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1. Inledning  
Under hösten 2015 beräknades miljontals människor vara på flykt. Många av flyktingarna tog 

sig mot Europa och i Sverige ökade antal asylansökningar kraftigt under hösten.1 På en press-

konferens den 15 oktober 2015 meddelar det svenska riksdagspartiet Sverigedemokraterna att 

de kommer lägga mer kraft på att påverka invandringen i hopp om att den ska minska. Anled-

ningen, menar Sverigedemokraterna, är att Sverige står inför en välfärdskollaps.2 Kort däref-

ter hamnar den största kampanjen i partiets historia i rampljuset. ”SD svartmålar Sverige – 

med skattepengar” lyder en rubrik i Aftonbladet när det uppdagas att flygbladet med rubriken 

”NO MONEY, NO JOBS, NO HOME” delades ut av Sverigedemokraterna på den grekiska 

ön Lesbos, undertecknad The People of Sweden.3 Flygbladet fick stor medial uppmärksamhet 

och anklagelser om lögner, propaganda och svartmålning spreds.4 Sverigedemokraterna skrev 

följande på sin hemsida när kampanjen ”Welcome to Sweden” lanserades: 

 
 Regeringen står handfallen under nuvarande asyltryck. Därför börjar vi annonsera i 
Europa och Mellanöstern för att varna dem som tänker ta sig hit till följd av falska 
förhoppningar. Sverige klarar inte mer, och det är dags att det blir en förändring, på 
riktigt!5 

 

Vi kan förvänta oss att ett politiskt parti vill sprida sin ideologi i en politisk kampanj och ef-

tersom ideologi ofta förmedlas genom språket är det retoriskt intressant att undersöka kam-

panjen utifrån ett ideologikritiskt perspektiv. Att sprida en ideologi är ett medel för att försöka 

få makt över andra utan att utöva yttre tvång och fungerar således som ett socialt styrinstru-

ment.6 Vidare är Sverigedemokraterna ett parti som skapar kraftiga reaktioner, och eftersom 

partiet försvarar flygbladet med att de vill slå hål på flyktingarnas falska förhoppningar ger 

kampanjen anledning att fundera över retoriken och etikens roll i modern politisk kommuni-

kation.7 Ett övergripande mål med uppsatsen är därför att angripa kampanjens etiska dimens-

ioner. 

																																																								
1 I juli 2015 tog Migrationsverket emot 8065 asylansökningar jämfört med september 2015 då 24 307 asylansök-
ningar hade registrerats. Migrationsverket, ”Inkomna ansökningar om asyl, 2015” 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ansökning
ar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf (2016-04-18) 
2 ”Sverigedemokraternas presskonferens 15-10-2015” (2015), YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=hebHJS-e7zg (2016-03-24) 
3 Lena Mellin, ”SD svartmålar Sverige – med skattepengar”, Aftonbladet 11/9 2015, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21727923.ab (2016-03-24) 
4 Karin Bergqvist, ”Sverigedemokraterna på plats för att svartmåla Sverige”, Gefle Dagblad 
http://www.gd.se/opinion/ledare/sverigedemokraterna-pa-plats-for-att-svartmala-sverige (2016-03-24) 
5 Sverigedemokraterna, ”Welcome to Sweden”, https://sd.se/welcome-to-sweden/ (2016-03-18)	
6 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur 2001, s. 131.	
7 Sverigedemokraterna, ”Welcome to Sweden”, https://sd.se/welcome-to-sweden/ (2016-03-18) 
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1.1. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras en övergripande forskningsöversikt vad gäller forskning om 

Sverigedemokraterna samt forskning om politisk kommunikation.  

1.1.1. Forskning om Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas ideologi och retorik har studerats vid flertalet tillfällen. Säger de en sak 

men menar en annan? Simon Oja kommer i sin dissertation Sverigedemokraternas budskap 

från 2005–2010 – En retorisk studie av ett annorlunda parti fram till att det inte är fallet. Oja 

menar istället att partiet inte är ett enfrågeparti som det ofta påstås – däremot ett ensvarsparti 

och svaret är minskad eller ingen invandring.8 För att angripa flygbladets etiska dimensioner 

kommer ett ideologikritiskt perspektiv att användas vilket kan motiveras med hjälp av tidigare 

forskning om Sverigedemokraterna. Oja framhäver ideologikritikens potential enligt följande: 

 
De perspektiv på ideologianalys som jag funnit möjligt genom avhandlingens ana-
lyser syftar inte till att blottlägga en på förhand redan antagen ideologi utan snarare 
till att undersöka några specifika bärande perspektiv i en ideologi. Istället för att un-
dersöka hur en fastslagen ideologi har strukturerats undersöks hur politiken formul-
eras och därigenom vilken ideologi som konstrueras.9  
 

I Ojas dissertation presenterar han bland annat att topikerna partiet använder sällan förändras 

men att de anpassar sin framställning utifrån den retoriska situationen. Däremot är topikläran 

varken en teori eller metod i Ojas forskning och vilka topiker som är återkommande presente-

ras inte. Det är därför oklart vad resultatet grundas i. Ett annat resultat som för denna uppsats 

är relevant är att ansvariga utgivare och debattörer i hög grad uttryckte eller antydde en upp-

fattning om att Sverigedemokraternas partimedlemmar säger en sak offentligt men står för 

något annat i grunden.10 Oja visar även att garanter, understöd och skäl med Toulmins termi-

nologi för argument saknas men att analysen av materialet inte gav något svar på frågan om 

Sverigedemokraterna har talat med en kluven tunga.11 Vidare kunde Oja se ett tydligt narrativ 

i deras kommunikation som visar en mystisk och romantiserad bild över hur Sverige en gång 

har varit och hur dagens Sverige har förändrats till att bli ett land i förfall och närmast under 

attack, med en tydlig hotbild. Konflikten mellan svenskar och invandrare är i narrativet tydligt 

där främst muslimska invandrare lyfts fram.12  

																																																								
8 Simon Oja, Sverigedemokraternas budskap 2005–2010. En retorisk studie av ett annorlunda parti, (diss.) Öre-
bro: Örebro Universitet 2015 s. 263–268. 
9 Oja 2015, s. 266.  
10 Oja 2015, s. 253.  
11 Oja 2015, s. 256. 
12 Oja 2015, s. 257. 	
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Den forskning som finns på uppsatsens material är C-uppsatsen Uppmärksamhet och lögner – 

En kvalitativ studie om Sverigedemokraternas kommunikativa arbete. 13 Uppsatsens mål var 

att analysera Sverigedemokraternas syn på sin egen kommunikation utifrån två kampanjer 

varav ”Welcome to Sweden” var den ena. Uppsatsskribenterna har medvetet valt bort att dis-

kutera Sverigedemokraternas ideologi för att behålla sin opartiskhet och de nämner även par-

tiet som ett ”känsligt ämne”.14 Ett resultat i uppsatsen är att Sverigedemokraterna inte själva 

följer sin kommunikationsplan vari det bland annat går att läsa:  

Vi vet vad vi inte ska kommunicera, både avseende begrepp och värden. Vi vet att 
ilska och negativa ord aldrig skapar sympatier och välvillighet. Vi vet att man sällan 
når fram med budskap som mottagaren finner främmande eller till och med stö-
tande.15  

Uppsatsförfattarna skriver även att de fått bilden av att Sverigedemokraterna räknar sina kam-

panjers framgångar i antal mediedagar och Joakim Wallerstein, partiets kommunikationschef, 

berättade följande vad gällde kampanjen ”Welcome to Sweden”: 

Vi såg det som oundvikligt att regeringen till slut var tvungen att backa och börja 
med en mer restriktiv invandringspolitik. Skulle detta ske, utan att Sverigedemokra-
terna varit med i debatten så skulle det vara en ogynnsam situation för partiet. Så vi 
behövde göra någonting som var oändligt svårt att hålla sig ifrån att prata om. Lös-
ningen denna gång blev att vi som parti var på plats ute i Europa och informerade 
om situationen i Sverige.16 

Ytterligare två C-uppsatser har undersökt Sverigedemokraternas kommunikation vars resultat 

är intressanta för denna uppsats. 17 Den första undersökte skillnaden mellan partiets uttalanden 

i den offentliga och privata sfären i vilken uppsatsskribenten fann skillnaderna att i den of-

fentliga sfären vädjade Sverigedemokraterna till mottagarens förnuft, intellekt och rationella 

tänkanden medan i den privata sfären, exempelvis blogginlägg, väckte Sverigedemokraterna 

negativa känslor för invandrare och invandring hos mottagaren.18 Ytterligare förståelse av 

Sverigedemokraternas kommunikation ges i den andra uppsatsen Rasism är vidrigt som är en 

																																																								
13 Willem Kuijl & Alexander Rydberg Ling, Uppmärksamhet och lögner – En kvalitativ studie i Sverigedemo-
kraternas kommunikativa arbete, C-uppsats framlagd vid Institutionen för mediastudier, Stockholms universitet 
2015. 
14 Willem Kuijl & Alexander Rydberg Ling, Uppmärksamhet och lögner – En kvalitativ studie i Sverigedemo-
kraternas kommunikativa arbete, C-uppsats framlagd vid Institutionen för mediastudier, Stockholms universitet 
2015, s. 2.  
15 Kuijl & Ryberg Ling 2015, s. 31–32.  
16 Kuijl & Rydberg Ling 2015, s. 36.  
17 Lisa Eriksson, Sverigedemokraterna – Den putsade fasaden, C-uppsats framlagd vid Fakulteten för samhälls-
vetenskap, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet 2013 och Tannaz Edalat, ”Rasism är vidrigt” – 
En retorisk och semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilmer, C-uppsats framlagd vid Institutionen för 
mediestudier, Stockholms Universitet 2014. 
18 Lisa Eriksson, Sverigedemokraterna – Den putsade fasaden, C-uppsats framlagd vid Fakulteten för samhälls-
vetenskap, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet 2013.  
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semiotisk studie av partiets valfilmer. En slutsats är att kommunikationen har gått från att vara 

explicit till implicit. Partiledaren Jimmie Åkesson säger exempelvis i valfilmerna att sam-

hället har allvarliga problem utan att peka ut invandringen som orsaken. I en valfilm från 

2014 blir dock en annan antagonism tydlig. Filmens ”vi” representeras av pensionärer och 

filmens ”dem” av invandrare. Även etiska frågor om Sverigedemokraternas politiska kommu-

nikation ställs till läsaren utan att några svar lämnas,19 vilket visar på svårigheten att arbeta 

med etiska dilemman inom retoriken. 

1.1.2. Forskning om politisk kommunikation 

Kampanjen ”Welcome to Sweden” kan beskrivas som politisk kommunikation eller politisk 

marknadsföring – kommunikation som information vilken förmedlas av politiker och par-

tier.20 Därför presenteras här relevant forskning om politisk kommunikation.  

Orla Vigsøs dissertation Valretorik i text och bild – en studie i 2002 års svenska valaffischer 

är, trots att materialet skiljer sig från denna uppsats, relevant. Vigsø redogör för att vi i Sve-

rige traditionellt bara sett politiska kampanjer i samband med val och förklarar att om en 

kampanj bedrivs mellan val kan den istället beskrivas som en imagekampanj. En image-

kampanj syftar till att bygga upp en kandidats eller ett partis image och skapa en känsla av 

kontinuerligt intresse och närvaro från partiet.21  

I Underförstådda argument i svenska valaffischer når Vigsø konklusionen att allt färre valaf-

fischer innehåller explicit argumentation. Den implicita argumentationen förklaras bland an-

nat som ett resultat av begränsat utrymme.22 Vidare förklarar Vigsø att ord kan ges en negativ 

eller positiv konnotation och att specifika ord därför väljs för att framkalla värderingar hos 

mottagaren utan att explicit säga något negativt om motståndaren.23 

Anders Sigrells dissertation handlar om underförståddheter i modern politisk argumentation. 

Sigrell menar att ju kortare en text är, desto mer behöver förutsättas känt av mottagaren.24 

Han har formulerat fyra skäl till varför ett argument formuleras underförstått. Det första är ett 
																																																								
19 Tannaz Edalat, ”Rasism är vidrigt” – En retorisk och semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilmer, C-
uppsats framlagd vid Institutionen för mediestudier, Stockholms Universitet 2014, s. 33.  
20 Larry Powell & Joseph Cowart, Political Campaign Communication: Inside and out. Andra upplagan. Boston: 
Pearson 2013, s. 19.  
21 Orla Vigsø, Valretorik i text och bild – En studie i 2002 års svenska valaffischer, (diss.) Uppsala: Institutionen 
för nordiska språk 2004, s. 50.  
22 Orla Vigsø, ”Underförstådda argument i svenska valaffischer”, Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankoms-
ten för svenskans beskrivning, Gunilla Byrman (red), Växjö: University Press 2005, s. 4.  
23 Vigsø 2005, s. 5. 
24 Anders Sigrell, Att övertyga mellan raderna – En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk 
argumentation, (diss.) Umeå: Umeå Universitet 1999, s. 203. 
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skäl som även Aristoteles anger, nämligen att det kan vara kontraproduktivt att explicit ut-

trycka ett argument.25 Det andra är att en sändare vill kunna friskriva sig från ansvaret av det 

förmedlade budskapet. Det tredje är att framkalla en övertygande effekt. Att komprimera ett 

budskap kan ge det en viss kraft som annars kan vara svår att uppnå. Det fjärde skälet för un-

derförståddheter är mottagaranpassning. Om luckor lämnas kan mottagaren själv fylla i argu-

ment som denne anser är passande. Vidare innebär det också att mottagaren förhåller sig väl-

villigt inställd till sändarens budskap.26  

1.2. Syfte  
Uppsatsens syfte är att skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt uttrycker 

ideologi i kampanjen ”Welcome to Sweden”. Uppsatsens ambition är inte att försöka blott-

lägga Sverigedemokraternas egentliga ideologi utan snarare att skapa förståelse av hur ideo-

logi uttrycks i deras externa kommunikation i form av den uppmärksammade kampanjen.  

1.3. Material 
Uppsatsens material består av flygbladet från Sverigedemokraternas kampanj ”Welcome to 

Sweden”.27 Utöver flygbladet finns även en kampanjhemsida som återfinns på webbadressen 

www.welcometosweden.net men på grund av uppsatsens omfång analyseras endast flyg-

bladet. I analysen är samtliga citat hämtade från flygbladet och därför uteblir löpande hänvis-

ningar till flygbladet för att göra texten mer läsvänlig. Flygbladet återfinns i sin helhet i två 

bilagor. Den första bilagan är ett fotografi av flygbladet varför det ser något tillknycklat ut 

och den andra bilagan är samma text avskriven för att göra informationen mer läsvänlig.   

 

Flygbladet är tryckt med svart skrift mot vitt papper. Inga färger finns på flygbladet och inte 

heller några logotyper eller andra bilder. Storleken på flygbladet är A5 och texten är höger-

centrerad samt indelad i fyra olika textstycken där varje stycke varierar mellan två till fyra 

meningar. Rubriken ”NO MONEY, NO JOBS, NO HOME” är skriven med versaler och har 

ett fetare typsnitt och i betydligt större storlek än den övriga brödtexten. Även flygbladets 

signaturer, Sweden Democrats, SD-Women och The People of Sweden, är skrivna i en fetare 

stil. Flygbladet kretsar kring temat invandring och i analysen är det därför Sverigedemokra-

ternas idé om invandring som granskas. 

																																																								
25 Aristoteles, Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 72, 1357a.13.  
26 Sigrell 1999, s 308–312.  
27 Se bilaga 1–2.  
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1.4. Teori och metod 
För att nå uppsatsens syfte att skapa förståelse av hur ideologi argumentativt uttrycks i flyg-

bladet behövs en teori och metod som svarar mot syftets två nyckelord: ideologi och argu-

mentation. För att möta nyckelordet ideologi kommer en ideologikritisk analys, baserad på 

Slavoj Žižeks teorier, att göras. Uppsatsen använder alltså en ideologikritik som tillhör det 

politiska fältet till vänster.28 Vad som läggs i ordet kritik behöver inte nödvändigtvis vara ne-

gativt. Däremot uppstod flygbladets mediala uppmärksamhet ur klagomålen och därför är det 

mer intressant att granska Sverigedemokraterna utifrån ett ideologikritiskt perspektiv vars 

ideal redan i utgångsläget skapar ett motstånd gentemot deras politik. En högerinriktad ideo-

logikritik hade troligen inte varit användbar eftersom en sådan rimligen hade talat för istället 

för emot och den etiska konflikten hade därmed blivit svårare att skapa förståelse av. Mot 

bakgrund av detta används därför Slavoj Žižeks kritiska teori, vars ideal grundas i marxismen, 

för att analysera Sverigedemokraternas ideologiska uttryck.   

Syftets andra nyckelord är argumentation. För att möta det behövs en teori och metod som 

svarar mot det argumentativa. Argumentation kan utläsas utifrån flertalet teorier och metoder 

och uppsatsens val blev slutligen topikläran på grund av möjligheten att utläsa och kartlägga 

argumentativa mönster. Dock hade både en fallasianalys eller pragmadialektiken varit gi-

vande för att granska materialet utifrån ett etiskt perspektiv men istället använder uppsatsen 

Žižeks ideologikritik.  

1.4.1. Žižeks ideologikritik 

Den ideologikritiska analysens funktion är att undersöka flygbladets ideologiska funktion och 

Žižeks ideologikritik är ”ett modernt exempel på en filosofisk-politiskt motiverad agonism”.29 

Den utmärks bland annat genom att vara etiskt motiverad.30 Jon Viklund uppmärksammar i 

Retorisk Kritik att det utmärkande vid etiska bedömningar är det uppenbara att idén frångår 

forskaren som opartisk, distanserad och värderingsfri.31 Oja är inne på samma spår när han 

																																																								
28 Den politiska högern består i huvudsak av liberala och konservativa partier, exempelvis Moderaterna och 
Liberalerna medan den politiska vänstern av socialistiska och feministiska partier, exempelvis Socialdemokra-
terna och Feministiskt Initiativ. Vidare vill Sverigedemokraterna inte positionera sig inom den klassiska vänster 
och höger-skalan utan menar att de är Sveriges enda oppositionsparti. Mattias Karlsson & Cassandra Sundin, ”Vi 
är Sveriges enda riktiga oppositionsparti”, Sundsvalls Tidning 21/1 2015, http://www.st.nu/opinion/debatt/vi-ar-
sveriges-enda-riktiga-oppositionsparti (2016-04-26) 
29 Jon Viklund, ”Retorisk kritik – en introduktion” Retorisk kritik. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund 
(red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 17. 
30 Robert Porter ”A World Beyond Ideology? Strains in Slavoj Žižek’s Ideology Critique”, Ideology after Post-
structuralism, Ian MacKenzie & Sinisa Malesevic (red), London: Pluto Press 2002, s. 43.  
31 Viklund 2014, s. 17. 
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problematiserar ideologianalyser och menar att det inom ideologianalyser redan finns en in-

skriven attityd till materialet.32 I uppsatsen bedöms det inte som ett problem eftersom objekti-

vitet inom retorikvetenskapen aldrig är ett mål i sig.33 

Matthew C. Bellinger utreder Žižeks retoriksyn i en masteruppsats i retorik och menar att den 

är modellerad efter psykoanalysens strukturer. Žižeks retorikåskådning uttalas inte explicit 

utan Bellinger tolkar in den via Žižeks användning av humorn som redskap.34 Bellinger menar 

att Žižek till viss del har en negativ inställning till retorik på grund av att retoriken ignorerar 

ideologins förvrängning. Problemet är dock paradoxalt – retoriken är inte retorisk nog. Däre-

mot kan retoriken förstås som ett verktyg för att möta förvrängningen.35 Žižeks retorikförstå-

else sammanfattas av Bellinger: ”A process that involves the careful management of the audi-

ence’s ability to articulate a response”.36 

Ideologi i Žižeks mening kan förstås som ett oetiskt verktyg utifrån slutsatsen att: ”Ideologi i 

grunden endast är ett system som gör anspråk på sanning – med andra ord, det är inte bara en 

lögn utan en lögn som uppfattas som sanning, en lögn som gör anspråk på att bli tagen på 

allvar”.37 För att förstå Žižeks ideologikritik närmare är en ett inledande citat från honom 

lämpligt:  

Ideologi är en social realitet vars själva existens förutsätter aktörernas okunskap om 
dess essens och som kan reproduceras endast så länge individerna ”inte vet vad de 
gör”. Det ideologiska är inte den sociala aktörens ”falska medvetande” utan denna ak-
tör i sig, i den meningen att han/hon upprätthålls av ”falskt medvetande”.38 
 

Žižek tar avstamp i den traditionella marxistiska ideologianalysen och menar att ideologi inte 

är på vetandets nivå, utan på görandets. För att definiera en ideologi utgår han från Marxs 

kända fras ”Sie wissen das nicht, aber sie tun es” som betyder ”De vet det inte, men de gör 

det” men menar att det istället bör vara: ”they know very well what they are doing, yet they 

are doing it” och det är det naiva och falska medvetandet som delvis blir föremål för en ideo-

logikritisk granskning.39 Det spelar alltså ingen roll om de vet eller inte, utan Žižek flyttar 

																																																								
32 Oja 2015, s. 265.  
33 Jim A. Kuypers, Rhetorical Criticism, Lanham:Lexington books 2009, s. 32.		
34 Matthew C. Bellinger, The Problem of Perversion: Žižek, Rhetoric and Materiality, Masteruppsats framlagd 
vid avdelningen för kommunikation, University of Washington 2013, s. 44. 
35 Bellinger 2013, s. 42.  
36 Bellinger 2013, s. 72.	
37 Slavoj Žižek, Ideologins sublima objekt, Göteborg: Glänta Produktion 2001, s. 38.  
38 Žižek 2001, s. 27. 
39 Žižek 2001, s. 35 och Slavoj Žižek, ”The Spectre of Ideology”, Mapping Ideology, Slavoj Žižek (red.) Lon-
don: Verso 2012, s. 8. 	



	 9 

illusionen till görandet. Vidare anser Žižek att syftet med ideologikritik är att uppmärksamma 

ideologins faktiska villkor och visa vad det är som förvrängs inom ideologin.40  

1.4.1.1. Den ideologiska fantasin och det ideologiska symptomet 

Žižek låter alltså förstå att ideologi ”består av det faktum att människor ’inte vet vad de fak-

tiskt gör’, att de har en falsk förståelse av sin sociala realitet”.41 Žižek menar dock att oavsett 

om vi vet vad vi gör eller inte är det tal om en ideologi – således är det ”görandet” som är 

viktigt i Žižeks ideologikritik. För att förstå detta kan vi beakta Marxs exempel om varufet-

ischism: När människor använder pengar är de väl medvetna om att pengar inte har någon 

magisk, övernaturlig egenskap utan att det snarare är en social konstruktion och ett uttryck för 

sociala relationer. Människor vet att relationen mellan människor ligger bakom relationen 

mellan ting. Pengar har blivit ett tecken för det som individen äger. Själva problemet ligger 

snarare i vad de gör, att människor handlar som om pengar ger rikedom. Människor blir då, 

enligt marxismen, fetischister i praktiken, men inte i teorin. Det är en paradox mellan vad vi 

faktiskt gör och vad vi tror att vi gör. Det här kallar Žižek, med ett begrepp lånat från Jacques 

Lacans psykoanalys, för ideologisk fantasi.42 Den ideologiska fantasin är den som strukturerar 

verkligheten.43 Žižek förklarar att ideologins funktion inte är att ”möjliggöra en flykt undan 

verkligheten, utan att få den sociala verkligheten att fungera som en flykt från någon trauma-

tisk, real kärna”.44 Fantasin är alltså det som ska skydda oss mot det, som i vårt sätt att upp-

leva verkligheten, blir traumatiskt. Det är någonting som är behagligt att ha – men obehagligt 

att tala om.45 Det är ideologin, som en drömlik konstruktion, som hindrar oss att se verklig-

heten som den är. Möjligheten att bryta den ideologiska drömmens makt ligger i att konfron-

tera det verkliga hos begäret som uppenbaras i drömmen.46 För att förstå hur man kan se på 

detta är antisemitismen ett bra exempel: 

 
Låt oss exempelvis föreställa oss en objektiv granskning som bekräftar – ja, varför 
inte? – att judar faktiskt exploaterar resten av befolkningen ekonomiskt, att de ibland 
förför våra unga döttrar, att en del av dem inte tvättar sig regelbundet. Står det inte 
genast helt klart att detta inte har det minsta att göra med antisemitismens verkliga 
grund? […] Det välmotiverade svaret till antisemitismen är därför inte att ”judarna 
är sådana” utan ”den antisemitiska idén om juden har ingenting att göra med juden: 
den ideologiska judiska figuren är ett sätt för oss att täcka över inkonsekvenserna för 
vårt eget ideologiska system”.47 

																																																								
40 Žižek 2001, s. 35. 
41 Žižek 2001, s. 35. 
42 Žižek 2001, s. 35. 
43 Žižek 2001, s. 53.  
44 Žižek 2001, s. 55. 
45 Žižek 2001, s. 270.  
46 Žižek 2001, s. 57.  
47 Žižek 2001, s. 58.  
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Det ideologiska systemet Žižek hänvisar till är det kapitalistiska vilket berörs längre fram. En 

ideologi har lyckats när fakta som från början motsäger den istället börjar fungera som ett 

argument i förmån för ideologin.48 Den ideologiska fantasin finns därefter på två nivåer: sym-

bolisk fiktion och spektral uppenbarelse. Den symboliska fiktionen är den första nivån där 

drömmen om det perfekta samhället råder – där alla lever lyckliga utan inre motsättningar 

eller stridigheter. När (eller om) fiktionen avslöjas når vi ideologins andra nivå – den 

spektrala uppenbarelsen.49 Den spektrala uppenbarelsen är för exempelvis antisemitismen 

juden. Det är juden som förstör harmonin och är den inkräktare som förstör drömmen om det 

”perfekta samhället”. Juden döljer således att samhällets motsättningar är inneboende i anti-

semitismens ideologi. På grund av detta blir juden ideologins symptom. Till skillnad från den 

ideologiska fantasin är symptomen obehagliga att ha men behagliga att tala om eftersom det är 

symptomen som orsakat konflikten och det är först när symptomet är ”botat” eller avlägsnat 

som harmoni kan uppstå.50  

 

Vidare finns ett begrepp som Žižek använder vilket ursprungligen kommer från den franska 

marxistiska filosofen Louis Althusser, Ideologisk statsapparat: det handlar om hur en ideolo-

gisk text går från att vara en text till att implementeras i vardagen. Det här är dock inget som 

analyseras för det skulle troligen kräva en analys av effekten av Sverigedemokraternas ideo-

logi vilket rör sig utanför en C-uppsats ram.   

1.4.1.2. Kapitalismen och fascismens roll i ideologikritiken  

Av blockcitatet ovan förstår vi att Žižek menar att det finns ett ideologiskt system som skyd-

das av andra ideologier. ”Varje utbrott av fascism vittnar om en misslyckad revolution” är ett 

citat från Walter Benjamin som Žižek menar är sant än idag. När vänstern misslyckas (med att 

etablera och mobilisera sin ideologi) uppstår fascismen (som ett resultat av kapitalismen).51 I 

denna uppsats kan fascismen förstås som en politisk ideologi med idéer om nationens kris och 

offerskap, som måste mötas med kamp mot en inre och yttre fiende för återfödelse och högre 

värden.52 Žižeks ideologikritik är en skarp kritik mot kapitalismen vilket gör att kapitalismen 

																																																								
48 Žižek 2001, s. 59.   
49 Slavoj Žižek, Less Than Nothing: Hegel And The Shadows of Dialectical Materialism, New York: Verso 2012 
s. 685–686.  
50 Žižek 2001, s. 270–271.	
51	Slavoj Žižek, Först som tragedi sedan som fars, Hägersten: Tankekraft förlag 2009, s. 77.	
52 I kommunistiskt språkbruk har begreppet fascism sålunda konsekvent brukats i denna generella betydelse.  
Klas-Göran Karlsson, ”Fascism”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fascism (2016-04-12)  
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är central i förståelsen av hans ideologikritik.53 Hans bok Först som tragedi sedan som fars är 

en ”partisk” analys eftersom ”sanningen endast är partisk” där han tydligt visar att han tagit 

kommunismens sida.54 Žižek menar att fascismen är ett sätt att dölja kapitalismens klassmot-

sättningar. Fascismen har nämligen identifierat att det finns en antagonism i former av exem-

pelvis fattigdom, strejker och våldsamheter och Žižek anser att det fungerar som verktyg för 

att rädda kapitalismen genom att sätta igång sin egen revolution. Fascismen försöker alltså 

dölja kapitalismens inneboende antagonism med en annan antagonism, nämligen den mellan 

den harmoniska historien (den ideologiska fantasin) och syndabocken, exempelvis juden 

(symptomet) inom antisemitismen.55  

 

Uppsatsen utgår främst från begreppen den ideologiska fantasin och det ideologiska sympto-

met. Žižek syn på kapitalismen och fascismen kommer därför inte att vara central mot bak-

grunden att uppsatsens syfte är att skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt 

uttrycker sin ideologi. Men för att göra en ideologikritik utifrån Žižek där kapitalismen och 

fascismen trots allt har en central roll kommer det inte heller frångås i analysen. 

1.4.2. Topikläran 

Topikläran är en teori för argumentation och används för att utläsa flygbladets argumentativa 

mönster, särskilda infallsvinklar och olika resonemang för att sedan skapa möjligheten att 

återvända till materialet och granska det utifrån nya perspektiv.56 På samma sätt som det finns 

flera sätt att analysera argumentation varierar också förståelsen och användningen av topiker. 

I det här avsnittet presenteras därför topikläran och dess funktion samt det topikschema som 

används i analysen.  

 

Termen topos betyder plats eller ställe och beskrivs ofta som den plats där en talare kan finna 

stoff till sina argument. Begreppet återfinns redan i Aristoteles verk Retoriken där begreppet 

dock inte definieras men däremot systematiseras.57 Jens. E Kjeldsen förklarar funktionen med 

topos på ett pedagogiskt vis, nämligen att du inte kan övertyga någon om ni inte är eniga om 

något annat. Därför kan topos användas för att föra en samtalspartner mot en viss synpunkt 

																																																								
53 Žižek 2009, s. 32.  
54 Žižek 2009, s. 13.  
55 Žižek 2009, s. 70–73, 78.  
56 Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare (diss. Södertörn) Örebro: Retorikförlaget 2012, s. 14. 
57 Mika Hietanen, ”Topikernas teori och praktik” Retorik och lärande, Anders Sigrell & Sofi Qvarnström (red), 
Lund: Lund University 2015, s. 121.  
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genom att möta hen på en ”gemensam plats”.58 Topoi (topoi i plural) kan delas in i tre olika 

kategorier: strukturella, formella och innehållsliga. Kjeldsen beskriver strukturella topoi som 

”en form av mentala kartor, listor eller scheman som styr en talares sökande efter material och 

argument”.59 Formella topoi beskrivs som ”grundläggande argument eller formella tankesätt 

som ligger till grund för konkreta argument” och slutligen är innehållsliga topoi ”olika former 

av fasta uttryck, argument och tankesätt”.60 Skillnaden mellan de olika formerna av topoi är 

inte självklar och därför svår att tillämpa. Detta är följaktligen anledningen till att uppsatsen 

frångår denna typ av uppdelning. Vidare finns Perelmans förståelse av topos, eller det latinska 

begreppet locus som Perelman istället använder. Perelman anser att det finns två utgångslägen 

för argumentation, dels den som utgår från sanningar och fakta och dels den som utgår ifrån 

publikens preferenser och uttrycks genom exempelvis värderingar och förhållningssätt. När vi 

använder loci (loci i plural) enligt Perelmans teoretiska förståelse är syftet att presentera all-

männa värderingar och attityder som tas för givna och därför svarar det inte på bästa sätt mot 

denna uppsats syfte.61  

 

Mika Hietanen menar att det är förklenande att säga att ”[t]opiker är nyckelord som gör att 

man kommer igång att tänka eller samla fakta” eftersom Aristoteles försöker samla upp alla 

logiskt sett tänkbara vinklar.62 Den uppställning som Hietanen lägger fram ger den klassiska 

retorikens struktur full rättvisa med skillnaden att antal topoi är begränsat vilket i praktiken 

gör den mer användbar. Schematiseringen är konkretiserad utifrån teoretiker som Aristoteles, 

Cicero och Ramus och oklarheter som funnits i deras förklaringar tydliggörs i Hietanens 

sammanställning och gruppering av den antika retorikens topikförståelser.63 Hietanen skriver 

att han tilltalas av strävan mot en generalteori, en uppsättning topoi som kan fungera för alla 

frågor och ämnen.64 Det är således fördelaktigt att utgå från en uppställning med ett lägre an-

tal topoi för att kunna utläsa ett potentiellt mönster i argumentationen.   

 

Hietanen presenterar i Retorik och lärande ett topikschema som alltså är tänkt att fungera som 

en generell teori för topikerna som ska fungera oavsett vilken fråga eller vilket ämne som 

																																																								
58 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, upplaga 1:3, Lund: Studentlitteratur AB 
2008, s. 161. 
59 Kjeldsen 2008, s. 161.  
60 Kjeldsen 2008, s. 161.  
61 Chaim Perelman, Retorikens imperium, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 55–56.  
62 Hietanen 2015, s. 122. Hietanen citerar här ”Topos”, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Topos. 
63 Hietanen 2015, s. 123. 
64 Hietanen 2015, s. 125. 
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ligger till grund för analysen.65 Hietanen menar att för att kunna tillämpa klassiska topoi som 

ett instrument för en analys behövs en hanterlig metod och hans uppställning följer följande 

kriterier: 1) En användbar klassifikation behöver innehålla tillräckligt många kategorier för att 

uppfylla behovet av precision men tillräckligt få för att vara teoretiskt överskådlig och prak-

tiskt brukbar, 2) En klassifikation behöver utgå från allmänna topoi som är gångbara i all ar-

gumentation oavsett tema eller situation och kompletteras med särskilda topoi och loci com-

munes som knyts till olika ämnen och situationer.66  

 

Topikschemat utgår från tre kategorier av topoi. Den första är (A) allmänna topoi som funge-

rar som den grundläggande uppsättningen. Dessa kan efter behov kompletteras med (B) sär-

skilda topoi som utgår utifrån retorikens tre genrer, genus iudicale, genus deliberativum och 

genus demonstrativum. Om materialet kräver kan de särskilda topikerna istället utgå från äm-

nesspecifika topiker. Den tredje kategorin (C) är loci communes som kan förstås som ”fixe-

rade eller traditionella formuleringar som ger uttryck för att någon i sammanhanget vederta-

gen princip eller uppfattning (endoxa)”.67 Loci communes granskas dock inte i flygbladet ef-

tersom de inte är centrala i en argumentation. Topikschemat ser ut enligt följande: 

 

A. Allmänna huvud-topoi            allmänna topoi (exempel)  

1. Definition  släkte (genus), art (species)  

2. Jämförelse likhet, olikhet, grad 

3. Delning helhet och delar, substans  

4. Relation orsak och verkan, konsekvens, motsatser, 

motsättningar 

5. Omständighet möjligt och omöjligt, det förgångna och det 

kommande 

6. Vittnesbörd auktoritet, vittnesbörd, statistik, lagar, tidi-

gare exempel  

7. Ordval notation (val av ord/term) och konjugation 

(ordets form) samt ordets förhållande till 

saken (res/verba) 

8. Person  härkomst, yrke, kön, utseende, etc.  

																																																								
65 Hietanen 2015, s. 125. 	
66 Hietanen 2015, s. 131.  
67 Hietanen 2015, s. 132.  
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B. Särskilda topoi 

1. Forensiska: det rättvisa och det orättvisa, status coniecturæ, status finitionis, status quali-

tatis 

2. Deliberativa: det goda och dåliga, värdiga och ovärdiga, fördelaktiga och ofördelaktiga 

3. Epideiktiska: det dygdiga och det odygdiga, ärofulla och skamliga, det lovvärda och klan-

dervärda  

 

C. Loci communes: maximer och sentenser 

1.5. Sverigedemokraternas ideologi  
Materialet berör Sverigedemokraternas ideologi och därför presenteras i detta avsnitt en kort 

introduktion till Sverigedemokraterna och deras ideologi. Definitionen av ideologi är dock 

mångtydig men bör här förstås som en samhällsåskådning eller samhällsteori vilken kan bestå 

av en eller flera idéer.68 De flesta politiska partier eftersträvar makt för att kunna påverka 

samhället i önskad riktning. För att få makt krävs det att ideologin sprids och etableras bland 

väljarna – och ideologi förmedlas ofta och kanske främst via språket.69 Således kan vi för-

vänta oss att Sverigedemokraterna i sitt flygblad vill sprida sin ideologi och därför betraktar 

uppsatsen Sverigedemokraterna utifrån deras ideologiska beskrivning snarare än andras tolk-

ningar av deras ideologi. 

 

Sverigedemokraterna grundades inför valet 1988 men kom in i riksdagen först 2010, då med 

5,7 % av rösterna.70 Sverigedemokraterna bildades ur partiet Bevara Sverige Svenskt där må-

let var att bevara ”svenskheten” genom begränsad invandring. Flera anhängare från partiets 

tidigare tid, som under 2000-talet uteslutits, har tydliga kopplingar till olika nazist- och fa-

sciströrelser.71 På grund av detta har Sverigedemokraternas ideologi ifrågasatts eftersom Sve-

rigedemokraterna själva menar att de inte är rasister.72 Inför det första valet 1988 skrev partiet 

exempelvis följande i ett flygblad: 

																																																								
68 Sven-Eric Liedman, ”Ideologi”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideologi (2016-03-30) 
69 Hellspong 2001, s. 131. 
70 Sverigedemokraterna, ”Sverigedemokraternas historia”, https://sd.se/vart-parti/ (2016-04-01) 
71 Mikael Ekman & Daniel Poohl, Ut ur skuggan – En kritisk granskning av Socialdemokraterna, Stockholm: 
Natur & Kultur 2010, s. 277–278.  
72 TV4Nyheterna, ”Åkesson: Kränkande att jämföra mig med rasister – Nyheterna (TV4)” (2014), YouTube,  
https://www.youtube.com/watch?v=7tCa58Z0c1s (2016-04-26) och Avpixlat, ”Forskarna samstämmiga, SD inga 
fascister” 9/12 2014, http://avpixlat.info/2014/12/09/forskarna-samstammiga-sd-inga-fascister/ (2016-04-26) 
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Nu när välfärdsbygget rämnat, internationalisterna skapat svåra, näst intill olösliga, 
problem har det sökande svenska folket funnit att vägen till rättvisa heter sverigede-
mokrati. Sverigedemokrati är en omsorg om våra svenska värden. Sverigedemokrati 
är en politisk saneringsrörelse, vars främsta uppgift måste bli att restaurera nationen 
och ge vårt folk en ny tro och hopp om en ljus svensk framtid!73 

 

En ideologisk pusselbit som funnits med sedan start är idén och drömmen om folkhemmet. 

Folkhemmet representerar för Sverigedemokraterna en guldålder där god ekonomi råder, ut-

jämning av klasskillnader och en etniskt homogen stat.74 Det Sverigedemokratiska folkhem-

met som strävar efter en etniskt homogen stat är på så vis motsatsen till det mångkulturella 

samhället.75  

 

Sedan Sverigedemokraterna röstades in i riksdagen har partiets väljarkår ökat och vid det sen-

aste riksdagsvalet år 2014 fick partiet 12,86 % av rösterna och blev då Sveriges tredje största 

parti.76 Sverigedemokraternas hjärtefråga – invandring – hade under hösten 2015, när kam-

panjen släpptes, hög prioritet i den svenska debatten och deras stöd i opinionsundersökning-

arna ökade. Under hösten 2015 när kampanjen ”Welcome to Sweden” släpptes var deras stöd 

17,2 % och det toppades i december 2015 när marknadsundersökningsföretaget TNS SIFO 

presenterade ett stöd om 19 %.77  

 

Sverigedemokraterna presenterar sin ideologi i sitt ”principprogram” och där beskriver de sin 

ideologi som socialkonservatism med en nationalistisk grundsyn.78 Vidare skriver Sverigede-

mokraterna: ”Signifikant för Sverigedemokraternas version av socialkonservatismen är att vi 

tydligt betonar vikten av en värdekonservativ och nationalistisk utgångspunkt”.79 Social-

konservatism är en form av konservatism som Nationalencyklopedin beskriver så här: 

 

																																																								
73 Mikael Ekman, ”Drömmen om ett rent Sverige”, Sverigedemokraternas svarta bok, Madelene Axelsson & 
Kristian Borg (red), Stockholm: Verbal Förlag, 2014 s. 41. 
74 Observera att Socialdemokratin (utifrån Per Albin Hansson) använder termen i en annan mening. Nämligen 
”nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbaka-
satta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade och utplundrare” Nat-
ionalencyklopedin ”Folkhemmet”. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkhemmet (2016-03-30) 
75 Ekman & Poohl 2010, s. 281. 
76 Valmyndigheten, ”Val till riksdagen - Röster”, http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ (2016-04-01) 
77 Jenny Stiernstedt, ”Sifo: Starkt år för SD, S tappar stort” 19/12 2015, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/svd-sifo-starkt-ar-for-sd--s-tappar-stort (2016-04-01) 
78 Sverigedemokraterna, ”Sverigedemokraternas principprogram 2011”, Tryckversion 2.0 antagen 2014-02-24, s. 
11, https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (2016-04-18) 
79 Sverigedemokraterna, ”Sverigedemokraternas principprogram 2011” s. 12.  
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Från mitten av 1800-talet framträdde en konservativ kritik av industrialiseringens so-
ciala avigsidor och krav på reformer i patriarkalisk anda för att motverka revolution-
ära strömningar […]. Mot slutet av 1800-talet påverkades konservatismen av national-
ism och imperialism. Under brytningarna kring demokratins genombrott hävdade de 
konservativa konstitutionella principer mot demokratins politiska, sociala och ekono-
miska ideal.80 

 

Socialkonservatismen vill ena folket och skapa en nationell samhörighet – och ”svenskheten” 

samt den svenska kulturen är för Sverigedemokraterna fundamental för att skapa den sam-

manhållningen.81 Mattias Karlsson, en av partiets frontfigurer, beskriver ideologin enligt föl-

jande: 

 
Vi har alltid stått upp för och pekat på folkhemmet och den svenska välfärdsstaten 
och inte varit ett utpräglat skattesänkarparti som många missnöjespartier i Europa. 
Vi har ofta pekat på den tidiga socialdemokratin samtidigt som vi omfattas av tradit-
ionella högervärderingar som ett starkt försvar av nationen, kulturen och familjen. 
Vi har även haft en positiv inställning till kristendomen som en samhällsbärande in-
sats.82  

 

Men det finns de som inte håller med om Sverigedemokraternas ideologibeskrivning, som 

menar att den är rasistisk, fascistisk och främlingsfientlig.83 Karlssons beskrivning av Sveri-

gedemokraternas ideologi menar Mikael Ekman och Daniel Poohl är ny och något som ”upp-

funnits” på senare tid och att fasaden har putsats för att passa in i det offentliga rummet.84 Oja 

betraktar främlingsfientligheten och nationalismen som kärnan i Sverigedemokraternas poli-

tik.85 Däremot är ett begrepp som främlingsfientlighet inte oproblematiskt att använda. Sveri-

gedemokraterna är inte fientliga vad gäller alla främlingar – utan snarare utvalda grupper av 

främlingar, framförallt muslimer, som de anser har svårt att anamma den svenska kulturen. Ju 

längre bort från Europa människor bor, desto större främlingar i det svenska samhället blir 

de.86 I brist på bättre ord används dock främlingsfientlighet i uppsatsen. 

 

																																																								
80 Olof Ehrencrona, ”Konservatism”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konservatism (2016-04-18) 
81 Anders Hellström, Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik, Hä-
gersten: Tankekraft Förlag 2010, s. 118. 
82	Ekman & Poohl 2010, s. 276.	
83 Martin Petersson, ”Åkesson leder ett öppet rasistiskt parti” 26/7 2011, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/akesson-leder-ett-oppet-rasistiskt-parti (2016-04-26), Henrik Arnstad, ”Här är det ideologiska 
stoffet som visar fascismen i SD” 21/12 2014, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/debatt/har-ar-det-ideologiska-
stoffet-som-visar-fascismen-i-sd/ (2016-04-26) och Anna Gullberg, ”Chefredaktören – SD är främlingsfient-
liga”, 12/12 2014, Gefle Dagblad http://www.gd.se/allmant/gastrikland/chefredaktoren-sd-ar-framlingsfientliga 
(2016-04-26) 
84 Ekman & Poohl 2010, s. 277–279. 
85 Oja 2015, s. 45. 
86 Oja 2015, s. 42. 
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Att Sverigedemokraterna uppfattas som fascistiska har väckt mycket uppmärksamhet och 

Linnea Swedenmark är en av många som uppmärksammade detta i sociala medier under 

2014. Swedenmark uppmärksammade att följande stod i kurslitteraturen Den svenska politi-

ken: struktur, processer och resultat i en upplaga från 2006: ”Efter Ny demokratis haveri har 

det enda kvarvarande alternativet på extremhögerkanten varit de nynazistiska Sverige-

demokraterna, som haft problem med att skapa en tillräckligt respektabel fasad.” Att partiet 

beskrevs som nynazister väckte 2006 ingen större reaktion utan ansågs istället vara en icke-

kontroversiell beskrivning. Några år senare när partiet har lyckats normalisera sig inom 

svensk politik, bland annat genom att bli invalda i riksdagen, anses däremot liknande beskriv-

ningar istället som anmärkningsvärda.87  

  

																																																								
87 Henrik Arnstad, ”Fascism - eller något annat?” Sverigedemokraternas svarta bok, Madelene Axelsson & Kris-
tian Borg (red), Stockholm: Verbal Förlag, 2014 s. 117–118.  



	 18 

2. Analys  
Det här avsnittet inleds med att kontexten analyseras för att säkra en korrekt förståelse av 

flygbladet. Därefter presenteras en topikanalys och slutligen en ideologikritisk analys.  

2.1. Flygbladets kontext  
För att använda Lloyd F. Bitzers terminologi kan flygbladets påträngande problem vara flera 

men det är främst två som är utmärkande:88 Dels att Sverigedemokraterna upplevde att de inte 

fick tillräckligt med utrymme i den offentliga debatten och dels att Sverigedemokraterna an-

såg att för många flyktingar kom till Sverige vilket hotade den svenska kulturen och välfärd-

en. För att lösa det senare påträngande problemet krävdes det att Sverigedemokraterna lycka-

des påverka beslutsfattare i Sverige – antingen genom att skapa ett folkligt stöd eller använda 

sin vågmästarroll i frågor som rör asylrätt. Det första påträngande problemet löste Sverigede-

mokraterna med hjälp av att dela ut flygbladet eftersom de då fick den uppmärksamhet i me-

dia de ville ha.89  

 

Nästa val låg långt bort i tiden och det är därför aktuellt att prata om flygbladet i termen ima-

gekampanj som syftar till att stärka partiets image.90 Eftersom Vigsø delar upp politiska kam-

panjer i två läger – image eller val – kan vi förstå det som att kommunikationen Sverigede-

mokraterna för påverkas av vilken typ av kampanj det är. Kampanjens kairos är utifrån två 

avseenden väl avvägt: det första är att Sverigedemokraterna inte konkurrerade med någon 

annan stor politisk kampanj och det andra att fler flyktingar anlände till Sverige under tiden 

då kampanjen lanserades, vilket innebär att flygbladet delades ut i en för Sverigedemokrater-

na passande tidpunkt. Den, för Sverigedemokraterna, väl valda tidpunkten skapade möjlighet-

en att stärka deras roll i den offentliga debatten, skapa fler potentiella sympatisörer och 

minska antalet flyktingar till Sverige.  

 

Om vi fortsätter med Bitzers terminologi kan vi vad gäller flygbladets potentiella publik först 

ställa oss frågan vem den primära målgruppen är. Är det flyktingarna eller är det väljarkåren 

hemma i Sverige? Flygbladet bör förstås som ett utspel i den offentliga debatten som syftar 

till att påverka den svenska väljarkåren eftersom det främst är den som kan påverka det 

påträngande problemet. Givetvis kan flyktingar påverka genom att inte fly till Sverige men 

																																																								
88 Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation. Contemporary Rhetorical Theory: a Reader. USA: The Guilford 
Press, 1968. 
89	Kuijl & Rydberg Ling 2015, s. 36.	
90 Se avsnitt 1.1.2. om tidigare forskning.  
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väljare i Sverige har större inflytande vad gäller att påverka den svenska asylrätten som i 

slutändan är avgörande i ett nationellt sammanhang. Att flygbladet enskilt kan uppfattas som 

ett försök att minska invandring beror rimligtvis på att flygbladet delades ut på den grekiska 

ön Lesbos istället för i Sverige samt att informationen är på engelska istället för på svenska. 

Om flygbladet däremot hade delats ut i Sverige och på svenska hade flygbladet troligen inte 

fått samma spridning eller effekt. Det som talar emot att Sverigedemokraterna inte ville att 

informationen skulle nå Sverige är att flygbladet skiljer sig visuellt från hur deras politiska 

broschyrer och flygblad brukar se ut. Däremot kan den retoriska situationen kräva att layouten 

anpassas för att skapa den mediala uppståndelse Sverigedemokraterna bedömde att de behöv-

de. Vad som även talar för att Sverigedemokraterna riktade sig till svenska väljare är att de 

skrev på engelska, vilket visserligen kan tala både för och emot. Om de skulle vilja vända sig 

till flyktingarna hade de troligen försökt översätta informationen till deras modersmål, exem-

pelvis dari, farsi eller arabiska. De använde sig alltså av en mottagargrupp, flyktingar, för att 

nå målgruppen svenska väljare.  

 

Att dela ut ett flygblad som avråder flyktingar att komma till Sverige är kontroversiellt och 

har därmed ett högt nyhetsvärde. En naturlig effekt är att nyheter med ett högt nyhetsvärde får 

både stor spridning och stort medialt utrymme. Sverigedemokraterna riktade således med 

hjälp av flygbladet strålkastarna mot partiet och partiets huvudfråga – invandringen.  

2.2. Topikanalys 
Detta avsnitt inleds med en presentation av topikerna utifrån uppställningen i kategori (A) och 

därefter genrespecifika topoi (B).   

2.2.1. Allmänna huvud-topoi 

I flygbladet går det snabbt att utläsa en argumentativ trend. Sverigedemokraterna använder sig 

främst av huvudtopiken relation och orsak-verkan där orsaken är invandraren som kommit till 

Sverige och verkan är ett farligt samhälle med en svag och hotad välfärd. De skriver att sam-

hället håller på att falla isär och läsaren får därefter en beskrivning av den välfärdskollaps 

partiet påstått att Sverige hamnat i.91 Inledningsvis används även topiken definition och 

svenskhet definieras, eller snarare värden knutna till identiteten ”svensk”: vänliga, generösa 

och hårt arbetande. Vidare kan vi även se på vilket sätt verkan presenteras: 

																																																								
91 Välfärdskollapsen nämns inte explicit i flygbladet utan är något Sverigedemokraterna beskriver i sin presskon-
ferens. ”Sverigedemokraternas presskonferens 15-10-2015” (2015), YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=hebHJS-e7zg (2016-03-24)  
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Our wealth is gone. We have to borrow money to provide education and basic health 
care for our citizens. Due to decades of mass immigration our previously safe coun-
try is not safe anymore. Not only do we have a very high number of shootings and 
gang related violence, where grenade attacks in public spaces are no longer surpris-
ing, but Sweden now also demonstrates the second highest number of rape reports in 
the entire world. 

 

Relationen mellan orsak och verkan aktualiseras när Sverigedemokraterna skriver ”but our 

society is falling apart”. Det har varit bra men nu är det inte det längre. Konjunktionen men 

indikerar en motsättning som klargörs när Sverigedemokraterna senare i flygbladet skriver: 

”Due to decades of mass immigration our previously safe country is not safe anymore”. Den 

meningen bör förstås som flygbladets kärna och huvudargument eftersom det ensamt visar 

orsaken och konsekvensen till Sveriges ”välfärdskollaps” med hjälp av påståenden som stöd-

jer huvudargumentet – nämligen granatattacker, dålig ekonomi och våldtäkter som massin-

vandringen ställs ansvariga för. Lösningen på vad Sverigedemokraterna uppfattar som ett 

problem, alltså massinvandringen, nämns dock inte explicit men utifrån situationen kan vi 

underförstått förstå att lösningen är att flyktingar inte flyr till Sverige. Om det sedan är för att 

värna om flyktingarnas framtid eller om Sveriges framtid är en tolkningsfråga. Det underför-

stådda kan däremot förstås utifrån att orsaken (massinvandring) nämns en gång medan konse-

kvenserna (granatattacker m.fl.) nämns flera gånger. Det är då konstaterat att invandrares ef-

fekter är negativa på samhället och det underförstådda – att de därför inte är välkomna – kan 

således förstås utifrån relationen mellan orsak och verkan.  

 

Därefter får topiken omständighet stort utrymme i flygbladet. Det redogörs för det förgångna, 

dock endast i abstrakta ordalag ”You might have heard some positive things about Sweden” 

och det nutida där gängbråk, granatattacker och våldtäkter äger rum. Vid referensen till våld-

täkterna används huvudtopiken vittnesbörd när statistiken nämns, näst flest våldtäkter i hela 

världen. Vidare använder Sverigedemokraterna ord som tydligt konnoterar till våld, död och 

elände vilket är något flyktingarna redan flyr ifrån och således skapar Sverigedemokraterna en 

negativ bild av Sverige som ett alternativt nytt land att bosätta sig i. Partiet påtalar att Sverige 

nu hjälper flyktingar, men bara temporärt, och att de som kommer får sova i tält i kylan. En 

nutidsbeskrivning för vad Sverigedemokraterna menar är flyktingars vardag i Sverige. Kon-

sekvenser anges, verkan anges och orsaken är decennier av massinvandring.  

 



	 21 

En verklighetsbeskrivning fortsätter att ta form med hjälp av Sverigedemokraternas utvalda 

topoi som argumenten vuxit fram ur. Topiken definition används även i slutet när de skriver 

att Sverige är ett modernt västerländskt land. Mot slutet knyts det förgångna ihop med det 

kommande. Framtiden sias och det möjliga presenteras. Burka ska förbjudas och halal likaså 

och därefter kommer ”du/ni” (engelska you), här använder Sverigedemokraterna för första 

gången direkt tilltal, ändå att skickas tillbaka. Kom inte till Sverige, är det underliggande bud-

skapet som aldrig uttrycks explicit även om argumentationen tydligt vägleder oss till den slut-

satsen. Avslutningsvis använder Sverigedemokraterna sig av topiken vittnesbörd när de väljer 

att skriva under med Sweden Democrats, SD-women och The People of Sweden. Ett tretal där 

Sverigedemokraterna låter det avslutande ge sken av att ett enat Sverige står bakom argumen-

ten. En auktoritet vars makt genereras från antalet, en form av ett majoritetsargument och 

därmed även en fallasi eftersom det var ett parti som stod bakom flygbladet och sannerligen 

inte ett helt land. Vidare kan signaturen SD-women fungerar som ett medel att försöka nå ut 

till kvinnorna. Eftersom de nämner våldtäkter som en potentiell risk med att komma till Sve-

rige kan en underskrift från kvinnor tänkas intyga att det verkligen är sant.   

 

Rubriken ”NO MONEY, NO JOBS, NO HOMES” symboliserar det som till stor del redan 

har tagits upp och kan sammanfatta varför flyktingarna inte bör komma till Sverige, för i Sve-

rige finns varken pengar att få av staten, egna pengar att tjäna via jobb och inget hem att bo-

sätta sig i. Sverige kan inte längre erbjuda tre grundläggande faktorer som behövs i och för en 

fungerande vardag.  

2.2.2. Särskilda topoi 

Flygbladet tillhör retorikens deliberativa genre eftersom syftet förstås vara att påverka den 

politiska framtiden, vilket är utmärkande för genus deliberativum. På grund av flygbladets 

genre är det därför aktuellt att även titta efter topikerna det goda och dåliga, värdiga och 

ovärdiga samt fördelaktiga och ofördelaktiga. Topikparet som Sverigedemokraterna använder 

sig främst av är det goda och det dåliga. Svenskhet framställs explicit som det goda inled-

ningsvis, när termer som vänliga, generösa och hårt arbetande presenteras och invandrare 

framställs som det dåliga när de skriver att det är på grund av massinvandringen som Sverige 

inte är ett säkert land längre. Den till viss del implicita argumentationen bör dock inte förstås 

förekommande på grund av begränsat utrymme utan snarare ett val Sverigedemokraterna gör 

för att nå sitt mål om att övertyga, nämligen att framkalla värderingar hos mottagaren utan att 
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explicit uttrycka sina negativt laddade åsikter och de skriver själva i sin kommunikationsplan 

att de är medvetna om att negativa ord inte skapar sympatier.92  

 

Uppdelningen av de goda och de dåliga skapar i sin tur en uppdelning av ett ”vi och dem” – 

svenskar och invandrare. Vidare kan vi även se att det övergripande budskapet utgår från 

topikparet det ofördelaktiga och det fördelaktiga. Budskapet kan som sagt underförstått för-

stås som att flyktingarna inte bör komma till Sverige eftersom de kommer att sändas hem 

(även om det i texten är okänt vem som står bakom beslutet att skicka hem flyktingar är det 

oftast myndigheter genom staten som tar dessa beslut och då kan det förstås som att det ska 

verka som om Sverigedemokraterna är kritisk mot regeringen och att staten i det här fallet är 

det dåliga) förbjudas att bära burka och äta halalkött. Föreställningarna om Sverige som ett 

rikt och välmående land krossas och därför är det ofördelaktigt för flyktingen att resa hela 

vägen till Sverige och fördelaktigt för Sverige(demokraterna) om de inte anländer.  

2.2.3. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt uttrycker 

ideologi i flygbladet. Analysen visar att Sverigedemokraterna återkommande i flygbladet ar-

gumenterar med stöd av huvudtopiken relation med orsak-verkan som det mest förekom-

mande. Orsaken är massinvandringen och verkan ett svagt samhälle. Det genrespecifika det 

goda och det dåliga samt det fördelaktiga och ofördelaktiga används genomgående i flygbla-

det – svenskheten kan förstås som det goda och massinvandringen det dåliga och ofördelakt-

iga samt mindre invandring som det fördelaktiga. Det ter sig alltså tydligt att Sverigedemo-

kraterna argumenterar utifrån olika typer av motsättningar som i sin tur förstärker känslan av 

ett ”vi och dem”. Vidare kan flera mönster utläsas: Främst använder sig Sverigedemokraterna 

av topiker utifrån ett negativt perspektiv. En negativ orsak med negativa konsekvenser. Ar-

gumentationen cirkulerar kring och återkommer flertalet gånger till ett ”vi och dem”. Två 

olika läger där ”dem” (alltså flyktingarna) skapar konsekvenser och till viss del är själva kon-

sekvensen. Motsatserna leder vidare till den genrespecifika topiken det goda och det dåliga. 

Än en gång med fokus på det dåliga. För att forma verklighetsbeskrivningen används främst 

huvudtopiken relation vars trovärdighet de försöker förstärka med hjälp av det ethos-

förstärkande och den oetiska signaturen The People of Sweden. 

 

																																																								
92 Kuijl & Ryberg Ling 2015, s. 31–32.	
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För att få en överblick över topikerna ser en sammanställning av de identifierade topikerna i 

flygbladet ser ut enligt följande:  

• definition av svenskhet,  

• relation i form av orsak och verkan, konsekvens och motsatser,  

• omständighet genom det förgångna och det kommande, 

• vittnesbörd via statistik och auktoritet.  

 

Genrespecifika (deliberativa) topoi:  

• det goda och det dåliga,  

• det ofördelaktiga och det fördelaktiga.  

2.3. Ideologikritik 
Ideologikritikens första uppgift är att isolera Sverigedemokraternas kampfråga,93 som i deras 

ideologi kan förstås som invandringen och som även är det tema som berörs i flygbladet. För 

att underlätta läsningen är avsnittet uppdelat i fyra delar: ideologins symptom, ideologins fan-

tasi, kapitalismen och fascismens roll samt de etiska dimensionerna.  

2.3.1. Det ideologiska symptomet 

Symptomet blir inom rasistiska och fascistiska rörelser, som Sverigedemokraterna kritiseras 

för att vara, lättare att finna eftersom det oftast grundas i ett nationalistiskt tankesätt där en 

grupp har en högre hierarkisk ställning än en annan, sämre grupp. Symptomet är något som är 

obehagligt att ha men som man gärna uppmärksammar. Som vi såg i topikanalysen pekar 

Sverigedemokraterna ut flera problemområden i Sverige där källan till problemet är massin-

vandringen och således är invandraren också det vi bör förstå som Sverigedemokraternas ide-

ologiska symptom. I flygbladet kan vi dock se att Sverigedemokraternas symptom endast be-

nämns explicit en gång: ”Due to decades of mass immigration [min kursivering]”. Däremot 

kan en outtalad argumentation synas eftersom Sverigedemokraterna återkommande presente-

rar skadorna som ett symptom kan förstås ha orsakat: ökad brottslighet, granatattacker och 

näst flest våldtäkter i världen. Även här är det relationen mellan orsak och verkan som avslö-

jar det outtalade. Det är alltid någon som utför kriminella handlingar, kastar granater och som 

våldtar. De talar alltså sällan explicit om symptomet utan de explicitgör istället konsekvenser 

och orsaker som vi kan förstå att ett symptom står skyldig för.  

 

																																																								
93 Žižek 2011, s. 103.  
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En bärande tanke inom ideologikritik är att verklighetsbeskrivningar innehåller en makt-

dimension. Sverigedemokraterna skapar i flygbladet en verklighetsbeskrivning som blir ett 

perspektiv mottagaren har att förhålla sig till och verklighetsbeskrivningen fungerar därmed 

som ett maktmedel – vill vi kontrollera människor bör vi också kontrollera deras verklighets-

beskrivningar. Sverigedemokraterna beskriver i flygbladet den välfärdskollaps de menade i 

presskonferensen att Sverige står inför och när de associerar flyktingar till händelser som van-

ligtvis har en negativ konnotation går det att läsa in en negativ syn på invandringens (och så-

ledes även invandrarens) effekter. De exempel som tas upp är något en majoritet rimligen 

skulle vilja ändra på. För vem vill inte ha en starkare välfärd, mer pengar och lägre kriminali-

tet? De skapar därmed en motsättning, en antinomi, mellan flyktingar och välfärden. Flygbla-

det presenterar dock ingen politisk lösning utan det som presenteras är symptomet och pro-

blemen som symptomet har orsakat.  

 

Antinomierna i flygbladet visar att svenskhet står för godhet och invandrare står för det mot-

satta. Svenskar bygger upp ett bra land med ett gott rykte som invandrare sedan river ner. 

Svenskar behövs medan invandrarna (symptomet) inte gör det. Sverigedemokraterna signale-

rar således ett ”vi mot dem” som ett resultat av användningen av sitt symptom. Mot bakgrund 

av Sverigedemokraternas påstådda främlingsfientlighet spelar antinomiernas betydelsefunkt-

ion stor roll för den ideologiska funktionen att upprätthålla svenskheten och därmed motar-

beta det mångkulturella som invandring innebär.  

2.3.2. Den ideologiska fantasin  

Žižek menar att ideologier inte är på vetandets nivå, utan på görandets. Utifrån flygbladet 

skulle förståelsen av Sverigedemokraternas ideologi kunna beskrivas med orden: Oavsett 

huruvida Sverigedemokraterna vet om att invandrarna inte är problemet fortsätter de ändå att 

propagera för att så är fallet. Oavsett om de vet vad de gör eller inte, så fortsätter de att göra 

det. För vad är en invandrare egentligen? Ett svar som kan verka simpelt är att de är männi-

skor. Samtidigt som varje Sverigedemokrat också är en människa. På samma sätt som vi 

egentligen vet att pengar är socialt konstruerat skulle vi kunna påstå att människors nat-

ionalitet också är det: socialt konstruerade.94 Å andra sidan är det mesta någon form av social 

konstruktion vilket kan grundas i behovet av att dela in människor i fack för att förstå och 

förenkla världen. Människan förenklar världen genom att sätta etiketter för att snabbare kunna 

tillgodose sig information med hjälp av att använda sig av tidigare lärdomar som man för över 

																																																								
94 Se exemplet om varufetischism i teoriavsnittet 1.4.1.1. 
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på andra situationer.	Sociala konstruktioner blir därför väldigt starka på grund av det histo-

riska och traditionella behovet av uppdelning. Den här konstruktionen har dock gett Sverige-

demokraternas ideologi stor betydelse och är tydlig i deras narrativ och verklighetsbeskriv-

ning och därför är det relevant att prata om det som en social konstruktion. Det är en social 

konstruktion att svenskar bor i Sverige och greker i Grekland och somalier i Somalia. Men i 

grunden kan det förstås på samma sätt som att pengar egentligen är någonting människan har 

applicerat ett värde på och därefter glömt bort att det bara är en social konstruktion eftersom 

handlandet i första hand inte utgår från vad vi vet om vad vi gör, utan vad vi faktiskt gör.  

 

Det är när fakta, som egentligen motsäger ideologin, börjar fungera i förmån för ideologin 

som Žižek menar att den har lyckats.95 I flygbladet kan vi se att synen på människors nation-

aliteter fungerar som ett argument för Sverigedemokraternas ideologi. Sverigedemokraternas 

argumentation utgår ifrån framförallt tre möjliga teser: 1) invandring och invandrare kostar 

för mycket pengar, 2) invandring och invandrare leder till en samhällskollaps, 3) invandring 

och invandrare förstör Sveriges välfärd. Tre alternativ som tydligt skapar en polemik mellan 

olika typer av människor. Om vi byter ut begreppet invandrare till vad de också kan beskrivas 

som, nämligen människor, ser vi att deras argumentation blir motsägelsefull. För om vi säger 

att människor kostar för mycket pengar, att människor leder till en samhällskollaps och att 

människor förstör Sveriges välfärd faller argumentet på sin egen orimlighet – nämligen att 

människor inte skulle, eller borde, kosta pengar. Men också att det är orimligt att bedöma en 

människa utifrån de kostnader hen eventuellt orsakar. Det görs såklart även i andra fall – men 

här blir det orimliga att en viss typ av människor inte får kosta pengar medan andra får det. 

Sverigedemokraternas ideologi har lyckats därför att de tydligt har gjort invandraren till en 

enskild orsak till vad Sverigedemokraterna kallar Sveriges ”systemkollaps”. När invandraren 

så tydligt är Sverigedemokraternas symptom i flygbladet visar det därmed att fakta (om in-

vandraren) som motsäger partiets ideologi har börjat fungera som ett argument i förmån för 

ideologin.  

 

Sverigedemokraterna verkar mena att massinvandringen inte är bra för varken samhället eller 

individen och i den ideologiska fantasin vore det bästa om alla skulle stanna på platsen de 

föddes på för att undvika kulturella skillnader som Sverigedemokraterna i flygbladet verkar 

mena leder till ett sämre samhälle. Problemet i flygbladet är dock att Sverigedemokraterna 

																																																								
95 Žižek 2001, s. 59.   
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argumenterar som om det finns skillnader mellan människor, att den ena ”sorten” förstör 

samhället medan den andra inte gör det. Det är Sverigedemokraternas ideologiska fantasi som 

således strukturerar flygbladets argument och också den ideologiska verklighet som Sverige-

demokraterna verkar i, vilket främst representeras av relationsargumenten där det rymmer 

möjligheter att arbeta med motsättningar.  

 

Žižek tar som ett exempel upp antisemitismen som menar att judar exempelvis är smutsiga 

och att det enligt Žižek inte har någonting med antisemitismen att göra. Ett liknande exempel 

kan vi se när Sverigedemokraterna i flygbladet antyder att massinvandring har lett till ökade 

våldtäkter och utifrån det kan det förstås att invandrare således skulle vara mer benägna att 

våldta än vad en svensk skulle vara (eller att massinvandringen orsakar systemkollapsen som i 

sin tur gör svenskar mer onda…). Flygbladet bygger således på allmänsanningar (allmänna 

för de som delar Sverigedemokraternas ideologi) om att invandrare är farliga och att invand-

rare belastar, snarare än bidrar, till samhället. Invandrare passar således inte in i det svenska 

samhället eftersom de skiljer sig från svenskar. Det här är ideologiska ”sanningar” konstrue-

rade i den ideologiska fantasin och fungerar som ett logosargument, som i sin tur appellerar 

till pathos och känslor som rädsla och otrygghet.  

 

Den ideologiska fantasin kan även befinna sig på två nivåer: den spektrala uppenbarelsen 

som är den oönskade och den symboliska fiktionen som är den önskade. Utifrån det faktum att 

Sverigedemokraterna tydligt målar upp en verklighetsbeskrivning som är negativ där Sverige 

beskrivs vara ett land i förfall kan de inte befinna sig i den symboliska fiktionen eftersom det 

är en nivå av ideologisk perfektion. Vad som istället talar för att Sverigedemokraterna befin-

ner sig i den spektrala uppenbarelsen är att symptomet är tydligt utpekat i deras verklighets-

beskrivning vilket också kan förstås som orsaken till att de befinner sig i den oönskade nivån 

istället för den önskade.  

 

Antinomierna är återkommande i flygbladet. Bindeordet but är det som signalerar den tydlig-

aste motsättningen i och används tre gånger vilket ändå får tolkas som många gånger med 

tanke på hur lite textmängd flygbladet har. Första gången skriver Sverigedemokraterna ”but 

our society is falling apart” och andra gången ”but Sweden also demonstrates the second 

highest number of rape reports in the entire world”. Tredje gången ” but we can currently only 

offer tents and camp beds”. Efter varje motsättning kommer en förklaring med negativa kon-

notationer som appellerar till pathos samt känslor som rädsla, otrygghet och osäkerhet. Först 
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presenteras motsättningen att samhället håller på att falla samman, därefter att Sverige har 

näst flest våldtäkter i hela världen och slutligen att Sverige endast kan erbjuda sovplatser i tält 

och lägersänger. Motsättningarna visar vad Sverigedemokraterna menar är baksidan med att 

flyktingar flyr till Sverige.  

2.3.3. Kapitalismen och fascismen 

Hur kan vi förstå flygbladet som ett sätt för Sverigedemokraterna att omedvetet, eller med-

vetet dölja kapitalismen? Utifrån flygbladet går det att tolka att invandrare döljer kapitalismen 

eftersom invandraren får agera syndabock för ekonomiska konsekvenser i samhället. Istället 

för att visa på konsekvenserna kapitalismen kan få för samhället används invandraren som ett 

medel att dölja det som kapitalismen egentligen orsakar. Det är inte den så kallade mass-

invandringen som orsakar välfärdskollapsen, det är enligt Žižeks ideologikritik snarare kapit-

alismen. Att leva i ett kapitalistiskt samhälle innebär oftast att klassklyftor existerar och ef-

tersom Sverigedemokraterna upprätthåller antagonismen mellan nationaliteter döljs vad Žižek 

menar är den egentliga orsaken till rådande klassmotsättningar – nämligen kapitalismen. Det 

kan förstås vara utifrån detta som förutsättningarna för ideologins fantasi skapas och som till 

stor del är stommen i deras ideologi.  

 

Vi ska se hur allting hänger ihop: Det finns en utopi som Sverigedemokraterna drömmer om. 

En utopi där svenskheten blomstrar och kulturen inte längre ”hotas” av det mångkulturella. 

Den utopin är den önskade nivån i den ideologiska fantasin. Men det finns ett symptom, in-

vandraren, som gör att den önskade nivån i den ideologiska fantasin inte råder och att de där-

med hamnar i den oönskade nivån, den spektrala uppenbarelsen. Allt detta på grund av att 

samhället har fått ökade klassklyftor på grund av kapitalismen vilket gjort att fascistiska par-

tier som Sverigedemokraterna ökar i väljarstöd på grund av att en antagonism (den mellan 

människors nationaliteter) döljer en annan (den mellan klasserna). Det kapitalistiska samhället 

kan på så vis förstås ha skapat förutsättningar för en ideologi som Sverigedemokraternas och 

omedvetet upprätthåller Sverigedemokraterna kapitalismen och kapitalismen i sin tur fasc-

ismen. 

2.3.4. Flygbladets etiska dimensioner 

Ideologikritik kan även användas för att uppmärksamma ideologins faktiska villkor. Det är 

dock inte uppsatsens syfte. Men eftersom flygbladet ger skäl till att granska de etiska dimens-

ionerna blir ideologins faktiska villkor utifrån det avseendet relevanta.   
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Det första som kan uppfattas oetiskt i flygbladet är huruvida den ideologiska framställningen i 

flygbladet skiljer sig från den ideologi Sverigedemokraterna menar sig ha. Utifrån argumen-

tationen av ett ”vi” som utgörs av svenskar och ett ”dem” som utgörs av invandrare kan främ-

lingsfientlighet och ett förakt mot vissa grupper av människor som går under begreppet in-

vandrare utläsas. Ideologin som Sverigedemokraterna säger sig ha, socialkonservativ med 

nationalistisk grund, skiljer sig således mot den som uttrycks i flygbladet. Att vara av en 

främlingsfientlig ideologisk ståndpunkt kan givetvis även det uppfattas som oetiskt.  

 

Det andra som kan uppfattas oetiskt är huruvida Sverige marknadsförs samt flygbladets av-

sändare. I flygbladet målar Sverigedemokraterna upp en berättelse om Sverige, med Sveriges 

befolkning som en del av avsändaren. En förklaring till detta kan finnas i svaret från kommu-

nikationschefen Wallerstein som menade att Sverigedemokraterna behövde göra någonting 

som var väldigt svårt att inte prata om.96 De behövde göra något som skapade uppmärksamhet 

och uppmärksamhet skapades via ett etiskt övertramp när de skrev under med det ethos-

förstärkande The People of Sweden trots att de inte har stöd från en hel befolkning. Att argu-

mentera med fallasin majoritetsargument när det inte ens finns en majoritet som står bakom 

gör att vi kan prata om oetisk argumentation i dubbel bemärkelse.  

 

Det tredje som kan uppfattas oetiskt är informationen i det avslutande stycket.”Halal slaugh-

ter, wearing niqab or burqa in public spaces, will be forbidden in our country”. Det presente-

ras som sanningar fastän det inte speglar situationen i Sverige. Det kan dock tolkas som ett 

sant budskap som syftar till att stärka Sverigedemokraternas image i invandringsdebatten: 

Röstar ni på Sverigedemokraterna i framtiden kommer halalslakt och att bära niqab och burka 

på offentliga platser att förbjudas. Men mot bakgrund av att Sverigedemokraterna inte ville 

riskera att hamna utanför debatten är det mer rimligt att tolka det som direkt oetiskt och att det 

oetiska i falsk fakta och majoritetsargumentet rimligen var det som skapade det mediala ut-

rymmet.  

2.3.5. Sammanfattning 

Sverigedemokraternas ideologiska uttryck i flygbladet bygger på att det finns någonting som 

är dåligt i form av en viss typ av människor – deras symptom. Ideologikritiken visar att in-

vandraren är Sverigedemokraternas ideologiska symptom. Invandraren är syndabocken som 

är orsaken och konsekvensen till verklighetsbeskrivningen som ges i flygbladet och det är 

																																																								
96 Kuijl & Rydberg Ling 2015, s. 36. 
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Sverigedemokraternas ideologiska fantasi som har format partiets verklighetsbeskrivning. 

Detta eftersom samhället har fått ökade klassklyftor på grund av kapitalismen vilket gjort att 

fascistiska partier som Sverigedemokraterna ökar i väljarstöd i och med att en antagonism 

(den mellan människors nationaliteter) döljer en annan (den mellan klasserna). Sverigedemo-

kraternas agonistiska argumentation är återkommande i flygbladet vilket talar för att partiet 

uttrycker en ideologi som skiljer på olika typer av människor. I flygbladet pekas en viss 

grupp, invandrare, ut och invandringen till Sverige kan förstås ha orsakat problem som i sin 

tur förstärker den agonistiska argumentationen. Vidare har tre oetiska dimensioner pekats ut i 

flygbladet: 1) Den ideologiska framställningen skiljer sig från den ideologi Sverigedemokra-

terna själva beskriver, 2) Flygbladets avsändare The People of Sweden och 3) Falsk fakta om 

huruvida halalslakt, burka och niqab kommer att förbjudas eller inte.   
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3. Avslutning  
I det avslutande avsnittet diskuteras och tolkas analysavsnittet utifrån syftet och den tidigare 

forskningen. Vidare presenteras även en kritisk reflektion, förslag på vidare forskning samt en 

sammanfattning av uppsatsen.  

	

3.1. Diskussion  
Flygbladets argumentation gör det möjligt att ge stöd åt Ojas tolkning av Sverigedemokrater-

nas ideologi som nationalistisk och främlingsfientlig. Det socialkonservativa vi kan uppfatta i 

flygbladet är främst en längtan tillbaka till en utopi, en svunnen tid (om den någonsin har fun-

nits?) och deras tolkning av folkhemmet. Att vara nostalgisk är dock inte detsamma som att 

vara konservativ men att benämna partiet som socialkonservativt kan tänka sig ta fokus från 

den nationalistiska grunden – som av offentligheten kan uppfatta skrämmande. Vidare kan vi 

fråga oss vad det egentligen innebär att i ett mångkulturellt samhälle vara nationalistisk? Blir 

inte det automatiskt en ideologi som innebär ett främlingsfientligt bemötande? Eller innebär 

det att nationalismen får en vidare innebörd?  

 

Den ideologiska förståelsen i flygbladet är således inget nytt, men är trots det viktig. Ideolo-

gier behöver kritiseras, diskuteras och debatteras i en demokrati. I det här fallet för att visa att 

Sverigedemokraterna säger en sak men menar en annan. De talar inte bara med kluven tunga, 

deras ideologi kan uppfattas som en kluven tunga. De säger det inte alltid explicit, men uti-

från de ideologiska uttrycken flygbladet ger oss kan vi förstå att de menar vad de inte säger. 

Till skillnad mot annan underförstådd argumentation menar jag att detta kan vara för att inte 

uppfattas som oetiska och därmed riskera att förlora förtroende hos väljarkåren. Om vi syn-

liggör den osynliga argumentationen ”säger” Sverigedemokraterna alltså det de menar. Ef-

tersom de uttryckligen inte säger vad de tycker är det i denna situation lätt att gömma sig 

bakom det explicita och enbart hänvisa till det. Vidare har vi kunskap om att ju kortare en text 

är desto mer måste förutsättas känt av läsaren.97 I situationer när det finns de som håller med 

om Sverigedemokraternas politik och de som inte gör det kan tolkningen om det som ska för-

utsättas känt variera i stor utsträckning. Det innebär att Sverigedemokraterna kan skydda sig 

bakom att ”Vi har aldrig sagt att vi är emot invandrare” eftersom tolkningsansvaret då läggs 

över på mottagaren. De kan då återgå till sin utsaga om att vara ett socialkonservativt parti. 

Ibland innebär att säga ingenting alls eller väldigt lite att säga väldigt mycket.  

																																																								
97 Sigrell 1999, s. 203.	
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Oja menade att Sverigedemokraterna anpassar sina topiker utifrån den retoriska situationen. 

Eftersom det inte finns några topiker att jämföra med kan dessvärre inte några likheter eller 

skillnader utläsas. Jag anser också att topikerna i flygbladet är anpassade efter den retoriska 

situationen. Eftersom Sverigedemokraterna exempelvis menar att massinvandring leder till en 

systemkollaps behöver mottagaren förstå vad denna systemkollaps innebär. Men istället för 

att definiera den i en enkel förklaring likt ”Systemkollaps är…” väljer Sverigedemokraterna 

istället att indirekt definiera systemkollapsen genom att använda topiken relation och omstän-

dighet. När orsak-verkan anges, samt det föregångna och kommande kan mottagaren under-

förstått tolka definitionen av vad en systemkollaps är vilket kan tänkas ha en större överty-

gande effekt. Sverigedemokraterna lägger således fram påståenden som mottagaren själva får 

skapa sig en uppfattning om vilket leder oss till Sigrells fjärde skäl för underförståddheter: 

mottagaranpassningen, som i sin tur är central i den retoriska situationen. När det finns luckor 

i argumentationen behöver mottagaren själv fylla i det som saknas utifrån vad mottagaren 

anser är passande vilket alltså kan göra mottagaren välvilligt inställd.  

 

Vad gäller Ojas tolkning om Sverigedemokraterna som ett ensvarsparti framgår det i analysen 

att de gillar att sprida sitt svar och sitt symptom, invandraren. När de uppmärksammar en an-

strängd välfärd och flyktingar i samma sammanhang skapas en association som upprätthåller 

den ideologiska fantasi och den ideologiska ”logik” som Sverigedemokraternas ideologi mår 

bra av att befinna sig i. Man kan beskriva det som att det diskussionsklimatet göder ideologin 

och förstärker utopin som finns i den symboliska fiktionen Sverigedemokraterna vill nå. I för-

längningen kan det även stärka deras image och bilden av att Sverige var bättre förr när färre 

invandrare hade flyttat till Sverige. 

 

Bellinger skrev att retoriken kan vara ett verktyg för att möta förvrängningen – inte befästa 

den. Då bör inte någon som säger sig motsäga Sverigedemokraternas ideologi acceptera eller 

prata i termer av samma ideologiska fantasi för då riskerar de att bekräfta den och därmed 

även befästa den verklighetsbeskrivning som Sverigedemokraterna skapar. I sådant fall blir 

Sverigedemokraternas ideologi ett maktmedel som sprids utan att yttre tvång sker. Motstån-

dare till Sverigedemokraterna behöver istället syna deras ideologiska fantasi. De behöver tala 

om det som för Sverigedemokraterna är obehagligt att tala om och som ideologin kan förstås 

dölja. Ett exempel för hur vi kan förstå att fascismen döljer kapitalismen skulle kunna vara 

relationen mellan de som placerar sina pengar utomlands för att undvika skatter och flykting-
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ars kostnader i Europa varje år som visar att ”skatteplanerarna” kostar EU sju gånger mer än 

vad flyktingarna gör.98 Sverigedemokraterna kanske medvetet eller omedvetet skyddar skatte-

planerare men skyller på invandring, eftersom fascismen kan dölja kapitalismen. Poängen är 

alltså att det är vad Sverigedemokraterna gör som spelar roll och i flygbladet gör de skillnad 

på människor utifrån ursprung – utan att ta hänsyn till att det kan finnas andra faktorer (exem-

pelvis kapitalismens konsekvenser) som skapat situationen de beskriver i flygbladet. Sverige-

demokraterna visar istället att personer födda i ett annat land än Sverige som sedan flyttar dit 

ensamma är orsaken till allt dåligt i det svenska samhället. 

 

Utifrån Lisa Erikssons resultat kan vi även se att Sverigedemokraternas kommunikation har 

förändrats. Kommunikationen som tidigare hörde hemma i den privata sfären, exempelvis i 

blogginlägg, har i flygbladet förflyttats till hur kommunikationen sett ut i den offentliga sfä-

ren. Det som var utmärkande i den privata sfären var just att väcka negativa känslor för in-

vandrare och invandring hos mottagaren vilket jag i stor utsträckning anser att Sverigedemo-

kraterna gör i flygbladet. Detta kan dels bero på att partiet har fått ett ökat stöd och att de där-

för upplever att deras frågor inte är lika stigmatiserade längre. Det kan också bero på att de 

endast ville skapa medialt utrymme och således använde sig av en argumentation de troligen 

visste skulle skapa uppståndelse. Dock är det inte orden i sig som är negativa utan det är i 

relation till Sverigedemokraterna som avsändare och flygbladets kontext som laddningen i 

synnerhet uppstår. Vidare kom Tannaz Edalat fram till att partiets kommunikation gått från 

explicit till implicit och även i flygbladet kan vi se att argumentationen till viss del rör sig 

kring implicit argumentation vilket kan tänkas fungera som ett skydd mot den ideologiska 

beskrivningen partiet inte vill förknippas med. Den ideologiska ”förskjutning” jag presenterat 

i kan förklaras utifrån den språkliga förskjutningen Edalat fann. Eftersom ideologi skapas 

med hjälp av språket är det orimligt att tro att det bara skulle vara retoriken som förändras och 

inte också ideologins uttryck.  

 

Sverigedemokraternas argumentation kan till stor del förstås utifrån Sigrells slutsatser om 

underförstådd argumentation. Det går att läsa mellan raderna och utifrån det tolka att det finns 

ett ideologiskt uttryck som inte överensstämmer med Sverigedemokraternas ideologiska be-

																																																								
98 Uppdrag Granskning, ”Panama-dokumenten”, Sveriges Television, SVT Play,  
http://www.svtplay.se/video/7639352/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-10. (2016-04-
18), tillgänglig t.o.m. 2016-06-17  
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skrivning. När de gör detta friskriver de sig alltså från ansvaret att andra tolkningar än deras 

egen är giltiga vilket kan uppfattas som en oetisk argumentation.  

3.2. Kritiska reflektioner och vidare forskning  
Uppsatsen har vissa brister som kan ha påverkat uppsatsens resultat. Žižeks ideologikritik 

visade sig inte ge några revolutionerande insikter, däremot fungerade teorin bra för att kart-

lägga vilken ideologi som uttrycks och indirekt att till viss del blottlägga den ”egentliga” 

ideologin – vilket inte var uppsatsens ambition. Således kom jag inte runt risken att ideologi-

kritiska analyser ”styrs av en strävan att avslöja ideologiska uppfattningar”.99 Lars Nylander 

som översatt Žižeks bok Ideologins sublima objekt förklarar även att Žižeks teori inte är 

sammanfattad på ett och samma ställe vilket riskerar att något missas vid en teoribeskrivning, 

vilket försvårat sammanställningen av ideologikritiken.100 Vidare har jag arbetat utifrån ett 

begränsat antal topiker och det finns därför en risk att jag kan ha missat ämnesspecifika topi-

ker eftersom jag i analysen arbetade utifrån genrespecifika topoi.  

 

Möjligheterna till vidare forskning är goda. Ett förslag är att utreda bemötandet av Sverige-

demokraterna i riksdagen eller hur de andra partierna har bemött invandringsfrågan. Det vore 

även intressant att undersöka Sverigedemokraternas underförstådda argumentation närmare 

eftersom deras implicita argumentation vid flera tillfällen har uppmärksammats. Vidare vore 

en tvärvetenskaplig undersökning mellan retorik- och medievetenskapen intressant, nämligen 

hur Sverigedemokraterna använder retoriken för att sätta sin fråga på dagordningen (agenda 

setting). Denna uppsats har även visat att Sverigedemokraternas kommunikation har föränd-

rats ytterligare vilket ger anledning att undersöka hur kommunikationen har förändrats i takt 

med det ökade stödet. Ytterligare ett alternativ skulle vara att undersöka mediet flygblad. 

3.3. Sammanfattning 
Uppsatsen tar avstamp i det faktum att ideologi ofta förmedlas via språket och syftet var att 

skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt uttrycker ideologi i flygbladet 

”NO MONEY, NO JOBS, NO HOME”. Med hjälp av Žižeks ideologikritik och en klassisk 

topikanalys presenteras följande: Sverigedemokraternas argumentation kretsar till stor del 

kring en agonistisk uppdelning som visar på ett förakt mot en viss grupp av människor utifrån 

en uppdelning av ett ”vi” som utgörs av svenskar och ett ”dem” som utgörs av invandrare – 

där svenskar är det goda och invandrare det dåliga. Vidare utgår argumentationen utifrån att 
																																																								
99 Oja 2015, s. 265.  
100 Žižek 2001, s. 264.  
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det finns en tydlig syndabock: ideologins symptom som i flygbladet är invandraren. Detta 

symptom är anledningen till den negativa verklighetsbeskrivning vi får ta del av i flygbladet. 

Deras argumentation är till viss del implicit vilket kan förstås bero på att partiet inte vill upp-

fattas som oetiska och därmed förlora förtroende hos sina väljare.  
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Bilaga 1 – Sverigedemokraternas flygblad  
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Bilaga 2 – Sverigedemokraternas flygblad, avskrivet 
NO MONEY 

NO JOBS 

NO HOME  

 

You might have heard positive things about our country  

and the Swedish people. That we are friendly, generous and hardworking.  

This might be true, but our society is falling apart.  

 

Our wealth is gone. We have to borrow money to provide educa- 

tion and basic health care for our citizens. Due to decades of mass 

immigration our previously safe country is not safe anymore.  

Not only do we have a very high number of shootings and gang 

related violence, where grenade attacks in public spaces are no  

longer surprising, but Sweden now also demonstrates the second  

highest number of rape reports in the entire world.  

 

Sweden is temporarily helping those who flee war and terror, but 

 we can currently only offer tents and camp beds. 

 And you will eventually be sent back home.  

 

Sweden is a modern Western country. Here, women and men are 

 equal. Forced marriages and polygamy will never be accepted.  

Halal slaughter, wearing niqab or burqa in public spaces,  

will be forbidden in our country.  

 

Sweden Democrats    SD-Women The People of Sweden 

 


