån egoism och rationellt egenintresse. 

 

John Locke (1632–1704) utgår från Hobbes, men skiljer sig i vissa avseenden. Exempelvis             

erkänner Lock existensen av moral. Enligt Locke har vi i egenskap av guds skapelse              

förmågan att genom rationalitet komma fram till en moralisk lag. Locke menar därtill att              

naturtillståndet inte är så skräckinjagande som Hobbes menar, utan att vi i grunden och              

naturligt håller oss till moraliska principer som att erkänna och respektera andras rätt till liv,               

frihet och egendom. Men det finns även de som som avviker från denna ömsesidiga moraliska               

hållning, vad Locke kallar “wild Savage Beast”, alltså någon som av någon anledning inte              

följer den moraliska lagen. Då har vi rätten att beskydda våra egna rättigheter mot denna               

“wild Savage Beast” genom att bestraffa honom. Bestraffningsprocessen är dock          

problematisk och för att lösa dispyter därav behövs en gemensam politisk auktoritet. Detta är              

enligt Locke motivet till det civila samhället. För att skapa ett civilt samhälle måste              157

människor ingå två typer av överenskommelser. För det första måste alla vara överens om att               

samlas som ett samhälle, för det andra måste majoriteten vara överens om ett specifikt              

styrelsesätt inrättas.  158

 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) och Immanuel Kant (1724–1804) är två andra          

framstående tänkare som har synpunkter på det sociala kontraktet. Det som skiljer Rousseau             

och Kant från Hobbes och Locke är hur de uppfattar ursprungstillståndets roll i             

förverkligandet av ett samhälle. I Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder (1762)           159

argumenterar Rousseau för att en individs frihet beror på möjligheten att direkt kunna påverka              

utvecklingen av lagstiftningen och är därmed fri genom att ha makt över sig själv. Men               

eftersom individens intressen kan befinna sig i konflikt med andra individers intressen måste             

156 Christman 2018, s. 53. 
157 Christman 2018, s. 60–62. 
158 Christman 2018, s. 62. 
159 Christman 2018, s. 68. 
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han genom interaktion komma fram till en kollektiv lösning som utgör allmänviljan. Alla             

individer måste underkasta sig den gemensamma viljan då den utgör den bästa lösningen som              

möjligen kan produceras i ett samhälle. I annat fall finner sig individen i en position som                

antingen dominerande eller dominerad, därför hänger den individuella friheten ihop med att            

delta i interaktionen där den gemensamma viljan arbetas fram. Rousseau baserar politisk            

legitimitet på frihetskrav, till skillnad från Hobbes, som baserar den på rationalitet, och             

Locke, som baserar den på naturliga rättigheter. Rousseau är också kritisk till det             160

naturtillstånd som tidigare tänkare refererat till då han anser att människan måste ses ur ett               

mer kontextuellt perspektiv där större vikt läggs på erfarenheter. Rousseau är således en             

viktig gestalt i och med att han framhäver vikten av att intressen och värderingar skapas               

beroende på omständigheter snarare än idealiserade eller abstrakta former av normer.  161

 

Immanuel Kant är kanske mest känd som företrädare till pliktetiken, som bland annat innebär              

att en handling bedöms utifrån huruvida den är generellt applicerbar. Kants kategoriska            

imperativ handlar om att handlingar ska syfta till att kunna universaliseras (att enskild             

handling ska kunna upphöjas till allmän lag). Det sociala kontraktet innebär för Kant jämlik              

frihet för alla i ett rättvist samhälle där våld alltid är uteslutet. Endast en republikansk stat                

med där lagstiftning sker genom folkvalda representanter kan uppfylla det sociala kontraktet            

enligt Kant, då den lagstiftningen är ett uttryck för den gemensamma viljan.  162

 

Denna korta presentation av dessa fyra tongivande tänkare ger förhoppningsvis en tillräcklig            

historisk översikt över företrädare för det sociala kontraktet och legitimering av politisk            

auktoritet genom medborgarnas individuella medgivande för att kunna fungera som en           

bakgrund för förståelsen av Mouffes teori.  163

 

Liberalismens syn på fördelning av tillgångar 

Vidare är det inte självklart vad det är som gör ett samhälle “rättvist”. Christman återger               

Aristoteles indelning: “Theories of justice, following Aristotle, are usually divided into           

theories of retributive justice (punishment), corrective justice (the payment of damages for            

160 Christman 2018, s. 66. 
161 Christman 2018, s. 66–67. 
162 Christman 2018, s. 68. 
163 Christman 2018, s. 69. 
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private injuries, such as in tort law), and distributive justice (the regulation of social benefits,               

particularly economic rights and opportunities.” För att få grepp om hur den liberala             164

politiska synen uppfattar frågor om social rättvisa, menar Christman att vi bör beakta den              

distributiva rättvisan.  165

 

Uppfattningar om den distributiva rättvisan innefattar i vissa fall endast jämlika möjligheter, i             

andra bygger den på idén om ett socialt kontrakt mellan rationella egennyttiga parter. Utifrån              

Rawls uppfattning om att ojämlikhet kan motiveras genom att vara kopplad till allmännytta,             

följer olika egalitära synsätt som mynnar ut i ett avvisade av idén om generell välfärd på                

grund av att varje individ har ansvar för sig egen lycka och att distributiv rättvisa innebär                

jämlik fördelning av tillgångar. En annan uppfattning ser distributiv rättvisa som baserad på             

förmåga och framhåller möjligheten att garantera alla medborgare varor och tjänster           

(materiell jämlikhet) upp till en viss nivå, men utan att sätta en individuell övre gräns.               

Ytterligare en uppfattning definierar distributiv rättvisa snarare genom att fokusera på sociala            

relationer (som makt och status) snarare än rikedom och inkomst.  166

 

Strömningar inom liberalismen 

Ultranationalistiska politiska rörelser har fått ett uppsving i flera demokratier runtom i            

världen. Inom dessa rörelser anses personer med en viss religion eller ett visst ursprung              

suspekta per automatik och bör därför nekas inträde i de länder rörelserna är aktiva. De flertal                

terrorattentat som ägt rum i västvärlden de senaste 20 åren utgör ett argument för dessa               

rörelser och deras ideologi genom att hävda en positionering mot hotet från terrorism.  167

 

I liberala demokratier präglas samhället av en hög tolerans mot olika åsikter, motiverat av              

åsikts- och yttrandefrihet, och därför tillåts många av dessa åsikter att yttras öppet. Problemet              

som uppstår blir hur man ska förhålla sig till dessa rörelser i ett liberalt samhälle som ska vara                  

tolerant mot olika åsikter men när rörelserna själva representerar ett synsätt som är intolerant              

164 Christman 2018, s. 78–79. 
165 Christman 2018, s. 79. 
166 Christman 2018, s. 105–106. 
167 Christman 2018, s. 111. 
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mot minoriteter och andra grupper. Den filosofiska frågan blir då hur den liberala toleransen              

ska rättfärdigas samt vilka gränser den har.  168

 

Generellt handlar liberalismen om ett samhälle som ska vara rättvist, öppet och tolerant, där              

utrymmet för att sträva mot sina egna mål är så stort som möjligt och jämlika möjligheter för                 

alla föreligger. Samhället och dess lagar ska bygga på värderingarna jämlikhet och frihet.             

Staten ska vara neutral och ansvara för att upprätthålla allas jämlika status och, vid behov,               

sanktionera mot aktörer som inskränker detta. Det innebär dock även att samhället måste visa              

öppenhet mot någon som själv inte förespråkar öppenheten (vilket är problematiskt både            

teoretiskt och praktiskt). Inom liberalismen finns ett genomgående underliggande stöd för den            

typ av modern konstitutionell demokrati som kommit att ersätta den hierarkiska monarkin i             

Europa. En av den liberala traditionens grundläggande värderingar är att suverän auktoritet            

legitimeras genom folkets medgivande. Idén om pluralism, att det finns ett spann av åsikter              

om vad som är gott som är legitima, är också central för liberalismen. Däremot asnluter sig                

liberalismen inte till skepticismen (att inga moraliska värden är giltiga) eller subjektiv            

relativism (att alla värderingar är subjektiva).  169

 

Liberalismen innefattar även individualism i hög grad, där allas individuella rätt att            

eftersträva efter sina mål och agera i eget intresse ska skyddas och att individen ska kunna                

leva ett autonomt liv. Autonomin kan i sin tur definieras på olika sätt.  170

 

Enligt John Stuart Mills utilitaristiska liberalism ska individens autonomi och rätt att uppfylla             

sina egna mål skyddas för att maximera den generella nyttan. Det handlar inte heller bara om                

individens strävan efter materiella ting av viss kvantitet, utan om vad var och en värderar               

högst.  171

 

Moderna teoretiker: Rawls och Habermas 

John Rawls (1921–2002) utgår från Kants idé om att rättvisa handlar om val som individen               

gör på rationella grunder och utan att påverkas av personliga faktorer som genus, etnicitet,              

168 Christman 2018, s. 111. 
169 Christman 2018, s. 112. 
170 Christman 2018, s. 113. 
171 Christman 2018, s. 113–114. 
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klass, naturliga talanger eller särskilt uppfattning om ett gott liv. Enligt Rawls är sådana              

faktorer godtyckliga ur moralisk synpunkt då de gynnar ett egenintresse snarare än alla             

berörda individer. Att befinna sig i positionen för att göra ett sådant val, alltså helt utan yttre                 

påverkan, är att inta vad Rawls kallar “original position”. Men eftersom en sådan individ i               172

sin position inte har någon egen uppfattning om vad som är bra eller dåligt måste den skapa                 

sig till en generell uppfattning om vad som uppfattas som bra. Rawls menar att specifika               

principer kommer att väljas under opartiska förhållanden: för det första att varje individ ska              

ha en jämlik rätt till frihet till den grad den är möjlig att gälla för alla, och för det andra ska                     

social och ekonomisk ojämlikhet tillåtas i den mån rikedom är möjlig att uppnå för alla, eller                

om det gynnar de minst gynnade i samhället. Rawls anser att de samhälleliga institutionernas              

uppgift främst är att skydda grundläggande rättigheter, i andra hand att garantera allas jämlika              

möjligheter, och i tredje hand att se till att ojämlikheter som finns ska gynna dem i samhället                 

som har det sämst. Kritik som ofta riktas mot Rawls teori är att den bygger på ett                 173

hypotetiskt scenario, då ingen individ faktiskt är helt fristående från personliga faktorer.  174

 

Jürgen Habermas är tillsammans med John Rawls en av de viktigaste politiska teoretikerna de              

senaste decennierna. Habermas politiska filosofi är interdisciplinär och innehåller sociologi,          

psykologi och lingvistisk analys. Habermas står dessutom för en viktig avvikelse från den             

liberala traditionen.  175

 

Habermas menar att normativitet, exempelvis moraliska åsikter, inte endast är känslomässiga,           

utan att de även kan legitimeras på samma sätt som vetenskapliga bedömningar kan vara              

sanna. Men deras validitet bestäms inte av någon fundamental princip, utan genom utövande             

(practice), särskilt genom lingvistiska utövanden inom den normativa diskursen. 

Kommunikation (som inte är rent expressiv eller rent strategisk) involverar enligt Habermas            

en del förutsättningar, bland annat sanningshalten i det som sägs och uppriktigheten hos den              

som säger det. En norm är giltig när alla som påverkas är överens om att konsekvenserna av                 

normen kan antas tillfredsställa allas intressen – “That is the formal principle of validity”.              176

172 Christman 2018, s. 69. 
173 Christman 2018, s. 70. 
174 Christman 2018, s. 70–71. 
175 Christman 2018, s. 131. 
176 Christman 2018, s. 132. 
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Men det innebär att normativ giltighet uppkommer som faktiska dialoger mellan olika            

människor som konfronterar varandra i ett socialt utrymme. Giltiga normer måste accepteras i             

en öppen social kontext och kan inte skapas genom en filosofs abstrakta reflektioner.             

Värderingar kan således överhuvudtaget inte existera objektivt utanför den kollektiva          

överläggningen.  

 

För Habermas är rättvisa och demokrati sammankopplade. Vad som anses utgöra rättvisa            

måste framkomma genom demokratisk överläggning, vilket förutsätter en rad rättigheter (som           

yttrandefrihet och politiskt deltagande). Rättigheterna legitimeras i sin tur i egenskap av            

förutsättningar för offentlig kommunikation.  177

 

Konservativ och kommunitaristisk kritik 

Den konservativa kritiken av liberalismen innebär generellt att synen på samhället präglas av             

en kritisk hållning till progressivitet och att man värnar traditionella värderingar. Det            

konservativa synsättet problematiserar förändringar som baseras på hypotetiska idéer om          

rättvisa och förslag om nya ordningar som inte baseras på historiska erfarenheter.            

Representanter för konservatismen är tänkare som David Hume, Edmund Burke, Hastings           

Rashdall, Michael Oakeshott, Robert Nisbet, John Kekes och Roger Scruton.          178

Konservatismen hör ofta ihop med en perfektionistisk syn på värderingar och fäster inte lika              

stor vikt vid autonomi som liberalismen.  179

 

En annan kritik av liberalismen kommer från kommunitarismen, ett synsätt som i högre grad              

tar hänsyn till individen som en socialt producerad varelse. Kommunitarismen är kritisk till             180

att den liberala strukturen bryter ner gemenskaper (communities) genom att lösa upp sociala             

band som familjeband eller relationer med grannar och andra typer av social samhörighet.  181

 

 

 

177 Christman 2018, s. 132. 
178 Christman 2018, s. 143. 
179 Christman 2018, s. 143–144. 
180 Christman 2018, s. 147. 
181 Christman 2018, s. 154.  
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Feministisk och antirasistisk kritik 

Den jämlikhet som de tidiga liberala teoretikerna beskriver är ofta formulerad i generella             

termer, men i verkligheten exkluderas egentligen alla som inte är europeiska män. Kvinnor,             

fattiga, slavar och koloniserade grupper innefattas inte i det sociala kontraktet och det finns en               

kritik mot liberalismen som menar att den i själva verket rättfärdigar europeisk imperialism             

(och rasism). Liberalismen framhåller allas jämlika möjligheter, men tar inte (åtminstone inte            

i sin tidiga from) hänsyn till existerande orättvisor i form av historiskt och systematiskt              

förtryck av vissa grupper som omöjliggör lika villkor i praktiken. Liberala lagar missar             182

också att fånga upp rasism där den tar sig uttryck genom exempelvis beteenden, kulturella              

mönster och informella relationer mellan människor, som påverkar utsatta gruppers          

förutsättningar till jämlikhet.  183

 

Antirasistiska och feministiska strömningar är former av kritik som riktas mot den            

traditionella liberalismen, men kan (om än inte nödvändigtvis, exempelvis tillhör många           

feministiska teoretiker den postmoderna traditionen) användas som komplement inom den          

liberala traditionen. I så fall kan de alltså utveckla liberalismen genom att skapa en ny               

liberalism där dessa ansatser måste visas hänsyn och inkorporeras i den liberala politiska             

teorin.  

 

Marxistisk, postmodernistisk och poststrukturalistisk kritik 

Marxismen och postmodernismen är radikala strömningar som fundamentalt vill förändra,          

eller till och med helt avvisa, den liberala politiska teorin. Karl Marx (1818–1883) har stått               184

för stora bidrag inom den politiska filosofin, däribland ansatser om historisk materialism,            

ideologisk teori och kritik mot kapitalismen. I huvudsak är ekonomiska relationer under            185

kapitalismen alltid alienerande och exploaterande enligt Marx. Förhållandet mellan         

kapitalägare och arbetare är därför alltid orättvist.  186

 

182 Christman 2018, s. 165–166. 
183 Christman 2018, s. 181. 
184 Christman 2018 s. 209. 
185 Christman 2018 s. 210. 
186 Christman 2018 s. 229. 
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Den postmoderna kritiken utgörs främst av att idén om den rationella individen som utgör den               

grundläggande förutsättning för den liberala autonomin i själva verket är en illusion. Den             

poststrukturalistiska strömningen centraliserar språkets roll i skapandet av normer och          

värderingar, och framhåller att ett neutralt språk inte kan existera. Därför kan inte heller              

principer som “rationalism” (som inom liberalismen är särskilt betydande) inte ges en            

slutgiltig definition.  187

 

Kosmopolitism, nationalism och mänskliga rättigheter 

Ur en aspekt där inte bara samhället som sådant, utan även dess gränser och relation till andra                 

stater och samhällen är föremål för teoretiserande, representerar kosmopolitismen och          

nationalismen två motsatta synsätt. Enligt det kosmopolitiska synsättet bör vi betrakta världen            

som en helhet och individen som en medborgare i världen i första hand. Nationalismen å               

andra sidan, fokuserar främst på samhället och medborgarna inom en nation.  188

 

Konceptet mänskliga rättigheter baseras på att det finns vissa principer som enligt alla ska              

gälla för alla. Vilka principer som gäller härstammar från teorier om naturliga rättigheter.             

Detta koncept förutsätter ett universellt medborgarskap som varje människa automatiskt har           

(oavsett social och ekonomisk status, nationellt medborgarskap och så vidare), och därför är             

berättigad skydd mot aktioner som bryter mot de mänskliga rättigheterna (exempelvis bli            

utsatt för tortyr, bli nekad utbildning eller att inte få genomgå en rättvis rättegång). Ett av                

problemen med mänskliga rättigheter är dock att alla ska omfattas av dem även om det inte                

finns någon som upprätthåller dem, om inte det lokala rättssystemet gör det (vilket blir              

problematiskt om exempelvis den egna staten bryter mot dessa rättigheter). Den aktuella            189

instansen till vilken mänskliga rättigheter refereras är idag FN och dess konventioner om             

mänskliga rättigheter. Detta är ifrågasättbart eftersom FN och andra överstatliga instanser           

tenderar att ha en bristfällig uppfattning om lokala förhållanden. En annan relevant fråga             

angående mänskliga rättigheter är huruvida de bör begränsas till individer eller om vissa             

utsatta grupper eller kulturer bör tillskrivas särskilda rättigheter.  190

187 Christman 2018 s. 224–225. 
188 Christman 2018, s. 249. 
189 Christman 2018, s. 237. 
190 Christman 2018, s. 250. 
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