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1. Inledning 

1.1 Bakgrund

Inför valet 2010 väljer Sverigedemokraterna att  utse ”kampen mot våldtäkterna” till ”valets vikti-

gaste jämställdhetsfråga”.1  I sitt sommartal i Sölvesborg talar partiledaren Jimmie Åkesson om lan-

dets kvinnor som en av dem grupper ”som har fått se sin trygghet urholkas”.2 Han påstår att ”Sveri-

ge har störst andel våldtäkter i Europa, samtidigt som vi har bland den lägsta uppklarningsprocen-

ten.” Inför applåderande partianhängare berättar Åkesson att partiet kommer att  lansera en ”lands-

omfattande kampanj”. Målet med kampanjen är att exponera dem skyldiga: ”tryggheten för landets 

kvinnor måste öka och inte minst våldtäktsmännen och andra sexualförbrytare ska jagas med blå-

slampa.” Det är inte bara våldtäktsmännen Åkesson vill ställa till svars. Åkesson uttrycker förvå-

ning över ”hur förhållandevis lite energi som de partier och rörelser i Sverige som kallar sig femi-

nistiska har ägnat åt att belysa den här frågan.” Åkesson säger att  han har svårt  att se någon annan 

förklaring till ”tystnaden” än att ”man inom stora delar av etablissemanget betraktar den här frågan 

som oerhört känslig.” Frågan är enligt Åkesson känslig på grund av ”den starka koppling som finns 

till landets huvudlösa massinvandringspolitik.” Åkesson påstår ”att samtliga överfallsvåldtäkter i 

huvudstaden Oslo har begåtts av utomeuropeiska invandrare [...] och att invandrare från Afrika och 

Mellanöstern står för den största överrepresentationen […] ett mönster som återfinns i stora delar av 

Europa” och enligt Åkesson är ”något som är nödvändigt att erkänna och studera om vi ska kunna 

förstå och i slutändan också stoppa den nya våldtäktsvågen.” Åkesson kritiserar dem som ”kallar sig 

feminister och samtidigt  försvarar den här kravlösa invandrings- och integrationspolitiken.” De är 

enligt Åkesson en samlad grupp av radikala feministiska invandringsförespråkare som för vilket 

”avskaffandet av Sverige som en svensk nation [...] är en så viktig fråga att priset i form av ett antal 

tusen våldtagna svenska kvinnor om året är värt att betala.” Åkesson slår fast  att ”Sveriges feminis-

ter borde skämmas” och att ”invandringen från kulturellt avlägsna länder [...] måste begränsas kraf-

tigt.” Han förklarar att det han kallar ”radikala feminister” inte bara är partiet Feministiskt initiativ, 

utan de är en del av något större:

Jag tänker på hela den klick inom samhällseliten som på marxistiskt manér vill skapa konstlade motsätt-

ningar mellan män och kvinnor [...] förändra män och kvinnors beteenden på ett sätt som passar deras 

3

1 Sverigedemokraterna, Rapport från Sverigedemokraterna: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna!, Stockholm 2010. 
s. 2.

2 Jimmie Åkesson, Sommartal i Sölvesborg 2010, SD Webb-TV på youtube.com, 3/1 2011,
http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940 (2013-03-01).

http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940
http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940


verklighetsfrånvända och akademiska teorier [...] problematisera och bekämpa sådant som de allra flesta 
vanliga svenska män och kvinnor inte ser som något problem överhuvudtaget samtidigt som man förbiser 

och till och med bidrar till att förvärra många av dem problem som verkligen oroar eller försämrar livet 

för det här landets kvinnor.3

Han berättar i talet om den studie partiet ska göra på våldtäktsdomar och en rapport  som partiet 

kommer att lansera baserat på den studien.

  I en debatt  i SVT:s Agenda några dagar innan rapporten presenteras talar Åkesson om ”en 

våldtäktsvåg som sköljer över det svenska samhället”.4  Våldet är ”importerat”, anser Åkesson, ef-

tersom ”nästan hälften av våldtäkterna begås av utlandsfödda.” SD lanserar rapporten i en drama-

tisk presentation i sin valstuga några dagar efter TV-debatten. Detta väcker ett stort medieuppbåd 

bara några veckor innan valet. Rubriken på rapporten är: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna!5  

 Retorikvetenskaplig och diskursanalytisk forskning har visat hur människor med en annan 

etnisk bakgrund än vad som är norm i ett  samhälle, ibland medialt men särskilt  av vissa partier och 

grupper, beskrivs med metaforer som ger bilden av att de utgör ett överhängande hot.6  Det kan vara 

metaforer som till exempel beskriver det man kallar muslimen, juden, zigenaren, invandraren, in-

vandringen eller resultat från invandringen som en del av ett parasitangrepp, en invasion, en våg 

av kriminalitet, en våg av terror, en våg av grova våldsbrott eller en förorening av samhällets värde-

ringar. Dessa metaforer förenklar och polariserar i termer av vi som angrips och de som angriper. 

De för undan fokus från djupare analys och nyanserad förståelse av en företeelse och laddar den 

istället emotionellt och kategoriskt. De skapar också en stark identitet kring det vi som blir angripet. 

Identiteten blir det mänskliga, det humana, vi. Alla som inte är en del av identiteten blir de omänsk-

liga, de brutala, de andra. Dessa metaforer konstruerar ofta dem andra som underlägsna kulturellt, 

barbariska, i relation till den egna civiliserade identiteten men icke desto mindre ett reellt och över-

hängande hot. Metaforerna har inget namn på svenska men bland annat infestation metaphors och 

war metaphors är vanliga på engelska. Angreppsmetaforer skulle kunna vara en lämplig term på 

svenska. 

4

3 Jimmie Åkesson, Sommartal i Sölvesborg 2010, SD Webb-TV på youtube.com, 3/1 2011,
http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940 (2013-03-01).

4 Agenda, ”Debatt FI mot SD”, Sveriges television, 22/8 2010, hämtad från youtube.com,
http://www.youtube.com/watch?v=l-GnrPIJswM (2013-03-01).

5 Sverigedemokraterna 2010.

6 Se referenser i noter under rubriken ”tidigare forskning”.

http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940
http://www.youtube.com/watch?v=OjzOfsaM940
http://www.youtube.com/watch?v=l-GnrPIJswM
http://www.youtube.com/watch?v=l-GnrPIJswM


 När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 fick de 5,7 procent av folkets röster.7 

Partiet har vuxit i snabb takt. Endast mellan val har man kunnat se temporära nedgångar i partiets 

medlems- och röstantal. Partiet  har mer än fördubblat sitt röstunderlag från valet 2002 till valet 

2006 och detsamma i valet 2010.8  Idag slåss partiet, enligt flera opionsundersökningar, mot Miljö-

partiet om en reell vågmästarroll och att vara Sveriges tredje största parti.9  Tidigare forskning visar 

hur partiet har anpassat sin kommunikation efter vad som är accepterat under rådande politiska 

förutsättningar.10

 SD definierar idag sig själva som ”ett  socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.”11 

När SD har studerats har det oftast varit ur historiska eller mediala perspektiv. Detta är den första 

retoriska analysen av SD:s kampanj mot den nya våldtäktsvågen som undersöker strategi, motiv och 

funktioner hos denna kampanjs framträdande våldtäktsmetaforik.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen avser att  analysera SD:s kampanj mot den nya våldtäktsvågen från 2010 med syfte att ur 

ett  retoriskt perspektiv diskutera och analysera dess våldtäktsmetaforik. Dessutom kommer denna 

metaforik att spåras i media före och efter kampanjen i syfte att  undersöka hur metaforiken an-

vänds.

Frågeställningarna är: 

1. Vilka retoriska strategier utmärker SD:s kampanj mot den nya våldtäktsvågen?

2. Vilken retorisk strategi ligger bakom och vilka retoriska motiv och funktioner har SD:s bruk av 

metaforerna den nya våldtäktsvågen och våg av våldtäkter?

3. Vilka konnotationer bär våldtäktsmetaforiken på och hur kan dessa värderas ideologiskt  och mo-

raliskt?

I förlängningen hoppas jag min uppsats ska ge en fördjupad förståelse av hur angreppsmetaforer 

fungerar och vilka retoriska motiv de kan ha. Jag hoppas också bidra till förståelsen av hur befintli-

5

7 Valmyndigheten, ”Val till riksdagen - Röster”, http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html (2013-05-
01).

8 Ibid. 

9 Se exempelvis denna opionsundersökning från Novus publicerad i Expressen: 
Kristoffer Törnmalm, ”Lägsta stödet för Moderaterna sen förra valet”, Expressen 25/4 2013,
http://www.expressen.se/nyheter/lagsta-stodet-for-moderaterna-sen-forra-valet/ (2013-05-01).

10 Karl Ekeman, Folk och land hör nära samman En analys av stil, politisk berättelse och normalisering i Sverigedemo-
kraternas partiprogram, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet 2010.

11 Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas principprogram: antaget av Landsdagarna 2011 2011.

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
http://www.expressen.se/nyheter/lagsta-stodet-for-moderaterna-sen-forra-valet/
http://www.expressen.se/nyheter/lagsta-stodet-for-moderaterna-sen-forra-valet/


ga metaforers innebörd kan förskjutas över tid och hur politiska kampanjer kan såväl bidra till, som 

använda sig av, en sådan förskjutning. Jag hoppas också att min analys bidrar till en fördjupad för-

ståelse av SD:s ideologiska och kommunikativa praktik. 

1.3 Teori och metod

1.3.1 Metaforen

Metaforer anses ha den inneboende förmågan att överföra ett perspektiv på eller en inställning till 

en sak till en annan. Överföringen sker genom att kalla det ena för det andra.12  Till skillnad från 

jämförelsen så är inte övergången från det ena till det  andra uttalad. I en metafor sägs inte en om-

famning vara som solens värme som plötsligt träder fram bakom molnen, utan omfamningen är so-

lens värme, plötsligt framträdande bakom molnen. Där liknelsen ställer saker bredvid varandra för i 

första hand jämförelse så ställer metaforen saker på samma ställe, för jämförelse men också i för-

längningen kategorisk identifikation. På så sätt kan metaforen ses som en form av kondenserad lik-

nelse där en fusion sker mellan termerna. I ovan exempel en fusion av omfamningen och solens 

värme.13

1.3.2 Metaforers retoriska funktion

Kenneth Burke beskriver sitt begrepp ”terministic screen” genom att jämföra med bilder som tas av 

samma objekt men med olika filter. Precis som dessa filter förändrar bilden av verkligheten så för-

ändrar metaforerna vi använder hur vi ser och upplever verkligheten, i förlängningen påverkar de 

vad vi tänker om verkligheten. Filtret  fungerar både förstärkande för det som det släpper fram men 

också försvagande på det som inte släpps fram genom filtret. Samma sak gäller metaforer. Psykolo-

gen Jeffrey Scott Mio som skrivit mycket på ämnet har sammanfattat det hela såhär: 

metaphors can act as both filters that screen out much of the available information, leaving only the core 
ideas consistent with the metaphors, and as devices to collapse disparate information into smaller, more 

manageable packets.14 

6

12 Se exempelvis Jeanne Fahnestock, ”Tropes”, Rhetorical Style. The Uses of Language in Persuasion, Oxford: Oxford 
University Press 2011, s. 7.

13 Chaïm Perelman, Retorikens Imperium, Eslöv: Brutus Östlings bokförl. Symposion 2004, s. 143.

14 Jeffrey Scott Mio, ”Metaphors, politics and persuasion”, Metaphor: Implication and Applications, Jeffrey Scott Mio 
& Albert N. Katz (red.), Mahwah, NJ: Lawrance Earlbaum 1996, s. 130.



Metaforer har förmågan att bokstavliggöras (literalize) så att vi inte längre tänker på dem som jäm-

förelser mellan en term och en annan, utan som identiska med den andra termen. De gör det   svårare 

att  se saker ur olika perspektiv, eftersom de filtrerar bort vissa perspektiv och förstärker andra, utan 

att  den som använder dem behöver vara medveten om det. Den som använder uteslutande krigs, 

spel och stridsmetaforer istället för resemetaforer för debatt, dialog och argumentation, kommer i 

högre grad att försöka plocka hem poänger, angripa motståndarens ståndpunkter, få polletten att 

trilla ner hos publiken och försvara sina åsikter. Detta istället för att tillsammans med sin dialog-

partner (jämför resekamrat) ta sig vidare förbi motsättningar, utbyta erfarenheter på resans gång 

och nå nya insikter på vägen. Ett annat exempel är den begränsning som uppstår för den politiker 

som för ett krig mot drogerna. Den metaforen gör att viktiga politiska val som kan minska dödlig-

heten och följdverkningarna av drogmissbruket (som till exempel olika typer av statligt subventio-

nerade och kontrollerade sprutprogram) blir svårare att  ta till. Istället  kan krigsmetaforiken anses 

föda krigsåtgärder som i längden leder in i en strid som kan vara svår att vinna.15

1.3.3 ”Second Persona”

I Edwin Blacks artikel ”The Second Persona” förs perspektivet fram att det i varje text, förutom det 

ethos eller den persona som textförfattaren bygger upp  för sig själv, också byggs upp  en persona för 

publiken eller auditoriet. Second Persona är alltså den implicita publiken i texten.16  Konstruktionen 

av Second Persona berättar för oss vilken publik texten är avsedd för, baserat på vem som skulle 

kunna köpa dess premisser och slutsatser. Den berättar också för oss vilken sorts publik texten vill 

bidra till att skapa. Om läsaren börjar använda textens språk och metaforbruk, vilka värderingar är 

det som den då indirekt väljer att ta till sig?

1.3.4 Språket som handlande subjekt

En central utgångspunkt i denna uppsats är språkets förmåga att skapa och omskapa verklighet. 

Kenneth Burke skriver om språkets ”dramatistiska” egenskaper.17  Språket är inte bara deskriptivt, 

det är också performativt. Språket äger inte endast förmågan att benämna eller beskriva utan i detta 

benämnande och beskrivande, och i all språklig verksamhet, finns det  i olika hög grad ett element 

av handlande och skapande. Robin Tolmach Lakoff beskriver den moderna kampen om språkliga 

7

15 Thomas R. Burkholder & David Henry, ”Criticism of Metaphor”, Rhetorical Criticism. Perspectives in Action J.A 
Kuypers (red.), Lanham, MD: Lexington Books, 2009, s. 97-112.

16 Edwin Black, ”The second persona”, The Quarterly Journal of Speech vol. LVI April, 1970:2, s.109.

17 Kenneth Burke, ”Terministic Screens”, Language as symbolic action: essays on life, literature, and method, Berkeley, 
Calif: University of California Press 1966.



symboler (och socialt konstruerade maktförhållanden som verkar i denna kamp) i hennes bok The 

Language War.18  I Lingua Tertii Imperii beskriver Victor Klemperer hur den nazistiska propagan-

daapparaten sakta förändrade språklandskapet genom att  ord förlorade tidigare innebörder och lad-

dades med nya.19  Klemperer visade hur den nazistiska regimen lyckades förändra hur människor 

tänkte i linje med den nazistiska ideologin genom att  förändra ords betydelser. Detta skedde gradvis 

och smygande. Ett ofta återgivet citat från Klemperer illustrerar vad han menade: ”Ord kan vara 

som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett 

tag verkar giftet ändå.”20

 Black vill också föra fram ett nytt  perspektiv på retorisk kritik med moraliska och ideologis-

ka implikationer. Black betonar att han inte vill ändra på förhållandet att öppen kritisk analys går 

före värdering; en kritiker som bedömer sitt studieobjekt innan denne påbörjat analysen stänger en 

diskussion snarare än öppnar upp och motverkar därmed syftet för kritisk analys. Samtidigt påpekar 

Black att den kritik som inte har förmågan att värdera vår historia och placera den i sitt samman-

hang saknar udd.21 Dessutom så grundar sig rädslan för moraliska omdömen till viss del i en förut-

fattad mening av vad kommunikation är och hur den fungerar. Generellt ser vi på kommunikation 

som ett instrument, ett tveeggat svärd, som både kan utföra gott och ont. Det är inte kommunikatio-

nen i sig vi bedömer utan dess förmodade effekter. Ett retoriskt uttryck är dock inte ett neutralt ob-

jekt, utan ett värdeladdat subjekt som skapar och förändrar såväl den som kommer i kontakt med 

det, den som använder det, som den verklighetsbild som beskrivs.22 Eftersom en talare, eller en text, 

ofta vill framställa sig själv som en objektiv berättare, snarare än en subjektiv och selektiv bedöma-

re, är det inte alltid som dessa värdeladdningar går att spåra hos karaktärerna i ett förslag eller i to-

piker ur vilket argument för ett förslag hämtas. Särskilt inte om meningarna valts med omsorg för 

att  vinna bred anslutning såsom det kan vara i en politisk kampanj och kanske i ännu högre grad ett 

partiprogram.23 Som exempel ger Black metaforen bleeding hearts när den används för att beskriva 

dem som är för utökad välfärdslagstiftning i kontrast mot den mer explicita tesen att kommunister 

har infiltrerat högsta domstolen. Vad Black menar är att metaforen implicerar tesen och skapar den 

publik som är redo att ta den till sig. När en metafor brukas på det sättet i en diskurs så för den med 

8

18 Robin Tolmach Lakoff, The language war, Berkeley: University of California Press 2000.

19 Victor Klemperer, LTI – Tredje rikets språk: en filologs anteckningar, Göteborg 2006.

20 Klemperer 2006, s. 41. 

21 Black 1970:2, s. 109.

22 Chaïm Perelman, Retorik och Filosofi, ”Res Publica”, 1969:24, s. 56.

23 Black 1970:2, s. 109.



sig en hel uppsättning av värderingar och synsätt och då är det omöjligt att anse att  avsändaren eller 

texten där den brukas agerar som en ”neutral” part i diskussionen, oavsett hur argumentationen i 

övrigt ser ut.24

1.3.5 Retorisk kritik som experiment 

Utifrån detta prövar Black metaforen communism is cancer och ställer utifrån metaforens konnota-

tioner upp  vilka funktioner och motiv den har. Black åskådliggör vilken publik, vilket Second Per-

sona, som kan acceptera metaforens utgångspunkter och vilken ideologi denna publik kan knytas 

till. Black skriver att det han gör är en ”essay” i ordets ursprungliga betydelse, det vill säga ”an at-

tempt” eller ”endeavour”.25  Vad han gör är att han tar upp metaforens konnotationer och utvecklar 

resonemang utifrån dessa konnotationer. Black nyanserar och för in olika perspektiv men landar på 

varje punkt  i en tydlig karakteristik. ”Experiment” är ett lämpligt ord på svenska för det Black gör. 

Metodiken är att utifrån metaforen experimentera med dess konnotationer. Det är också den typen 

av retoriskt experiment jag vill använda för att synliggöra strategier och motiv bakom våldtäktsme-

taforiken.

1.3.6 Form är innehåll, innehåll är form

En annan utgångspunkt är att form och innehåll är intimt förknippade. De går inte att skilja åt på det 

sätt som vi till vardags gör när vi talar om något som bara retorik  eller tomma ord, i vacker skep-

nad. Utöver detta formar (och delvis avslöjar) våra (medvetna eller omedvetna) ordval våra tankar, 

inställningar och utgångspunkter.26  Det är därför som den retoriska metaforanalysen inte är ett sta-

tistiskt räkneexempel, det är inte antalet metaforer i ett retoriskt uttryck som avgör dess relevans för 

metaforanalys. Istället handlar det om hur metaforerna samspelar med det retoriska uttrycket  och 

vad de framför för gemensam syn på verkligheten.27 

 Det är ovanstående som är den teoretiska och metodologiska utgångspunkten för denna upp-

sats. Med dessa perspektiv kommer jag betrakta och analysera uppsatsens material. 
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24 Se exemplet med talaren som använder en pejorativ term för att referera till svarta. 
Black 1970:2, s. 112-113.

25 Black 1970:2.

26 Chaïm Perelman, ”Retorik och Filosofi”, Res Publica 1969:24 s. 56.

27 Se exempelvis skillnaden mellan de tal som tas upp i: Thomas R. Burkholder & David Henry 2009, s. 111.



1.4 Material och avgränsningar

Uppsatsen analyserar material kopplat till SD:s kampanj mot ”den nya våldtäktsvågen” 2010 och 

debatten kring den.28 Fokus i analysen ligger på debatten i SVT:s Agenda och den efterföljande pre-

sentationen av rapporten i SD:s valstuga. Själva våldtäktsrapporten tas också upp. Signifikanta ele-

ment i debatt- och nyhetsartiklar som publicerades från olika parter i anslutning till kampanjen tas 

upp. Jimmie Åkessons tal inför kampanjen, som togs upp i inledningen, har ingen central plats i 

uppsatsen på grund av att det inte fick särskilt stor spridning, endast enstaka medier skrev om talet. 

Åkessons intervju i BBC Hardtalk utesluts dels av utrymmesskäl och dels för att  den ägde rum en 

tid efter kampanjen när SD redan kommit in i riksdagen. För att skapa en bild av mediernas roll i 

konstruktionen av våldtäktsmetaforiken har jag tittat historiskt och fram till idag på en stor mängd 

artiklar och blogginlägg som tar upp metaforen våg av våldtäkter och våldtäktsvåg på svenska. Den 

engelska motsvarigheten är termen rape wave (jihad wave förekommer också) och på svenska är det 

också vanligt med våldtäktsepidemi, på norska används voldtektsbølge i många artiklar. Jag har av 

utrymmesskäl inte kunnat analysera samtliga av dessa termer. Istället har jag valt att fokusera på 

våldtäktsvåg, våg av våldtäkter och även tagit upp  våldtäktsepidemi. Detta eftersom de förekommer 

som uttryck i debatten, rapporten eller i presentationen och därför kan anses vara en del av kampan-

jen. Det betyder att  uppsatsen avgränsar sig till att främst handla om SD:s kampanj i den svenska 

kontexten även om ett norskt exempel tas upp av just den anledningen att det nämns av SD i sam-

band med kampanjen. Avgränsningen i artiklar har gjorts med hjälp av Googles sökalgoritmer ge-

nom att söka på termerna våg av våldtäkter och våldtäktsvåg. Artiklar som kommer högst  upp  kan 

antas komma från dem största bloggarna och nyhetssajterna med flest läsare och som har fått flest 

antal länkningar från andra sidor. Jag har gått 20 sidor bak och därmed gått  igenom 200 länkar på 

respektive term. Jag har också sökt på ”våg av” för att  undersöka vilka artiklar med vilka typer av 

vågmetaforer som dyker upp. Allt material jag kunnat hitta där våldtäktsmetaforiken förekommit i 

etablerad media i och utanför Sverige är inkluderat, inte som direkt studieobjekt, men som jämfö-

relsematerial för att titta på hur metaforen brukas medialt  före och efter kampanjen. Totalt handlar 

det om ett 40-tal artiklar i etablerade medier med antingen termen våldtäktsvåg eller våg av våldtäk-

ter därtill tillkommer ett  stort antal texter och blogginlägg som valts ut  baserat på kriterierna: 1. 

Historiskt signifikant i samband med SD:s kampanj mot den nya våldtäktsvågen. 2. Etablerad eller 

alternativ medieaktör med genomslagskraft och publik. 3. Uppmärksammad i sociala medier. Syftet 
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28 Sverigedemokraterna kallar själv initiativet för en ”kampanj mot den nya våldtäktsvågen”, till exempel i rapporten 
Sverigedemokraterna 2010.



med denna avgränsning att ta fram uttryck som kan antas haft påverkan och genomslag i den all-

männa diskursen och påverkat bilden av våldtäktsmetaforiken. I den del av analysen som tittar på 

våldtäktsmetaforikens konnotationer kommer jag också att exemplifiera med några konkreta mate-

rial, citat och uttalanden som anknyter till dessa konnotationer. Dessa exempel kommer vara delvis 

ur annat material från och om SD men jag kommer också anknyta till exempel ur tidigare forskning. 

Detta för att pröva om resonemangen kring funktioner, motiv och strategier är i linje med sådana 

jämförelser. 

1.5 Tidigare forskning

1.5.1 Definition av partiets ideologi

Det finns olika perspektiv på hur SD ska definieras som parti. Karolina Broberg har skrivit om SD:s 

principprogram fram till 2003 ur statvetenskaplig synvinkel.29  Mats Lindberg, professor i statsve-

tenskap, har skrivit om SD retoriskt och ideologiskt, med historiska kopplingar.30 Stieg Larsson och 

Mikael Ekman har beskrivit SD:s historia och ursprung i Sverigedemokraterna: den nationella 

rörelsen.31 Anna-Lena Lodenius har gjort  en liknande granskning i antologin Högerpopulismen – en 

antologi om Sverigedemokraterna.32 Nyligen kom historiejournalisten Henrik Arnstads bok Älskade 

Fascism. Arnstad använder sig av internationell forskning för att föra fram tesen att SD och andra 

liknande ”ultranationalistiska” partier är en del av en ny form av fascism anpassad för vår moderna 

tid.33  Studerar man dessa verk ser man att det fortfarande råder olika perspektiv när det gäller att 

benämna och kategorisera Sverigedemokraternas ideologi.

1.5.2 Analyser av SD ur retoriskt perspektiv

Eva Kopito har skrivit en C-uppsats där hon analyserat den debatt mellan Jimmie Åkesson och 

Gudrun Schyman som också är ett av föremålen för analys i denna uppsats. Uppsatsens fokus är på 

likheter och skillnader i bruk av retoriskt övertygande medel och språklig stil. Utgångspunkten är 
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29 Karolina Broberg, Stollar, stenålderspolitiker eller kanske farliga terrorister? En studie av Sverigedemokraternas 
partiprogram 1988-2003, C-uppsats i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2006.

30 Mats Lindberg, ”En ny sorts nationalsocialism”, Nerikes Allehanda 2010-10-11.

31 Stieg Larsson & Mikael Ekman, Sverigedemokraterna den nationella rörelsen, Stockholm 2001.

32 Anna-Lena Lodenius, ”Sverigedemokraternas framväxt och historia”, Håkan Bengtsson (red.) Högerpopulismen – en 
antologi om Sverigedemokraterna, Stockholm 2009.

33 Henrik Arnstad, Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia, Norstedts, Stockholm 2013.



den klassiska retorikens begreppsapparat.34  En tidig uppsats som tittat på SD ur ett retoriskt per-

spektiv är skriven av Daniel Larsson för Lunds universitet.35 Fokus i uppsatsen ligger även här på 

den klassiska retorikens begreppsapparat i allmänhet och dispositio i synnerhet. Den mest  omfat-

tande och ambitiösa retoriska analysen av SD:s språkbruk jag har funnit är skriven av Karl 

Ekeman.36 Ekeman visar hur en medveten ”normalisering” av SD:s språk genomdrivits i deras prin-

cipprogram genom åren fram tills 2010 när Ekeman skrev uppsatsen. Ett stort skifte skedde enligt 

Ekeman i principprogrammen 2003/2005 där ”en helomvändning av stil och politisk berättelse” 

skedde.37  Ekeman visar att  SD har använt sig av ”extrema metaforer” som målar upp en bild av ett 

land som står inför undergång eller frälsning tidigt i sin historia men att dessa sedan successivt för-

svinner ur principprogrammen.38  Annika Hamrud har skrivit en C-uppsats om SD:s användning av 

begreppet svenskfientlighet.39  William Albrecht har skrivit en C-uppsats om SD:s kriskommunika-

tion efter händelserna i Utöya.40 Piotr Borge har också tittat på kriskommunikation hos SD men då 

efter den så kallade ”järnrörsskandalen”.41  Det har också gjorts två retoriska analyser med olika 

perspektiv om SD:s valfilm 2010.4243  Slutligen har jag också funnit en retorisk analys där två parti-

program jämförs.44
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34 Eva Kopito, Gudrun Schyman vs. Jimmie Åkesson - en modern retorikanalys, C-uppsats framlagd vid Humanistiska 
fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet 2011.

35 Larsson & Ekman 2001.

36 Ekeman 2010.

37 Ekeman 2010, s. 44.

38 Ekeman 2010, s. 21.

39 Annika Hamrud, Sverigedemokraternas användning av begreppet ”svenskfientlighet” – en diskursanalys, C-uppsats 
framlagd vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola 2011.

40 William Albrecht, ”Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande demokratiska värden”: En narrativ 
analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter Utöya, C-uppsats framlagd vid Institutionen för kultur och 
lärande, Södertörns Högskola 2012.

41 Piotr Borge, Sverigedemokraternas kriskommunikation i samband med ”järnrörsskandalen”: Att inta en offerposi-
tion, C-uppsats framlagd vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola 2013.

42 Fredrik Söder, ”Vi beklagar att politisk censur förekommer i Sverige”: en retorisk analys av Sverigedemokraternas 
strategier vid lanseringen av deras valfilm 2010, C-uppsats framlagd vid Institutionen för kommunikation, IT medier 
och IT, Södertörns högskola 2011.

43 Caroline Andréasson & Sara Bennani Ziatni Carlsson, Hets mot folkgrupp? En retorisk och semiotisk studie av Sveri-
gedemokraternas valfilm 2010, C-uppsats framlagd vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads uni-
versitet 2011.

44 Johan, Falkman, Sverigedemokraternas partiprogram - en retorisk jämförelse, C-uppsats framlagd vid Humanistiska 
fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet 2011.



1.5.3 Analyser som specifikt tar upp angreppsmetaforer

Jag har inte funnit några vetenskapliga analyser som specifikt tar upp angreppsmetaforer hos SD. 

Däremot har en rad gjorts på tidigare historiska epoker, och några stycken på modern diskurs. Den 

tidigare forskningen gör tydligt att det finns många former av krigs- och angreppsmetaforer. De är 

vanligt förekommande i rasistisk, fascistisk och främlingsfientlig diskurs och i media rörande krig 

eller naturkatastrofer. De har delvis skilda men på många punkter också liknande funktioner. De har 

den av ett tydligt hot och en tydlig fiende (av vilket alla andra problem är konsekvenser och alla 

andra fiender är delar av) konstruerande funktionen.45 Skapandet av det  överlägsna vi vars trygghet, 

välfärd och säkerhet hotas av dem förvisso underlägsna, men icke desto mindre farliga, 

angriparna.46  Den av dem andra stigmatiserande, bestialiserande och avhumaniserande effekten.47 

Förmågan att förklara hur något kan vara lägre stående och samtidigt vara ett hot.48  Att skapa en 

glidning i innebörd som laddar vissa termer anknytna med den andre till pejorativa konnotationer.49 

Att i kombination med ett polariserat samhällsklimat bidra till att göra förebyggande restriktion, 

proaktiv isolering, avhysning och i historiskt extrema fall utrotning till tänkbara, rentav logiska, 

alternativ.50 Att  effektivt föra fram grundlösa påståenden genom att spela på populära föreställning-

ar och ladda dessa med nya organiska innebörder.51 Att skapa sammanhållning och avleda från dju-

pare diskussioner genom att förvrida och förenkla olika faktorer som ligger bakom en företeelse.52 
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45 Se exempelvis: Robert L. Ivie, ”Fire, Flood, and Red Fever: Motivating Metaphors of Global Emergency in the Tru-
man Doctrine Speech”, Presidential Studies Quarterly, vol. 29, 1999:3, s. 570-591.

46 Se exempelvis: Robert L. Ivie, ”The Metaphor of Force in Prowar Discourse: The Case of 1812”, Quarterly Journal 
of Speech, vol. 68, 1982, s. 253.

47 Se dessa tre exempel:
Andreas Mussolf, ”What role do metaphors play in racial prejudice? The function of antisemitic imagery in Hitler's 
Mein Kampf”, Patterns of Prejudice, vol. 41, 2007:1, s. 21-43. Otto Santa Ana ”‘Like an animal I was treated’: anti-
immigrant metaphor in US public discourse” Discourse and Society, vol. 10, 1999:2, s. 191-224. Sharoni, Denise, Litt-
le, ”Death at the hands of persons known”: Victimage rhetoric and the 1922 dyer anti-lynching bill, (diss.) Indiana: 
ProQuest Dissertations and Theses, UMI Dissertations Publishing 2005.

48 Se exempelvis: Uli Linke, ”Gendered Difference, Violent Imagination: Blood, Race, Nation”, American Anthropolo-
gist New Series, vol. 99, 1997:3, s. 559-573.

49 Se exempelvis: Little, 2005.

50 Se exempelvis: J. David, Cisneros, ”Contaminated Communities, The Metaphor of ‘Immigrant as Pollutant’ in Media 
Representations Of Immigration”, Rhetoric & Public Affairs, vol. 11, 2008:4 s. 569-602.

51 Se exempelvis: Ahmad Sahlane, ”Metaphor as rhetoric: newspaper Op/Ed debate of the prelude to the 2003 Iraq 
War”, Critical Discourse Studies, vol. 10, 2013:2, s. 154-171.

52 Se exempelvis: Dita Trčková, ”Multi-Functionality of Metaphor in newspaper Discourse”, Brno Studies in English, 
vol. 37, 2011:1, s. 139-151.



2. Analys

Uppsatsens analysdel är uppdelad i två delar. I den första delen undersöks våldtäktsmetaforiken i 

förhållande till SD:s kampanj och dess mediala kontext. I den senare delen analyseras metaforens 

karakteristiker och hur dessa kan värderas ideologiskt och moraliskt.

2.1 Del ett, våldtäktsmetaforiken i förhållande till SD:s kampanj

Jag kommer här att undersöka våldtäktsmetaforiken i förhållande till SD:s kampanj och den mediala 

kontexten som kampanjen mot den nya våldtäktsvågen bedrevs i. 

 Vågor används ofta i metaforer som beskriver sociala förändringar. Det ligger i flera av våra 

olika perspektiv på historia att betrakta politisk utveckling, ideologiers framfart, som nya vågor som 

sköljer in över befintliga föreställningar och bidrar till någon form av utveckling eller förändring. 

Ett tydligt exempel är den feministiska rörelsens historia som man ofta talar om som den ”första 

vågen” och den ”andra vågen”. Ändå finns det en skillnad mellan en våg av konservatism, eller en 

våg av liberalism å den ena sidan och en våg av politisk terror å den andra. De två tidigare är ut-

tryck för en förändring som beroende på kontext och läsare kan fyllas av såväl hoppfulla som hot-

fulla bilder. Den senare metaforens konnotationer är mer förutbestämda som hotfulla. Dita Trčková 

har tittat på nyhetsartiklar kring naturkatastrofer, bland annat efter tsunamin i Indiska oceanen 2004 

och orkanen Katrina 2005. Trčková visar hur dessa naturfenomen beskrivs organiskt i termer av 

djur, monster och krig. 

Instead of revealing that the waves and the wind move because of geophysical forces, the newspapers 

portray the natural phenomena as having a desired goal, a target – to hurt and kill people, and cause 
damage to their property. To intensify the negative portrayal of the tsunami and the hurricane even more, 

newspaper discourse constructs the notion of the natural phenomena as punishing people [...].53

Trčková drar slutsatsen att dessa metaforer förenklar verkligheten, gömmer bakomliggande politis-

ka och ekonomiska orsaksförhållanden och polariserar världen genom att skapa dramatiska berättel-

ser som spelar på läsarnas känslor. På så sätt tjänar de ett ideologiskt syfte i skapandet av samman-

hållning samtidigt som de avleder från djupare diskussion kring dem verkliga orsakerna bakom 

katastroferna.54
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53 Dita Trčková, 2011:1, s. 144.

54 Dita Trčková, 2011:1, s. 139-151.



2.1.1 Vågmetaforen i svenska artiklar

Söker man på ”våg av” på Google dyker ett  stort  antal artiklar upp med olika vågmetaforer.55  Mer 

eller mindre neutrala eller positivt laddade uttryck som våg av händelser, våg av teknikbolag och 

våg av kostymfilmer och våg av tolerans förekommer.56 De flesta av dem har dock negativa konno-

tationer som till exempel: ”Våg av cykelstölder i Sörmland”.57  ”Våg av vinterkräksjuka”.58  ”Våg 

av bombdåd”.59 ”Våg av mobilstölder”.60  ”Våg av lurade romer till Sverige”.61 I många artiklar fö-

refaller det handla om hyperbolisk förstärkning i rent dramatiskt syfte. Det är intressant att notera 

bredden och omfattningen av olika former av vågmetaforer i mediala sammanhang, även om de 

flesta handlar om negativt laddade företeelser. Att dessa metaforer så ofta förekommer direkt i ru-

brik eller ingress säger också något om det mediala klimatet  där det gäller att fånga läsarens intresse 

bland bruset. Rädsla eller hot är uppenbarligen ett vanligt förekommande medel för detta. 

2.1.2 Betydelsen av en auktoritet för ryktesspridning

I april 2009 gick Hanne Kristin Rohde som är ”leder ved Oslo-politiets volds- og sedelighetssek-

sjon” ut till media med påståendet att ”samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre 

årene er [...] begått av ikke-vestlige innvandrere.”62  En förklaring till varför Rohdes uttalande är så 

väl spritt och tas upp i SD:s våldtäktsrapport  är förstås källan och auktoritetens starka ethos. Det 

finns ingen tydlig agenda, inget skönjbart motiv, bara en högt uppsatt kvinna som bryr sig mer om 
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55 Sökning vid två tillfällen den 15 maj 2013 och 20 maj 2013.

56 Dan Vikman, ”David Moyes tar över i Manchester United”, Gurufans 10/5 2013,
http://gurufans.com/sv/fotboll/england/david-moyes-tar-over-i-manchester-united (2013-05-20). Helena Lindblad, ”The 
great gatsby inleder våg av kostymfilmer”, DN 15/15 2013, 
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/the-great-gatsby-inleder-vag-av-kostymfilmer (2013-05-20). Britt-Lena Ekström, 
”Ny våg av teknikbolag kan ge tusentals jobb”, SR 11/5 2013, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5530306 (2013-05-20). Jon Weman, ”Våg av tolerans i 
Uruguay”, Fria tidningen 9/4 2013, http://www.fria.nu/artikel/97315 (2013-05-20).

57 Per Thyrén, ”Våg av cykelstölder i Sörmland”, SR 16/5 2013, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5535654 (2013-05-20).

58 Roland Zuiderveld, ”Ny våg av vinterkräksjuka”, SVT 6/5 2013,
http://www.svt.se/nyheter/article1202606.svt (2013-05-20).

59 TT, ”Våg av bombdåd i Irak”, Expressen 1/5 2013, 
http://www.expressen.se/nyheter/vag-av-bombdad-i-irak/ (2013-05-20).

60 Johanna Edström, ”Ligor bakom våg av mobilstölder”, Mitti Stockholm 5/5 2013, 
http://www.mitti.se/?p=45117 (2013-05-20).

61 Ola Westberg, ”Våg av lurade romer till Sverige”, DN 4/3-2010, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vag-av-lurade-romer-till-sverige (2013-05-20).

62 NTB, ”Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo”, Dagbladet 15/4 2009, 
http://ipad.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/ (2013-05-20).
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andra kvinnor än sitt rykte. Därför vill hon ”ta bladet fra munnen i utlendingsdebatten”.63 I artikeln 

tas det upp  att  det  är gärningsmän med ”kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer 

statistikken.”64  Det påstås också att ingen ”av anmeldelsene involverer etnisk norske gjernings-

menn.” (NTB). Våldtäkterna beskrivs som kännetecknade av ”trusler eller bruk av grov vold.” 

(NTB). Källor citeras vars uttalanden tolkas som att ”politikerne er redde for å gripe fatt i proble-

met.” (NTB). Samma sak som SD avser när de talar om klarspråk, det vill säga att  fakta förtigs för 

att  folk är rädda för att  anses vara rasister. Rohde är inte heller rädd för att säga det som SD och 

andra liknande partier säger. Enligt Rohde ligger kulturella orsaker bakom våldtäkterna (NTB). I en 

intervju med norsk TV får Rohde ytterligare en gång frågan om det  finns några tillfällen där etniska 

norrmän begått  överfallsvåldtäkter. Hon upprepar att några sådana tillfällen inte har förekommit 

(NTB). Rohde talar i sina uttalandet om ”vi anser” och gör därmed uttalandet inte enbart i egenskap 

av hennes personliga auktoritet, utan hos auktoriteten och trovärdigheten hos polisen i Oslo (NTB). 

I min sökning finner jag inga etablerade svenska medier som tar upp Rohdes uttalande. I mars 2010 

intervjuas Rohde i Netteavisen angående sitt uttalande tidigare året innan. I artikeln kommer det 

fram att initiativet till utspelet var hennes eget. Hon backas upp av sin chef för att hon, som chefen 

uttrycker det, ”tagit bladit  från munnen i invandrardebatten”.65  Ordet ”utlendningar” (utlänningar) 

förekommer tio gånger i artikeln. Varje gång föregås det av ordet ”kriminelle”.66  Trots att svenska 

tidningar varit restriktiva har uppgifterna fått stor spridning. SvD:s ledarskribent Per Gudmundsson 

bidrog till spridningen i en artikel med titeln: ”Brottsligheten bland invandrare borde oroa alla 

partier”.67 Artikeln skrevs i juni 2011. Gudmundsson tar bland annat upp siffrorna om överfallsvåld-

täkterna i Oslo. Samma år, någon månad innan Gudmundssons ledare, la den norska polisen fram en 

egen rapport.68 I den framkom det att uppgifterna om ”samtliga våldtäkter på tre år” byggde på sex 

våldtäkter begångna av fem personer. Två av dessa var mycket  unga och två hade psykiatriska dia-

gnoser. Därtill fanns det bland dem 41 förekommande misstänka överfallsvåldtäkterna åtta gär-
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ningsmän som av offren beskrivits som ”etniskt norske”.69  Polisens egen helhetsbild är en helt an-

nan än den Rohde, Gudmundsson och norsk media gett intryck av:

Når man bryter voldtektsanmeldelser ned på type voldtekt og identifiserte mistenkte/siktedes landbak-
grunn, nærmer man seg et nyansert bilde av forholdet mellom voldtekt og etnisitet. Grove generalisering-

er som har gitt inntrykk av at voldtektsmenn kun er utlendinger – og i hovedsak muslimer - viser seg 
utilstrekkelige og feilaktige [...].70

Rapporten slår också fast att  en majoritet av dem misstänkta gärningsmännen i våldtäktsfall hade 

bakgrund i Norge, Europa, USA och Asien.71  Rapporten konstaterar att påståendena ”om at alle 

overfallsvoldtekter begås av utlendinger støttes dermed av disse tallene, skjønt basisen for uttalelsen 

er liten og utvalget spesielt.”72  Polisen går inte ut med någon dementi, rättelse eller förtydling. Ing-

en förklarar att 41 överfallsvåldtäkter i själva verket var sex våldtäkter av fem gärningsmän. Ingen 

förklarar att minst åtta gärningsmän som beskrivits som etniskt norska kommit undan. Gudmunds-

son tar upp  uttalandet i sin ledare i alla fall. I min sökning har jag bara hittat en artikel i media i 

Sverige och en artikel från en norsk nyhetssajt  som tagit upp  detta.73  Rohde går ut  igen året därpå 

och pratar om en dramatisk ökning i en artikel med titeln ”Dramatisk voldtektsbølge i Oslo”. Hon 

påpekar att det inte är någon ny  utveckling: ”Det er i tråd med en trend vi har sett de senere årene 

og fra tidligere erfaringer.”74 Ingenting sägs om polisens egen rapport. En annan sak som är intres-

sant är att polisens egen rapport  utesluter dem kulturella förklaringsmodeller som Rohde talade om 

och som hennes chef ansåg var så angeläget att våga ta upp:

overrepresentasjonen av personer med minoritetsbakgrunn for flere av voldtektstypene ikke kan tolkes 

som er resultat av at fremmed kultur er en årsaksforklaring for voldtekt. Anmeldelser gjelder kun et fåtall 
av de voldtekter som skjer og anmeldelsestilbøyeligheten er ikke lik overfor gjerningsmenn med norsk og 

annen landbakgrunn. Videre tilsier grundig kvantitativ forskning at den statistiske forskjellen i kriminell 
adferd mellom etniske grupper forsvinner dersom man kontrollerer for sosioøkonomiske forhold persone-
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ne har vokst opp med her til lands.75

Drygt ett år efter polisens rapport gör norska regeringen ett uttalande där man bestämmer sig för 

införa introduktionskurs för invandrare som ett led i att ”bekjempe voldtekt”.76 

 Detta exempel illustrerar på ett tydligt sätt hur trovärdigheten hos en auktoritet kan missbru-

kas, hur rykten kan spridas, hur myter kan skapas, hur media kan sakna källkritik, hur en uppgift 

kan få genomslag och i slutändan ha politisk inverkan trots att  själva källan till myten också är käl-

lan till dem fakta som motsäger myten.

2.1.3 Det mediala bruket av våldtäktsmetaforiken före och efter kampanjen

Mina sökningar på termerna våg av våldtäkter och våldtäktsvåg med datum inställt före och efter 

Sverigedemokraterna påbörjade sin kampanj visar att antalet artiklar som jag hittade i etablerade 

medier med någon av termerna var något fler efter kampanjen. Inga av artiklarna innan kampanjen 

kopplade våldtäkter till invandring, eller tog upp huruvida invandring hade med någon våldtäktsvåg 

att  göra medan flera gjorde det efteråt. En majoritet av dessa artiklar ifrågasatte och kom med mot-

argument mot SD:s bild. Sveriges Radios valbevakning Sanningsmätaren är det enda program i 

etablerad media som delvis köper SD:s bild och framställer den som sann.77  Bland dem som dömde 

ut rapporten, existensen av en ny våldtäktsvåg och slutsaterna kring kulturella faktorer som avgö-

rande fanns bland annat SvD:s faktakoll och Jerzy Sarnecki professor i kriminologi.78 Även Brotts-

förebyggande rådet gick ut och avfärdade SD:s slutsatser som ovetenskapliga.79 I Jimmie Åkessons 

svar till Jerzy Sarnecki, som alltså dömt ut rapporten, så vänder Åkesson på argumentet om socio-

ekonomiska faktorer till sin egen fördel: 

Inget politiskt block i något europeiskt land har lyckats hitta ett recept mot de integrationsproblem som 

genererar den låga socioekonomiska status bland invandrarna och som i sin tur sägs vara förklaringen till 
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att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade som våldtäktsmän.80

Åkesson fortsätter alltså att  vidhålla att det finns en ny våldtäktsvåg, att invandrare är mer brottsbe-

nägna på grund av kulturella faktorer och att vissa grupper är särskilt våldtäktsbenägna på grund av 

sin kvinnosyn, samtidigt argumenterar han för att  det inte spelar någon roll om Sarnecki har rätt i att 

socioekonomiska faktorer förklarar större delen av överrepresentationen i brottsstatistiken. Invand-

ringen måste minska ändå eftersom ”massinvandring genererar fler våldtäkter” oavsett om detta 

sker på grund av socioekonomiska eller kulturella faktorer resonerar Åkesson.81  Vad Åkesson gör 

här är intressant, han använder sig av Sarneckis argumentation om socioekonomiska faktorer för att 

stärka sitt  eget argument om att invandring resulterar i fler våldtäkter. Åkesson använder sig av fö-

reställningen att generös invandringspolitik under alla omständigheter är dömd till att föra med sig 

problem med segregation och socioekonomiska klyftor. Premissen är att detta beror primärt på mi-

grationspolitik, inte på exempelvis arbetsmarknad, finans- eller skattepolitik.

2.1.4 Den främmande våldtäktsmannen

I flera artiklar såväl innan som efter kampanjen förekommer det att våldtäktsvågen är något som 

inte bara drabbar enskilda kvinnor, utan den stad, det land eller den grupp de tillhör.82  Tidningarna 

skriver om våldtäkterna som en drabbande företeelse som skakar orten och i vissa fall sveper över 

landet.83  Gemensamt för artiklarna såväl innan som efter kampanjen är att  när termen används i ny-

hetsartiklar i etablerade medier så läggs fokus på utomhus- och överfallsvåldtäkter. Ibland proble-

matiseras detta, men då i ingress eller brödtext, inte i rubrik. I rubrikerna beskrivs våldtäktsvågen 

som något som drabbar, sköljer, sveper, eller skakar och bakom dåden står den främmande våld-

täktsmannen som plötsligt  överfaller offret. En skillnad är att det bland artiklarna efter kampanjen 

dyker upp debattartiklar och insändare som ifrågasätter bilden av en ny våldtäktsvåg. De problema-

tiserar våldtäktsfrågan genom att till exempel peka på att  majoriteten av alla våldtäkter aldrig an-
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mäls och att många av dessa fall är våldtäkter där offer och förövare känner varandra väl.84  Den 

typen av våldtäkter uppmärksammas dock sällan vilket Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksför-

bund tar upp i deras debattartikel ”Våldtäktsvåg i Sverige varje dag”.85 Det är noterbart att här är det 

istället mediarapporteringen som beskrivs med egenskaperna hos en våg som översköljer unga tjejer 

med en felaktig hotbild och gör att de riskerar att inte anmäla om de blir utsatta för en våldtäkt av 

någon som inte passar mediebilden av en främmande våldtäktsman. Om man ska tro den samlade 

mediala bilden så är överfallsvåldtäkter ett  större problem än relationsvåldtäkter. Det är trots allt 

dessa våldtäkter som beskrivs som att de ”skakar landet” och ”drabbar” städerna. Våldtäkter på ga-

torna är ett samhällsproblem som media gärna tar upp. Våldtäkter i hemmen är något som inte före-

faller granskas lika nära . Även artiklar som ifrågasätter bilden av den främmande våldtäktsmannen, 

rekonstruerar den i den mediala kontext de hamnar. Ett exempel är en lång artikel från två psykolo-

ger med titeln ”Älskade barn blir inte våldtäktsmän” som tar upp  psykologiska aspekter och efter-

frågar mer stöd.86 I ingressen som förmodligen inte är skriven av artikelförfattarna utan av tidningen 

finns det dock där: ”senaste tiden har Stockholm drabbats av en våg av utomhusvåldtäkter.”87

Ett tänkbart motiv till detta är förstås att det väcker uppmärksamhet och säljer tidningar, bras-

kande rubriker med andra ord. Ett annat är att journalister och redaktörer har samma behov av för-

enkling om orsakerna bakom vålds- och sexualbrott som alla andra. Bilden av den främmande våld-

täktsmannen förenklar vår bild av vem som är våldtäktsman och varför våldtäkter sker. Precis som 

det Trčková visar gällande naturkatastrofer så förenar den oss mot dem avskyvärda händelserna och 

gör att vi inte behöver förstå eller förklara. Häri ligger kanske den främsta anledningen till varför 

metaforen är såpass kraftfull; den spelar på vårt behov av att undvika att prata om det våld mellan 

fyra väggar och i nära relationer som vi vet existerar i vårt samhälle. Den skapar en samhällig dis-

kurs kring våld och våldtäkt där vi kan delta utan att  vara obekväma; där vi kan visa vår avsky utåt 

mot dem andra, de främmande våldtäktsmännen, istället för att vända våra blickar in mot våra egna 

familjer, släkter och anhöriga. 

2.1.5 Kampanjen, debatten i SVT:s Agenda

I samband med valet 2010 har SD som sagt svårt  att komma fram. De får inte delta i debatter på 
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samma villkor som övriga partier, däremot uppstår kort tid innan valet en möjlighet när SD får de-

battera mot ett  annat parti som som befinner sig utanför riksdagen: Feministiskt initiativ. Såväl in-

nan som efter debatten pågår en diskussion om vad FI eller SD har att vinna på en sådan debatt. 

Schyman själv skriver en debattartikel där hon uppmanar fler att ”ta debatten” med SD.88  Flera de-

battörer poängterar såväl innan som efteråt  att partierna knappast kan vinna röster från varandra.89 
Båda partiledarna möts i debatt i TV-programmet Agenda. Temat är jämställdhet och Schyman vill 

prata om våldtäkter utifrån genusfrågor och Jimmie Åkesson vill prata om samma fråga fast utifrån 

invandring. Schyman inleder diskussionen med att  poängtera att det är bra att vi ser en ökad anmäl-

ning av våldtäkter. Åkesson inleder med orden: ”Vi kommer att presentera ett fullständigt åt-

gärdsprogram mot våldtäktsvågen. Vi ser ju, precis som Gudrun sa, en våldtäktsvåg som sköljer 

över det  svenska samhället [...] Sverige har flest anmälda våldtäkter i hela Europa näst flest i hela 

världen.”90  Debatten fortsätter och Schyman poängterar att hon inte håller med i bilden av någon 

våldtäktsvåg utan lyfter fram skäl som hon menar föreligger för varför Sverige har en hög andel 

anmälda våldtäkter jämfört med andra länder och pratar om ”globala könsstrukturer” som tar sig 

uttryck på olika sätt i olika länder. Hon beskriver det som en ”sakta men säker ökning.”

 Åkesson avbryter Schyman genom att visa en bild på en beslöjad kvinna som är dömd i Iran 

till att stenas. Fallet  hade under året  varit uppmärksammat och omdebatterat. Det hade skrivits om i 

i flera internationella medier, bland annat BBC, Time Magazine och The Guardian.91  Även män-

niskorättsorganisationer som till exempel Human Rights Watch hade tagit upp fallet.92  Någon djup 

kunskap om nyanserna i fallet fanns förmodligen inte i de breda folklagren, men kvinnans ansikte 

hade förekommit i de flesta stora tidningar och nyhetsmedier med fokus på det inhumana straffet. 

Schyman försöker prata vidare men Åkesson fortsätter att  hålla uppe bilden. När han väl får ordet så 

kontrasterar han Schymans förslag om delad föräldraförsäkring, avskaffat vårdnadsbidrag och ge-

nuspedagogik i förskolor mot ”det  importerade hedersförtrycket” som han menar att  Schyman och 
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Sveriges feminister blundar för.93  Åkesson frågar Schyman om hon kan nämna något fall liknande 

kvinnans i Sverige. I bruket av bilden på den beslöjande kvinnan lyckas Åkesson, förutom att föra 

bort fokus från det Schyman säger till bilden, även implicit föra fram och exemplifiera två av sina 

centrala påståenden i debatten: 

1. Det är fundamentala skillnader mellan olika kulturers syn på kvinnans roll i samhället.

2. Feministerna i Sverige ignorerar kvinnoförtrycket som män från andra länder för med sig 

till Sverige. 

När Åkesson frågar Schyman om hon kan nämna ett fall som liknar kvinnans i Sverige så 

undviker hon den frågan och talar istället generellt om patriarkala maktstrukturer:

Det är samma mönster och samma norm som gör att kvinnor är utsatta för mäns våld och patriarkalt våld i 
dess olika former i namn av heder och våld nära relationer över hela världen, det är ett gigantiskt säker-

hetspolitiskt problem som inget politiskt parti tar upp på den politiska arenan på rätt sätt.94

Programledaren går här in och ställer en konkret fråga till Åkesson om hur de tänker stoppa dem 

våldtäkter som begås av svenska män. Implicit avses med svenska de som är födda i Sverige. Pro-

gramledaren nämner en siffra på drygt 98%, vilket tyder på att hon är tämligen oinsatt i frågan. Om 

bara 2% av Sveriges våldtäkter skulle begås av utlandsfödda så vore det en markant underrepresen-

tation av utlandsfödda. Siffran som avses är kanske den som säger att över 99,7% av de utlandsföd-

da aldrig har ens misstänkts för våldtäkt, än mindre dömts.95 En siffra som inte kommer fram i de-

batten, vilket gör att  det inte tydliggörs att  debatten handlar om något som mindre än 0,3% av Sve-

riges utlandsfödda någon gång blivit misstänkta för. Åkesson försöker föra diskussionen till att 

handla om den överrepresentation han menar är ”enorm” och få berätta om sin undersökning men 

programledaren begär svar på frågan. Här blir Åkesson ställd och verkar komma av sig. Några saker 

han tillslut lyckas få fram är hårdare straff, kameraövervakning, pepparspray och självförsvar i sko-

lan. Det är då Åkesson påstår att ”nära hälften av våldtäkterna” begås av utlandsfödda. Här blir 

istället programledaren ställd, hon frågar förvånat: ”nära hälften av våldtäkterna i Sverige?”96  Åkes-

son berättar att siffran kommer från domarna i tingsrätten 2009 och att SD kommer presentera rap-
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porten på onsdagen. Åkessons siffra får hänga i luften. Varken Schyman, programledaren eller 

kommentatorerna (Nisha Beshara och Bengt Westerberg) ifrågasätter någon gång siffran. Det upp-

står en statistisk förvirring och den passar Åkesson, han är den som har lagt fram siffror som ingen 

annan har bemött. 

 En intressant omväxling sker i debatten när Åkesson ställer Schyman mot väggen och av-

kräver konkreta svar från henne för vad hon tänker göra för att stoppa våldtäkterna. Schyman pratar 

om att  införa genusvetenskap från förskolan och uppåt, här bryter Åkesson in och karakteriserar 

Schymans förslag som att Schyman är för att skolan ”tvingar små pojkar och flickor att bete sig ex-

akt likadant och leka samma lekar, där man förändrar sagoböcker så att det passar din syn...” Schy-

man avbryter: 

Du är så okunnig så att det är ganska genant att prata med dig om dem här frågorna, om du vet vad ge-
nuskunskap är så innebär det att synliggöra att vi har olika roller i samhället beroende på om vi är män 

eller kvinnor, vi fostras in i roller och attityder som gör det omöjligt för oss att utveckla vår fulla potential 
som människor, den kunskapen ska du inte förakta.97

Här gör Åkesson en snabb sammankoppling mellan Schyman, Koranen och extremister. Genom att 

likna henne vid en taliban och jämföra hennes synpunkter med Koranen ”som vill styra och ställa i 

varje aspekt av en människas liv”. I detta målar han upp såväl Schymans genusfeminism som Is-

lams heliga skrift som extremistisk och sig själv som normal. I sitt sommartal, som vi tog upp i in-

ledningen, hade Åkesson talat  om den ”klick inom samhällseliten” av radikala feminister som på 

”marxistiskt manér [...] vill skapa konstlade motsättningar mellan män och kvinnor [...] förändra 

män och kvinnors beteenden på ett sätt som passar deras verklighetsfrånvända och akademiska teo-

rier [...] som bidrar till att förvärra många av dem problem som verkligen oroar eller försämrar livet 

för det här landets kvinnor.” Schyman får här bli representanten för denna ur Åkessons perspektiv 

extrema feministiskt och marxistiskt influerade elit, för vilka ”avskaffandet av Sverige som en 

svensk nation [...] är en så viktig fråga att priset i form av ett antal tusen våldtagna svenska kvinnor 

om året är värt att betala.” 

  Man kan se det som om att Schyman och Åkesson ger sig in i debatten med två diametralt 

olika utgångspunkter. Schyman med en komplex genusbaserad bild där situationen med ökade an-

mälningar är något positivt, eftersom de visar på att år arbete för utökad lagstiftning och för att stär-

ka kvinnor till att våga anmäla våldtäkter har gett resultat. Åkessons bild är den motsatta, att ökade 

anmälningar är ett  tecken på den nya våldtäktsvågen, att feministerna förnekar dess existens och att 
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de är extremister som bryr sig om ickefrågor. Att de vill styra och ställa detaljer i hur människor 

ordnar sina liv istället för att ta tag i riktiga frågor som berör svenska kvinnors säkerhet. Mot dessa 

extremister tar Åkesson position som den ”normala”, den folkliga som bryr sig om det som är vik-

tigt. Åkessons strategi har en fördel i att hans bild är mer konkret och når fram tydligare än Schy-

mans. För den som inte är insatt i senaste årens förändringar i våldtäktslagstiftning är det till och 

med tänkbart att Schymans inledande resonemang om att det är bra att anmälningarna ökar är gans-

ka svårt att  förstå. När Åkessons siffror inte heller bemöts och Schyman väljer att  börja prata löned-

iskriminering istället, så ger det styrka åt en bild som Sverigedemokraterna gärna för fram i debat-

ter: det är vi som för fram den sanning som de andra inte vågar prata om.

2.1.6 Kampanjen, presentationen av rapporten

Jimmie Åkesson anknyter inledningsvis till debatten med Gudrun Schyman och polariserar sig yt-

terligare gentemot henne. Han beskriver henne och ”landets feminister” som ”förnekare av funda-

mentala fakta.”98  Bokstaven f i feminism eller FI kopplas här retoriskt till bilden av någon som inte 

ville se sanningen med hjälp av en allitteration hos orden förnekare, fundamentala och fakta. Fokus 

i presentationen av rapporten läggs på att slå fast  invandrares överrepresentation i allmänhet som ett 

faktum och särskilt att rikta udden mot två specifika grupper: män med ursprung i Mellanöstern 

samt män med bakgrund i vissa länder i Afrika. Alltså samma grupper Rohde påstod ”dominerer 

statistikken”.99  Statistik över misstänkta används för att tala om antalet som är skyldiga. Statistik 

över anmälda våldtäkter används för att prata om antalet våldtäkter som begås. Statistik om överre-

presentation eller överrisk att misstänkas för brott  används för att prata om kulturella värderingar. 

Att dessa sammanblandningar sker gör att SD kan hoppa från att prata om överrepresentation i an-

mälningar och lagföringar till att prata om påstådd överrepresentation i antalet faktiskt utförda 

våldtäkter. Genom att lägga stort fokus på överfallsvåldtäkter så behöver man inte ta upp  hur stor 

del av det mörkertal man anför består av våldtäkter i nära relationer. Åkesson nämner dock vid två 

tillfällen att han inte vill peka ut alla invandrare, att många invandrare gör bra saker för Sverige.100 

Här liknar Åkessons tillvägagångssätt det som Ruth Wodak noterar hos etablerade partier runt om 

Europa som har anpassat sig till främlingsfientliga partiers dagordning och samtidigt vill värna om 
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sin egen image:

Politicians [...] will thus on the one hand present themselves as tolerant and understanding,  but more often 
than not their speeches will more subtly or blatantly convey the idea that refugees are not welcome in 

Europe.101

Detta är också i linje med det som Ekeman visar i sin uppsats att SD gått från att  rikta svartmål-

ningen mot alla invandrare till att välja ut dem grupper som medialt och i samhället  ofta beskrivs i 

negativa termer och med negativa bilder. Ekeman visar hur SD under början av 2000-talet  anpassar 

sin bild av motståndaren och sin kritik av invandringen utifrån rådande samhälleliga tendenser: 

Man lägger ner försöken att definiera en gräns på kartan för åtskillnad mellan människor, liksom den hu-

vudsakliga kritiken mot invandrare som homogen grupp. Muslimerna blir istället bilden på problematiken 
med invandringen, något som tangerar stora delar av mediebilden sedan 11 september. Problemen med 

invandringen får ett ansikte som allmänheten inte kände igen från rasistiska och nazistiska sammanhang 
[...] Klemperer skriver att det fascistiska språket gick hem i Tyskland just för att det var så otyskt. Det 

fanns inget immunförsvar mot det [...] I Sverige har rasism funnits länge och invandrarkritik är känsligt 
eftersom tendenser till rasism alltid bekämpats, rasbiologin och allt som liknar den slås ifrån just för att 

människor har sett vart den ledde. När det finns en öppning att använda en ny bild, islam som jordmån för 
negativ kvinnosyn, religiös inblandning av det politiska livet och som motsats till ’västvärlden’ [...] blir 

det en bild som rasisterna från början inte förespråkat.
[…] bilden av muslimer i TV gör det inte svårare för Sverigedemokraternas omvärldssyn: där beskrivs de 

ofta som obildade, känslostyrda, starkt troende och farliga.102

SD kan använda sig av bilderna framgångsrikt just på grund av att de kommer utifrån. Varför pekar 

Åkesson ut just svenskar med bakgrund i Afrikanska länder som Somalia och svenskar med arabiskt 

ursprung från muslimska länder till exempel de från Irak som bärandes på kulturella värderingar 

som gör dem särskilt  våldtäktsbenägna? En förklaring är att han på riktigt är övertygad om att det 

föreligger på det sättet, en annan kan vara att det rent strategiskt är ett logiskt val. Det går att se det 

som att  det är större chans att en sådan beskrivning får genomslag utifrån rådande doxa än om 

Åkesson skulle utmåla alla utlandsfödda i allmänhet som mer våldtäktsbenägna. Andra grupper som 

till exempel den grupp  som invandrat från Iran har också stark ställning i Sverige. Det finns fram-

stående politiker, advokater och företagsledare med iranskt ursprung som skulle agera om sådana 

påståenden spreds om deras ursprung. När påståendena istället riktas mot människor med bakgrund 
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i afrikanska och arabiska länder med fokus på dem som bär en muslimsk trosuppfattning så kan den 

anses passa väl in i den sociala- och politiska maktordning som finns mellan grupper som invandrat 

till landet. Att SD väljer att peka ut just dessa specifika grupper är på så sätt ett  strategiskt  val som 

ligger i linje med att plocka upp  dem främlingsfientliga strömningar som finns inte bara hos svensk-

födda utan också bland utlandsfödda svenskar med olika ursprung.   

 När det är dags att lägga fram lösningar så har Jimmie Åkesson och SD i huvudsak tre för-

slag. Det första är vad de kallar en ”kvinnofridsmiljard”. Denna vill partiet fördela på bland annat 

ökad kameraövervakning och ökad belysning och andra åtgärder som ska skapa tryggare utemiljöer. 

Sedan vill de att  delar av miljarden ska gå till att förstärka rättsväsendet i ”kampen mot våldtäkter” 

och en annan del till ytterligare forskning på ämnet och då i synnerhet orsakerna bakom ”invandra-

res överrepresentation”. När Åkesson sagt detta så går han över till att konstatera att  det  som allt 

detta leder till och som inte ”går att bortse från” är att  ”en annan viktig åtgärd” är ”en ansvarsfull 

invandringspolitik”. Varför ta upp förslaget om sänkt invandring sist om det nu är viktigast för par-

tiet? Genom att först prata om åtgärder som skapar tryggare utemiljöer så kan partiet anses signalera 

att  det främst är överfallsvåldtäkterna som är viktiga att  förebygga. Det spelar in i myten om våld-

täktsmannen som främling och passar också in i bilden av den nya våldtäktsvågen. Först när denna 

grund är lagd så går SD vidare till att prata om minskad invandring. På så sätt tjänar förslagen om 

ökad trygghet i utomhusmiljöer som implicit stöd för huvudförslaget: att minska invandringen.

2.1.7 Kampanjen, våldtäktsrapporten

SD skriver i sin våldtäktsrapport om ökningen av anmälningar som ”den nya våldtäktsvågen”.103 

Denna metafor som alltså överför egenskaperna av en massiv flodvåg till såväl våldtäkter som det 

SD kallar ”massinvandringen” ger bilden av att det är ett överhängande externt hot som sköljer över 

Sverige. Utifrån detta tar SD upp om behovet av ”kampen mot våldtäkterna” där det första inslaget 

är kraftigt reducerad invandring.104 Det handlar alltså om att ta till ”effektiva” medel mot ”kulturella 

faktorer” som utsätter svenska kvinnor för sexuellt våld.105

 SD använder också metaforen ”epidemi” när de liknar våldtäktsfall i en förort i Sverige med 

omskrivna våldtäktsfall i förorter i Frankrike.106 Under rubriken ”möjliga orsaker till överrepresen-

tationen” skriver SD: 
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I ett allt mer konfliktbetonat mångkulturellt samhälle riskerar kvinnor att reduceras till symboler för ett 

visst folk eller en viss kultur.  Precis som i fallet med många väpnade konflikter i världen kan våldtäkterna 
då bli ett sätt för vissa män att förnedra och visa förakt för, inte bara den drabbade kvinnan, utan också för 

hela den kultur eller folkgrupp som hon tillhör.107

Ett annat illustrerade citat: ”Istället såg man rånen i kombination med systematiska förödmjukelser 

av offren som ett led i ett pågående ‘krig mot svenskarna’”.108  Nu är det inte bara en kamp utan 

också en konflikt ett krig som pågår. En konflikt där svenska kvinnor reduceras från individer till 

symboler för sitt ursprung. När de angrips så angriper våldtäktsmannen inte bara kvinnan, utan lan-

det, kulturen, nationen och allt vad detta står för. SD tangerar här jämställdhetsdebatten på sitt sätt, 

det handlar om att skydda den svenska kvinnan och vad hon representerar mot det hot om en epide-

mi av våldtäkter som våldtäktsvågen orsakad av massinvandringen och kriget mot svenskarna utgör. 

Brottslighet i allmänhet och våldtäkter i synnerhet är ett led i detta.109  Angriparen kommer utifrån. 

Våldtäkterna är ”importerade”.110

 SD pekar återigen ut svenskar som är muslimer och har ursprung i Mellanöstern eller Afrika 

som mest våldtäktsbenägna bland invandrargrupperna. De tar också upp siffrorna från Norge som 

tidigare kommenterats. Det är noterbart att även rapporten påpekar att det är en ”mindre andel” som 

gör sig skyldiga till våldtäkt men inte preciserar exakt hur liten. Det står inte ”över 99,7% av de ut-

landsfödda svenskarna blir aldrig ens misstänkta för våldtäkt” det står ”en mindre andel av Sveriges 

invandrare”.111 På så sätt tas det kanske mest uppenbara motargumentet upp, den grova och etnifie-

rande generaliseringen gentemot en stor grupp människor baserat på vad en liten minoritet  eventu-

ellt gör. Effekten blir att detta motargument förlorar en del av sin kraft. SD har ju själva tagit upp  att 

de pratar om ”en mindre del av Sveriges invandrare”.112  Genom att inte precisera exakt hur liten 

denna del är upprätthålls balansgången där partiet ändå kan upprätthålla resonemanget att etnicitet 

är en relevant, intressant och till och med nödvändig faktor att diskutera problematiken utifrån.
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2.2 Del två, våldtäktsmetaforikens karakteristiker

I detta avsnitt skiftar uppsatsen perspektiv. Jag kommer nu att titta på våldtäktsmetaforikens karak-

teristiker utifrån dess konnotationer. Det är ett experiment i likhet med Edwin Blacks experiment på 

metaforen ”communism is war” och syftar till att ringa in våldtäktsmetaforikens karakteristiker, 

strategier och motiv. Syftet är också att värdera våldtäktsmetaforiken ideologiskt och moraliskt. Jag 

kommer också att titta på aktuella exempel på uttalanden från SD som anknyter till konnotationerna 

från våldtäktsmetaforiken. Exempel kommer också tas upp med anknytning till tidigare forskning. 

2.2.1 Ett hot mot nationen som kommer utifrån 

En flodvåg är ett hot som uppstår till havs, i händelse av till exempel en jordbävning som orsakar en 

tsunami. Flodvågen rör sig sedan in mot land. Den är ett hot som kommer utifrån. Media förstärker 

i sin rapportering bilden av att  våldtäkter är något som sker utomhus av en okänd förövare, en 

främmande våldtäktsman. Den bilden utvecklar i sin tur SD. Förövaren är inte bara utanför den eg-

na familjekretsen, och utanför det egna hemmet, den är utanför identitets- och nationsgränsen. 

Våldtäkterna är importerade. De kommer utifrån. SD:s våldtäktsmetaforik, det de kallar den nya 

våldtäktsvågen skapar bilden av en våg av våldtäkter som inte bara är ett våldtäktsangrepp på en 

enskild kvinna utan ett led i kriget mot svenskarna där det SD ser som svenska kvinnor har reduce-

rats till symboler för svensk kultur, den svenska nationen och den svenska tryggheten. Det är inte 

bara enstaka kvinnor som sköljs över av våldtäktsvågen. Utan hela nationen och dess fundament 

hotas. Att våldtäkterna är importerade implicerar att det finns en importör och att de kommer utifrån 

skapar uppdelning i ett vi innanför som blir angripet och ett  de utifrån som angriper. Mot bakgrund 

av detta får man en annan bild av till exempel den här formuleringen i SD:s senaste principprogram:

Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. [– – –] Sverigedemokraterna motsät-
ter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan 

karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.113 

Återigen är invandringen inte bara dålig för att den är kostsam, eller onyttig, den är ett yttre hot mot 

landets nationella identitet, välfärd och trygghet. Hur detta hotar landet förklaras inte i programmet 

men genom att använda termen invandringsvågor så görs en tydlig anspelning på det tidigare meta-

forbruket i kampanjen. Invandringsvågor och hot mot vår nationella identitet går att koppla till den 

nya våldtäktsvågen och kriget mot svenskarna där våldtäkten används som vapen. I samband med 
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bränderna i Husby i maj 2013 skrev Jimmie Åkessson och Richard Jomshof en debattartikel med 

rubriken: ”Det avgörande är att minska invandringen”. Där beskrivs invandringen som ”en aldrig 

sinande ström”.114  I ett aktuellt anförande i riksdagen upprepar Jomshof bilden av en massiv ökning 

av våldtäkter och sexualbrott och riktar skulden mot övriga riksdagspartier som: 

medvetet valt att skapa ett splittrat och ett mångkulturellt segregerat samhälle. Ett samhälle med stora 
inslag av ickeeuropeiska kulturer där synen av kvinnor ofta lämnar mycket att önska. [...] samtliga riks-

dagspartier förutom Sverigedemokraterna [har] valt att förneka dem problem som följer i massinvand-
ringens spår. Man har blundat, man har sopat under mattan och man har som sagt förnekat.115

SD har också infört begreppet tillståndslös.116 Tidigare har man använt illegal invandrare men efter-

som ”Ingen människa är illegal” och liknande organisationer har pekat på att det innebär en krimi-

nalisering av individer som använder sig av sin lagliga rätt  att söka asyl, så använder media idag i 

regel papperslösa eller asylsökande. För SD passar ett ord som tillståndslös in i bilden av invandrare 

som kriminella. Det implicerar att man inte har tillstånd att  vara där man är och att detta tillstånd 

behövs för annars är man en illegal. Som såväl uppsatsen som tidigare forskning visar så uppfinner 

SD få egna bilder. De använder medialt förekommande och hos vissa grupper allt mer allmänt ac-

cepterade bilder och utvecklar dem för sina syften. Dessa bilder kan de ladda med nya innebörder 

med hjälp av nya begrepp eller varianter av gamla begrepp, som till exempel den nya våldtäktsvå-

gen som just är ett hot som kommer utifrån, från en främmande våldtäktsman som ursprungligen är 

från ett annat land.

2.2.2 Ett hot mot nationen som är nytt och massivt

SD beskriver utvecklingen med våldtäktsvågen som en flerdubbling av vad det har varit  tidigare. De 

påstår också att vissa typer av våldtäkter som knappt existerade förr har blivit allt vanligare. Något 

har skett som har gjort att hotet från våldtäktsvågen har ökat så markant. För SD är detta starkt 

kopplat till det partiet kallar landets huvudlösa massinvandringspolitik. Åkesson kritiserar ”den 

klick inom samhällseliten som på marxistiskt manér vill skapa konstlade motsättningar mellan män 

och kvinnor”; de som ”kallar sig feminister och samtidigt försvarar den här kravlösa invandrings 
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och integrationspolitiken.”117  Det är dessa som Åkesson håller ansvariga. De som för vilket ”av-

skaffandet av Sverige som en svensk nation [...] är en så viktig fråga att priset  i form av ett antal 

tusen våldtagna svenska kvinnor om året är värt att betala.” Som tidigare nämnt är detta en bred 

grupp. Det  är samtliga övriga riksdagspartier som är skyldiga genom sin förnekelse av vad massin-

vandringen och i förlängningen våldtäktsvågen lämnat efter sig i sina spår. Eliten har tagit ett beslut 

att  låta massinvandringen ske, de är därför ytterst  ansvariga. Massinvandring som begrepp är här 

intressant. Andra ord som föregås av mass- har ofta väldigt  negativa konnotationer, till exempel 

massförstörelsevapen, massarbetslöshet, massinvasion, massangrepp. Att kalla det  massinvandring 

handlar därför om mer än att bara beskriva en hög kvantitet. Det är ett kvalitativt begrepp som 

handlar om att fylla själva ordet invandring med negativa konnotationer, delvis som ovan till krig 

och vapen men man kan också se massinvandringen som ett avidentifierad hjord av varelser som 

strömmar över gränsen.

 I samband med talet om våldtäktsvågen förstärker också termen massinvandring bilden av 

en massiv flodvåg som drabbar landet. Tusentals svenska kvinnor drabbas enligt  SD varje år och på 

sikt är det avskaffandet av Sverige som svensk  nation som är konsekvensen. En så massiv våg före-

faller nästan omöjlig att stoppa. Precis som en tsunami inte kan stoppas. När vågen väl har satts 

igång så kommer målet att drabbas av den. Den hotbild mot nationen som målas upp är alltså ingen 

vanlig hotbild om några års ekonomisk kris, eller urholkade finanser, det handlar om att Sverige 

som nation riskerar att  ”avskaffas”, sköljas bort av den nya våldtäktsvågen och förgås. Det är ett hot 

mot nationen som är nytt, överhängande och massivt.

2.2.3 Ett svek från eliten ligger bakom hotet

Som sagt implicerar talet om att våldtäkterna som utgör våldtäktsvågen är importerade att det finns 

en importör. Den enda importör som nämns explicit är det Åkesson kallar den feministiskt och 

marxistiskt influerade elit  av invandringsförespråkare som vill avskaffa Sverige som nation. SD be-

skriver inte bara våldtäktsvågen som något som hotar nationen. SD beskriver den också som ett 

fruktansvärt övergrepp mot svenska kvinnor som de menar att den feministiskt och marxistiskt in-

fluerade eliten struntar i. Övergreppet är inte bara själva våldtäkten i sig utan hela utvecklingen till 

ett  ”allt mer konfliktbetonat mångkulturellt samhälle” där kvinnor riskerar att  ”reduceras till symbo-

ler för ett visst folk eller en viss kultur.”118 SD beskriver en utveckling där våldtäkterna ”blir ett sätt 
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för vissa män att förnedra och visa förakt för, inte bara den drabbade kvinnan, utan också för hela 

den kultur eller folkgrupp hon tillhör.”119  SD vill skydda kvinnorna från våldtäktsvågen, från den 

främmande våldtäktsmannen, från det konfliktbetonade mångkulturella samhället. SD ser sig själva 

som dem enda som erkänner och vågar säga den obekväma sanningen att svenska kvinnor blir redu-

cerade till symboler utsatta för invandrade mäns våld som ett led i ”kriget mot svenskarna”. SD står 

upp för kvinnan som riskerar att bli utsatt för två övergrepp, först från den främmande våldtäkts-

mannen och sedan av den ”elit” som fortsätter att ta in fler som är lika honom. Elitens svek är en 

bild som tangerar den ”dolkstötslegend” som passande väl in i den nazistiska propagandaapparaten. 

Sveket från eliten påtalar behovet av en ny maktordning, av ett nytt parti som kan slänga ut svikarna 

i den gamla eliten från sina maktpositioner och återställa ordning i landet. 

2.2.4 Hotet bär med sig en potentiellt infekterande kultur

SD kopplar i sin rapport våldtäktsvågen till det som beskrivits som en ”epidemi” av våldtäkter i 

franska förorter. Om nu våldtäktsvågen orsakas av en massinvandring av främmande våldtäktsmän, 

en massinvandring som är sanktionerad av den feministiskt och marxistiskt influerade eliten, vad 

betyder det då att denna massinvandring riskerar att resultera i en epidemi? En epidemi är något 

annat än en massiv våg. En flodvåg sköljer över landet och riskerar föra med sig stor förödelse, 

kanske till och med undergång, men om någon eller några överlever så kan de, efter tid, möjligen 

bygga upp sina liv igen efter vågen. En epidemi kan ge mer långsiktiga skadeverkningar som inte 

går över. En epidemi sprider sig från person till person och ingen kan vara säker på att komma un-

dan. Alla riskerar att ”smittas”. Vilka är det då som bär på smittor som orsakar epidemier? Det kan 

vara virus och bakterier men även olika former av skadedjur och parasiter. I vilket fall så handlar 

det om någon form av infektion av ett främmande kulturellt  element som riskerar att orsaka en epi-

demi av våldtäkter. Det  som är intressant är just att SD inte pekar ut alla invandrare som bärare av 

denne infektion eller epidemi. Det är män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som är det  stora 

problemet. De stora etniskt arabiska och afrikanska men kulturellt och religiöst muslimska grupper-

na i Sverige. Men det är inte deras gener, utan deras kultur och religion som gör dem särskilt våld-

täktsbenägna. Därför är det inte de som är själva infektionen, men de bär på den infekterande kultu-

ren. Det är här som metaforen förklarar hur våldtäktsvågen fungerar: Massinvandringen för med sig 

en främmande och infekterande kultur som i sin tur kan orsaka en våldtäktsepidemi, tecken på att 

detta redan har börjat ske ser vi i form av våldtäktsvågen. Här blir också ett annat vanligt begrepp 

Sverigedemokrater frekvent använder relevant, kulturberikare. SD:s riksdagsledamot Kent Ekeroth 
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beskriver i ett blogginlägg det såhär: 

Gammelmedia pratar floskler om hur mycket vi blir ”berikade” men när denna berikning sedan innebär 
rått och oprovocerat våld, rån,  mord och gruppvåldtäkter m.m. sätts medias försök att skönmåla mångkul-

turen i ett löjets skimmer, milt sagt. Därför är detta begrepp klockrent att använda.120

Att våldtäktsmännen bär på en infekterande kultur har också en annan implikation. Den antyder att 

infektionen måste stoppas från att  spridas och att infekterade måste botas. Bilden passar också in i 

en annan frekvent använd term i den Sverigedemokratiska diskursen: islamiseringen. Den påstått 

smygande utveckling som gör samhället allt mer ”muslimskt”. I och med att denna fylls med en or-

ganisk innebörd, som en smitta eller epidemi så förstärks bilden av den som ett hot mot nationens 

identitet, välfärd och trygghet. Där metaforen om våldtäktsvågen beskriver ett  överhängande och 

massivt hot så ger våldtäktsepidemin möjligheten att se hotet som smygande, svårt att känna igen 

men på sikt potentiellt ännu mer förödande. Våldtäktsepidemin kan också ses som ett demografiskt 

hot. Där smittan består av dels att kvinnor som är muslimer och exempelvis från afrikanska länder 

förmodas föda många barn som tillslut blir fler än dem som är födda av kvinnor med ursprung i 

Sverige. Dels också av att, i SD:s mening, svenska kvinnor blir havande med barn tillsammans med 

män med bakgrund i ”främmande” länder. I båda fallen leder tanken i förlängningen till att den in-

fekterade kulturen sakta men säkert sprids och riskerar att ta över landet. 

2.2.5 Behovet av restriktion, assimilering, isolation och avhysning

Våldtäktsmännen är alltså inte bara importerade av den svikande eliten, de bär också på en potenti-

ellt epidemispridande infektionskultur. En barbarisk kultur, som ger denne tillståndslösa kulturberi-

kare tron att han har rätt att våldta svenska kvinnor. Såväl parasiter som virus (och även vissa bakte-

rier) lever på att infektera en annan mer utvecklad organism. De behöver den större organismen för 

att  överleva. Samtidigt så dödar de sakta organismen och därför så måste de dra vidare från orga-

nism till organism, hela tiden skaffa sig ett nytt  värddjur. Den här typen av metafor förklarar hur 

något som en lägre stående kan utgöra ett hot mot något som är högre stående, infektionen gör det 

möjligt. Den högre stående varelsen har kanske ett immunförsvar men det är inte säkert att  det 

skyddar mot alla infektioner. Det rationella mot virus och parasiter är därför att vidta skyddsåtgär-

der så att man inte blir infekterad eller drabbad. Om man blir drabbad så kanske man behöver sättas 

i karantän alternativt läggas in för vård. Det kan hända att infektionen själv lämnar kroppen om man 
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tar bort faktorer som gjorde att den hamnade där i första hand. Kroppen läker sig själv om den får 

vila. Det är också det SD föreslår. Första steget är att kraftigt minska invandringen, vilket kan ses 

som en form av förebyggande restriktion så att samhällskroppen skyddas från vidare infektion eller 

drabbning av massinvandringen. Andra steget är assimilering. Att isolera den som redan har invand-

rat från den infektionskultur som den bär på. Om den klarar att  göra sig av med allt  som hör till den 

och assimilera sig in i den högre stående svenska kulturen så kan den få stanna i landet. Tredje ste-

get, om assimilering inte fungerar, den slutliga lösningen, är avhysning. Här förespråkar i dagsläget 

Sverigedemokraterna frivillig återvandring och stöd till detta. Alternativt tvångsutvisning till dem 

som anses kriminella. Förslag har dock lagts fram av riksdagsledamoten Kent Ekeroth om att införa 

särskilda förvaringscenter som asylsökande inte får lämna förrän besked om uppehållstillstånd.121 

Alltså en form av karantän eller ghetton, där den asylsökande placeras innan den släpps in i samhäl-

let. När media ringde upp SD och ställde frågor om Ekeroths förslag så ska SD, enligt tidningen 

Metro, efter en stund meddelat att de inte kommer ställa sig bakom motionen.122

2.2.6 Jämförelse med andra angreppsmetaforer

För att  sätta metaforen i sitt moraliska och ideologiska sammanhang går det att jämföra den med 

dem angreppsmetaforer som Sharoni Denise Little tar upp. Little har skrivit en avhandling som tit-

tar på kongressdebatter i USA kring anti-lynchningslagar som stoppades i kongressen 1922. Hon 

kommer fram till att tre kluster av bilder framträder i diskursen: 1. Svarta var djurlika, primitiva och 

vilda fiender. 2. Svarta var ondskefulla, rovdjurslystna, brottsbenägna våldtäktsmän som hotade 

”dygdiga” vita kvinnor och 3. Svarta var okunniga, idioter som behövde ledas av en högre stående 

vit ras.123  Alla dessa bilder upprätthölls av olika typer av angreppsmetaforer. Sharoni Denise Little 

tar bland annat upp angreppsmetaforer som spelar på den svarta mannens vildhet, barbari, dumhet, 

och djävulskap. Hon visar också hur metaforerna bokstavliggjordes så att  termerna ”savage” och 

”bestial” kom att bli synonyma med ”svart” och ”svarta män”.124

 Ett annat exempel är angreppsmetaforerna som Steven Perry  har skrivit om när han studerat 

Hitlers retorik.125  Perry poängterar angreppsmetaforikens roll i att förändra den allmänna bilden av 
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judar i Tyskland. Perry  noterar att även om det fanns starka antisemitiska strömningar över hela 

Centraleuropa under den tid då Nationalsocialismen växte, så var inte judarna ansedda som rena 

fiender av den tyska nationen. Så Hitler var tvungen att driva den rådande antisemitismen vidare:

Hitler had to shape and channel popular anti-semitism; particularly, he had to explain how it was that the 
heretofore scorned Jew was actually a dangerous and foreign threat to the very foundations of the Ger-

man nation. The use of infestation metaphors provided Hitler with the answer. Such metaphors were sui-
tably dehumanizing, and, even more important,  they provided a figurative explanation of the Jewish 

threat: The Jew was like the disease-causing microbe, the internal parasite, or the secretly administered 
poison, wreaking an invisible, but ultimately fatal havoc on the national body.126 [originalets kursiv].

Det finns dock en tydlig skillnad mellan å ena sidan Hitlers bruk av angreppsmetaforer eller an-

greppsmetaforer som Little tar upp och å andra sidan SD:s våldtäktsmetaforik. Hitlers angreppsme-

taforer riktades visserligen mot vad som framställdes som en enhetlig och specifik etnisk grupp bä-

randes på vad som framställdes som en enhetlig och specifik kulturell och religiös föreställning, 

precis som SD, men det var generna, blodet, rasen, hos den här gruppen som var problemet för Hit-

ler. Något assimileringsalternativ existerade i regel inte eftersom juden ansågs lägre stående rasligt. 

Hos SD är det istället den muslimska kultur den arabiska eller afrikanske muslimska mannen bär på 

som är problemet. Det är den som bär på potentialen för en våldtäktsepidemi. Hotets kärna är isla-

miseringen och den potentiella epidemi den bär på. Likheten är att SD:s våldtäktsmetaforik också är 

starkt avhumaniserande och bygger på samma grova fördomar om män med bakgrund i Afrika och 

Mellanöstern som exempelvis Little visar. Våldtäktsmetaforiken funktion kan därmed anses vara att 

den väcker känslor av hat och avsky och utmålar män med bakgrund i Afrika och Mellanöstern som 

mindre mänskliga än andra människor baserat på deras ursprung och den kultur de anses bära på.

2.2.7 Ideologisk och moralisk värdering av våldtäktsmetaforiken

När vi då ideologiskt och moraliskt värderar SD:s våldtäktsmetaforik får vi ta i beaktande att SD är 

uttalat noggranna med att inte dra alla de kallar ”invandrare” över en kam. De pekar istället ut en 

viss grupp utlandsfödda som särskilt våldtäktsbenägna och lägger den stora skulden på politiker 

som svikit  folket genom att öppna landets portar för dem. SD hämtar inte heller sina sakskäl i gene-

tiska rasteorier utan anför kulturella och religiösa förklaringsmodeller som de stöder med resone-

mang grundade i mer eller mindre förvanskningar av statistik. I utpekandet av en grupp  som mer 

brutala, mer våldtäktsbenägna och mindre mänskliga än oss andra så kan det, utifrån historisk erfa-
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renhet, anses finnas en fara att politiska förslag som fråntar dessa individer delar av deras grundläg-

gande mänskliga rättigheter och värdighet blir tänkbara. Samtidigt saknar många av oss det instink-

tiva försvar som vi har mot avhumaniserande bilder som grundar sig i grumliga rasteorier. SD:s 

våldtäktsmetaforik kan anses vara avhumaniserande på ett liknande sätt som den skadedjursmetafo-

rik som Hitler använde om judarna. Våldtäktsmetaforiken kan betraktas utifrån perspektivet att den 

gör att en viss grupp ses som mindre mänskliga och mer brutala än oss andra på grund av att de an-

ses bära på en form av kulturell smitta som ger upphov till den nya våldtäktsvågen eller våldtäktse-

pidemin som är ett led i kriget mot svenskarna och ett resultat av elitens svek mot folket. I slutändan 

beskrivs det som ett hot mot nationens trygghet, välfärd och överlevnad. Den här typen av demoni-

sering och angreppsmetaforik riktad mot en en grupp  legitimerar inte bara isolering och avhysning 

av infektionskulturen gruppen bär på. Det ligger i metaforens logik, i det överhängande hotets mas-

siva proportioner och demoniserande konnotationer, att vissa individer kommer att använda samma 

typ av språk för att legitimera förföljelser, hot och våldshandlingar. Självklart  räcker inte våldtäkts-

metaforiken för att skapa en sådan extrem inställning. Som bland annat Jeffrey W. Murray visar när 

han tittar på den historiska utvecklingen av förintelsen i Nazi-tyskland ur ett retoriskt perspektiv, så 

ska många andra sociala, psykologiska och strukturella faktorer till.127  Våldtäktsmetaforiken kan 

dock anses bistå i det första steget: att avhumanisera och demonisera syndabocken.

3. Diskussion och slutsatser 

3.1 Slutsatser del ett, våldtäktsmetaforiken i SD:s kampanj

I analysen av våldtäktsmetaforiken som angreppsmetafor i SD:s kampanj mot den nya våldtäktsvå-

gen har följande övergripande strategier tydliggjorts.

3.1.1 Den objektiva berättaren som talar klarspråk

SD använder sig av auktoriteter och olika trovärdighetsförstärkande element som till exempel utta-

landet från polisen i Oslo. Överhuvudtaget använder sig SD av trovärdighetsförstärkning genom att 

själva säga så lite som möjligt av det som är kontroversiellt och låta andra föra deras talan. SD kon-

struerar på så sätt bilden av partiet som den objektiva berättaren snarare än den subjektiva och se-

lektiva bedömaren. Det de säger är inte politiskt korrekt men de vågar säga det ändå. Som retorisk 

strategi skapar klarspråk och pk-argumentet ett  martyrskap, yttrandefriheten begränsas på grund av 
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vad som inte anses okej att säga. Det riktar kritik mot ett  åsiktsförtryckande etablissemang som inte 

behöver preciseras utan kan hållas vagt. På så sätt har det en förebyggande funktion som försvar 

mot alla som kan tänka sig ifrågasätta uttalandet, de blir då en del av dem i den så kallade pk-eliten 

och radikala feminister som SD anser förnekar fundamentala fakta. Samtidigt lyfter det värdigheten 

hos den som vågat göra uttalandet. Det är en modig och hedervärd person med integritet, beredd att 

riskera sitt rykte för att berätta den obekväma sanningen. Här polariserar sig SD mot dem inom den 

så kallade pk-eliten som de ser som marxistiskt och feministiskt  influerade. De som sviker Sveriges 

kvinnor. SD beskriver i kampanjen denna elit som extremistisk. Jimmie Åkesson liknar exempelvis 

Gudrun Schyman vid en taliban som vill styra och ställa i människors liv. I konstruktionen av dem 

andra partierna som extrema så konstruerar SD en egen identitet för sig själva som normala. Det är 

de som bryr sig om verkliga problem som den nya våldtäktsvågen och det pågående kriget mot 

svenskarna medan andra partier sviker inte bara landets kvinnor utan Sverige som nation. 

3.1.2 Den främmande våldtäktsmannen som utgör ett massivt hot

SD spelar i kampanjen på mediebilden av den främmande våldtäktsmannen. De använder sig av fo-

kuset på utomhusvåldtäkter för att skapa bilden av att det är utlandsfödda som begår en stor del av 

våldtäkterna och nästan alla grova grupp- och överfallsvåldtäkter. De använder sig av statistik och 

av ett bildspråk som ger intrycket av ett massivt och överhängande hot. Detta hot beskriver de som 

grundat i kulturella faktorer som gör en viss grupp utlandsfödda till mer benägna att begå våldtäkt. 

Våldtäkterna beskrivs som inte bara ett hot mot enskilda kvinnor utan ett hot mot nationen och dess 

trygghet, välfärd och kultur. Det kraftfulla och dramatiska hotet drar till sig uppmärksamhet och för 

den som köper bilden SD målar upp av detta hot så blir SD:s förslag om kraftig begränsning av in-

vandringen ett påföljande nödvändigt alternativ. 

3.1.3 Den som lägger fram klara och tydliga fakta

Genom att tala om skyldiga utifrån statistik om misstänkta, antalet våldtäkter som begås utifrån dem 

som anmäls och använda siffror om överrepresentation för att  dra slutsatser som kulturella faktorer 

för brottslighet, och andra typer av oförsiktiga tolkningar av statistisk data, så skapar SD en statis-

tisk förvirring. De utgår ifrån statistik men sedan sker överdrifter i så många led att det är svårt att 

på ett enkelt och samlat sätt beskriva hur de förvränger bilden av sanningen. Motargumentationen 

blir svår att  hålla koncis, vilket tjänar SD:s syfte. SD får fram sitt  budskap  snabbt och enkelt, mot-

ståndarsidan behöver mer tid. Resultatet blir att SD förefaller som dem som lägger fram klara och 

tydliga fakta medan motståndarsidan förefaller otydlig. SD vänder också på resonemang om socio-
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ekonomiska faktorer för att stödja sitt  eget resonemang. Där använder de sig av bilden av invand-

ring som i sig själv segregationsskapande för att föra fram tesen att  invandring medför brottslighet, 

om inte på grund av kulturella orsaker så på grund av dem socioekonomiska orsakerna som mot-

ståndarsidan anför. Socioekonomisk tillhörighet kopplas i SD:s värld uteslutande till etnicitet, inte 

klass. Notera att SD inte tror på socioekonomiska förklaringsmodeller som primär förklaring, utan 

på kulturella. De använder dock argumentet för att göra det svårare för motståndarsidan att ge ett 

samlat och tydligt svar. 

3.1.4 En illusion av nyansering

SD förefaller på flera ställen nyanserade genom att betona att de inte vill peka ut alla utlandsfödda, 

de är emot våldtäkter oavsett vem som begår dem. Samtidigt  så filtrerar metaforen den nya våld-

täktsvågen och resonemanget om den förmodat kulturellt  färgade överrepresentationen bort bilden 

av våldtäkter i nära relationer och förstärker bilden av den främmande våldtäktsmannen. Det blir en 

skennyansering, som kan anses ha strategiskt syfte att förebygga potentiella motargument, för att 

kunna dra en absolut och kategoriskt  konklusion, inte fördjupa, eller nyansera en diskussion. Det 

som sägs är ofta grundat, mer eller mindre, i fakta, citat eller andra typer av källor, det  som inte 

sägs gör att den bild av sanningen som konstrueras blir förvrängd. Kanske är detta den mest effekti-

va strategin i SD:s kampanj, den gör det möjligt att förefalla nyanserad, objektiv, samtidigt  som ny-

anserna filtreras bort på ett selektivt och subjektivt sätt.

3.2 Slutsatser del två, våldtäktsmetaforikens karakteristiker

I analysen av våldtäktsmetaforiken har följande retoriska strategier, motiv och funktioner tydlig-

gjorts. Utifrån detta har nedanstående slutsatser rörande ideologisk och moraliska värdering av me-

taforiken dragits.

3.2.1 Retoriska strategier, motiv och funktioner hos våldtäktsmetaforiken

Våldtäktsmetaforiken pekar ut den som har ett  ursprung i afrikanska eller arabiska länder i Mella-

nöstern med muslimsk kulturell eller religiös tillhörighet  som bärandes på en primitiv och bestialisk 

epidemispridande våldtäktskultur. Detta anses göra dessa individer till särskilt benägna att begå 

våldtäkter. Detta beskrivs i längden utgöra ett hot inte bara mot svenska kvinnor utan också mot na-

tionens överlevnad. Den utmålar dessa individer som angripare och skapar på så sätt en polarisering 

i vi som blir angripna och de som angriper. Motivet  bakom konstruktionen av den som främling be-

traktade invandraren som angripare kan anses vara att invandringen i sig ska betraktas som ett an-
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grepp på samhället. Funktionen av det upprepade metaforbruket kan i förlängningen, om de blir 

etablerade i den allmänna debatten, anses bli att metaforerna letar sig in i definitionerna och bok-

stavliggörs. Då föreligger det inte längre någon jämförelse mellan bildled och sakled. Det är en 

massinvandring, inte en invandring som jämförs med ett demografiskt massförstörelsevapen, det  är 

en tillståndslös, inte en asylsökande som jämförs med en kriminell, det är en kulturberikare inte en 

individ, en människa som jämförs med en främmande bakterieinfektion som förstör den homogeni-

serade bakteriekulturen och orsakar en epidemi av våldtäkter. Den tjänar det som kan förmodas vara 

SD:s strategiska målsättning, att skapa en politisk diskurs där det anses nödvändigt att minska in-

vandringen, eftersom det är invandringen som utmålas som bakomliggande orsaken till flödet av 

importerade främmande våldtäktsmän. 

3.2.2 Ideologisk och moralisk värdering av våldtäktsmetaforiken

Att systematiskt  avhumanisera en viss grupp individer och beskriva dem som mer våldtäktsbenägna 

är mycket svårt att kombinera med den demokratiska principen om alla människors jämbördighet i 

värdighet och rättigheter som är inskriven i artikel ett  i FN:s deklaration om de mänskliga rättighe-

terna. Det vi på svenska brukar kalla principen om ”allas lika värde”. Historiskt förekommer samma 

mönster av organiska angreppsmetaforer hos ideologier som tillåter att vissa individer kan anses 

mindre mänskliga än andra på basis av deras yttre attribut. Där förekommer metaforer med liknande 

strategi, motiv eller funktioner som centrala element i den politiska argumentationen. Medialt är det 

i exempelvis rapportering om krigssituationer och naturkatastrofer det förekommer liknande an-

greppsmetaforer. Som tidigare forskning visar så är det historiskt i högerextrema, fascistiska och 

rasistiska idéströmningar som ”war metaphors” och ”infestation metahors” är vanligast. SD har som 

tidigare forskning visat polerat bort den typen av extrema och organiska angreppsmetaforer från 

sina partiprogram. Inför valet 2010 och som vi sett i olika exempel som tagits upp från senare tid, så 

verkar det dock fortfarande vara en central del av partiets kommunikativa praktik, den begrepp-

svärld som denna består av och den argumentation som den bär upp. Våldtäktsmetaforiken tangerar 

många av SD:s centrala idéer kring partiets viktigaste fråga, invandringspolitiken. Konnotationerna 

som våldtäktsmetaforiken bär på kan anses föra fram en berättelse som är central i partiets argu-

mentation och ideologi. Det är berättelsen om massinvandringen av svenskfientliga, tillståndslösa 

kulturberikare som förmodat skapar en överhängande våldtäktsvåg och en smygande epidemi i ett 

led av kriget mot svenskarna som hotar nationens trygghet, välfärd och överlevnad och är sanktio-

nerat genom sveket från eliten: förnekarna av fundamentala fakta.
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