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Introduktion 

Sverigedemokraterna (SD) är det största politiska partiet i Sverige utanför riks

dagen. De är parlamentariskt representerade i 140 kommuner och i 3 landsting. 

Det har inneburit ett ökat intresse för att studera partiet och förstå det i relation 

till det svenska samhället och som en del av framväxten av radikala högerextrema 

partier i Europa. Detta intresse har satt avtryck såväl inom journalistiken som i 

akademin.'Denna artikel syftar till att diskutera hur SD och liknande partier och 

rörelser brukar förstås på ett teoretiskt plan.2 Artikeln inleds med en genomgång 

av vad vi uppfattar är den etablerade — och hegemoniska — vetenskapliga tolk

ningen av partier liknande SD.3 Denna genomgång utgör sedan grunden för en 

kritisk dialog kring vad som sägs men också vad som inte sägs, samt kring vad 

som definieras och vad som tas för givet. 

I artikelns inledande, och längsta, del kommer vi att identifiera och kritiskt 

granska de viktigaste elementen i den existerande forskningen. Vi läser fältet 

utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv med tonvikt på vilken roll ana

lytiska begrepp som ras, rasism, kön och familj har för de etablerade förkla

ringsmodellerna. I det avslutande avsnittet, del två, skisserar vi ett alternativt 

teoretiskt perspektiv vars styrka ligger i förståelsen av rasism (och sexism) som 

konstitutivt för å ena sidan kapitalism och å andra sidan nationalstater. Ett så-

1 Se t.ex. Håkan Bengtsson, (red.), Högerpopulism. En antologi om Sverigedemokraterna 
(Stockholm 2009; Mats Deland och Charles West in (red,), Brunt!, Nazistisk och nationalistisk 
mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden (Stockholm 2007); Stieg Larsson 
och Mikael Ekman, Sverigedemokraterna: Den nationella rörelsen (Stockholm 2001); Anna-
Lena Lodenius och Stieg Larsson, Extremhögern (Stockholm 1994); Pontus Mattsson, 
Sverigedemokraterna in på bara skinnet (Stockholm 2009); Jens Rydgren, Från skattemissnöje 
till etnisk nationalism: högerpopulism och parlamentarisk högerextremism i Sverige (Lund 2005a). 

2 Artikeln ingår i vårt forskningsprojekt "En omöjlig ekvation? Kvinnors och invandrares 
aktivitet inom extrema högerpopulistiska partier: en fallstudie av Sverigedemokraterna" 
med finansiering från Vetenskapsrådet. Vi vill också tacka för de kommentarer vi fått från 
redaktionen och anonyma referees. 

3 Vi använder hegemonibegreppet inom ramen för den marxistiska traditionen, vad gäller 
skapande av konsensus. Vi använder termen etablerade för att namnge teoretiska tolkningsramar 
som är hegemoniska. 
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dant perspektiv öppnar för andra utgångspunkter, inte minst för en förståelse av 

det europeiska landskapet, som överskrider de etnocentriska subtexter som kän

netecknar mycket av de etablerade förklaringsmodellerna inom politisk sociologi 

och statsvetenskap. 

Även om vi är kritiska, vilket kommer att framgå i vår fortsatta diskussion, är 

det viktigt att notera att dessa författare har tagit ett först och främst empiriskt, 

men även ett teoretiskt (och kanske politiskt), ansvar för att lyfta fram denna fö

reteelse inom ramen för en föga intresserad akademi. De har gjort detta med sys

tematik och ofta även med en generös presentation av empiri. Genom att ställa 

frågor utifrån ett antirasistiskt postkolonialt perspektiv, och genom att lyfta fram 

neomarxistiska och feministiska frågor, vill vi tydliggöra alternativa tolkningar. 

Del ett: kritik av existerande teoretiska ansatser 

De högerextrema: etablering och normalisering av ett 
forskningsfält 

De första studierna av radikala extremhögerpartier var huvudsakligen fallstudier. 

Forskaren sökte förstå det studerade partiet genom att beskriva dess utveckling, 

ledarskapet och aktivisterna; varför de lyckades nå valframgångar och vilka som 

röstade på dem. Eftersom en tidigare våg av högerpopulistiska partier och den 

senare vågen av radikala extremhögerpartier inte lyckades i Sverige, med undan

tag för det kortlivade Ny Demokrati, har den relativt begränsade svenska forsk

ning som bedrivits ofta betraktat Sverige som ett negativt exempel, och fokuserat 

på att identifiera de faktorer som gjort att högerextrema partier inte etablerats i 

Sveriges riksdag.4 

Fallstudierna av dessa partier har i huvudsak lanserat fyra olika förklarings

grunder för framväxten av radikala extremhögerpartier. Den första av dessa 

fokuserar på betydelsen av invandring, invandrare och mångkulturalism.5 En 

4 Björn Fryklund & Tomas Peterson, Populism och missnöjespartier i Norden: studier av 
småborgerlig klassaktivitet (Lund 1981); Jens Rydgren, "Is extreme right-wing populism 
contagious? Explaining the emergence of a new party family", i European Journal of Political 
Research 44 (2005b), s. 413-437; Rydgren, (2005a). 

5 David Arter, "Black Faces in the Blond Crowd: Populist Racialism in Scandinavia", i 
Parliamentary Affairs 45 (1992); Peter Fysh och Jim Wolfreys, "Le Pen, the National Front 
and the Extreme Right in France", i Parliamentary Affairs, 45 (1992); Piero Ignazi, "The 
Silent Counter-Revolution: Hypotheses on the Emergence of Extreme Right-Wing Parties in 
Europé", i European Journal of Political Research 22 (1992). 
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andra grupp av studier betonar marginalisering och speciellt frågan om politisk 

alienation, ofta kopplat till en diskussion om politikerförakt, minskad klassröst

ning och partidentifikation.6 Konstaterandet att flera ledare för dessa nya partier 

hade deltagit i fascistiska och nazistiska rörelser före Tredje rikets fall (och i de 

spillror som överlevde) gjorde att en tredje grupp studier kom att betona kopp

lingen till fascism.7 Dessa studier kom att speciellt inrikta sig på vad som utgjor

de kontinuitet och vad som var förändring inom radikala högerextrema partier. 

En fjärde grupp av studier såg framväxten av de här partierna som en reaktion på 

den vänsterliberalism och nymarxism som följde av 68-rörelsen, med fokus på 

kritik av kvinnorörelsen, HBT-rörelsen och miljörörelsen (och de gröna partier 

som etablerades under 80-talet).8 Även om det fanns försök att syntetisera en 

förståelse utifrån fallstudiernas resultat, så var dessa studier behäftade med en 

betoning av kontexten och av det partikulära. 

Även om det finns fog för att i många fall göra en direkt eller åtminstone 

indirekt koppling mellan de nya radikala högerextrema partierna och tidigare 

fascistiska och nazistiska grupperingar så argumenterar de flesta forskare för att 

det rör sig om en ny partifamilj, där rötterna till deras framväxt varierar. Vissa 

partier kännetecknas av en klar historisk koppling till fascistiska och nazistiska 

organisationer (Front national, Republikanerna, Vlaams Belang, SD), medan 

andra härstammar från så kallade populistiska missnöjespartier från 1970-talet 

(Danmark och Norge). Det är dock ingen entydig utveckling, och Erik Berg

gren har i en studie tydliggjort att utvecklingen av det politiska livet i Danmark 

har gjort att vi där kan finna flera av de element som enligt sociologen Michael 

Mann utgör grunden för fascism.9 

6 John Fitzmaurice "The Extreme Right in Belgium: Recent Developments", i Parliamentary 
Affairs 45 (1992); Nonna Mayer & Pascal Perrineau, "Why Do They Vote for Le Pen?", i 
European Journal of Political Research 22 (1992); Beitina Westle och Oskar Niedermayer 
"Contemporary Right-Wing Extremism in West Germany", i European Journal of Political 
Research, 22 (1992). 

7 Geoffrey Harris, The Dark Side of Europé: The Extreme Right Today (Savage 1990); Jaroslav 
Kreja, "Neo-fascism-West and East", i Luciano Cheles, Ronnie Ferguson och Michalina 
Vaughan (red.), The Far Right in Western and Eastern Europé (New York 1995); Anna-Lena 
Lodenius och Per Wikström, Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige 
(Stockholm 1997). 

8 Michael Minkenberg, "The New Right in Germany", i European Journal of Political Research 
22 (2006); Michael Minkenberg, The New Right in Comparative Perspective: The USA and 
Germany (Ithaca, NY 1993). Se också Stefan Svallfors Klassamhällets kollektiva medvetande: 
klass och attityder i jämförande perspektiv (Umeå 2004). 

9 Erik Berggren, "Danish Xenophobia — Power Logic in Motion", i Erik Berggren, Branka Likic-
Brbric, Giilay Toksöz & Nicos Trimikliniotis (red.), Irregular migration, informal labour and 
community: a challenge for Europé (Maastricht 2007); Michael Mann, Fascists, (Cambridge 
2004). 
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Framgången för radikala högerextrema partier i flera västeuropeiska länder 

gjorde dock att sökandet efter en vetenskaplig förståelse av dessa partiers gemen

samma grunder, både ideologiskt och strukturellt, fick ett allt starkare fotfäste. 

Samtidigt ökade också användningen av kvantitativa komparativa studier, ba

serade å ena sidan på attitydenkäter och å andra sidan på strukturella variabler 

såsom politiskt system, arbetslöshet, antal invandrare, etc. Det gav ett större 

material för jämförelser och teoretiska klassifikationer. Den övergripande ramen 

för många studier är strukturella förändringar, med betoning på övergången från 

industriella till postindustriella samhällen. I denna forskning framhålls ofta att 

den ökade internationella ekonomiska konkurrensen och "välfärdsstaten kris" 

gjort högerns problemformuleringar mer framträdande, samtidigt som nylibera-

la ståndpunkter förefaller bli mer attraktiva, särskilt för arbetare och tjänstemän 

inom den privata sektorn och för egenföretagare.10 Enligt denna tankemodell är 

vissa klasser och skikt mer benägna att stödja dessa partier än andra är. Denna 

förklaring kompletteras ofta med en hänvisning till att den yrkesmässiga struktu

ren förändrats, samt till nya former av politisk kommunikation som undergrävt 

den traditionella politiska (höger-vänster) klyvningen, och ökat väljarnas miss

nöje med etablerade partier. 

De forskare som betonar betydelsen av det politiska livets möjlighetsstruk

turer11 framhäver å sin sida att de traditionella partiernas ekonomiska politik 

har blivit alltmer sinsemellan likartad, vilket skapat ett politiskt utrymme där 

radikala extremhögerpartier kan rekrytera väljare genom att kombinera nyliberal 

politik med auktoritära drag och där xenofobi är en central komponent.12 Ur 

ett strategiperspektiv betonas även den förändring som skett av det högerex

trema politiska budskapet, i syfte att öka populariteten och nå de olika sociala 

klasserna; på denna punkt kan vi se en tydlig parallell till förklaringsmodeller 

kring populism i tidigare forskning.13 Dock kan vissa partier inte utnyttja dessa 

möjligheter fullt ut, på grund av deras koppling till ett fascistiskt ursprung, och 

därför lyckas de heller inte skapa ett framgångsrikt populistiskt tilltal. Den spe

cifika nationella politiska kontexten avgör hur man väger samman nyliberalism, 

auktoritarianism och xenofobi i det politiska budskapet, och hur man artikule

rar ett "antietablissemang"-perspektiv som tilltalar många väljargrupper och gör 

10 Herbert Kitschelt, The radical right in Western Europé: a comparative analysis (Ann Arbor 
1995). 

11 För en generell diskussion av begreppet political opportunity structure, se Doug McAdam, 
Sidney Tarrow och Charles Tilly, Dynamics ofContention (Cambridge, UK 2001). 

12 Kai Arzheimer och Elisabeth Carter, "Political opportunity structures and right-wing extremist 
party success", i European Journal of Political Research 45 (2006), 

13 Se t.ex. Ernesto Laclau, Politics andIdeology in Marxist Theory (London 1977); Ernesto Laclau, 
On Populist Reason (London 2005). 
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det möjligt att nå ett högt röstetal.14 Här betonar forskningen betydelsen av de 

högerextrema partiernas förmåga att hitta frågor som fångar och samtidigt pro

ducerar det specifikt "nationella". 

Trots att det finns betydande nyansskillnader finns det en hel del gemensamt 

i vad som lyfts fram som centralt för de här partierna. Med risk för att översimp-

lifiera resultat från olika forskare och samtidigt underbetona skillnader mellan 

olika partier menar vi ändå att den här forskningen skapar ett perspektiv som 

definierar de radikala extremhögerpartierna utifrån en kombination av nylibera

lism, xenofobi och auktoritarianism. Förutom denna kombination och en vilja 

att nå parlamentariska framgångar uppvisar dessa partier, även om de beskrivs 

som en partifamilj, betydande variationer när det gäller hur grundelementen 

kombineras. Herbert Kitschelt urskiljer tre olika konstellationer baserade på hur 

nyliberalism, xenofobi och auktoritarianism kombineras: ny radikalhöger (new 

radical right), populistisk antistatlighet {populist antistatism) och välfärdschauvi

nism {welfare chauvinism).'5 

Teoretiskt sett är fältet relativt snävt avgränsat, och har endast i mindre grad 

sökt inspiration från närliggande fält. Dessa begränsningar har uppmärksam

mats och kommenterats av sociologen Jens Rydgren, som också uppmanar 

forskningsfältet att i större utsträckning än nu inkorporera teoretiska bidrag från 

andra forskningsinriktningar. Rydgren skriver i artikelns avslutning: 

Även om en viss specialisering är nödvändig skulle forskningen om den nya 
radikalhögern tjäna på att i högre utsträckning integrera teoretiska mekanismer 
och forskningsresultat från forskningsfältet kring de sociala rörelserna, liksom från 
närliggande sociologiska områden som organisationsforskning, nätverksanalys 
och de etniska relationernas sociologi.16 

Vi menar att en sådan strävan efter en mer utforskande och sökande teoretisk 

analys är central för ambitionen att nå djupare kunskap om dessa partier, och för 

att utveckla den vetenskapliga dialogen. Den fortsatta diskussion i denna artikel 

kan ses som just detta - ett försök att genom kritisk analys och med referens till 

postkolonial, antirasistisk, feministisk och neomarxistisk forskning utveckla en 

bredare förståelse av den radikala extremhögern. 

14 Jmfr Kitschelt (1995), s. 161), som diskuterar "partyocracies" definierat som "the fusion of 
state, party, and economic elites in politico-economic networks characterized by patronage, 
clientelism, and corruption". 

15 Kitschelt (1995). 
16 Jens Rydgren, "Den radikala högerns sociologi", i denna volym. 
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Den västerländska metaberättelsen från stabilitet till kris -

en (antirasistisk) kritik 

Under decennierna som följde på andra världskriget, åtnjöt de västeuropeiska 
liberala demokratierna en anmärkningsvärd grad av social och politisk stabilitet.17 

Citatet ovan kan ses som början på en metaberättelse om vilka "vi" är och vart 

"vi" är på väg - och det är en metaberättelse vars närvaro påverkar den etable

rade förståelsen av det fenomen vi studerar här. Denna berättelse beskriver en 

vågrörelse: från ett lyckligt konsensus under femtiotalet går berättelsen fram till 

sjuttiotalets sociala rörelser och åttiotalets "kriser" där optimismen och välfärds

samhället försvagas. Vi har valt att citera Hans-Georg Betz, därför att hans ana

lyser har varit viktiga för förståelsen av radikala extremhögerpartier (det så kal

lade "REH-fältet"). Den av Betz skrifter som vi citerar ovan, Radical right-wing 

populism in Western Europé, tillhandahåller en analys av högerextrema partier 

i olika delar av Europa. 

Med utgångspunkt i Daniel Bells och Manuels Castells studier beskriver Betz 

den globala omstruktureringen av produktionen och dess effekt på industriella 

relationer i västvärlden. De sociala effekterna av denna omstrukturering beskrivs 

med direkt hänvisning till Ulrich Becks teser om klassdistinktionernas utplå

ning, samt välfärdens diversifiering och individualisering.18 Dessa sociala frag-

menteringsprocesser präglar, enligt Beck, övergången från det industriella till 

det postindustriella samhället, liksom även den ökade betydelsen av kulturellt 

kapital, individuellt entreprenörskap och flexibilitet. De som innehar ett visst 

kulturellt kapital, är flexibla och bär upp en entreprenörsanda är, enligt Beck 

— och, i dennes efterföljd, Betz — vinnare i det nya post-industriella samhället. 

Övergången till ett postindustriellt samhälle för, enligt Betz, med sig att ny en 

underklass växer fram. 

Uppkomsten och tillväxten av en underklass i de flesta avancerade samhällen 
visar kanske övertygande att övergången från industrikapitalismen till en 
postindustriell kapitalism inte bara har skapat djupa sociala spänningar, utan har 
delat samhället djupt.19 

Föreställningen om krisens betydelse är central för detta perspektiv på högerex-

17 Hans-Georg Betz, Radical right-wing populism in Western Europé (New York 1994), s. 1, 
författarnas översättning. 

18 Ulrich Beck, Risk society: towards a new modernity (London 1992). 
19 Betz (1994), s. 33, författarnas översättning. 
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tremismens framväxt. Krisen är den kontext där det "onda" dyker upp, där det 

patologiska framträder. På så vis framstår de värderingar som de högerextrema 

partierna förkroppsligar som marginella och utanför samhället under "normala" 

tider, det vill säga, tider utan kriser. Rasismen framstår därmed dels som en mer 

eller mindre oundviklig beståndsdel av kriser, och dels som extern i förhållande 

till det normala och stabila - och till den liberala demokratin. 

Att förklara framväxten av radikala högerextrema partier genom kriser är 

problematiskt på flera sätt. En invändning är empirisk, och kan åskådliggöras 

med närvaron av starka högerextrema partier i Danmark och Norge, länder med 

låg arbetslöshet, fungerande välfärdsystem och stabila arbetsmarknadsrelationer, 

utan betydande samhällskriser. I Sverige växte Ny Demokrati fram i slutet av en 

högkonjunktur och försvann samtidigt som den största ekonomiska krisen sedan 

1930-talet pågick. Enligt det kristeoretiska perspektivet borde högerextrema par

tier inte ha varit framträdande i dessa länder vid dessa tidpunkter. 

En annan variant av kristeori utvecklas av den politiska filosofen Chantal 

Mouffe i artikeln The end ofpolitics and the challenge ofright wing populism.20 

Hon förklarar där framväxten av högerextrema partier med ett demokratiskt 

underskott, det vill säga en demokratikris som är parallell med modernitetens 

kris. Denna har gjort att människor letar efter - och finner - svar i dessa partier, 

därför att deras populistiska projekt, formulerat som "folket mot eliten", tilltalar 

många människor. Mouffe hävdar även att den retoriska figuren "Vi och Dom" 

historiskt sett har använts av såväl högern som vänstern för att artikulera och 

tydliggöra motsättningar kring materiella resurser och rättigheter, och genom att 

transformeras från politiska konflikter till etiska och juridiska har detta motsats

par, "Vi och Dom", blivit omkodat i termer av etnicitet.21 

Mouffes förklaringsmodell innehåller emellertid också en tendens att natura-

lisera rasismen genom att beskriva den som en respons på kriser. Hon förklarar 

dock aldrig varför motsatsparet "vi och dem" har kommit att omkodas i ett 

rasistiskt idiom. I sitt försök att teoretisera den politiska och den högerextrema 

rasismens ökade popularitet, undviker hon också att etablera en kritisk dialog 

med det feministiska och det postkoloniala fältet, vilket vi anser är djupt proble

matiskt - av skäl som kommer att tydliggöras längre fram. 
Hennes försök att interpellera kärnan i den europeiska filosofiska traditionen 

genom att bygga en bro mellan tänkare som Carl Schmidt och Jiirgen Habermas 

20 Chantal Mouffe, "The 'end of politics' and the challenge of right-wing populism", i Francisco 
Panizza (red.), Populism and the mirror ofdemocracy (London 2005). 

21 Chantal Mouffe, Democracy in Europé: The Challenge of Right-wing Populism (2007) ,<http:// 
www.cccb.org/rcs_gene/mouffe.pdf> (5/3 2009). 
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etablerar också en binär opposition mellan ett då, "den gamla goda tiden", när 

den parlamentariska demokratin fungerade, och ett nu, där sociala konflikter 

har rört sig bort från det politiska. Mouffe gör uppenbarligen detta utan att re

flektera över att detta var de vita, heterosexuella männens guldepok, då situatio

nen för kvinnor, migranter och homosexuella osynliggjordes eller tystades ned. 

Mouffes förståelse av den postpolitiska krisen innehåller ett element av (Haber-

mas-inspirerad) nostalgi över ett Europa och en parlamentarisk demokrati som 

har funnits men gått förlorat. Att hävda att allt det som kan förknippas med 

högerextrema partier, och framför allt rasismen, kan ses som kriseffekter, innebär 

att normaliteten framställs i avsaknad av rasism. Kritik kan också riktas mot de 

mekaniska och deterministiska resonemang som ligger till grund för förståelsen 

av sociala processer. 

Den västerländska metaberättelsen: en värld av emotioner 

Det är dock inte bara strukturella samhällsförändringar som används som förkla

ringsramar inom detta forskningsfält. Ett kompletterande perspektiv är fokus på 

anomi och emotioner. Den etablerade statsvetenskapen och den politiska socio

login har, enligt Etienne Balibar (2004), i sina försök att förklara högerextremis-

mens framväxt och ökade popularitet skapat ett mystiskt språk som ofta refererar 

till förekomsten av ytterst otydligt definierade emotioner.22 

De positivistiskt inspirerade studierna av REH-partier placerar dem i en "par

tifamilj" som skiljer sig från andra "partifamiljer". Därmed begränsar de det 

politiska fältet till den parlamentariska demokratins arenor. Talet om emotioner 

används därmed inte enbart som en folklig förståelse av ordet känslor utan för en 

naturalisering av emotioner där de inte behöver förklaras eller kritiskt granskas, 

på grund utav att de är "naturliga". 

Vad vi vänder oss emot är ett forskningsfält där den vetenskapliga förståelsen 

grundas i folkliga förståelser av till exempel känslor, där känslor "finns" utan 

vidare kritisk reflektion över hur känslor skapas och diskursivt regleras. Vad vi 

vänder oss emot är ett forskningsfält som använder sig av termer som känslor 

och emotioner utan att utveckla en kritisk dialog med det vetenskapliga fält som 

på ett systematiskt och fruktbart sätt utforskat känslors samhälleliga betydelser. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns en etablerad förklaringsmodell 

som hävdar att de högerextrema partierna, liksom en del andra samtida feno 

22 Etienne Balibar, We, the People of Europé? Reflections on Transnational Citizenship (Princeton 
2004). 
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men, är en produkt av människors känsla av osäkerhet, ångest, rädsla, oro vad 

gäller jobb och framtid.23 Vad denna förklaringsmodell inte klarar av att förklara 

är varför vissa underordnade grupper, som till exempel kvinnor och minoriteter, 

inte i lika stor utsträckning använder sig av samma strategier, vilket i linje med 

denna tankegång vore rimligt då de har en än sämre position i samhället. Mot 

bakgrund av denna uppenbara tankelucka framstår Theodor Adornos försök att 

förstå relationen mellan identifikation med auktoritära regimer och personlig

hetstyp, samt Franz Fanons teoretiserande av kopplingen mellan åtrå och kolo

nialism, som förklaringsmodeller vilka ger en helhetlig förståelse av relationen 

mellan emotioner och rasism och/eller längtan efter auktoritära regimer.24 

I sin bok Njutandets förvandlingar gör Slavoj Zizek en intressant analys, där 

han tydliggör skillnaderna mellan människors olika motiv till att identifiera sig 

med rasistiska partier.25 En del människors agerande kan förklaras sociologiskt, 

anser han, men i andra fall krävs en förståelse av intrapsykiska processer i termer 

av det freudianska jaget, överjaget och detet. 

Den vanligaste typen av ondska är jag-ondskan, det vill säga ett beteende som 
drivs av självisk beräkning och girighet, alltså av nonchalans för universella etiska 
principer. Den ondska som tillskrivs så kallade "fundamentalistiska fanatiker" 
är överjagets ondska, som begås i namn av en fanatisk hängivenhet för något 
ideologiskt ideal. När skinnhuvudena misshandlar en utlänning kan man varken 
urskilja vare sig entydig självisk beräkning eller en klar ideologisk identifikation. 
Det svar som vi till sist får av den som misshandlar är att han mår bra av att 
klå upp utlänningar, att deras närvaro besvärar honom. Det som "stör" oss 
hos "de andra" (judar, japaner, afrikaner, turkar) är att de verkar upprätthålla 
ett privilegierat förhållande till objektet. De andra antingen äger objektet efter 
att ha ryckt det ifrån oss (det är därför vi inte har det) eller också hotar de vår 
besittning av objektet. Man kan kort sagt inte förstå skinnhuvudets oförmåga att 
tåla de andra utan att nämna den objekt-orsak till begäret som definitionsmässigt 
saknas.26 

Zizek bidrar till en förståelse av varför (vissa) medlemmar i högerextrema partier 

projicerar sin förträngda ilska mot vissa kategorier av människor, samt varför 

(vissa) medlemmar av dessa partier när en bild av samhället där tryggheten beror 

dels av underkastelse och dels av att vissa kategorier elimineras. 

23 Beck, 1992; Anthony Giddens, Intimitetens omvandling, sexualitet, kärlek och erotik i det 
moderna samhället (Nora 1995). 

24 Theodor W. Adorno, The authoritarian personality. (New York 1969); Franz Fanon, Svart hud, 
vita masker (Göteborg 1997). 

25 Slavoj Zizek, Njutandets förvandlingar: sex essäer om kvinnan, kulturen och makten (Stockholm 
1995). 

26 Zizek (1995), s. 115. 
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Ett annat alternativ till "normalforskningens" förståelse av sambandet mel

lan emotioner och högerextremism och rasism erbjuder David Goldberg. Han 

§ifrågasätter användandet av begreppet hatbrott, eftersom denna begreppsbild

ning medför att rasismer transformeras om, från en makthandling till en känsla 

eller psykologiskt attribut. Begreppet hatbrott, anser han, 

får rasistiska uttryck att hänföras till psykologiska dispositioner, en känslomässig 
affekt(ering), en brist och på det viset onormal och ovanlig. Rasistiska och 
sexistiska handlingar förvandlas därmed i tysthet till känslouttryck, till 
passionsbrott. Vad dessa uttryck handlar om, oavsett om de i ett visst skede 
involverar hat, är makt. Makt är kontroll (åtminstone potentiellt) över en annan 
person eller över resurser, och ofta personens relation till resurser.27 

Goldbergs egen förståelse av de fenomen som betecknas som hatbrott tydliggör 

däremot att de som agerar - utför brotten - möjligen saknar makt inom andra 

livsarenor, men att rasismen också skapar makt hos dem som identifierar sig med 

ideologin.28 

Rasismen är således ett komplext fenomen, och flexibilitet och förvandlings

förmåga är centrala egenskaper i denna ideologi. Därför måste den forskning 

som analyserar den ha en förståelseram som inkluderar både intrapsykiska och 

sociala fenomen, och som fokuserar på såväl institutionella som individuella 

egenskaper.29 I ett samhälle där minoriteter intar en marginell position är det 

svårt att inte beskriva fantasin om att denna grupp är så pass mäktig att de skall 

kunna hota det som uppfattas som den "nationella kulturen", som något annat 

än en brist på verklighetsprinciper och/eller en form av schizoid paranoia. Men 

om forskningen om högerextremismen och den rasism som frodas i dessa sociala 

rörelser skall inkludera en förklaringsmodell för det emotionella fältet, är det vår 

övertygelse att det krävs en dialog med feministisk, postkolonial och psykoana

lytisk teori och kritisk socialpsykologi. Annars riskerar talet om människors oro 

och rädsla inför det främmande att reduceras till en platt och enkel tankefigur 

där kvinnor och svarta kopplas till naturliga emotioner, där marginaliserade vita 

grupper — där vi ofta finner de högerextrema partiernas stödgrupper — behäftas 

med ett psyke där emotioner utbryter i kristider, och där rationaliteten förbehålls 

den liberala demokratins etablissemang. 

27 David Goldberg, RacialSubjects. Writing onRace in America (London 1997), s. 19. Redaktionens 
översättning. 

28 Jmfr. Nick Mansfield, Subjectivity. Theories of tbe Self from Freud to Haraway (New York 
2000). 

29 SaraAhmed, The cultural politics of emotion (Edinburgh 2004). 
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Familjemetaforen — ett dubbelt problem 

Inom statsvetenskaplig forskning har begreppet partifamilj fått en stark ställ

ning.30 Utgångspunkten är att partier i olika länder, i regel utifrån deras politik 

— så som den kommer till uttryck i officiella dokument som partiprogram och 

andra positionsdokument - kan grupperas tillsammans. Även om det finns en 

poäng med att koppla samman partier i olika konstellationer baserat på likheter 

och skillnader, så finns det samtidigt två betydande problem. Det ena, vilket vi 

återkommer till, rör frågan om hur detta görs och vad som blir konsekvensen när 

man bygger upp landskap av "partifamiljer". Det andra rör själva användningen 

av begreppet familj. 

Vid konstruktionen av begreppet "partifamilj" refererar man till en folklig, 

väletablerad kategori (familj) i syftet att beteckna tillhörighet och att identifiera 

ett släktskapssystem. Termen är en normativt laddad metafor, och väljs före mer 

neutrala termer som "gruppering" eller "samling". Men trots att man väljer den

na laddade metafor, med dess mycket specifika denotativa omfång, är de analy

tiska kategorierna genus och sexualitet frånvarande i dessa studier. När frågor om 

genus överhuvudtaget diskuteras i denna litteratur, reduceras de till variationer i 

kvinnors och mäns stöd till högerextrema partier, vilket huvudsakligen definieras 

efter skillnader i hur kvinnor och män röstar. 

Termen "familj" är varken ett neutralt eller ett oomstritt begrepp. Feminis-

tiska forskare, inte minst sociologer och antropologer som kritiskt granskat det, 

har identifierat ett flertal maktrelationer, konflikter och motsättningar som kän

netecknar denna institution.31 Begreppet har historiskt sett lokaliserats till den 

privata sfären, men flyttas ofta till den offentliga, där det används för att fram

mana bilden av gemensamma intressen. Användningen av begreppet i detta sam

manhang utgår från en avpolitiserad förståelse av familjeinstitutionen, i vilken 

det impliceras att de som tillhör samma familj delar grundläggande värden och 

ideologier. 

Det finns betydande likheter mellan den rasism som radikala högerextrema 

30 Peter Mair och Cas Mudde, "The Party Family and its Study", i Annual Review of Political 
Science, 1 (1998); Klaus von Beyme, Politicalparties in Western democracies (New York 1985). 
En central grund för framväxten av partifamiljsbegreppet utgörs av Stein Rokkan som urskiljer 
tio olika ideologiska grupper (notera att Rokkan ej använder partifamiljsbegreppet). Se 
Stein Rokkan, Citizens, elections, parties. Approaches to the comparative study ofthe processes of 
development (Oslo 1970). 

31 Sarah Franklin och Susan Mckinnon (red.), Relative Values. Reconfiguring Kinship Studies 
(Durham 2001); David Morgan, Family connections: an introduction to family studies 
(Cambridge 1996); Christine Roman, Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och 
feministisk kritik (Malmö 2006). 
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utvecklar och deras syn på homosexualitet - homofobi.32 Det som förenar är just 

föreställningen om ett hot mot det "rena" och det "naturliga", vilken motiverar 

deras exkluderande projekt. Det är intressant att notera att nazistiska organisa

tioner i sin våldsutövning ofta inriktar sig på såväl rasifierade som homosexuella. 

I den bemärkelsen står såväl migranter som homosexuella för "förorening" av 

folket och av nationen. 

Den konservativa och reaktionära synen på familjen och genusrelationer är en 

central egenskap hos radikala högerextrema partier. Även de partier som fjärmat 

sig från de nyfascistiska organisationerna och rörelserna har en tydlig tendens att 

formulera sin kvinnosyn med utgångspunkt i en tanke om likvärdighet, även om 

den ofta är kopplad till separation i sfärer.33 Samtidigt är det viktigt att lyfta fram 

kontextuella skillnader, till exempel att partier verksamma i miljöer där jäm

ställdhet blivit en del av samhällets självförståelse utvecklar en politik som endast 

indirekt, och i förhållande till de mer radikala förändringarna inom jämställd

hetspolitiken, ifrågasätter jämställdheten som sådan. Det finns också partier som 

försöker bygga in jämställdhetsaspekter - ofta diskursivt utformade i relation till 

"de andra" - som en del i framställningen av hotet mot det nationella. 

Relationen mellan kön, nationalitet/tillhörighet och högerextremism rym

mer flera dimensioner. Studier av kvinnors position inom och förhållningssätt 

till nazistiska, rasistiska och högerextrema partier och rörelser visar att kvinnor 

mycket väl kan tilltalas av rörelser som på en och samma gång erkänner och un

derordnar dem.34 Kvinnor tillmäts ofta en central roll i nationalistiska ideologier, 

där "kvinnan" har en central roll för "nationens fortlevnad".35 En speciell aspekt 

av frågan om genus, som också tydliggör familjers och i synnerhet kvinnors roll 

i rasistiska och xenofobiska föreställningsvärldar, är de diskussioner som förs i 

högerextrema partier kring behovet av ökat barnafödande och skillnaderna i na

tivitet mellan den nationella befolkningen och migranter. Till exempel finner vi i 

såväl Front national som i Dansk Folkeparti en markerad oro för att det föds för 

få "fransmän" respektive "danskar" och att nativiteten är högre bland gruppen 

av muslimska migranter.36 En annan aspekt av detta tema är frågan om abort. 

32 Undantag finns och är viktiga att fånga för att förstå den heterogenitet som finns inom den 
här gruppen av partier (Pim Fortyun i Nederländerna som var öppet homosexuell, jfr med 
diskussionen kring Haider där det diskuterades om han och kronprinsen hade en homosexuell 
relation). 

33 Cas Mudde, The ideology ofthe extreme right (Manchester 2000). 
34 Claudia Koonz, Mothers in the fatherland: women, the family, and Nazi politics (New York 

1987). 
35 Nira Yuval Davis, Gender and Nation (London 1997). 
36 Jens Rydgren, "Radical Right-wing Populism in Sweden and Denmark", i The Centre for the 

Study of European Politics and Society (Beer Sheva 2005c). 
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I Frankrike har Front national krävt begränsningar av rätten till abort.37 I en 

artikel i SD-Kuriren med rubriken "Skärp abortlagstiftningen" argumenteras för 

hårdare lagstiftning på området. Författaren, signaturen "Örnen", skriver vidare: 

"[e]nligt mitt sätt att se får inte sociala, ekonomiska eller karriärmässiga vara skäl 

till abort. Abort skall endast ske när kvinnan utsatts för våldtäkt eller risk för 

hennes liv om graviditeten fullföljs."38 Artikeln tydliggör hur aborter legitimeras 

genom referenser till kvinnors hälsa eller till att kvinnor inte skall behöva behålla 

foster som blivit till genom våldtäkt. Det är illegitimt att referera till andra skäl, 

där särskilt karriärskälet framhålls. I samma artikel uppvisas en specifik koppling 

mellan abort och invandring, när det konstateras att det görs lika många aborter 

årligen som det normalt bifalls permanenta uppehållstillstånd. Icke desto mindre 

uttrycker artikeln ett försök att formulera en politik som inte kan beskyllas för 

rasism — vilket märks i SD-ledningens försvar för den förändrade hållningen 

kring adoption39 - och en hänsyn till att stödet för abort är massivt. 

En annan effekt av användningen av begreppet familj är naturalisering av 

gränser mellan olika "partifamiljer". Här kan man utläsa en vilja till skapande 

av ett klassificeringssystem där klara gränser dras mellan olika grupper av partier 

som även då tillskrivs olika ideologiska och politiska innehåll, och därigenom 

förläggs olika politiska projekt till olika "partifamiljer". Den kanske viktigaste 

aspekten här är hur rasismen (som i forskningen blivit transformerad till xeno-

fobi, främlingsfientlighet eller invandringsmotstånd) då kopplas till en grupp av 

partier, vilka lyfter bort kopplingen till rasism (och dess "mjukare" former) från 

de andra partigrupperna och från politiken och samhället mer generellt. 

Cordon sanitaire och kooptering 

De radikala högerextrema partiernas framgångar i många europeiska länder har 

mötts av olika reaktioner. Termen "cordon sanitaire" har kommit att användas 

som benämning på en uppgörelse mellan belgiska politiker för att förhindra par-

37 Gilles Ivaldi, "Conservation, Revolution and Protest: A Case Study in the Political Cultures of 
the French National Fronts Members and Sympathizers", i Electoral Studies 15 (1996); se även 
Mudde (2000) för en diskussion av Tyskland, Belgien och Nederländerna. 

38 Örnen, "Skärp abortlagstiftningen", SD-Kuriren 1 juli 2007, <http://www.sdkuriren.se/ 
nyheter.php?action=fullnews&id=2549> 1/3 2009. 

39 Den 13 november 2005 beslutade SD:s partistyrelse att utesluta en f.d. partisekreterare då han 
givit uttryck för rasism genom att kritisera SD:s viceordförande för adoption av ett indiskt 
barn. Det var 3 år efter att SD hade lämnat ståndpunkten om att förbjuda utomeuropeiska 
adoptioner. Se Niklas Orrenius, Här är allt sa perfekt: 20politiska samtidsreportage (Stockholm 
2008). 
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tiet Vlaams Blok från att få politiskt inflytande efter valframgångar.40. Begreppet 

"cordon sanitaire" är lånat från den medicinska terminologin, och metaforen 

frammanar en bild av att de högerextrema partierna är ett virus som attackerar 

den hälsosamma kroppen. 

Termen har kommit att användas som en beteckning för de etablerade par

tiernas försök att hålla distans till de framväxande radikala högerextrema parti

erna. "Cordon sanitaire" har blivit en praktik som markerar gränsen mot den xe-

nofobi och rasism som dessa partier tillskrivs, och har därigenom blivit en sym

bol för de etablerade partiernas självidentifikation som ickerasistiska.41 I Sverige 

utgjordes den första betydande symboliska markeringen i den här riktningen av 

den folkpartistiske partiledaren Bengt Westerbergs tydliga ställningstagande mot 

att under valnatten 1991 sitta i samma soffa i tv-studion som Ny Demokratis 

partiledare. En effekt av de lokalt mycket stora framgångarna för SD under valet 

2006 är att det i vissa kommuner diskuteras hur man skall utveckla en "cordon 

sanitaire"-strategi, medan det i andra finns tydliga tendenser på att samma stra

tegi håller på att luckras upp. 

Vad "cordon sanitaire", innebär kan diskuteras.42 Utgångspunkten är att det 

proportionella parlamentariska systemet riskerar att bli allvarligt försvagat, om 

ett parti som med nöd och näppe klarar spärrgränsen kan förhindra en reger

ing baserad på en parlamentarisk majoritet och en någorlunda sammanhållen 

politik, med utgångspunkt i en traditionell höger-vänster skala. När "cordon 

sanitaire"-strategin utvecklades i Belgien fanns det en tanke om att man i "vär

sta" fall skulle bli tvingad att sätta samman en koalitionsregering som hade parla

mentarisk majoritet men saknade en sammanhållen politik. En liknande utveck

ling har kunnat iakttas gentemot FPO i Österrike, och i Sverige har möjligheten 

att anamma denna strategi diskuterats i olika kommunala sammanhang, just för 

att förhindra att radikala högerextrema partier får en vågmästarroll. 

"Cordon sanitaire"-strategin medför däremot inte att de politiska frågor som 

lyfts fram av de högerextrema partierna försvinner från den politiska dagord

ningen.43 Det finns tydliga tendenser till att de radikala högerextrema partierna 

lyckas förändra den politiska dagordningen framför allt inom ett fält — förhållan

det till invandring och till migranter. "Cordon sanitaire"-metaforiken till trots 

framstår strategin i första hand som en praktik för att skapa stabila majoriteter 

och organisatorisk stabilitet så att de etablerade partierna kan behålla den par-

40 Mudde (2000); Panizza (2005). 
41 Panizza (2005). 
42 Hilde Coffé "The adaptation of the extreme right's discourse, The case of the Vlaams Blok", 

EthicalPerspectives, 12 (2005); Mouffe (2005). 
43 Panizza (2005). 
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lamentariska makten, inte som en praktik för att minska effekten av främlings

fientligheten eller den rasistiska politik som utgör en del av kärnan i dessa par

tier. I de flesta länder där radikala högerextrema partier lyckats få genomslag för 

sin rasism och främlingsfientlighet har etablerade partier snarare försök stänga 

igen det opinionsmässiga utrymmet genom att i varierande grad följa efter. I 

Sverige innebar Ny Demokratis närvaro i riksdagen under tre år just en sådan ut

veckling; de flesta av deras förslag har därefter genomförts av etablerade partier.44 

I vissa länder, som till exempel Danmark och Italien, har man tvärtom kunnat 

iaktta ett närmande mellan radikala högerextrema partier och de borgerliga. 

Användandet av "cordon sanitaire" som strategi skapar en föreställning om 

en ingrupp, "vi", de normala som försvarar den liberala västerländska demokra

tin, och en utgrupp, de avvikande, som hotar detta system. I detta "vi", ingår 

icke desto mindre de partier som i kraft av sin genomförda politik har bidragit 

till att etablera talet om invandrarna, och därmed markerat och förstärkt grän

ser mellan olika grupper av medborgare. Det är regeringar, statliga institutioner 

och etablerade partier som många gånger skapar och förmedlar förståelsen av 

de föregivet mellanmänskliga skillnader som ligger till grund för SD:s politiska 

interpellation. 

Rasismer mellan förnekande och osynliggörande 

I sökandet efter en teoretisk ram för studiet av SD har frågan om rasism va

rit central. Begreppet rasism används sällan av den forskning som studerar SD, 

vilket vi ställer oss frågande till. Det är inte så att likvärdiga men mer "mjuka" 

termer lyser med sin frånvaro. Ord som främlingsrädsla, främlingsfientlighet, in-

vandrarfientlighet och xenofobi används ofta för att definiera dessa rörelser, men 

begreppet rasism - med undantag för samskrivningen "kulturrasism" - används 

nästan aldrig. Tidigare forskning kring högerextrema partier tydliggjorde å sin 

sida gärna dessa rörelsers koppling till 1930-talets fascism och nazism. Genom 

att dessa studier lyfte fram de idémässiga, organisatoriska och personmässiga 

länkarna till dessa äldre rörelser, blev rasismen - i den ovan nämnda bemärkel-

44 Det finns många som mer eller mindre systematiskt argumenterar för detta. De två mest 
systematiska genomgångarna är en promemoria från Riksdagens utredningstjänst, beställd 
av riksdagsledamoten Kalle Larsson (v), (Riksdagens Utredningstjänst (RUT), 2003) och en 
artikel i Göteborgsposten från maj 1997 (inkluderas som bilaga i promemorian). Genomgångarna 
visar att Ny Demokratis migrationspolitik som utformad i motioner i huvudsak blivit praxis 
eller lagstiftning, dvs. en process av normalisering. 
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sen - ett frekvent element i hur dessa partier definierades.45 Senare forskning 

har arbetat hårt med att tona ned rasismen, vilket tydliggörs i följande citat av 

statsvetaren Cas Mudde. 

Rasism är inte en uppenbar del av partiets ideologi i något av de fem partierna. 
De flesta av partierna talar inte ens formellt om "raser", och de två partier som 
använder denna terminologi (VB och CP'86) uttrycker en uppfattning om att 
det finns olika raser utan att förkunna överlägsenheten hos någon av dessa.46 

Frikopplingen från rasism görs på olika sätt, bland annat genom att framhålla 

distansen mellan de högerextrema partierna och de nazistiska och fascistiska 

partier och rörelser som föregått dem. Därtill etableras en terminologi i vilken 

rasismen — när termen överhuvudtaget används - definieras genom föreställ

ningen om biologiska raser och förekomsten av en tydlig raslig hierarki av både 

egenskaper och värde, vilket till exempel är Muddes position. 

I en diskussion om högerextrema partiers rasism uttrycker Muddes — indirekt 

- ståndpunkten att det saknas rasistiska partier i de västeuropeiska parlamen

ten.47 Under huvudrubriken "exklusionism" definierar han fem olika termer: 

rasism, etnopluralism, etnocentrism, antisemitism och xenofobi; att vi i detta 

sammanhang använder ordet "term", istället för "begrepp" beror på artikeln sak

nar en teoretisk diskussion kring vad författaren vill beskriva och hur de olika 

termerna hänger ihop. Ordet exklusionism definieras som "skillnaden mellan 

grupper där en grupp (de) är exkluderade från vissa aspekter av livet i den andra 

gruppen (vi)".48 I denna definition får alla tänkbara typer av grupper plats, och 

den begreppsutredande diskussionen har följaktligen ingenting specifikt att göra 

med processer som rasifiering och etnifiering. 

Förutom att de fem termerna - tillsammans med en mängd andra tänkbara -

inordnas under rubriken "exklusionism" finns det ingen teoretisk koppling dem 

emellan. Möjligen skulle man kunna se termerna som en normativ hierarki där 

rasism är "värst" och xenofobi "minst värst", även om det inte framgår explicit. 

Antisemitismen får närmast en egen status med ännu mer oklar inplacering i 

relation till de andra termerna, samtidigt som begrepp/termer som islamofobi 

och afrofobi saknas. 

Muddes har utvecklat sitt perspektiv i en kritik av andra metoder att gruppera 

högerextrema partier i "partifamiljer". Hans utgångspunkt är att detta snarare 

45 Cas Mudde, "Right-wing extremism analyzed", i European Journal of Political Research 27(2) 
(1995), s. 203-224. 

46 Mudde (2000), s. 172. 
47 Mudde (2000). 
48 Mudde (2000), s. 187. 
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bör göras på grundval av deras ideologi — ett begreppsliggörande som baseras på 

en kvalitativ textanalys av partiprogram och partitidningar. Muddes perspektiv 

medför att den ideologiska kärnan reduceras till en förekomst av teman, och det 

är tre teman som utkristalliseras — nationalism, xenofobi samt lag och ordning; 

han nämner dock även välfärdschauvinism som ett möjligt tema. Dessa teman 

analyseras var för sig, och vävs inte samman till en ideologisk helhet. Om detta 

gjordes skulle man sannolikt relativt omgående upptäcka att nationalism, xeno

fobi och välfärdschauvinism svårligen kan samsas utanför en rasistisk tankeram, 

och detta antagande framstår som än mer sannolikt mot bakgrund av att även 

temat "lag och ordning genom en stark stat" tillhör den ideologiska kärnan. 

En av de centrala referenserna i diskussionen kring högerextrema partier i 

Västeuropa är Hans-Georg Betz.49 Till skillnad från Mudde anlägger Betz, vilket 

vi noterade tidigare, ett genomarbetat teoretiskt perspektiv. En viktig beståndsdel 

av detta perspektiv är förståelsen av övergången från industriella till postindustri

ella samhällen i Västeuropa, i vilken begrepp som globalisering, individualisering 

— av risk — och fragmentering är centrala. Med hjälp av dessa begrepp skapas en 

ram för hur Betz förstår framväxten av radikal högerpopulism. Samtidigt lyfter 

han fram två centrala frågor, den nyliberala ekonomiska politiken samt invand

ringen och invandrarna. Betz anser att den sistnämnda frågan först och främst 

utvecklas som en strategi för att nå arbetarklassen. I sin analys bygger Betz vidare 

på Seymor Lipsets förståelse av fascismen under 1930-talet, som fokuserade på 

medelklassens sökande efter lösningar i kristider.50 

Detta tyder på att xenofobi har blivit den mest betydelsefulla reaktionen i 

Västeuropa mot den andra stora utmaningen i samband med övergången till en 

postindustriell individualiserad kapitalism, nämligen framväxten av en multiet-

nisk och mångkulturell värld.51 

Betz perspektiv representerar ett tydligt teoretiskt försök att förstå dessa par

tier. Trots detta är frågor om xenofobi och rasism underteoretiserade, även om 

han tar hjälp av Manfred Kuechler som analytiskt särskiljer mellan tre former 

som känslor gentemot utlänningar kan ta: 

49 Hans-Georg Betz, "Politics of Resentment: Right-Wing Radicalism in West Germany", 
i Comparative Politics, 23 (1990), s. 45-60; Hans-Georg Betz, "Postmodernism and the 
New Middle Class", i Theory, Culture & Society, 9(2) (1992), s. 93-105; Hans-Georg Betz, 
Radical right-wingpopulism in Western Europé, (New York 1994); Hans-Georg Betz och Stefan 
Immerfall (red.), The new politics of the right: neo-populist parties and movements in established 
democracies (Basingstoke 1998). 

50 Seymor M. Lipset Political Man: The Social Bases of Politics (Baltimore 1981). 
51 Betz (1994), s. 172 
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[RJasism, främlingsfientlighet, och självförsvar [—] I den striktaste betydelsen, 
är rasism tron att historien är en kamp mellan raser i stället för klasser eller 
nationer. I en bredare definition är rasism tron på överlägsenhet hos en egen 
ras eller etnisk grupp. I sin extrema form uppmanar rasism till förintelse av 
andra rasmässiga eller etniska grupper (som nazisternas folkmord på judar och 
zigenare); i mindre extrema former förnekar den andra rasmässiga eller etniska 
grupper lika rättigheter och möjligheter oberoende av deras vilja att assimilera 
och ackulturera, eller baserat på meriter.52 

Den här ramen leder Betz fram till slutsatsen att det i extremhögerns partier 

är frågan om xenofobi (och inte rasism). När han lite senare utvecklar resone

manget kring hur xenofobin uttrycks av radikala högerpopulistiska partier i syfte 

att utnyttja folklig fientlighet mot invandrare och flyktingar, använder han sig 

av begreppet "välfärdsstatschauvinism" — med referens till Andersen och Björk

lund53 — och skriver: 

På den mest vardagliga nivån, har den radikala populistiska högern främjat 
vad skandinaviska observatörer träffande har benämnt som en form av 
"välfärdsstatschauvinism" - idén att välfärdstjänsterna bör begränsas till den 
infödda befolkningen.54 

Det Kuechler ser som en mindre extrem form av rasism, men icke desto mindre 

rasism - "den förnekar andra rasmässiga eller etniska grupper lika rättigheter och 

möjligheter" - är nästan samma sak som det Andersen och Björklund benämner 

välfärdsstatschauvinism, vilket används på två partier som normalt inte betraktas 

som de mest extrema. Återigen kan vi alltså se att forskare har stora problem med 

att hantera frågan om hur det "onda" skall benämnas, och hur de systematiskt 

väljer bort att använda begreppet rasism. 

Vi kan alltså se att forskningen med hjälp av familjemetaforen kan isolera de 

högerextrema partierna från de "normala", och genom hänvisning till förekom

sten av kriser och emotioner kan de naturalisera specifika sociala relationer och 

(högerextrema) aktörers handlande. Med hjälp av begreppet familj kan de dess

utom separera extremhögerns partier — med en terminologi som betonar främ

lingsfientlighet, xenofobi, islamofobi - från den "riktiga" rasismen som framför 

allt knyts till 1930-talets Europa. Betz hävdar till exempel att det är mycket 

viktigt att särskilja olika processer: 

52 Betz (1994), s. 172, med referens till Manfred Kuechler. 
53 j0rgen Goul Andersen och Tor Bj0rklund, "Structural Changes and New Cleavages: the 

Progress Parties in Denmark and Norway", i Acta Sociologica 33(3) (1990), s. 195-217. 
54 Betz (1994), s. 173. 
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Trots stort stöd till rasistiska rörelser, oroväckande många fysiska attacker mot 
invandrare och flyktingar och en allmän ökning av antalet fall av historisk 
revisionism som förnekandet av förintelsen och av ren antisemitism, skulle det 
dock vara fel att förväxla eller jämställa samtida främlingsfientlighet med den 
rasism som präglade nazismen eller vit-makt.55 

Vår uppfattning är att man utifrån de dominerande statsvetenskapliga och 

politiskt sociologiska perspektiven — om än ofta outtalat — ser förekomsten av 

rasism(er) som direkt kopplade till nazismen, och andra världskrigets slut som 

en begravning av (europeisk) rasism. Det är en definition av begreppet rasism 

som är mycket snäv, som fokuserar föreställningen om biologiska raser, och en 

tydlig raslig hierarki av både egenskaper och värde. Den beskriver företeelsen i 

termer av fördomar, irrationalitet och patologier, och ser den som en produkt 

av reaktionära värderingar tillhörande det förgångna, vilka har ifrågasatts på det 

normativa planet av den liberala demokratin, och på det rationella planet av 

vetenskapen. 

Ovan har vi försökt tydliggöra att den befintliga forskningen kring fenome

net högerextremism saknar en teoretisk diskussion om de analytiska begrepp 

som används. Teoretiskt outvecklade termer som xenofobi, främlingsfientlig

het och invandringsmotstånd används för att normativt markera mot partierna 

ifråga, eller för att på distans försöka beskriva - inte analysera — innehållet i 

dessa partiers texter och retorik. Det saknas ett intresse av att förstå "ras", rasism 

och rasifiering, diskussionen är i huvudsak ateoretisk, och undviker en djupare 

analys. I motsats till den ovan nämnda forskningen betraktar postkoloniala och 

antirasistiska forskare rasismen som central för en bredare samhällelig förståelse, 

en ansats som David Goldberg sammanfattar med följande ord: 

Ras har blivit ett centralt kriterium. Sytt under århundraden i sömmarna av det 
sociala, bereder idén om ras (eller egentligen idéerna, för de är flera) de villkor runt 
och genom vilka ett komplex av sociala förhoppningar, rädslor, oro, förbittring, 
ambitioner, självupphöjanden och identiteter får utrymme att bli artikulerade.56 

Genom att tala om rasismer i pluralis vill denna forskningsinriktning, till 

vilken vi själva ansluter oss, framhålla att de utgör en etablerad del av samhället, 

och inte en avvikelse från dess normer. 

55 Betz (1994), s. 103. 
^ David Theo Goldberg, The racialstate (Oxford 2002), s. 8, författarnas översättning. 
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The West and the Rest 

Några få studier kring högerextrema partier öppnar upp för frågan om det hand

lar om ett globalt fenomen, genom att studera vad som framstår som liknande 

partier även på andra kontinenter (Nord/Syd- Amerika, Oceanien, Sydasien).571 

huvudsak är den här forskningen starkt eurocentrisk; det är Västeuropa som står 

i fokus och i några fall hittar vi utblickar mot USA och — i allt större utsträck

ning— östra Europa, vilket torde hänga samman med EU:s utvidgningsprocess.58 

Denna metodologiska etno- eller EU-nationalism, i vilken fantasin om Euro

pa som en gemensam enhet dominerar, minskar styrkan i de förklaringsmodeller 

som med bredare komparativa perspektiv skulle kunna analysera den specifika 

europeiska erfarenheten ur ett bredare perspektiv. 

Det är inte bara frågan om hur det "onda" skall benämnas — xenofobi? främ

lingsfientlighet? — som är ett centralt teoretiskt problem hos forskningen om 

den radikala extremhögern. Användandet av begreppet etnicitet är inte speciellt 

frekvent inom den här forskningen, men det förekommer. Det är då tydligt 

att man betraktar etnicitet som något som existerar "där borta", utanför det 

Västeuropa som är etnicitetsbefriat — om det inte varit för invandrarna. Detta 

innebär att etnicitetens närvaro som maktrelation även i (Väst-)Europa görs 

osynlig. Lika osynlig görs den teoretiska diskussion som i många år förts runt 

detta begrepp.59 Denna frånvaro av teoretisk reflektion kan exemplifieras med 

Hans-Georg Betz, som hävdar att xenofobin inte är riktad direkt mot individer 

eller grupper med annan etnisk bakgrund — för då skulle det kunna bli rasism. 

Att det är så, argumenterar han för genom att hävda att fientlighet i Tyskland 

inte enbart riktats mot gästarbetare (som bär etnicitet) utan också mot östtyska 

migranter från DDR.60 

Begreppet rasifiering erbjuder en annan förståelse av hur grupper som kodas 

som etniska skapas genom att understryka att grunden för skapande av skillna

der är föreställningar baserade på kategorin "ras". Att Betz misslyckas med att 

tydliggöra etnifierings- och rasifieringsprocesser i Tyskland tydliggör snarare en 

brist i hans teoretiska modell — eller en ovilja att se etnicitet som närvarande i 

Europa hos andra än utomeuropeiska invandrade — än frånvaron av etnicitet i 

Europa. 

57 Betz och Immerfall (1998). 
58 Jmfr Mudde (2005). 
59 Jämför till exempel Flora Anthias och Nira Yuval-Davis, RacializedBoundaries (London 1992); 

Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and nationalism (London 2002); Robert Miles, Racism 
after "race relations" (London 1993). 

60 Betz (1994). 
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Feministiska kulturgeografer som Doreen Massey och Irene Molina har tyd

liggjort betydelsen av relationen mellan plats, tid och makt för förståelsen av 

denna fråga.61 Vissa konflikter tolkas i termer av interetniskt våld, medan andra 

(i Västeuropa) av — europeiska - forskare tolkas som ett problematiskt men icke 

desto mindre rationellt svar på de spänningar som medborgare i Europa utsätts 

för. 

Dessa exempel tyder på att xenofobi mindre är ett uttryck för återupplivandet av 
rasism än en önskan av befolkningen i de välmående västeuropeiska samhällena 
för att skydda sina öar av välstånd mot en omvärld som präglas av fattigdom, 
miljöförstöring, interetniskt våld och växande desperation. Konfronterade med 
en genomgripande förändring av den ekonomiska och sociala infrastrukturen 
med massarbetslöshet hemma, vänder sig de västeuropeiska medborgarna alltmer 
inåt. Trötta av kulturella och politiska strider under de senaste två decennierna, 
verkar de föga redo att möta de nya konflikter som kommer att uppstå kring 
framväxten av multikulturella samhällen. Utsatta för kroniska underskott och 
ökande statsskuld, är de inte längre villiga att avsätta pengar till dem som står 
utanför den etablerade etniska, kulturella och sociala gemenskapen.62 

Förutom att det blir problematiskt vad gäller de definitioner Betz själv använ

der63, hans svårighet att diskutera mer direkt vad rasism är i relation till postin

dustrialism (han utelämnar ett helt fält av teoretisk diskussion), och hans starka 

motstånd mot att använda begreppet rasism, är ovanstående citat mycket upp

lysande då han på ett tydligt sätt medverkar i den diskursiva konstruktionen av 

"väst och resten", genom att beskriva Västeuropas omvärld som kännetecknad 

av fattigdom, miljöförstöring, interetniskt våld och ökande desperation. Notera 

också den (etnocentriska) säkerhet med vilken "the rest" beskrivs i termer av in

teretniskt våld; trots att Betz är mycket väl medveten om existensen av våld mot 

flyktingar, hatbrott mot migranter (och homosexuella), så placeras det intertet-

niska våldet i denna tolkningsram utanför det upplysta Europa. 

Migranter är i viss mån närvarande i den här forskningen, bland annat i stu

dier som analyserar statens och andra partiers syn och praktik vad gäller mig-

rationspolitik. Vidare finns det kvantitativa försök att koppla samman antalet 

migranter med etablering och framför allt parlamentarisk framgång för höger

extrema politiska partier. Samtidigt är det intressant att notera hur forskningen 

gör migranter till objekt, medan aktörskap förläggs å ena sidan till etablerade 

61 Doréen Massey, Space, Place and Gender (Cambridge 1994); Irene Molina, "Intersektionella 
rumsligheter", Tidskrift för genusvetenskap 3 (2007), s. 6—21. 

62 Betz (1994), s. 103f, författarnas översättning. 
63 För en kritisk diskussion, se till exempel Les Back & John Solomos, Racism and Society (New 

York 1996). 
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partier och staten, eller till den manliga arbetarklassen, småföretagare och lägre 

tjänstemän som i kristider letar sig fram till högerextrema partier. En speciell 

effekt av dessa berättelser är hur rasifierade grupper beskrivs i relation till ekono

miska kriser. Medan det finns en närmast total enighet inom forskningen - låt 

vara att förklaringarna varierar — om att migranter får betala en extra tung börda 

för ekonomiska kriser så drabbas migranter inom forskningen om högerextrema 

partier endast indirekt. De blir ibland till offer för rasistiskt våld, men eftersom 

det inte finns framgångsrika rasistiska partier så är det huvudsakligen i form av 

att utsättas för främlingsfientliga diskurser och xenofobisk politik. 

Citatet ovan av Betz tydliggör också frånvaron av migranter på ett annat sätt; 

dessa har under mer än femtio år av diaspora och exil genom varierade former av 

migration organiserat sig i invandrarföreningar, i fackliga organisationer, i poli

tiska partier, etc. De har tillsammans med andra organisationer drivit frågor om 

etnisk diskriminering på nationalstatlig och EU-nivå och de har krävt sociala, 

ekonomiska, kulturella och medborgerliga rättigheter.64 Den här verkligheten 

osynliggörs i forskningen om högerextrema partier. Utöver att det empiriskt är 

problematiskt menar vi att det även teoretiskt får effekter för förståelsen av fram

växten av högerextrema partier. 

Del två: På jakt efter en annan teoretisk ram 

Är det inte att hamna i endimensionell förklaring att likställa alla praktiker som 

är fientliga mot vissa kategorier människor utifrån mer eller mindre explicita 

rasistiska föreställningar och använda samma analyser för både aktiva kriminella 

nazister och respekterade SD-politiker i barn- och omsorgsnämnden, eller för 

den delen att likställa deras aktiviteter med den rasism som finns inom etablera

de partier? Jo, det är endimensionellt och föga nyanserande, och vår analys leder 

inte fram till sådana konklusioner. Däremot vill vi visa att en nyanserad analys av 

rasism inte bara fångar nazistiska och självdefinierat rasistiska rörelser utan även 

är tillämpbar på analysen av SD samt den parlamentariska och politiska miljö 

som de rör sig i - den parlamentariska liberala demokratin. 

En viktig debatt i relation till dessa frågor är risken att reifiera rasismen ge

nom en monolitisk tolkning av rasism som ideologi. Begreppet rasismer syftar 

64 Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg (red.), Demokrati på svenska? Om strukturell 
diskriminering och politiskt deltagande, SOU 2005:56 (Stockholm 2005); Diana Mulinari och 
Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna (Umeå, 
2004); Aleksandra Ålund och Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of multiculturalism: Essays on 
Swedish society (Aldershot 1991). 
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till att understryka de varierade former som rasismen förkroppsligas i både histo

riskt och kulturellt med tonvikt på vad Paul Gilroy skriver om 

konstruktionen, mobiliseringen och relevansen av olika former av rasistisk 
ideologi och strukturering i specifika historiska förhållanden.65 

Vi är influerade av sociologen Barbara Perry66 som tydliggör att våld mot speci

fika kategorier av människor bör förstås som extrema eller förstärkta aspekter av 

den normalitet som kännetecknar västerländska samhällen. 

Etniskt våld uppstår inom ett nätverk av tillåtande normer, antaganden, 
beteenden, institutionella arrangemang och politik som är strukturellt 
sammankopplade på ett sådant sätt att de återskapar de rasifierade och bekönade 
hierarkier som präglar samhället i fråga.67 

Att undvika ett endimensionellt perspektiv behöver inte innebära en total se

paration mellan den "normala" (liberala) demokratin och högerextrema partier, 

vilket vi menar är slutsatsen inom det etablerade fältet. Vårt projekt syftar till 

att identifiera det specifika för just SD och liknande partier. Men vi skriver om 

SD inom ramen för praktiker som genom former av symboliskt våld producerar 

ord som skapar smärta och som skapar polarisering mellan olika grupper av 

medborgare. SD och radikala extremhögerpartier är omöjliga att förstå utanför 

vad Perry definierar som en nod av idéer och praktiker som tillåter. Hon hävdar 

att det — trots den kritik mot extremhögern som till exempel kommer till ut

tryck i politiska praktiker som "cordon sanitaire" - existerar en nod av idéer och 

praktiker som verkar tillåtande, och som reproduceras genom deltagandet i talet 

om "de andra". Att tillåta något är inte samma sak som att aktivt argumentera 

för eller att känna igen sig i det. 

Vi utgår ifrån den kunskap som visat att de flesta värderingar som SD lyf

ter fram i sin politiska agenda redan är introducerade i offentlighetens politiska 

samtal, genom normer (kristen etik och västerländsk humanism i skolan), an

taganden (om migranter i media), praktiker (etnisk diskriminering) samt in

stitutionella och socialpolitiska aktiviteter och utspel (språktest, misstänkliggö

randet av flyktingar etc.).68 Sverigedemokraterna drar dessa föreställningar och 

65 Paul Gilroy, "The End of Antiracism", i James Donald och Ali Rattansi (red.), "Race", Culture 
andDifference (London 1992) (författarnas översättning). 

66 Barbara Perry, In theNameofHate: UnderstandingHate Crimes (London 2001). 
67 Perry (2001), s. 1 (författarnas översättning). 
68 Se forskningsantologierna utgivna av den statliga utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering; tillgängliga via <http://www.sweden.gov.se/sb/d/5073/a/45642>, 
15/2 2010. 
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praktiker, vilka existerar mitt i den liberala demokratins kärna, till sin spets. De 

reproducerar och utvecklar hierarkier mellan grupper som redan är etablerade. 

Radikaliteten, om det kan kallas radikalitet, ligger i hur de presenterar lösningar 

och genom dessa lösningar utvecklar deras variant på rasism. 

Inledningsvis påpekade vi att en av bakgrunderna till vårt intresse för den här 

studien finns i vår tidigare forskning kring rasismer. Vad som under lång tid kän

netecknade forskningen om rasism i Sverige var hur förekomsten av rasism hela 

tiden förlades till samhällets periferi, ofta i form av en kombination av några få 

och gamla individer som övervintrat från nazismens och fascismens 1930-40-tal, 

eller ignoranta och okunniga problemungdomar i samhällets utkant. Genom 

antirasistiska och postkoloniala teorier, huvudsakligen från anglosaxiska länder, 

har det under de senaste decennierna växt fram en forskning med betydligt bre

dare perspektiv på rasism och rasistiska praktiker.69 

Även om begreppet rasism mycket sällan används i studier av radikala höger

extrema partier så menar vi att det är dessa partiers framväxt som i allt högre grad 

kommit att fungera som en representation för den överföringsprocess i vilken 

en marginaliserad rasism närmat sig etablerade/institutionaliserade former för 

rasism. Det går att urskilja två effekter som den här förändringen medfört. Å ena 

sidan används "mjukare" begrepp såsom invandringsfientlighet, främlingsrädsla, 

främlingsfientlighet, xenofobi med mera för att beskriva den här partifamiljen. 

Å andra sidan fortsätter forskningen att bidra till att placera rasismen i samhäl

lets utkant genom mjukare synonymer. Med hjälp av begreppet rasismer och 

mot bakgrund av den kunskap som börjar växa fram om radikala högerextrema 

partier, menar vi att det är mer korrekt att se rasismen i två olika perspektiv. Vi 

kan dels se en exkluderande rasism, vilken skulle kunna benämnas "förlorarnas 

rasism", som är relaterad till de radikala högerextrema partierna; en rasism som 

dessa partier på många sätt arbetar hårt för att retoriskt distansera sig ifrån. Men 

vi kan även se en exploaterande rasism, eller en "vinnarnas rasism", vilken är en 

integrerad del av kapitalismens globala reproduktion och som därmed befinner 

sig i samhällets centrum.70 

Genom att rasismen begreppsliggörs som en form av underordning tydliggörs 

processer där talet om fenotyper och kultur används för att naturalisera de so-

69 Se till exempel Anthias & Yuval-Davis (1992); Back och Solomos (1996); Balibar (2004); 
Etienne Balibar och Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguos Identities (London, 
1991); Gilroy (1992); Goldberg (2002); Robert Miles och Malcolm Brown, Racism (2nd 

edition) (London 2003). 
70 För en liknande uppdelning, se även Pierre-Andre Taguieffs diskussion i The Force of 

Prejudice. On Racism and its Doubles (Minneapolis/London 2001) angående skillnaden mellan 
differentiell rasism och rasism som utgår från antaganden om raslig ojämlikhet. 
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ciala kategorierna invandrare och etniska minoriteter på ett sätt som producerar 

en vertikal hierarki. Den differentiella — eller uteslutande — rasismen etablerar 

kategorin "den andre", och skapar därmed en föreställning om en radikal avvi

kelse, en kategori som inte hör hemma här, som är "oanvändbar", problematisk 

och utgör ett hot. Vi menar att den här distinktionen kan användas för att skilja 

på hur rasismer tar sig olika former av uttryck i postfordistiska samhällen, med 

de rasifierade som objekt för de "vitas" klasskamp. 

Just det exkluderande perspektivet har i flera studier av radikala högerextrema 

partier setts som centralt för mobilisering.71 Det har ofta kopplats samman med 

ungdomar, manuella arbetare och lågutbildade men det finns kanske fog för att 

bredda vad som i den postfordistiska ekonomin kan förstås som osäkra positio

ner. Detta har till exempel Richard Sennett beskrivit i När karaktären krackele-

rar, där han gör tydligt att även tjänstemän och akademiker kan betraktas som 

förlorare i ett arbetsliv som präglas av ökad flexibilitet och karriärmässig osäker

het, även om grupperna som helhet inte drabbas.72 Här kan vi även knyta an till 

teorier om så kallad "relativ deprivering" som en möjlig rekryteringsgrund för 

radikala högerextrema partier.73 

Att helt och hållet fokusera på kopplingen mellan den postfordistiska utveck

lingen, föregivet "vita förlorare" och rasism, tenderar att osynliggöra det som vi 

menar är en vinnarnas rasism — för att inte tala om migranternas situation och 

erfarenheter. Vinnarnas rasism är en produktiv, eller till och med superexploa-

terande, rasism där "de andra" naturaliseras som lågavlönad arbetskraft speciellt 

inom tjänstesektorn och i den informella sektorn i västvärlden, och allmänt som 

lågavlönad arbetskraft i ett globalt perspektiv.74 Vinnarnas rasism är också fun-

damentet för att förstå den geopolitiska och ekonomiska världsordningen. Den 

här formen av rasism tenderar ofta att osynliggöras i Västeuropa genom att den 

är produktiv och inte artikulerad på det direkta sätt som radikala högerextrema 

partiers politik ofta är, trots deras ambition att civilisera sin retorik. Att närma 

sig frågan om rasismer på det här sättet tydliggör också att det finns två olika 

71 Betz (1994); Kitschelt (1995). 
72 Richard Sennett, När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin (Stockholm 2001). 
73 En relativ depravering kan beskrivas som en upplevelse av att berövas något som man anser sig 

ha rätt till, eller - för att citera Richard T. Schaefer — "the conscious experience of a negative 
discrepancy between legitimate expectations and present actualities"; Richard T. Schaefer, 
Racialand ethnic groups (Upper Saddle River 2007), s. 69. 

74 Angående begreppet "superexploaterande rasism", se Etienne Balibar. "Racism and 
Nationalism", i Balibar och Wallerstein (1991); angående migranters position som lågavlönad 
arbetskraft inom tjänstesektorn i de västeuropeiska arbetsmarknaderna, se Carl-Ulrik 
Schierup, Peo Hansen och Stephen Castles, Migration, citizenship, and the European welfare 
state: a European dilemma (Oxford, 2006). 
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logiker i den rasism som rasifierade grupper utsätts för. Medan det i "vinnarnas" 

rasism är centralt att "de andra" är närvarande för att dominans och exploatering 

skall kunna ske så tenderar "förlorarnas" rasism att vilja producera en särskilj-

ning, exkludering och i sin förlängning ett utraderande av "de andra". 

Avslutande reflektioner 

Vi har i artikeln försökt etablera en kritisk dialog med forskningen kring extrema 

högerradikala partier som vetenskapligt fält. Vi kommer avslutningsvis att kort

fattat markera några noder av oenighet mellan de perspektiv som vi förkroppsli

gar och den hegemoniska förståelsen av dessa partier. Den första oenigheten 

handlar om förståelsen av rasismen som fenomen. Ett av våra centrala argument 

genom texten är att de analytiska begreppen rasifiering och rasism möjliggör mer 

nyanserade och historiskt kontextualiserade tolkningar kring extrema högerradi

kala partiers framväxt. De tillåter tolkningar som dels ifrågasätter föreställningen 

om rasismens frånvaro i de högerextrema partierna, men också ifrågasätter en 

smått utopisk och nostalgisk syn på västerländsk liberal demokrati, där allt är 

gott och rasism framstår som totalt främmande. 

Vi hävdar att en förståelse av dessa politiska partier kräver en historisk förstå

else av kontinuitet och förändring av rasismen som ideologi, inte minst skiftet 

från biologisk rasism till kulturell rasism och att den förståelsen försvagas om 

rasismen som ideologi begränsas till nazism.75 Att förstå rasismen som ideologi 

skapar en arena där det är möjligt att utforska varför just rasismen är grundläg

gande, istället för att skapa en mekanisk modell som naturaliserar rasismen, där 

stöd till dessa partier presenteras som en "medfödd" effekt av krisen. Vi hävdar 

också att en förståelse av rasifieringsprocesser är grundläggande för att kunna 

fånga skapandet av gränser mellan olika grupper och kategorier. De "alternativa" 

termer som används — invandrarfientlighet, xenofobi etc. — etablerar en diskurs 

i vilken Europas koloniala och rasistiska arv lokaliseras till det förflutna. Under-

teoretiserandet av etnicitet, där etnicitet länks till migranter, osynliggör vithet 

som en privilegierad position och de rasifieringsprocesser som skapar "etniska" 

minoriteter.76 

75 Vad avser övergången från biologisk till kulturell rasism, se Balibar och Wallerstein (1991); 
samt Katarina Mattson och Ingemar Lindberg (red.) Rasismen i Europa. Kontinuitet och 
förändring (Stockholm, 2006). 

76 Lena Sawyer, "Makt, vithet och afrikansk dans", i Kerstin Sandell och Diana Mulinari (red.), 
Feministiska interventioner: Berättelser om och från en annan värld (Stockholm 2006); Vron 
Ware, Beyond thepale: white u/omen, racism and history (London, 1992). 
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Vi har även en annan ståndpunkt om var fenomenen skall placeras. Det är 

inte underprivilegierade gruppers respons till krisen som förklarar stödet till 

dessa partier. Det är uppenbart att andra underprivilegierade grupper, inte minst 

arbetarklasskvinnor och arbetarklasser i en rad länder i Tredje Världen, utvecklar 

andra former för att förmedla deras motstånd mot förändringen av de europeis

ka välfärdsstaterna. Det är å ena sidan former för stöd från grupper som upplever 

att de har berövats något som man anser sig ha rätt till i egenskap av "vit" och 

"man". Vi använder begreppet exkluderande rasism - även förlorarnas rasism -

för att fånga den politiska artikulering som utspelar sig mellan dessa grupper och 

partier men vi kopplar också förlorarnas rasism till den produktiva rasism som 

de privilegierade klasser är bärare av, den exploaterande rasismen eller vinnarnas 

rasism. Den första varianten är defensiv, vill försvara och utplåna. Den andra är 

offensiv och vill exploatera och skapa profit. Modellens styrka ligger i att för

stå rasismer som ideologier med förmåga att interpellera olika klasser och olika 

samhälleliga grupper för olika projekt och taktiker. Det är en tolkningsram som 

generellt sett saknas i den etablerade forskningen om dessa partier, vilken istället 

etablerar en "vi"-gemenskap inom ramen för den liberala demokrati som är fö

regivet fri från rasism; en gemenskap som identifierar sig med demokratiska vär

deringar. Med denna etablering osynliggörs övergången från marginella former 

av rasism (som dem som till exempel nynazister förkroppsligar) och mer insti

tutionaliserade former - till exempel den form av rasism som SD representerar. 

En av premisserna för detta argument är att vi betraktar genus och sexualitet 

som fundamentala sociala relationer för förståelse av senkapitalismen. Vi utgår 

från att det politiska fältet är såväl bekönat som sexualiserat. Det innebär bland 

annat att vi uppmärksammar, dels, det tydliga historiska sambandet mellan ra

sism, sexism och homofobi, dels den centrala roll som kvinnor har haft i nazis

tiska och fascistiska rörelser, och - inte minst - den grundläggande metaforiska 

och symboliska betydelse som kvinnan och kvinnokroppen har haft i det höger

extrema projektet att skapa gränser mellan grupper. För oss är det uppenbart, att 

avsaknaden av en feministisk förståelse minskar och begränsar den etablerade 

vetenskapliga förståelsen av högerextremismen på ett betydande sätt. Att det är 

kvinnor som är ledare för de stora högerextrema partierna i Norge och Danmark 

är ingen tillfällighet. Inte heller att kvinnors kroppar är en projektionsyta för 

kampen om de "europeiska värdena".77 

Vår epistemologiska utgångspunkt i denna artikel är att allt kunskap är situ

erad, och att alla forskare är lokaliserade i specifika historiska och kulturella ra-

77 Joan W. Scott, Thepolitics ofthe veil (Princeton 2007). 
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mar.78 Syftet med att situera oss själva på detta sätt är att erbjuda läsaren en "stark 

objektivet" som avviker från de diskurser om neutralitet och distansering som 

ofta återfinns inom etablerad forskning, och som implicerar tydliga teoretiska 

och normativa - samt inte sällan emotionella - antaganden om hur ett problem 

skall definieras och lösas.79 

78 Donna Haraway, "Situated Knowledge. The Science question in feminism and the priviledge 
of partial knowledge", i Feminist studies 14 (1988), s. 249—263. 

79 Angående begreppet "stark objektivitet", se Sandra Harding, "Rethinking Standpoint 
Epistemology: What is Strong objectivity?", i Linda Alcoffoch Elizabeth Potter (red.), Feminist 
Epistemologies (New York 1993). 
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