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Abstract  

This study critically studies two different manifestos, New democracy manifesto from 1991 

and Sweden Democrats manifesto from 2010. The purpose with this is to discover in what 

way populist rhetoric is used and what parlance the parties have used in these two manifestos. 

Using Lennart Hellspong’s model for propaganda analysis, textual compilations will be 

discovered and analyzed through a set of questions.  

Previous research show that these two parties has a lot in common and even though both have 

different political ideology and framework, they both have populist rhetoric as one of the key 

elements in their rhetoric. With Sweden democrats currently being the third biggest party in 

Sweden there is an interest to see what they have in common with the first populist party in 

Sweden during the modern era, New Democracy. Do the populist characteristics in Sweden 

Democrats manifesto have similar attributes as the in New Democracy manifesto?  

The result of the study shows that the populist rhetoric is used in different ways, with different 

ideological purposes but is built from the same springboard.  

Key words: Populism, Hellspong, Propaganda analysis, manifestos, political parties, Sweden 

Democrats, New Democrats 
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1. Inledning:  

Bevittnar vi idag det som statsvetare Benjamin Moffitt kallar för populismens globala 

segertåg? 1 Det finns många exempel på hur populismen sprider sig från olika delar av världen 

vilket stödjer ett sådant påstående. Det finns idag en utbredd global misstro mot traditionella 

politiska partier och även mot andra former av makteliter såsom ekonomiska och kulturella 

eliter. Det finns även en stor skepsis gentemot det traditionella kunskapssamhället. De 

populistiska rörelserna vill fånga upp denna misstro och erbjuda ett alternativ säger sig 

representera den stora tysta massan. Populismen budskap blir att ge makten till folket från 

eliten. Populism kommer av latinets populus som betyder just ”folk” och populism är 

följaktligen en rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av social 

klasstillhörighet. 2  Man kan se att olika populistiska rörelser har vunnit mark i många länder i 

Europa de senaste åren, allt från Le Pen i Frankrike, Wilders i Nederländerna, Farage i 

Storbritannien med omröstning för att lämna Europeiska unionen till Italiens bildande av en 

populistisk regering i våras. 

Ordet populism har ibland även blivit en slags kliché hos politiker, forskare och media för att 

beskriva partier och politiker som använder en okonventionell retorik och politik för att få 

väljare.3 Man kan tro att populism är ett nytt begrepp och företeelse men begreppet uppstod 

redan i slutet av 1800-talet. Det var den amerikanska bonderörelsen The People’s Party 

(1892–1911) som gick just under namnet ”populisterna”. Så småningom kom även 

Narodnikerna i Ryssland att kallas populister. Dessa två tidiga populistiska rörelserna 

arbetade främst för att främja böndernas intressen. Man ville stärka böndernas sociala och 

ekonomiska ställning. Rörelsernas uppkomst var en reaktion på den finansiella elit som 

uppkom i och med industrialiseringen. Den nya eliten och förändringarna skedde av 

jordbruket roll i samhället bidrog till att bönderna upplevde en ökad osäkerhet för sin 

framtid.4 

Idag kan vi se liknande tendenser men nu orsakad av den globalisering som sker. Effekterna 

av globaliseringen bidrar till att vissa i grupper samhället upplever en stor ekonomisk och 

sociala osäkerhet främst till följd av den friare globala handeln, kulturell mångfald och ökad 

                                                           
1 Moffat, Benjamin (2016). The global rise of populism: performance, political style and representation. 

Stanford university press, 
2 Mudde, C., Bardi, L., Bartolini, S., & Trechsel, A. (2014). Fighting the system? Populist radical right parties 

and party system change. Party Politics, 20(2), 217-226. 
3 Andersson, Christian, (2009). Populism (1. uppl. ed., Pocketbiblioteket). Stockholm: SNS förlag. 
4 Anna-Lena Lodenius, Populism, makt, demokrati, https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/populism-
makt-demokrati/ (hämtad 2018-08-02) 

https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/populism-makt-demokrati/
https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/populism-makt-demokrati/
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arbetsinvandring. Denna ökade osäkerheten bland delar av befolkningen är en av 

förklaringarna till att populistiska partier runt om i världen får ett ökat väljarstöd.5  

Det som gör det svårt att definiera vilka partier som är populistiska är att det alltid är 

utomstående som ger partier epitetet populistiska. Vi kan se att även i Sverige har politiska 

partier benämnts populistiska. Sverigedemokraterna har av media många gånger blivit 

betecknade som ett populistiskt parti och Ny Demokrati ses ofta som en populistisk 

föregångare till Sverigedemokraterna.6  

I och med det kommande riksdagsvalet, hösten 2018, där Sverigedemokraterna förutspås att 

få upp emot var femte svensk röst så är det intressant att ta ett steg tillbaka och se om man kan 

se om det har funnits och i så fall vilka populistiska tendenser i Sverigedemokraternas tidigare 

valmanifest.7 Det är också intressant att studera och jämföra Sverigedemokraterna med en 

populistisk föregångare, Ny Demokrati, för att se om det finns likheter mellan deras 

valmanifest. Båda har ju under relativ sen tid lyckas komma över riksdagsspärren och kommit 

in i riksdagen. Det är därför speciellt intressant att studera hur ett eventuellt populistiskt 

budskap kommer till uttryck i de valmanifest som partierna presenterade inför det riksdagsval 

där de lyckades komma över riksdagsspärren. Denna studie tar sin utgångspunkt i den 

kunskapslucka som finns kring hur en populistisk diskurs har förts i svenska politiska partiers 

valmanifest. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna uppsatsen är att beskriva och analysera den populistiska diskursen i Ny 

Demokratis och Sverigedemokraternas valmanifest. Studien kommer att beskriva och 

analysera likheter och skillnader hos de två valmanifesten.  

Ny demokrati och Sverigedemokraterna kan båda ses som populistiska partier men med olika 

historia. De båda partierna riktar in sig mot en liknande väljarbas och uppsatsen ska studera 

och analysera hur det populistiska budskapet förs fram i texten i deras respektive valmanifest. 

                                                           
5 Fryklund, Björn och Peterson, Tomas: “Populism och missnöjespartier i Norden: Studier av småborgerlig 

klassaktivitet. “Arkiv avhandlingsserie nr 13, Lund, 1981.sid. 85 
6 Andersson, Christian (2009). Populism. 
7 Elizabeth Marmorstein, Sveriges Television, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-7 (hämtad 2018-08-16) 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-7


Rani Muhialdin  Umeå Universitet 

  

5 
 

Studien och analysen görs av de valmanifest som togs fram inför de riksdagsval där 

respektive parti kom in i riksdagen.  

Forskningsfrågorna som uppsatsen avser att besvara är följande:  

 Kan man identifiera en populistisk diskurs i Ny Demokratis respektive 

Sverigedemokraternas valmanifest? 

 Vilka likheter och skillnader finns i valmanifestens text? 

1.2.  Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är inte att jämföra partiernas politik utan ska fokusera på att beskriva den 

populistiska diskursen som förs fram i Ny Demokratis valmanifest inför riksdagsvalet 1991 

och Sverigedemokraternas valmanifest inför riksdagsvalet 2010. Uppsatsen syftar inte heller 

till att försöka hitta olika typer av politiska strategier som partierna använde sig av utan att 

fokusera på att beskriva och analysera hur texten för fram den populistiska diskursen. 

Uppsatsen syftar till att behandla dessa partiernas valmanifest på nationell nivå och inte på en 

regional eller lokal nivå. Uppsatsen avgränsar sig till att beskriva två politiska partier på 

högerkanten av den politiska kartan. 

2. Teoretiskt och metodologiskt angreppssätt 

Fokus i uppsatsen kommer att ligga på att studera och analysera de två partierna valmanifest. 

Studien och analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i ett forskningsläge enligt nedan.  

2.1. Forskningsläge 

2.1.1. Tidigare forskning om populism 

Oliver och Rahn definierar populism som ett vagt begrepp som används för att beskriva en 

mängd olika politiska rörelser runt om i världen. Begreppet används för allt från högerpartier i 

Europa, vänsterrörelser i Latinamerika till antikorruptionsrörelser i Asien. I den amerikanska 

valrörelsen 2016 karakteriserades t.ex. både kandidaterna Bernie Sanders och Donald Trump 

som populistiska men dock på olika sidor av den politiska höger-vänsterskalan. Trots 

uppenbara skillnader i själva politiken delar de populistiska rörelserna många likheter. Ett av 

det centrala i populistisk retorik är att man säger sig representera och företräda "folket" och 

man gör det mot den ”elit” som försöker undergräva det gemensamma folkets rättmätiga 

suveränitet. Retoriken är manikeisk, vilket innebär att man ställer en sida som god mot en 

annan sida som ond. Andra drag hos populister är att de säger sig vilja ersätta den befintliga 
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korruptionen hos landets eliter med en politisk ordning som för folket till makten. Deras 

världsbild är orolig och misstänksam, man fokuserar på alla påståenden om ekonomiska, 

politiska eller kulturella privilegium. 8 

Ett vanligt begrepp är att ge röst åt den "tysta majoriteten" som folket representerar. Detta 

tema ”att tala för folket” kan tjäna som en vägledning i granskningen av populistiska 

diskurser.  Språket inom populistisk retorik kännetecknas ofta av att vara ogrannlaga och fullt 

av negativa, demoniserande imaginära bilder av tjurskalliga intellektuella och byråkrater. 

Visdom och förnuft är något som uppehålls bland vanligt folk. Från vanliga människor 

kommer sunt förnuft, och detta är bättre än kunskaper från böcker. Populister anser därmed att 

folkets gemensamma förnuft är överlägset experters kunskap.9 

Trots att populister hävdar att man representerar "folket" mottas inte populistens retorik på 

samma sätt över hela befolkningen. Enligt Oliver och Rahn så appellerar populistiska budskap 

vissa människor mer än andra. Undersökningar av de tidiga populistiska rörelserna har visat 

att den populistiska retoriken gick hem framför allt hos den del av befolkningen som hade 

anledning att känna oro för sin status och situation i samhället. Det finns många likheter bland 

anhängare till nutida populistiska rörelser. Den ökade globaliseringen gör att vissa grupper i 

samhället, särskilt de mindre välutbildade eller på landsbygden, de som har en osäker 

situation på arbetsmarknaden och de som upplever att deras status i samhället försämras, 

identifierar sig lättare med "folket" och sympatiserar därmed lättare med den populistiska 

retoriken. Det populistiska budskapet innebär ett alternativ väg ut ur denna osäkerhet och 

sociala sårbarhet.  

Taggart talar om hur högerpopulister använder sig av argument som inkluderar en moralisk 

kollaps och hur samhällets värderingar från förr försvinner. Dessa argument använts ofta mot 

minoritetsgrupper som, enligt populistiska partier, kräver speciella rättigheter till exempel på 

invandrare och arbetslösa.10 

                                                           
8 Oliver, J. Eric & Rahn, Wendy M. (2016). Rise of the Trumpenvolk: Populism in the 2016 Election. Annals of 

the American Academy of Political and Social Science, 667, 189-226. 
9 Taggart, Paul A. (2000), Populism, Open University Press, Buckingham 
10 Taggart. Populism. 
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Även Rydgren tar upp att populismens politik baseras på politiska förenklingar. Detta är något 

han kallar för anti-intellektualism. Politiken ska vara framåtriktad och politiska lösningar ska 

uttryckas på ett sätt så att vanligt folk kan ta del av politiken.11 

Nyliberala men även nativistiska och rasistiska diskurser återfinns hos många 

högerpopulistiska rörelser, framförallt i de europeiska länder som har en stor invandring. 

Mudde diskuterar en jämförelse av nyliberala och nationalistiska partiers populism som han 

baserar på en relativitet av liberalism och nationalism i deras partiideologi. Diskussionen 

utgår från tanken att liberalism och nationalism utgör motpolerna för en dimension. Slutsatsen 

av denna tankegång är att medan den största skillnaden mellan de två är centraliteten av 

nyliberalism respektive nationalism, så utgör dessa ideologier inte motpolerna hos en och 

samma dimension. Med andra ord är de minst lika olika som de är lika varandra. De delar en 

populistisk funktion men deras andra centrala ideologiska element skiljer sig åt. I huvudsak 

definieras nyliberal populism av en nyliberalistisk ideologi med populism. I motsats till den 

populistiska nationalismen är de nationalistiska egenskaperna hos nyliberal populism inte 

närvarande eller i alla fall inte central för den nyliberala populistiska ideologin, detsamma 

gäller för nyliberalismen för den populistiska nationalistiska partierna med andra ord vice 

versa. Mudde talar även om socialpopulism eller vänsterpopulism, där socialism och populism 

blandas.12  

Denna typ av populism har kopplingar till vänsterpopulism men binds ihop med 

högerpopulism i budskapet om att ett folk ska återta makten från en politisk elit. Den stora 

skillnaden mellan dessa typer av populism är frågan om multikulturen kontra nativism. 13 

I sitt kapitel skriver Frank Decker att kärnan i populismen är eliten, de som inte är en del av 

”folket”, som de anklagar ligga bakom den nuvarande oönskade situationen.14 

                                                           
11 Rydgren, J. (2005). Från skattemissnöje till etnisk nationalism: Högerpopulism och parlamentarisk 

högerextremism i Sverige (Samtidshistoriska studier). Lund: Studentlitteratur. 
12 Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge ; New York: Cambridge University 

Press. 
13 Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2008). Introduction: The Sceptre and the Spectre. Ur Albertazzi, D., & 

McDonnell, D. (2008), Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy. Palgrave 

Macmillan 
14 Decker, Frank (2008), Germany: Right-wing Populist Failures and Left-wing Successes. Ur Albertazzi, D., & 

McDonnell, D. (2008). Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy. Palgrave 

Macmillan 
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2.1.2. Tidigare forskning om valmanifest 

Valmanifest är en delmängd av alla de politiska skrifter som har ett retoriskt syfte. Det som är 

speciellt med valmanifest är att de är skrivna utifrån att användas inför ett val och att väljarna 

kan läsa dem, begrunda och ta till sig det framförda budskapet. Syftet med valmanifestens 

retorik blir därmed att övertyga med goda argument, övertala med fagra ord och överlista med 

fula knep.15 

Eder m.fl. identifierar tre viktiga funktioner som valmanifest har för en valrörelse. För det 

första samlar valmanifestet de politiska partiernas ståndpunkter på en lätt refererbar plats. För 

det andra tjänar de som ett medel att strama upp och likforma partiers valkampanj. Det kan 

ses som ett sätt att tydliggöra partiers politik och minska de enskilda politikernas utrymme för 

att föra ut en egen politik men även för att tjäna som ett stöd för politikerna i valrörelsen. Och 

slutligen så kan valmanifestet tryckas och delas ut till de röstande för att snabbt sprida partiers 

politik. Valmanifesten kan därmed ses ha en stor betydelse för partiers valkampanjer och även 

påverka partiers valframgångar. Det finns följaktligen en mängd studier av valmanifestens 

politiska och ideologiska innehåll för att beskriva hur det politiska budskapet bland annat 

utifrån vilka politiska sakfrågor man väljer att lyfta. Studierna av hur de faktiska är skrivna är 

dock betydligt färre och textanalyser av hur de i manifesten framförda diskurserna är få.16 

Det finns en sålunda lucka i kunskapen kring hur den populistiska diskursen har förts i texten 

i svenska valmanifest. 

2.1.3. Tidigare forskning om Ny Demokratis diskurs 

Under 70- och 80-talet skedde betydande förändringar i europeisk politik. Man talar om en 

högervåg. Högerpopulistiska partier och grupper växte fram i till exempel i Frankrike.17 

Internationaliseringen av ekonomin fortsatte i snabb takt. Nyliberal ekonomisk teori hamnade 

i fokus. Dessa nya strömningar märktes även i Sverige, men något senare. Moderaterna 

förespråkade allt tydligare nyliberala idéer men liksom övriga borgerliga partier gjorde man 

det inte fullt ut. Inte heller i den allmänna debatten gjordes detta men den nyliberala diskursen 

lanserades starkt i bland annat de största dagstidningarna. Sakta men säkert flyttade 

näringslivet fram sina positioner. I samhällsdebatten betonades individens rätt, statens är 

                                                           
15 Lorentzon, T. (2006). Mellan frihet och jämlikhet: Jämförande studier av lexikala förändringar i 

Moderaternas och Vänsterpartiets valmanifest 1948–2002. Institutionen för svenska språket, Göteborgs 

universitet. 
16 Nikolaus Eder, Marcelo Jenny, Wolfgang C. Müller, (2017) Manifesto functions: How party candidates view 

and use their party's central policy document, Electoral Studies, Volume 45, s. 75-87,  
17 Boréus, Kristina (1994). Högervåg: Nyliberalismen Och Kampen Om Språket I Svensk Debatt 1969-1989. 
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sekundär. Skatter är pålagor som försvårar för den enskilde. Ju mindre statliga ingrepp i 

ekonomin desto bättre. Man kan säga att nyliberalerna ryckte åt sig tolkningsföreträde över 

verkligheten, inte minst språket och hur det användes. Boréus menar till exempel att ord som 

”demokrati” och ”jämlikhet” ersattes av ”rättvisa” och ”frihet”. ”Skattetryck” användes 

istället för det mindre laddade ”skatter” etc. ”Ekonomisk demokrati” och ”samhälle” var andra 

centrala uttryck man ville fylla med nytt innehåll. Nyliberalismen lyckades också bli en 

trovärdig röst i debatten. Samtidigt som medelklassen blev allt större, växte de grupper som 

gått förlorande ut ur de ekonomiska förändringarna, strukturomvandlingar och ökad 

invandring. Dessa förändringar förde också med sig annat röstbeteende. Väljarkåren var inte 

längre lika partilojal som förut.18 

 

Detta skapade nya möjlighet för ett nytt parti, Ny Demokrati, som var det parti som drev de 

nyliberala idéerna längst och omsatte dem i praktiken. Ny Demokrati gjorde det med ord och 

uttryck ur det nyliberala vokabuläret och med slagfärdiga och populistiska formuleringar. 

Språket användes som kraft för att skapa förändring.19 

 

Sannerstedt beskriver Ny Demokrati som ett företagsparti.  Han refererar till Mikael Gilljams 

& Sören Holmbergs forskning som menar att Ny Demokrati hade sitt största väljarstöd i 

denna gruppen. 20 Gilljam och Holmberg drar ytterligare några slutsatser i sin forskning och 

benämner Ny Demokratis genombrott för ett ”framgångsrikt påfågelbeteende”. Med detta 

menas att Ny Demokrati presenterade sina budskap genom att agera med humor och 

showmanskap.21 

 

Niklas Bolin sammanställer i sin avhandling ”Målsättning riksdagen” forskning kring hur Ny 

Demokrati kom in i riksdagen men även partiers relationer med andra partier. Här presenteras 

bakomliggande faktorer till att Ny Demokrati lyckades ta sig över riksdagsspärren. Enligt 

Bolin var en av de främsta orsakerna till Ny Demokratis snabba framgång att den svenska 

politiken hade varit relativt fri från djupare oenighet i vissa frågor, som till exempel 

flyktingpolitiken. Att Ny Demokrati i valrörelsen till valet 1991 i sin diskurs behandlade 

frågor som inte hade behandlats tidigare anses vara en av de främre orsakerna till partiets 

                                                           
18 Boréus, Kristina (1994). Högervåg: Nyliberalismen Och Kampen Om Språket I Svensk Debatt 1969-1989.. 
19 Ibid 
20 Sannerstedt, Anders (2010), De okända väljarna - en analys av de skånska väljare som röstade på icke 

riksdagspartier 2006. Ur Johansson, Folke (red). Kommunvalet 2006. Väljare och partier i den lokala 

demokratin. Göteborgs universitet, s. 81–102. 
21  Gilljam, Mikael & Holmberg, Sören (1993), Väljarna inför 90-talet, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm. 
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snabba framväxt. Bolin talar även om medias betydelsefulla roll i Ny Demokratis framgång. 

Som ett parti utan medlemmar så var media det främsta sättet att nå ut till väljarna. Bolin talar 

även om Ny demokrati som ett ”få-frågeparti” och hävdar att retoriken som fokuserade på de 

nyliberala inslagen, systemkritiken och invandringskritiken var till stor del något nytt på den 

svenska politiska agendan vilket ledde till partiets framgång. Bolin talar om hur 

invandringskritiska partier strävar efter att den politiska agendan ska domineras av frågor som 

rör invandring. Detta kan då pressa andra partier att ta ställning i en sakfråga som inte ansetts 

vara strategiskt viktig för de partierna. Även om andra partier tar ett liknande 

ställningstagande som partiet som tagit upp frågan på den politiska agendan är det sannolikt 

att väljarna lockas mer av det parti som lyfte frågan.22 

I Kristina Boréus offentliga utredning ”Diskrimineringens retorik” behandlas Ny Demokratis 

invandrar- och flyktingretorik ur ett diskursivt synsätt. Studien är genomförd genom att 

Boréus analyserat olika typer av textstycken och transkriberat tv-material. Hon har sedan 

försökt tolka betydelsen av språket i Ny Demokratis invandrarpolitik och undersökt ifall Ny 

Demokratis retorik har haft inflytande på invandringspolitiken även efter att Ny Demokratis 

försvann från den politiska arenan. Boréus diskursanalys syftar till att behandla begreppen 

integration, strukturell diskriminering och makt i de svenska valrörelserna mellan 1988–2002. 

Utredningens mål är att identifiera och kartlägga mekanismer som behandlar och påverkar de 

tre begreppen under valrörelserna mellan 1988–2002. Detta innebär att Boréus begränsar sin 

diskursanalys av Ny Demokratis retorik till enbart dessa tre begrepp. Boréus drar slutsatsen 

att Ny Demokratis flyktingfientliga retorik inte verkar ha påverkat de övriga riksdagspartierna 

retorik mot en mer diskriminerande diskurs i valrörelserna fram till 2002. Ny Demokrati hade 

dock genom att delta i valrörelsen och senare även riksdagsarbetet skapat en plattform att föra 

den flyktingsdiskriminerande diskursen. Därigenom kunde Ny Demokrati påverka och 

förändra den offentliga debatten och annan samhällelig praktik. På så sätt möjliggjorde Ny 

demokrati att rasistiska och flyktingfientliga åsikter kom till uttryck och normaliserades. 23 

Cas Mudde menar att Ny Demokrati ofta förväxlas med att vara ett populistiskt nationalistiskt 

högerparti. Ny Demokrati är dock ett nyliberalt populistiskt parti där Ny Demokratis 

                                                           
22 Bolin, Niklas (2012), Målsättning riksdagen. Avhandling, statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet. 
23 Boréus, Kristina (2006). Diskrimineringens retorik. En studie av svenska valrörelser 1988–2002. SOU 

2006:52, Fritze, Stockholm. 



Rani Muhialdin  Umeå Universitet 

  

11 
 

främlingsfientliga retorik kan förklaras med att nativismen inte är central för partiets ideologi. 

Partiets främlingsfientliga retorik är huvudsakligen baserad av partiets liberalism. 24 

Boréus stödjer Muddes resonemang i sin statliga utredning där hon definierar Ny Demokrati 

som ett parti som använt en nyliberal diskurs. Enligt Boréus kännetecknas nyliberalismen 

bland annat av idéer som önskar minimalt statligt inflytande, historisk rättvisa bör 

eftersträvas, den negativa friheten bör stärkas, individer har okränkbara friheter, ägandet är en 

okränkbar rättighet samt en marknad som ska få verka fritt.25 

Boréus har utvecklat sitt perspektiv på nyliberalism i sin avhandling där hon studerat 

nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt mellan åren 1969–1989. Studien 

undersöker om nyliberala tankegångar blev dominerande i den offentliga debatten i slutet av 

80-talet genom att analysera om massmedia och andra texter påverkats av dessa liberala 

tankegångar och hur de fick sitt genombrott. Avhandlingen syftade till att genomföra en 

analys gällande olika medvetna försök att påverka det rådande språkbruket i samband med 

den svenska högervågen. Utifrån studiens resultat följer man två diskurser. Där den ena 

handlar om makten över tanken, det vill säga hur näringslivet lyckades öka sin trovärdighet i 

förhållande till arbetarrörelsen i den allmänna debatten. I det andra fallet vann man kampen 

över språket, som till exempel genom att använda begreppet skattetryck i stället för skatter 

eller använda så kallade flytande termer, ord och uttryck som kan tolkas på olika sätt, där man 

bara fyller den ena meningen med det önskade innehållet (performativ funktion).26  

2.1.4. Tidigare forskning om Sverigedemokraternas diskurs 

Redan i början av 2000-talet rådde ett politiskt klimat som skulle gynna 

Sverigedemokraterna.27 Där fanns ett minskat förtroende för de traditionella partierna kopplat 

till ett politikerförakt och växande missnöje med välfärden. Väljarna ansåg sig inte få det man 

hade rätt till. Framförallt fanns ett utbrett missnöje med invandrings- och flyktingpolitiken. 

Historiskt har partier med ett fascistiskt eller nazistiskt förflutet haft det svårt att etablera sig 

på den politiska scenen i Sverige. Sverigedemokraterna har därför metodiskt arbetat för att 

                                                           
24 Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge University Press, New York. 
25 Boréus, Kristina (2006). Diskrimineringens retorik: En studie av svenska valrörelser 1988–2002: Rapport, 

SOU 2006:52, Fritze, Stockholm, s.60–61. 
26 Boréus, Kristina (1994). Högervåg: Nyliberalismen Och Kampen Om Språket I Svensk Debatt 1969–1989. 
27 Rydgren, Jens (2005), Från skattemissnöje till etnisk nationalism: högerpopulism och parlamentarisk 

högerextremism i Sverige. Studentlitteratur, Lund. 
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frigöra sig från sitt högerextrema ursprung och anser sig vara ett parti för ”vanliga hederliga 

svenskar” som tröttnat på rådande missförhållanden. 28 

Daniel Nyström har i sin masteruppsats ”Det beslöjade partiet” gjort en diskursanalys över 

Sverigedemokratiska texter. Hans resultat konstaterar att en rasifierad struktur återfinns i 

partiets program och texter. Hans studie begränsar sig dock till att studera föreställningen om 

att Sverigedemokraternas texter och program bygger på en rasistisk ideologi.29 

Anders Sannerstedt beskriver Sverigedemokraterna som ett högerparti där partiet ligger till 

höger i värdefrågor men med en ekonomisk politik till vänster på den politiska skalan.30  

En annan diskurs som Sverigedemokraterna relaterar till är enligt Mudde nativism. Nativism 

förklaras som ett resultat och en sammanbildning av nationalism och främlingsfientlighet. I 

antropologin så har begreppet använts för att förklara sociala rörelser som vill återta makten 

till den inhemska befolkningen och främja den inhemska kulturen. Begreppet har även 

använts för rörelser som syftar till att minska utvecklingen av en främmande kultur eller ett 

främmande folk i ett land. Politiska partier med en nativistisk ideologi vill värna den 

inhemska kulturen och befolkningen och enligt Muddes är ett generellt drag i nativistiska 

rörelser att en reglering för invandring och en syn på den egna kulturen som något överlägset. 

Invandrande folk förväntas assimileras till den inhemska kulturen.31 

Kristina Boréus beskriver att det finns en diskriminerande diskurs hos Sverigedemokraterna, 

vilken utgår ifrån en grund där man delar in människor i olika tillhörigheter till exempel 

kulturell eller etnisk för att legitimera att människor behandlas olika. 32 

Andrew Heywood beskriver i sin bok ”Political ideologies” en rad olika ideologier. En av 

dessa och som är relevant för Sverigedemokraterna är socialkonservatism. Heywood beskriver 

socialkonservatism som en ideologi där huvudtanken är att individen inte kan delas från 

samhället. Individen behöver kollektiv säkerhet och trygghet.33 

                                                           
28 Ekman, Mikael, & Poohl, Daniel (2010). Ut ur skuggan: En kritisk granskning av Sverigedemokraterna. Natur 

& kultur, Stockholm. 
29 Nyström, Daniel (2013), ”Det beslöjade partiet, en diskursanalys av Sverigedemokratiska texter”, 

Masteruppsats, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet.  
30 Sannerstedt, Anders, & Johansson, Folke (red). (2010). De okända väljarna - en analys av de skånska väljare 

som röstade på icke riksdagspartier 2006. Ur Johansson, Folke (red.) Kommunvalet 2006. Väljare och partier i 

den lokala demokratin. Göteborgs universitet, s. 81–102. 
31 Ibid, s.18-21 
32 Boréus, Kristina (2006).  
33 Heywood, Andrew (2017), Political ideologies: an introduction, 6. ed., Palgrave, London. 
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2.2. Teoretiskt ramverk 

Diskursanalysen utmärker sig i det samhällsvetenskapliga fältet genom att tjäna som både 

metod och teoretiskt underlag. I boken "Diskursanalys som teori och metod" talar Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips om diskursanalysen som en teori som tillåter forskaren 

att både granska hur världen fungerar samt att förklara hur världen fungerar34.  

Detta medför att vårt kunnande om världen ständigt förmedlas genom diskurser, där man 

genom konstruktioner av diskurser reproducerar eller förändrar maktförhållanden. Därför är 

förhållandet mellan makt och språk central i diskursanalyser, vilket har analyserats av 

forskare som Foucault. Foucaults maktteori fokuserar främst på de regler en diskurs 

bestämmer för vad som kan sägas. Makt är inte något som förtrycker och begränsar i detta 

perspektiv utan genom makten så skapas diskursen. Det vill säga vår sociala omvärld och hur 

man begriper den samt använder diskursen om denna35.  

Ett teoretiskt ramverk för diskursanalyser är Norman Faircloughs tredimensionella modell. 

Enligt Fairclough så består diskurs av lingvistiska element som leder till bildandet av sociala 

identiteter, sociala relationer samt ett kunskaps- och betydelsesystem. Detta ger då tre 

dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik36.  

Textanalysen fokuserar sig på de formella drag hos texten som konstruerar diskurser, dessa 

kan vara vokabulär, grammatik eller sammanhang. Vidare fungerar textanalysen genom att en 

analys av textens egenskaper genomförs med redskap, med dessa redskap kan man utforska 

vilka och hur dessa diskurser realiseras i en text. Därmed kan man analysera och beskriva en 

tolkning av texten.37 I denna uppsats kommer Lennart Hellspongs modell för 

propagandaanalys användas som redskap för att granska hur populismen förverkligas 

textuellt.  

Diskursiv praktik handlar om vilka diskurser som presenteras i texten. Här blir begreppet 

interdiskursivitet intressant. Interdiskursivitet syftar till mängden av diskurser som kan 

observeras i en text. 38 

                                                           
34 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, s.7–8, 66–70. 
35 Ibid, s.19-20 
36 Ibid, s.72-74 
37 Ibid, s. 87 
38 Friberg, Febe (red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, Tredje upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, 2017, s.165 
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Den avslutande delen i Faircloughs modell är den sociala praktiken. Fairclough menar att 

analysen måste kopplas och jämföras ett större sammanhang.  

Denna föreliggande studie av Ny Demokratis och Sverigedemokraternas valmanifest kommer 

endast att beskriva och analysera texten i respektive valmanifest. Studien kommer därmed inte 

att analysera den diskursiva praktiken enligt Faircloughs modell som här representeras av 

valmanifesten som sådan. Studien kommer inte heller att analysera hur texten förhåller sig till 

den sociala praktik som valrörelsen utgör. Beskrivningen och analysen av de båda 

valmanifesten kommer att göras utifrån en propagandaanalys. Detta för att det finns ett 

uppenbart ideologiskt intresse av att styra textens innehåll och form för att nå största möjliga 

väljarstöd. Det som utmärker propaganda är inte att informera utan att påverka och att 

innehållet ofta därmed brister i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav 

falskt.39 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur den populistiska diskursen förs. Då 

populism kännetecknas av en politik med förenklade lösningar på svåra politiska problem 

bedöms en propagandaanalys vara en effektiv analysmetod.  

2.3. Operationalisering 

Texten kommer att beskrivas och analyseras utifrån de medel som valmanifestens text 

använder för att föra fram sin populistiska diskurs och samtidigt som den försöker försvåra en 

kritisk granskning. Hellspong utgår i sin analys av propaganda utifrån följande fyra sätt som 

propaganda verkar på för att nå ut med sitt budskap40: 

1. Förenkling – göra förenklingar för att göra budskapet lätt att förstå och sympatisera 

med 

2. Förstärkning – på olika sätt förstärka för att nå ut med budskapet   

3. Förtätning – ta bort ord som kan bidra till att göra budskapet otydligare 

4. Förklädning – att dölja det som inte ska synas 

Texten i Sverigedemokraternas och Ny demokratis valmanifest kommer att beskrivas och 

analysera utifrån dessa fyra sätt att föra ut propaganda. Som stöd för analysen kommer 

följande frågor användas: 

                                                           
39 Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur, Lund. 
40 Ibid. 
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 Förenklar texten budskapet som förs fram på ett partiskt sätt? (Förenklingar kan göras 

genom fokusering, selektion, slutenhet och polarisering)  

 Finns det förstärkningar i texten för att nå ut med budskapet? (Förstärkningar kan 

göras genom emfas, kategorisering, konkretion och känsloladdning) 

 Sker det förtätningar i texten som gör det lättare att minnas budskapet och svårare att 

kritisera? (Förtätningar kan göras genom presupposition, konnotation och syntes) 

 Försöker man genom förklädnad i texten att dölja det som inte ska synas? 

(halvsanningar, lögner, obestämdhet, abstraktion och försköning) 

För att identifiera hur den populistiska diskursen förs i respektive valmanifests text så 

kommer även följande stödfrågor användas: 

 Finns det uttryck som beskriver folket mot makteliten? 

 Finns det inslag av dikotomisering? 

 Finns det antielitistiska uttryck? 

 Finns det inslag av manikeism? 

 Uttrycker texten att man ger den stora tysta massans en röst? 

 Uttrycker texten att folkets gemensamma förnuft är överlägset experters kunskap? 

 Utrycker texten känsloladdade budskap? 

 Finns det inslag av burdusa och taktlösa uttryck? 

Slutligen görs en mindre frekvensstudie av ett antal utvalda ord för respektive valmanifest. 

2.4. Källmaterial 

Följande material har valts att beskriva och analysera; Ny Demokratis partiprogram från 

februari 1991 och Sverigedemokraternas valmanifest ”99 förslag för ett bättre Sverige” från 2 

september 2010. Ny Demokrati partiprogram kan betraktas som ett valmanifest då det togs 

fram inför valet 1991 och därmed fick rollen som valmanifest. Ny demokratis partiprogram 

kommer därför att kallas valmanifest i den fortsatta texten. Materialet är utvalt utifrån att de är 

de valmanifest som partierna använde sig av vid tidpunkten för sina respektive första 

riksdagsinträden. 
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Valmanifesten är hämtade från Svensk Nationell Datatjänst som är en nationell resurs med 

koppling till ett flertal svenska universitet och har som mål att vara en stödjande verksamhet 

för tillgänglighet av metadata för forskare. 41 

Materialet har även valts utifrån att manifesten är framtagna för att beskriva partiernas egna 

skrivna retorik och som ska beskriva deras politik. Man kan utgå från att materialet är väl 

förankrade i respektive politiska parti och representerar en gemensam överenskommelse. De 

resonemang som förs i de två politiska manifesten ska ses som en överenskommen diskurs 

inom partiet. De är med andra ord partiets officiella ståndpunkt.  

Målet är inte att beskriva Ny demokratis eller Sverigedemokraternas politik utan att se om och 

i så fall hur partierna i sin text för en populistisk diskurs.  

2.4.1. Underlag för analysen 

Texterna som använts för studien är främst de två politiska dokumenten:  

 Ny demokrati ”Partiprogram” från februari 199142 

 Sverigedemokraternas valmanifest: ”99 förslag för ett bättre Sverige” från 2 

september 2010.43 

Även följande material ingår i underlaget för studien.  

 Sverigedemokraternas valmanifest ”Sverigedemokraternas Principprogram” från 8 

maj 2005.44 

 Ian Wachtmeister och Bert Karlssons debattartikel ”Här är vårt partiprogram” från 

Dagens Nyheter den 25 november 1990.45 

3. Empiri  

3.1. Valmanifest 

Ny Demokratis partiprogram skrevs främst av partiledarna Ian Wachtmeister och Bert 

Karlsson. Manifestet är inspirerat av texter från tankesmedjan ”Den nya välfärden”. 

                                                           
41 https://snd.gu.se/sv/om-oss (hämtad 2018-08-14) 
42 Ny Demokratis valmanifest 1991, Svensk Nationell Datatjänst 

https://snd.gu.se/sv/vivill/party/nyd/manifesto/1991 (hämtad 2017-11-29) 
43 Sverigedemokraternas valmanifest, SND https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/manifesto/2010 (hämtad 2017-11-

29)  
44 Sverigedemokraternas valmanifest 2005,https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005 hämtad (2018-04-

25) 
45 Ian Wachtmeister och Bert Karlsson, ”Här är vårat partiprogram” Dagens nyheter, 1990-11-25 

https://arkivet.dn.se/tidning/1990-11-25/320/4?searchTerm=ian+wachtmeister (hämtad 2017-12-19) 

https://snd.gu.se/sv/om-oss
https://snd.gu.se/sv/vivill/party/nyd/manifesto/1991
https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/manifesto/2010
https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
https://arkivet.dn.se/tidning/1990-11-25/320/4?searchTerm=ian+wachtmeister
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Partiprogrammet kan ses som en utveckling av debattartikeln ”Här är vårt partiprogram” 

som partiledarna publicerade i DN 25 november 1990. Partiprogrammet togs fram under en 

kort period inför det kommande riksdagsvalet i september 1991. Detta märks bland annat av 

en rad språkliga fel som finns i texten. I texten blandas även talspråk med ett mer formellt 

skriftspråk. 

Sverigedemokraternas valmanifest ”99 förslag för ett bättre Sverige” publicerades 2 

september 2010, tre veckor innan valet. Manifestets titel kan tolkas som en koppling till 

Martin Luthers 95 teser mot den katolska kyrkan och Jimmie Åkesson gjorde även den 

kopplingen i slutspurten av valet 2010 när han försökte spika upp teserna på riksdagens port. 

Sverigedemokraterna kallar manifestet för ett kontrakt med väljarna vilket tyder på att 

Sverigedemokraterna försöker legitimera manifestet för sina väljare.46 

3.2. Ny Demokratis valmanifest 

”Ny Demokrati är ett oberoende och nybildat politiskt parti vars grundsyn är att sunt förnuft, 

personlig frihet och hänsyn till andra skall prägla de politiska besluten”.  

Ny Demokrati framställer sig som ett parti som är ”oberoende” med en grundsyn baserad på 

”sunt förnuft”. Man vill främja den ”personliga friheten” och för fram tanken om 

”medborgerlig hänsyn”. Det rådande politiska läget beskrivs som ett ”överhetssamhälle”. Ny 

Demokrati presenterar sig själva som en ”ny politisk möjlighet”, ett alternativ till det gamla 

etablerade etablissemanget som stod för ”överhetssamhället”. Valmanifestet trycker på att de 

etablerade partierna representerar ”makteliten” och tar beslut som gynnar eliten över ”folket”. 

För att råda bot på detta föreslår Ny Demokrati bland annat att det ska införas ”hearings” med 

regeringsledamöter och myndighetspersoner och att Justitieombudsmannen ska aktiveras för 

att utkräva ansvar från politiker och att medborgarnas insyn i det politiska skeendet ska 

förbättras. Ny Demokrati föreslår även mer ”direkta” val så att ”den valda blir direkt 

ansvarig” inför sina väljare och inte mot sitt parti. Vidare vill Ny Demokrati att ”det 

korporativa samhället” ska brytas upp och att demokratin ska ”styras av folkets valda ombud” 

och inte av fackföreningar, arbetsgivarföreningar, PRO eller av andra särintressen. Det står 

vidare i manifestet att ”politikerstyret och byråkratin måste skäras ned väsentligt!” 

                                                           
46 Mattias Sandberg, SD:s misslyckade valkupp, Aftonbladet, 2010-10-18 

http://bloggar.aftonbladet.se/politikerkollen/2010/09/sd-s-valkupp/ (hämtad 2017-12-19) 

 

http://bloggar.aftonbladet.se/politikerkollen/2010/09/sd-s-valkupp/
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” Ett kraftigt sänkt skattetryck ökar motivationen för arbetande människor så påtagligt att det är realistiskt att räkna med 

stora så kallade dynamiska effekter. Ett lågt skattetryck är också en förutsättning för oberoende och personlig frihet.”  

Ny Demokrati vill sänka ”skattetrycket” och förändra samhället genom att skapa en 

ekonomisk frihet för företag, entreprenörer och medborgare. Detta genom ”utförsäljning av 

statlig egendom”, ”kraftig bantning och effektivisering av den offentliga sektorn” och 

”avskaffande av statliga monopol”. Ny Demokrati vill minska bandet mellan stat och individ. 

Ett sänkt skattetryck leder till ”oberoende och personlig frihet” och gynnar företag där 

välståndet skapas.  

Beträffande den offentliga sektorn så vill Ny Demokrati ”privatisera staten” för att 

”överhetens inflytande (staten, oftast felaktigt benämnd samhället), skall vara så liten som 

möjligt och svängrummet för medborgarna så stort som möjligt”. Ny Demokrati skriver 

vidare ”Lägg ned landstingen!”, ”Rationalisera kommunerna!” och ”Slopa alla monopol!” 

men avsikten att sänka skattetrycket och ge medborgarna rätt att fritt välja. ”Den fria 

konkurrensen måste skyddas” för att effektivisera och minska kostnaderna för medborgarna. 

Ny Demokrati anser att denna privatisering av den offentliga sektorn kommer att leda till ett 

medborgerligt inflytande och ge utrymme för att ”använda kunniga privatpersoner”. 

”Avreglera och avmonopolisera” är återkommande åtgärder för att öka folkets frihet och 

möjligheter att påverka samt att effektivisera för att därmed minska samhällets kostnader.  

Ny Demokrati är för ett ökat samarbete med Europa både inom EG och försvarspolitiskt. 

Utrikespolitiken ”skall först och främst handla om relationer med våra grannländer” samt 

”våra handelspartner i Europa och Nordamerika”. Ny Demokrati skriver vidare att ”världen 

behöver inte Sverige som sitt samvete” utan för att bidra till ”en harmonisk internationell 

utveckling”. Ny Demokrat skriver vidare att man vill göra om flyktingpolitiken med 

temporära uppehållstillstånd och att sätta ”flyktingar i arbete istället för läger” och att ge 

”flyktingar lån i stället för bidrag”. Ny demokrati menar att samhället inte ska bekosta ”den 

så kallade hemspråksundervisningen” och att ”det är svårt att skilja på invandringspolitik 

och U-hjälp”. Om man använder pengarna förnuftigt där ”vi ska hjälpa människor inte 

regeringar” så kan U-hjälpen bidra positivt att lösa invandringspolitikens problem. 

Ny Demokrati vill att medborgarna ska få ”ett bättre roligare och billigare liv” genom att ta 

bort förbud och sänka skatter. ”Vi måste ha råd att umgås!” och det kan uppnås genom en 

sänkning av momsen på dagligvaror och olika åtgärder för att göra det billigare att gå på 

restaurang. Ny Demokrati skriver vidare att ”det kostar ju inte ett öre att ta bort en massa 
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fåniga och irriterande lagar” vilket skulle göra folket friare att själv bestämma över sitt liv. I 

sin vilja att liberalisera alkoholpolitiken skriver Ny Demokrati att ”nuvarande 

kontrollsystemet är förnedrande för medborgarna” och man vill att ” vi ska kunna umgås 

även med alkohol”. Alkoholen ska bli mer tillgänglig för folket genom större utbud och lägre 

priser. Målet med detta är att folk ska få ett trevligare liv och skapa gemenskaper. Andra 

åtgärder för ett bättre, roligare och billigare liv är att inte ”straffbeskatta bensinen”, att ”låta 

folk själva få bestämma vad de skall sätta sina pengar på” och sänka restaurangmomsen.  

Tabellen 1. Sammanställning av den propagandaanalys av texten i Ny Demokratis valmanifest utifrån 

de fyra analysfrågorna (i tabellen används ND som förkortning för Ny Demokrati).  

 
Frågor Ny Demokratis valmanifest 

Förenklingar? 

 

Fokusering: Texten fokuserar mycket på ”sunt förnuft” och ”personliga friheten” och att 

”minska överhetens inflytande” samt minska ”skattetrycket”. Livet ska därmed bli 

”bättre roligare och billigare ” 

Selektion: Ett flertal gånger väljs ett förhållande ut i texten som talar förbi ett som går 

emot. ND talar till exempel om att ” Ge lån istället för bidrag” till invandrare, men ND 

nämner aldrig något om att även andra i samhället ska ta lån istället för bidrag.  

Slutenhet: En tydlig slutenhet återfinns i valmanifestet. Genom avregleringar och 

skatteminskningar så får folket en ökad personlig frihet vilket genomgående kommer att 

leda till ett bättre, roligare och billigare liv för folket.  

Polarisering: En tydlig polarisering är genomgående i texten, man ställer 

”överhetssamhället” (makteliten) mot folket. Folket representerar förnuftet medan 

”överheten” missbrukar sitt förtroende. ND ställer även andra grupper mot varandra, 

t.ex. skriver ND ”vi tar från de friska och ger till de sjuka”.  

Förstärkningar? 

 

Emfas: Genom att positionera sin text förstärks de huvudsakliga budskapen. ND väljer 

t.ex. att ta upp den personliga friheten i den inledande texten och avsluta valmanifestet 

med punkten om ett roligare, bättre och billigare liv som lagts i slutet. 

Kategoriskhet: ND valmanifest kännetecknas av en tvärsäkerhet genom sina 

kategoriseringar såsom när ND beskriver fängelserna. ”Fängelserna måste styras av 

fängelseledningen och inte av fångkollektiv med mera, vilket faktiskt förekommer idag” 

eller sjukförsäkringen ”Vi arbetar minst i världen”. 

Konkretion: Det finns flertal exempel i texten på hur SD konkretiserar sina budskap för 

att appellera till potentiella väljargrupper t. ex. skriver SD ”Samhällets roll är att skydda 

familjen Svensson, inte skurkarna som hotar Svensson”.  

Känsloladdning: Det finns även många exempel på hur texten appellerar till känslor 

t.ex. ”Förbud och höjda skatter gör livet trist och dyrt” 
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Förtätningar? 

 

Syntes: Genom att konsekvent syntetisera för SD ut sitt budskap t.ex. ”Fria skolor och 

skolformer skulle ge bättre resultat till lägre kostnad” eller ”låt inte körkortsprovet vara 

det första provet man kan köra i”. Här målar man upp en bild av att det existerar en 

kravlös skola och att fria skolor är lösningen. 

Presupposition: ND bygger sina budskap på outtalade förutsättning t.ex. så skriver ND 

”som det är idag lönar det sig inte heller för en invandrare att arbeta” utan egentligen 

förklara varför man anser att det inte lönar sig att arbeta. 

Konnotation: ND använder ord som ”lapplisor”, ”vilda floran” och ”överhet” för att 

stödja sina ståndpunkter.  

Förklädnader? Halvsanningar och lögner: Texten rymmer en del halvsanningar för att förstärka ND 

budskap exempelvis så skriver man ”Sätt flyktingarna i arbete istället för läger” eller att 

”statliga myndigheter skall givetvis inte styras av LO, TCO, SAF, Hyresgästföreningen, 

PRO eller av något annat särintresse ”  

Försköning: I vilja att ge enkla lösningar på olika samhällsproblem förskönar ND även 

sin politik, t.ex. skriver ND ”Ge lån i stallet för bidrag. Det skulle stärka landets 

ekonomi, motverka rasism och ge invandrarna själva större självkänsla.”  

Obestämdhet: Det går att urskilja en obestämdhet i texten, man skriver att t.ex. ”vi 

arbetar minst i världen! Det lär vi inte ha råd med” men påstående är inte underbyggd 

av fakta. 

Abstraktion: I avsnittet om miljöpolitiken uttrycker ND att ”givetvis måste miljökraven 

vara realistisk, men god arbetsmiljö, ren luft, friska vatten och grönskande natur är 

självklara önskemål” men de måste förenas med ”den ekonomiska verkligheten”. 
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Tabellen 2. Sammanställning av den populistiska analysen av texten i Ny Demokratis valmanifest 

utifrån de åtta stödfrågorna.  

 
Frågor Ny Demokratis valmanifest 

Folket mot makteliten? Tydliga inslag i texten där ”moderna människor” inte 

kan acceptera ”överhetssamhället” 

 

Finns det inslag av dikotomisering? Tydliga inslag av att individen ställs mot staten t.ex. 

”Vi behöver inga överförmyndare. Vi behöver inga 

som bestämmer åt oss i våra egna liv” och ”Om folk 

förväntas arbete och sköta sig så vill det till att stat, 

kommun och allsköns myndigheter också gör det” 

 

Finns det antielitistiska uttryck? Antielitistiska uttryck finns frekvent i texten så som 

”all s k samhällsplanering, forskning och 

statistikinsamling måste ifrågasättas” 

 

Finns det inslag av manikeism? Det goda ställs konsekvent mot det onda i texten t.ex. 

”Fackföreningar är ej till för att göra riksdagens 

arbete. En demokrati skall styras av folkets valda 

ombud” 

 

Uttrycker texten att man ger den stora tysta massans 

en röst? 

På olika sätt för man folkets talan där ”moderna 

människor” inte kan acceptera ”överhetssamhället, 

socialism, kravmaskiner och ansiktslös byråkrati”  

 

Uttrycker texten att folkets gemensamma förnuft är 

överlägset experters kunskap? 

”Sunt förnuft” är ett rättesnöre i manifestet och ND 

skriver ”Sunt förnuft vill vi få in i politiken genom att 

själva ställa upp med kandidater som arbetar i den 

verklighet där endast förnuftiga åtgärder kan nå 

framgång” 

 

Uttrycker texten känsloladdade budskap? Texten är fylld med känsloladdade uttryck såsom ”Vi 

ska hjälpa människor inte regeringar”, ”vi tar från 

de friska och ger till de sjuka” och ”chansa aldrig 

med grova våldsbrottslingar” 

 

Finns det inslag av burdusa och taktlösa laga uttryck? Det finns många kraftfulla uttryck i kritiken mot de 

som representerar makteliten t.ex. ”lapplisor”, 

”ansiktslösa byråkrater”, ”överheten”, ”bevaknings- 

och trakasserisamhället”  

 

 

3.3. Sverigedemokraternas valmanifest 

”Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti, fritt från stelbent blockpolitik och fritt från 

ideologiska skygglappar. Sverigedemokraterna är ett parti som i alla lägen sätter svenska 

intressen i första rummet.” 

Sverigedemokraternas beskriver sitt valmanifest som ett kontrakt med väljarna mellan 2010 

och 2014. Sverigedemokraterna ser det kommande valet som en historisk händelse som 

kommer att ”förändra den politiska kartan i Sverige”. Sverigedemokraterna framställer sig 
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själva som ett nytt alternativ som står fritt från blockpolitik och tidigare ideologiska gränser 

och med manifestets 99 förslag så vill Sverigedemokraterna visualisera hur detta ska 

genomföras. Förslagen grupperas utifrån 13 olika politikområden där varje område 

introduceras med en mer visionär inledning. Sverigedemokraternas valmanifest präglas av att 

man genomgående formulerar sig med ”i vårt Sverige” vilket bidrar till att ”Sverige” nämns 

61 gånger i manifestet. 

Ett annat ord som upprepas är ordet ”trygg” som nämns 16 gånger i manifestet och ordet är en 

viktig del av partiets värdegrund. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska vara ”ett land som 

präglas av hänsyn och trygghet” och tryggheten ska finnas på arbetsplatsen, i ålderdomen, i 

skolan och för kvinnorna. Orden ”värdig” och ”ansvar” är andra värdeladdade ord som 

förekommer frekvent och präglar SD:s syn på hur ålderdomen och vården respektive flykting- 

och miljöpolitiken ska vara.  

Att trygghet och värdighet är viktiga delar i Sverigedemokraternas politik kommer även till 

uttryck i många av de förslag som Sverigedemokraterna för fram. Sverigedemokraterna 

föreslår till exempel ökade resurser för att förbättra både sjukförsäkringssystemet och vården. 

Vad gäller familjens roll anser Sverigedemokraterna att ”i vårt Sverige erbjuds föräldrar och 

barn en genuin trygghet och frihet att själva forma sin vardag”. Sverigedemokraterna ser det 

som en självklarhet att män och kvinnor ska vara jämställda. Sverigedemokraterna vill även 

skapa en större trygghet för kvinnor vilket kommer till utryck i ”I vårt Sverige skall både män 

och kvinnor känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade”.  Sverigedemokraterna 

vill öka resurserna till polisen och stärka stödet till brottsoffer och vittnen för att skapa en 

större offentlig trygghet. Det sammanfattas i att ”i vårt Sverige känner medborgarna en 

kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende 

och lagstiftare”. Samtidigt så vill Sverigedemokraterna att straffen ska vara ”i rimlig 

proportion till det begångna brottet och i samklang med den folkliga rättsuppfattningen.  

En annan tankegång som återkommer i valmanifestet är vikten av att ”Vårt Sverige” bygger 

på en svensk värdegrund och kulturarv. Detta uttrycks bland annat i att ” i vårt Sverige värnas 

det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt 

att utveckla sin kultur på egna villkor”, ”i vårt Sverige bygger skolan på en uttalad svensk 

värdegrund”, och ”i vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar 

sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna”.  Sverigedemokraterna menar att ”i 

vårt Sverige får Sverige lov att vara just Sverige, och dess invånare får lov att vara just 

svenskar”. Sverigedemokraterna uttrycker även vikten av ”en folkligt förankrad svensk 
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kultur” vilket bland annat innebär att respektera och levandegöra ”det svenska kulturarvet” 

och ”befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap”. 

Kulturens identitetsskapande roll återfinns även i förslagen till levande landsbygd där ”det 

öppna landskapet med åker och hage” ska vårdas ”som en del av svenskarnas identitet som 

folk”.  

Sverigedemokraterna vill skapa en trygg skola med ordning och reda genom bland annat låta 

den präglas av ”den kristna etikens och den västerländska humanismen” samt ”tidigare 

generationers samlade kunskap och erfarenheter”. Traditioner och erfarenheter ska 

genomsyra skolan. Sverigedemokraterna ämnar uppnå detta genom att bland annat förstatliga 

den svenska skolan. Svenskan som språk ska få en tydlig dominans i skolan. Detta ska ske 

bland annat genom avskaffandet av den skattefinansierade hemspråksundervisningen. 

I valmanifestets olika förslag pekas visa grupper ut och ska underförstått särbehandlas. 

Sverigedemokraterna skriver till exempel avskaffa ”kostnadsfria sjuk- och tandvården för 

illegala invandrare”, ”obligatorisk utvisning för alla utländska medborgare som begår grövre 

brott”, ”obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare” samt ”invandrare ska 

anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom”. Sverigedemokraterna vill dessutom 

förändra kvinnofientliga attityder, både i skola och offentliga verksamheter samt stoppa 

”islamiseringen av det svenska samhället”.  Sverigedemokraterna föreslår att flyktingar hjälps 

bäst via ökade ”anslag till FN:s flyktingorgan UNHCR ” istället för att ta emot flyktingar som 

söker sig till Sverige. I kombination med detta förslag så vill Sverigedemokraterna skräpa 

”kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd”.   

Sverigedemokraterna vill att den politiska makten och möjligheten att forma framtiden ska 

ligga hos den svenska befolkningen. Detta uttrycks bland annat genom ”ett nära europeiskt 

samarbete utan överstatlighet”. Genom fyra olika förslag så vill man stärka Sveriges 

självbestämmande genom att omförhandla det svenska EU-medlemskapet, Schengenavtalet 

och inte gå med i EMU.  
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Tabellen 3. Sammanställning av den propagandaanalys av texten i Sverigedemokraternas valmanifest 

utifrån de fyra analysfrågorna (i tabellen används SD som förkortning för Sverigedemokraterna) 

 
Frågor Sverigedemokraternas valmanifest 

Förenklingar? 

 

Fokusering: Hela valmanifestet fokuserar på ”vårt Sverige ”. SD sätter därmed svenska 

intressen i första rummet och man fokuserar även på de svenska värderingarna och den 

svenska kulturen.  

Selektion: SD väljer att lyfta svenska värderingar och svensk kultur som ett medel för 

sammanhållning och gemenskap utan att egentligen förhålla sig till värderingar generellt 

och andra kulturer. 

Slutenhet: Ett genomgående mönster i valmanifestet är att det ideala samhället utgår från 

svenska värderingar och svenska traditioner. Detta kommer sig till uttryck bland annat 

genom uttryck som ”I vårt Sverige känner medborgaren en kulturell samhörighet, 

därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare”. 

Polarisering: SD:s polarisering sker genom att genomgående använda ”i vårt Sverige” 

vilket underförstått innebär att de andra politiska partiernas Sverige är en motsats. SD 

framställer sig även som ett alternativ till ”stelbent blockpolitik och fritt från ideologiska 

skygglappar”. 

Förstärkningar? 

 

Emfas: En tydlig förstärkning genom emfas sker att upprepa uttrycket ”i vårt Sverige”.  

Kategoriskhet: Genomgående används tvärsäkra påståenden om att SD:s förslag ska leda 

till ett bättre samhälle t.ex. ståndpunkten ”i vårt Sverige är ett land som präglas av hänsyn 

och trygghet” eller ”i vårt Sverige finns inga oönskade barn, där finns en kärleksfull familj 

för alla”. 

Konkretion: SD politik framför genom att tydliggöra budskapet t.ex. ”i vårt Sverige får 

Sverige lov att vara just Sverige och dess invånare får lov att vara just svenskar” 

Känsloladdning: SD använder ofta underliggande känslor i sina påståenden så som ”i vårt 

Sverige får den äldre generationen njuta frukterna av den välfärd som de varit med om att 

bygga upp” eller ”ett värnande av den svenska sommarhagen”.     

Förtätningar? 

 

Presupposition: ”Ett stopp för islamiseringen av det svenska samhället”. Genom att 

uttrycka sig på detta sätt försöker SD att bygga sitt påstående på en outtalad förutsättning.  

Syntes: I texten smälter SD samman flera tankar i ett uttryck t.ex. i förslaget ”fortsatt 

förbud mot ritualslakt av obedövade djur” rymmer förutom en djuretisk ståndpunkt en 

kulturell värdering. 

Förklädnader? Lögner eller halvsanningar - 

Obestämdhet: ”I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion 

till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen”. Här finns 

en obestämdhet i hur det ska gå till, hur vet man vad den folkliga rättsuppfattningen är? En 

annan obestämdhet är vad som egentligen menas med ”islamiseringen”, ”svenska 

värderingar” och ”svensk kultur” 
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Försköning: SD försöker bland annat man framställa en bild där man målar upp ett 

svenskt samhälle som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna bland 

annat att använda den svenska kulturen som redskap. 

Abstraktion: SD använder sig av abstraktioner för att förkläda sina motiv. Ett exempel är 

när man skriver ”vårt Sverige är en självständig, fri och demokratisk nationalstat som i 

samarbete med andra länder arbetar för ett bättre Europa och en bättre värld.”. Samtidigt 

vill SD i förslaget efter omförhandla det svenska EU-medlemskapet.  

 

Tabellen 4. Sammanställning av den populistiska analysen av texten i Sverigedemokraternas 

valmanifest utifrån de åtta stödfrågorna.  

 
Frågor Sverigedemokraternas valmanifest 

Folket mot makteliten? Det går att skönja ett drag av att SD vill representera 

folket mot en maktelit t.ex. säger man att man är ett 

Sverigevänligt parti ”fritt från stelbent blockpolitik 

och fritt från ideologiska skygglappar”.  

 

Finns det inslag av dikotomisering? Det svenska folket och kulturen ställs mot 

främmande folk och kulturer. 

 

Finns det antielitistiska uttryck? I avsnittet om kulturpolitiken finns det inslag av en 

kritik mot eliter ”kulturyttringar vars primära syfte 

är att chockera, uppröra och provocera” och SD vill 

slopa stödet till ”genuspedagogik” 

 

Finns det inslag av manikeism? I vissa formuleringar ställs det onda mot det goda 

bland annat i ”i vårt Sverige finns det ingen plats för 

kvinnofientliga religioner och ideologier” eller ”ett 

avvecklande av skattefinansierat stöd till 

kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, 

uppröra och provocera” 

 

Uttrycker texten att man ger den stora tysta massans 

en röst? 

I vissa uttryck finns det inslag av att man vill ge 

uttryck för åsikter som delas av SD potentiella väljare 

t.ex. ”begränsning av rovdjursstammen till en nivå 

som inte hotar landsbygdsbefolkningens trygghet och 

livskvalitet” eller ”stärk demokratin i fjällvärlden” 

 

Uttrycker texten att folkets gemensamma förnuft är 

överlägset experters kunskap? 

SD menar bland annat att straffen ska vara i 

”samklang med den folkliga rättsuppfattningen”. 

Underförstått så menar SD att folket kan avgöra 

straffskalan bättre än jurister och politiker. SD 

skriver vidare om en ”folkligt förankrad svensk 

kultur” vilket kan tolkas att det finns en motsättning 

mellan folket och professionella kulturarbetare. 

 

Uttrycker texten känsloladdade budskap? I valmanifestet finns det flera känsloladdade uttryck 

t.ex. ”ett värnande om den svenska sommarhagen” 

eller ”i vårt Sverige bygger skolan på en uttalad 

svensk värdegrund” 

 

Finns det inslag av burdusa och taktlösa laga uttryck? Inga tydliga exempel på sådana uttryck 
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Tabell 5. Absoluta förekomsten av några olika ord i de två valmanifesten. Det totala antalet ord i 

respektive valmanifest står inom parantes. 

 
Ord 

 

Ny demokrati  

(totalt 3753 ord) 
Sverigedemokraterna  

(totalt 1814 ord) 

folk 6 6 

människor 11 1 

medborgare 14 7 

stat 27 7 

överhet 6 0 

 

Sverige, svensk 

 

35 

 

89 

vår, vårt, våra 26 48 

kvinno- 0 10 

kultur 0 6 

invandrare/invandring 3 7 

 

frihet 

 

11 

 

2 

monopol 6 0 

byråkrat 4 0 

ekonomi 6 1 

skatt 27 7 

 

förnuft 

 

8 

 

0 

rolig 2 0 

trygg 2 23 

säkerhet 11 4 

ansvar 7 4 

brott 10 12 

 

4. Analys och diskussion  

4.1. Valmanifest 

Utformningen av de två valmanifesten har en del likheter men också flera olikheter. Ny 

Demokratis partiprogram är egentligen ett partiprogram som togs fram i all hast efter att 

partiet hade bildats och tjänade som ett valmanifest. Partiprogrammet är också utformat som 

ett material som vänder sig till potentiella väljare i och med dess raka och direkta tilltal och 

som läsare uppfattar man att Ny Demokrati pratar till ”folket” på folkets egna vis. 

Sverigedemokraternas valmanifest är mer genomarbetat och har tydlig och konsekvent 

struktur med återkommande ord och korta meningar. Valmanifestet blir därmed inte så ordrikt 

som Ny Demokratis och innehåller bara hälftens så många ord (1 814 ord mot Ny demokratis 

3 753 ord). Språket och formuleringarna i Sverigedemokraternas valmanifest är också korrekt 

och städat.  
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4.2. Ny demokratis valmanifest 

Ny Demokratis manifest appellerar till en grupp missnöjda väljare, man gör detta genom att 

fokusera på frågor som är orsaken till missnöjet hos väljarna och som är dominerande frågor i 

den politiska debatten. Den nyliberala tidsandan i debatten kan ses ha influerat Ny 

Demokratis tankesätt. Förändringar i omvärlden skapade en plattform som den nyliberala och 

populistiska diskursen hade nära till. Framväxten av EG som ekonomisk stormakt och 

skapandet av en liberal europeisk marknad var faktorer som hade stor dragningskraft hos Ny 

demokrati. Partiets manifest och diskursen Ny Demokrati använder sig av kan ses vara 

influerad av detta.  

Det är uppenbart att texten i Ny Demokratis valmanifest kännetecknas av de olika sätt som 

propaganda verkar på (se tabell 1) och texten är genomgående mycket populistisk (se tabell 

2). Ny Demokrati ställer folket tydligt mot en maktelit som benämns bland annat överhet och 

överhetssamhället. Det är också tydligt att Ny Demokrati vänder sig till en missnöjd potentiell 

väljarskara. Detta syns i både ordval och i formuleringar till exempel när Ny Demokrati 

beskriver staten använder man sig av ord som ”överhetssamhället”, ”kravmaskiner” och 

”ansiktslös byråkrati”. Däremot framställs väljarkåren som bestående av ”moderna 

människor” som vädjas till genom ett ”sunt förnuft”. Underförstått så menar Ny Demokrati att 

väljarkåren borde veta bättre än att rösta på de etablerade och föråldrade partierna vilket är ett 

resonemang som passar väl in på Mudde (2007) beskrivning av populism.  

En av de viktigaste förslagen i Ny Demokratis politiska manifest är förändringen av 

grundlagen. I beskrivningen av förslagen syns den dikotomisering och polarisering som 

kännetecknar hela valmanifestets text. I det här fallet ställs politiker och offentliga tjänstemän 

mot folket, medborgarna. Politiker och etablissemanget är en del av det man kallar för 

”överhetssamhället”. Ny Demokrati vill ge den tysta massan en möjlighet att ställa politiker 

och offentliga tjänstemän till ansvar för sina handlingar. Individens rätt att kräva ansvar från 

politiker uttrycks i manifestet genom ”grundlagsfäst individens rätt och möjlighet att hävda 

sig mot stat och myndigheter”. Detta kan förstås som att man vill stärka medborgarens rätt 

gentemot staten. Resonemanget är en del av den tydliga populistiska retoriken som Ny 

Demokrati för, där makt ska föras över från staten, eliten till folket, medborgarna. De 

föreslagna förändringarna tar även sin utgångspunkt från en avsaknad eller åtminstone brist på 

tillit som medborgare känner inför det politiska systemets representanter. Ny Demokrati rider 

därmed på ett politikerförakt för att nå en missnöjd väljarbas 
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Ett viktigt budskap i texten och en stark ideologisk hållning är synen på individens rätt till 

”personlig frihet”. Att valmanifestet är influerat av nyliberala inslag är uppenbart och man 

lägger stor tonvikt på individens och familjens frihet. Även är ser man en dikotomi och 

polarisering där Ny Demokrati vill att individen ska vara stark och klara sig utan hjälp och 

vara fri från staten, samhället. Detta uttrycks bland annat genom att man vill ta bort olika 

former av samhälleliga styrningar som regleringar, högt skattetryck och statliga monopol. Ett 

exempel på detta är synen på alkohol där man litar mer på individens förnuft än samhällets 

möjligheter att fungera som ”överförmyndare”. Man använder sig av alkoholen som metafor 

för att påvisa hur billigare och enklare tillgänglig alkohol ökar livskvalitén. Det finns en 

underliggande manikeism i retoriken där den personliga friheten skapar ett liv som är ”bättre, 

roligare och billigare”, med andra ord det goda livet, medan statens ”förbudspolitik” och 

”skattetryck” skapar ett sämre, tråkigare och dyrare liv.  

En tydlig tanke som genomsyrar både flyktingpolitiken och sjukförsäkringspolitiken är att 

”det ska löna sig att arbeta”. Kravet är att man ska arbeta och göra rätt för sig och ekonomiskt 

stöd ska bara gå till dom som verkligen behöver det. Ny Demokrati påstår att ”vi arbetar 

minst i hela världen” och ”friskfrånvaron” är ”en stöld av Svenssons skattepengar”. Även här 

finns en manikeism där människor som gör rätt för sig ställs mot de som utnyttjar systemet. 

Det exemplifieras även i att invandrare ska ta ”lån istället för bidrag” och att det kommer att 

motverka rasism genom att när invandrarna tar ekonomiskt ansvar för sin försörjning ökas 

också acceptansen. Ny demokrati anser även att ett sänkt skattetryck är en lösning för att öka 

motivationen hos medborgare att arbeta istället för att leva på bidrag. Ett lågt skattetryck är 

också en förutsättning för en oberoende och personlig frihet för individen. 

Ny Demokrati är positiva till en ökad globalisering och vill att Sverige ska söka fullt 

medlemskap i EG och ompröva neutralitetspolitiken. Retoriken förs utifrån nyliberala 

ståndpunkter där frihandeln är en viktig utgångspunkt i den utrikespolitiska texten. Den 

flyktingpolitiska retoriken handlar mycket om att sätta ”flyktingar i arbete istället för läger” 

med andra ord att flyktingar ska göra rätt för sig och inte ligga samhället till last. Generellt för 

Ny Demokrati fram sina invandrarkritiska åsikter genom en diskurs som utgår från 

ekonomiska termer till exempel så ska ”hemspråksundervisningen ” inte ”skötas och bekostas 

av svenska myndigheter” och flyktingpolitiken kan stödjas av en förnuftig användning av U-

hjälpen. 

Sammanfattningsvis så tar sig populismen i Ny Demokratis valmanifest sig i uttryck genom 

framförallt nyliberala termer och formuleringar. Ny demokrati målar upp en bild av att 
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statens, ”överhetssamhället”, inflytande är för stort och behöver inskränkas. Staten är 

opålitlig och makten ska förflyttas från eliten till folket och individerna själva och ge folket 

”personlig frihet”. Genom att använda sig av burdusa och taktlösa uttryck så försöker Ny 

Demokrati ge röst åt den tysta massan och appellera till ett politikerförakt som finns hos 

folket.  

4.3. Sverigedemokraternas valmanifest 

Sverigedemokraterna benämner sig själv som det ”Sverigevänliga partiet” som står utanför 

”stelbent blockpolitik” och som ska ge ett alternativ till politik med ”ideologiska 

skygglappar”. Här går det att urskilja transitiva element i analysen av texten. Man försöker 

skapa ett förhållande mellan agent och subjekt, det illustreras av att man kallar manifestets 99 

förslag för ett kontrakt med väljarna. Och det är i detta sammanhang som man ska se den 

historiska kopplingen till Martin Luther 95 teser som Sverigedemokraterna ville göra när 

Jimmy Åkesson planerade spika upp valmanifestet på riksdagens dörr. Den historiska 

koppling kan ses som om Sverigedemokraterna ställer sig som alternativ till den befintliga 

makteliten som de övriga politiska partierna utgör. Man ger därmed folket ett utrymme för det 

missnöje som finns med det etablerade politiska partierna. Manifestet blir därmed tydligt 

populistiskt i sin form och helhet men även som ett propagandaredskap (jämför tabell 3 och 

4).  

Det finns ett antal ord och uttryck som man använder genomgående i retoriken. Dessa är ”i 

vårt Sverige”, ”trygg”, ”ansvar”, ”svensk kultur” och ”svenska värderingar”. Detta är 

naturligtvis ett uttryck för att ”Sverigedemokraterna är ett parti som i alla lägen sätter 

svenska intressen i första rummet” men även att Sverigedemokraterna väljer att fokusera på  

en nationalistisk och socialkonservativ diskurs i sitt manifest. 

Sverigedemokraterna skriver att tryggheten ska genomsyra arbetet, ålderdomen, skolan, 

kvinnornas roll i samhället och även inom lagpolitiken. Detta kan tolkas som att 

Sverigedemokraterna vill att alla svenskar ska vara trygga i livets alla olika faser. Allt från när 

man är ung och går i skolan tills man når ålderdomen. Syftet med att ha denna betoning på 

trygghet är att visa att statens roll är att skapa trygghet åt de svenska medborgarna vilket 

också tydliggör den socialkonservativa diskursen i manifestet. Ordet symboliserar en vilja att 

förändra det man uppfattar vara fel i dagens situation. Det kan tolkas som att mycket i dagens 

Sverige är otryggt men i Sverigedemokraternas ”Vårt Sverige” så är medborgaren trygg. Det 
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finns dock ingen dikotomisering eller polarisering mellan samhällets och folkets intressen, här 

ställs andra saker mot varandra, det svenska mot det främmande.   

Ansvarsfullhet lyfter Sverigedemokraterna fram när det gäller invandrar-, miljö- och 

energipolitiken. Även här handlar det om statens ansvar. Man vill skapa en förändring med ett 

ökat ansvarstagande i relation till den oansvariga politiken som bedrivs idag i dessa frågor. 

Det underliggande syftet med ansvarsfullheten är att den svenska välfärden inte ska drabbas 

av en oansvarig flykting- och miljöpolitik: Detta innebär att Sverigedemokraterna inte vill att 

Sverige ska ta ett större internationellt ansvar för miljö och flyktingar än vad vår välfärd 

klarar. Här ställer Sverigedemokraterna underförstått den svenska välfärden mot ett 

internationellt ansvar. 

Sverigedemokraterna ser den svenska kulturen och svenska värderingar som ett viktigt 

redskap i sin politik och får därmed ett stort utrymme i valmanifestet (jämför tabell 5). Här för 

Sverigedemokraterna en populistisk retorik utifrån en nationalistisk och nativistisk diskurs. 

När Sverigedemokraterna skriver ”i vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem 

byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna 

villkor” eller ”i vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar 

sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna” så står det i kontrast mot värderingar 

och kultur som inte definieras som svenska. De ”icke-svenska värderingarna” målas upp som 

antagonisten och något som hotar ”det svenska”, med andra ord ett exempel på en 

nationalistisk och nativistisk diskurs. Texten blir även obestämd och selektiv då svensk kultur 

och svenska värderingar är svåra att avgränsa och definiera samt att jämföra med andra 

alternativa kultur- och värderingsavgränsningar. Inslaget av politisk propaganda blir därmed 

tydlig i dessa avsnitt om svensk kultur och svenska värderingar.  

Den nationalistiska diskursen uttrycks även när Sverigedemokraterna skriver att Sverige ska 

få vara en fri och självständig nationalstat där ”svenska folket” ska ha ”makten att själva, i 

svenska val forma sin gemensamma framtid”. Svenskar ska få ”lov att vara just svenskar” och 

samhället ska byggas på ”en uttalad svensk värdegrund”. Sverigedemokraterna är därmed 

kritiska till EU:s överstatlighet.  

I jämförelse med Sverigedemokraternas principprogram från 2005 så kan man se en tydlig 

förändring av hur partiet formulerar sig47. Det politiska klimatet och partiets omformning från 

                                                           
47 Svensk Nationell Datatjänst, Sverigedemokraternas valmanifest, ”Sverigedemokraternas 

Principprogram” från 5 maj 2005, hämtad 2018-04-26 https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005  

https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/program/2005
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ett rent nationalistiskt och nativistiskt parti till ett mer socialkonservativt parti är faktorer som 

påverkat utformningen av Sverigedemokraternas valmanifest. Partiet har varit tvunget att 

profilera sig på andra politiska områden än de klassiskt nationalistiska för att attrahera flera 

väljare.  

För att sammanfatta populismen i Sverigedemokraternas valmanifest så uttrycks den genom 

att Sverigedemokraterna beskriver sig som är ett alternativ till ”stelbent blockpolitik” och 

”ideologiska skygglappar”. På det sättet framställer Sverigepartiet sig som ett parti som 

representerar den del av befolkningen som upplever att de hamnar utanför denna blockpolitik. 

Populismen är inte så uttalat i språkbruket men populismen tar sig uttryck i framförallt 

nativistiska, nationalistiska och socialkonservativa formuleringar och begrepp. I texten finns 

det uttryck som innebär att det nuvarande samhället som bristfälligt och det är makteliter och 

olika former av det icke ”svenska” som bidrar till att det icke önskvärda samhället existerar.  

4.4. Jämförelse mellan Ny demokratis och Sverigedemokraternas valmanifest 

Båda dessa valmanifest präglas av många retoriska likheter. Både Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna använder propagandans fyra olika sätt (jämför Hellspong) i att föra fram 

sina budskap och båda använder en populistisk retorik för att övertyga potentiella 

väljargrupper. Det finns dock en tydlig skillnad mellan Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna där man tydligt använder propagandans och den populistiska retorikens 

möjligheter att nå missnöjda väljargrupper. I analysen av texterna så framgår det att Ny 

Demokrati använder propagandans möjligheter på ett mer konsekvent och rakt sätt än 

Sverigedemokraterna (jämför tabell 1 och 3). Ny demokrati för även en tydligare populistisk 

diskurs än Sverigedemokraterna (jämför tabell 2, 4 och 5). Ny Demokratis tar ut svängar i sin 

retorik medan Sverigedemokraterna är mer återhållsam. Detta karaktäriseras genom en 

högljudd retorik mot etablissemanget där de använder sig av begrepp som 

”överhetssamhället” och kallar statsapparaten för ”ansiktslös byråkrati”. Retoriken ser 

annorlunda ut i Sverigedemokraternas valmanifest. I deras retorik används bilden av ett dåtida 

Sverige och ett visionärt framtida Sverige med Sverigedemokratisk politik, detta tar sig 

uttrycket ”i vårt Sverige”. Det kan vara ett uttryck för att Ny Demokratis valmanifest är 

hastigt hopkommet och ursprungligen skrevs som en debattartikel i DN medan 
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Sverigedemokraternas valmanifest är ett resultat av flera års arbete med att nyansera sitt 

politiska budskap.  

En annan skillnad är den nyliberala diskurs som är tydlig i Ny Demokratis valmanifest. Det 

finns flera exempel på hur Ny demokrati använder en nyliberal retorik med minskning av 

”skattetryck”, ”personlig frihet” och inskränkning av statens makt. Det uttrycks bland annat i 

att ”överhetens ingrepp skall vara så små som möjliga”. Om man jämför de två 

valmanifestens användning av olika ord så ser man tydligt hur ord som ”frihet, monopol, 

byråkrati, ekonomi och skatt” används mer frekvent av Ny Demokrati än 

Sverigedemokraterna (se tabell 5). 

En annan olikhet är hur de båda manifesten betonar ”trygghet” för medborgarna. 

Sverigedemokraterna uttrycker här en tydlig socialkonservativ diskurs. En av statens 

viktigaste funktioner är enligt Sverigedemokraterna att ge trygghet åt sina medborgare. 

Tryggheten ska finnas i livets alla skeenden och även gentemot brottsligheten. Valmanifestet 

karaktäriseras av en retorik som syftar till att straffa brottslingar istället för att ha ett vårdande 

rättssyfte. Detta uttrycks hos Sverigedemokraterna genom att straffet ska vara ”i samklang 

med den folkliga rättsuppfattningen”. Trygghet skapas även genom ett starkt försvar som gör 

att medborgarna känner säkerhet.  

Även om man kan se vissa nationalistiska tendenser i Ny Demokratis valmanifest så kan man 

inte jämföra den retoriken med Sverigedemokraternas nationalistiska retorik där det tydligt är 

Sverige först. Sverigedemokraternas nationalistiska diskurs kommer till uttryck ibland annat i  

att man vill vara ett ”Sverigevänligt parti” och de återkommande av orden ”i vårt Sverige” 

genom hela manifestet. I valmanifestet lyfter Sverigedemokraterna upp den svenska kulturen 

och de svenska värderingarna både som ett politiskt mål och som ett medel att nå andra 

politiska mål. En konsekvens av denna retorik blir att man är nativistisk i sin retorik, där det 

som representerar Sverige blir överlägset det som inte är svenskt, både vad gäller kultur och 

värderingar. Man kan inte se några sådana nativistiska diskurser i Ny Demokratis valmanifest 

vilket kan förklara varför ord som ”Sverige, svensk, vårt, kultur och invandring” används så 

mycket mer frekvent av Sverigedemokraterna (se tabell 5).   

När det gäller invandringspolitiken ser Ny Demokrati inga större problem med invandrare och 

invandrarkultur så länge invandrarna integrerar sig, inte begår brott och arbetar. För 

Sverigedemokraterna är flyktingfrågan tudelad, de ekonomiska elementen som Ny Demokrati 

nämner finns. Det uttrycks som ett ”hot mot den svenska välfärden” men även en kulturell 
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aspekt finns i förslagen till politik där det svenska ska framhävas och invandrare ska 

”assimileras” in det svenska samhället och främmande religiösa uttryck ska förbjudas såsom 

slöjor och ritualslakt.  

5. Slutsatser  

Utifrån studien och analysen av de två manifesten kan det konstateras att både Ny Demokrati 

och Sverigedemokraterna för en populistisk retorik och diskurs där båda partierna hittar 

grunden för sin politik i ett missnöje. Genom att använda de olika verktygen att föra 

propaganda beskrivs dagens situation som inte tillfredställande och en förändring måste göras 

utifrån detta missnöje. En viktig utgångspunkt i båda manifesten blir därför att ställa den  

nuvarande politiken mot sin egen föreslagna politik. Därigenom ställs dagens 

samhällssituation mot en ny alternativ bild av hur det svenska samhället ska se ut. Populismen 

skiljer sig mycket åt i uttryck mellan de två valmanifesten där Ny Demokratis valmanifest slår 

vildare i sin argumentation och Sverigedemokraterna är mer avskalade i sin retorik och texten 

är inte lika tydligt populistisk. Ny Demokratis populistiska diskurs drivs av en stark nyliberal 

retorik som vill kraftigt förändra samhället för att öka folkets frihet. Sverigedemokraternas 

populism tar sin utgångspunkt i en nationalism som i visa stycken slår över i nativistiska 

uttryck och där det nationalistiska förstärks av en socialkonservativ inriktning av 

nationalismen. Sverigedemokraternas valmanifest inriktas därmed mer på att bevara ”ett 

folkhem byggt på en gemensam värdegrund” och försvara det från främmande kulturer och 

värdegrunder. 
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