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Abstract 

The aim of the essay was to analyse the speeches of the party leader in Almedalen 2012 and 

2016 to see how much right-wing populism that could be identified. The Social Democratic 

Party, the Moderate Party, the Sweden Democrats and the Christian Democrats were the 

parties which were investigated. The question of the essay was: 

Are there more or less tendencies of right-wing populism in the speeches of the Social 

Democratic Party, the Moderate Party, the Sweden Democrats and the Christian Democrats 

when the speech of 2012 are compared to the speech of 2016? 

The analysis was based on four different aspects which characterize right-wing populism. 

These were anti-establishment, people´s representative, threat & dissociation and 

nationalism. The Sweden Democrats had tendencies of all the aspects in both speeches, 

although the tendencies were stronger for the anti-establishment in the speech of 2016. The 

other parties generally lacked indications of right-wing populism regarding most of the 

aspects in the speeches of 2012. While it in the speeches of 2016 were more tendencies of 

right-wing populism, although many aspects still were absent in the speeches of 2016. 

However, there were more tendencies of nationalism 2016. 
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1. Introduktion 

Det har skett stora förändringar när det gäller partisystemet i Sverige. Tidigare baserades det 

på fem partier, men nu för tiden innehåller det fler (Hagevi 2015:11). Även vilka frågor som 

ses som viktiga har till viss del förändrats. En del frågor som inte sågs som betydelsefulla 

eller diskuterades förr, ses idag som viktiga (Hagevi 2015:194). En förändring som enligt 

Wodak har varit oväntad är att högerpopulismen fått fäste i Sverige (2015:29). 

Att högerpopulismen etablerats i Sverige visar till exempel Sverigedemokraterna. År 2010 

kom partiet in i riksdagen för första gången med 5,7 % av rösterna (Wodak 2015:29). I valet 

år 2014 ökade de till 12,86 % (Valmyndigheten 2014b). Men redan innan valet år 2010 hade 

Sverigedemokraterna blivit inröstade i en hel del kommuner (Ekström von Essen 2012:17). I 

nuläget är Sverigedemokraterna förutom invalda i riksdagen även invalda i 

Europaparlamentet, i alla landstingsfullmäktige och i de allra flesta kommunfullmäktige i 

Sverige (Valmyndigheten 2014a, Valmyndigheten 2015a & Valmyndigheten 2015b). 

Inget av de andra partierna i riksdagen har dock varit villigt att samarbeta med 

Sverigedemokraterna (Ekström von Essen 2012:36; Nyström 2015). Partierna har istället 

försökt undvika att förknippas med Sverigedemokraterna samtidigt som de har försökt få sina 

politiska konkurrenter att förknippas med Sverigedemokraterna (Ekström von Essen 

2012:36).  Men trots detta har Sverigedemokraterna på grund av minoritetsregeringar ändå 

fått en del inflytande över vilka beslut som fattas. Efter valet år 2010 bildade alliansen en 

minoritetsregering (Möller 2012:41). Detta innebar att när alliansen och de rödgröna röstade 

olika blev Sverigedemokraternas röster avgörande (Möller 2012:44). Efter valet år 2014 blev 

det en minoritetsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet istället (Olofsson 2015). 

Följaktligen har Sverigedemokraterna fortfarande möjlighet att avgöra i frågor där det råder 

oenighet mellan regeringen och de andra partierna.  

Men det är möjligt att Sverigedemokraterna även har betydelse på annat sätt. Enligt Kallis kan 

ett parti trots att de andra partierna gör avståndstagande från partiet ändå få inflytande genom 

exempelvis ”either a gradual ‘agenda-setting’ or ‘framing’ outcome” (2013:57). Detta innebär 

att trots att de andra partierna har distanserat sig från ett parti kan det partiet ändå få 

inflytande antingen genom att det påverkar vilka frågor som diskuteras eller hur olika frågor 

och problem framställs. Dessutom kan även mindre ideologiska anpassningar efter 

högerpopulistiska partier i längden leda till ökad legitimitet även för mer extrema åsikter. 
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Följaktligen finns trots avståndstagandet risken att partiet ändå influerar de avståndstagande 

partiernas åsikter (2013:57).  

Frågorna som då väcks är: Har Sverigedemokraterna påverkat de andra partierna och i så fall 

hur? Har Sverigedemokraterna påverkat vad det talas om och hur vissa frågor diskuteras? Hur 

har den högerpopulistiska trenden påverkat partierna i Sverige? Har de andra partierna blivit 

mer högerpopulistiska i sina tal generellt? Eller har det fått motsatt effekt och tar de snarare 

mer avstånd? Har Sverigedemokraterna blivit ännu mer högerpopulistiska i sin retorik i takt 

med att de har vuxit och högerpopulistiska partier i världen vuxit eller har de istället tonat ner 

högerpopulismen? 

2. Syfte  

Tidigare forskning har konstaterat att högerpopulismen blivit större, både i Europa och i 

Sverige (Sannerstedt 2015:399; Wodak 2015:29). Det finns redan forskning om hur synen på 

invandring ser ut i Sverige och hur de svenska partierna debatterar när det gäller invandring 

(Boréus 2013; Hagren Idevall 2016). Dock fattades beslut om hårdare regler när det gäller 

invandring år 2016 (Ivarsson 2016). Rimligtvis borde det vara intressant att undersöka om 

detta kan ses som en indikation på att även retoriken kring invandring blivit tuffare. En central 

aspekt inom högerpopulismen är motstånd mot invandring. Följaktligen borde det vara 

intressant att undersöka om partierna i Sverige har blivit mer högerpopulistiska och alltså 

förefaller vara påverkade av den högerpopulistiska trenden. Därför har följande syfte valts: 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Socialdemokraternas, Moderaternas, 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partiledartal i Almedalen 2012 och 2016 hade 

inslag av högerpopulism.  

3. Frågeställningen 

Finns det mer eller mindre drag av högerpopulism i Socialdemokraternas, Moderaternas, 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partiledartal i Almedalen 2012 än vad som är 

fallet 2016? 

4. Bakgrund - Tidigare forskning 

I följande avsnitt tas tidigare forskning upp. Först kommer hur synen på invandring är i 

Danmark, Sverige och Österrike. Sedan kommer en del som tar upp hur Sverigedemokraterna 

bör klassificeras som parti. Efteråt tas det upp hur partierna i Sverige talar om invandring. 



3 

 

Slutligen berörs förekomsten av en radikal högerpopulistisk partifamilj i Norden och hur nära 

kristdemokratiska partier befinner sig en sådan partifamilj. 

4.1 Synen på invandring i Danmark, Sverige och Österrike 

Boréus har genom diskursanalys analyserat partiernas budskap i några val som ägt rum mellan 

år 1987 och 2011 i Danmark, Sverige och Österrike (2013:297). Boréus hittade indikationer 

på att Sverige var annorlunda än Danmark och Österrike när det gällde hur det talades om 

invandring och invandrare. Visserligen kom Boréus fram till att partiernas budskap i valen 

visade ”how the imagined community produces outsiders and insiders in the three countries, 

which points to the presence of ethnic nationalism in all of them” (2013:304). Men den 

etniska nationalismen verkade vara mindre i Sverige än i Danmark och Österrike (2013:304). 

Det var exempelvis bara i Sverige som de vanliga partierna uttryckte åsikter om att invandring 

skulle ses som något som kunde bidra med något positivt för Sverige. Dessutom var de 

vanliga partierna i Österrike och Danmark mer benägna att tala om att det var viktigt att hålla 

invandrare borta, medan denna retorik inte återfanns bland de vanliga partierna i Sverige 

(Boréus 2013:304). 

4.2 Sverigedemokraterna 

År 1988 bildades Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna tog avstånd från sitt fascistiska 

förflutna under 90-talet. Avståndstagandet från partiets förflutna har fortsatt med att de som 

har ansetts ha för extrema åsikter uteslutits från partiet (Wodok 2015:204). Under 2000-talet 

har Sverigedemokraterna i varje val fått fler röster och år 2010 kom partiet in i riksdagen 

(Sannerstedt 2015:399; Wodak 2015:205). 

Wodak klassar Sverigedemokraterna som ett högerpopulistiskt parti (2015:191, 204 & 210). 

Dock finns det många olika definitioner för vad som krävs för att ett parti ska ses som 

högerpopulistiskt (Wodak 2015:25). Jungar och Jupskås menar att Sverigedemokraterna kan 

anses tillhöra en radikal högerpopulistisk ”party family in Western Europe” (2014:216). 

Samtidigt är det ingen självklarhet att det är denna benämning som ska användas. En del 

föredrar att kalla partifamiljen ”‘extreme right’, ‘far right’ or ‘right-wing populist’” (Jungar & 

Jupskås 2014:218). Men trots att olika namn föredras brukar många ändå ha ungefär samma 

uppfattning om vad partifamiljen innebär (Jungar & Jupskås 2014:218). Oja och Mral menar 

att Sverigedemokraterna tidigare har varit ett högerpopulistiskt parti, men att nu är en mer 

passande benämning ”‘national xenophobic party’” (2013:277).  
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Sammanfattningsvis råder det alltså varken enighet om hur högerpopulism ska definieras eller 

om Sverigedemokraterna ska klassas som ett högerpopulistiskt parti. Dock borde det faktum 

att Wodak klassar Sverigedemokraterna som högerpopulistiskt, att Jungar och Jupskås anser 

att Sverigedemokraterna tillhör en partifamilj där en av de föredragna beskrivningar är 

högerpopulism och att Oja och Mral tidigare har klassat Sverigedemokraterna som 

högerpopulistiskt rimligtvis indikera att Sverigedemokraterna troligtvis i alla fall har en hel 

del drag som är typiska för högerpopulism. 

4.3 Skiljelinje mellan Sverigedemokraterna och andra partier 

Hagren Idevall undersöker hur partierna i Sverige förhåller sig till varandra och vilka åsikter 

de framför när det gäller invandring i debatter i TV som ägde rum år 2014 (2016:66 & 69). 

Hagren Idevall kommer fram till att Jimmie Åkesson får mycket uppmärksamhet i debatten 

om invandring. Generellt delar partierna upp sig på så sätt att Jimmie Åkesson, alltså 

Sverigedemokraterna, har en typ av åsikter medan alla de andra partierna har en annan sorts 

åsikter när det gäller invandring. Sverigedemokraterna och de andra partierna försöker sedan 

markera att de kraftigt skiljer sig åt (2016:85). 

Det syns att det finns en klyfta bland annat genom att Åkesson förmedlar en negativ syn på 

invandring, medan de andra partierna istället generellt förmedlar en positiv syn på invandring. 

Den positiva synen på invandring syns dels i att invandring uppfattas som något bra och dels i 

att de ser Sverige som ett land som tar emot och ska ta hand om invandrare. Genom detta 

bidrar de till att det skapas ”en bild av Sverige som öppet och tolerant” (Hagren Idevall 

2016:85). Detta är en del i en positiv bild av Sverige. Dessutom benämns Sverige som ”en 

humanitär stormakt” (Hagren Idevall 2016:85). Åkessons bild av Sverige innebär istället att 

invandringen kan skada Sverige (Hagren Idevall 2016:85).   

4.4 Förekomsten av en radikal högerpopulistisk partifamilj i Norden 

Jungar och Jupskås menar att Sverigedemokraterna är en del av en radikal högerpopulistisk 

partifamilj. Även Dansk Folkeparti och Sannfinländarna anses tillhöra partifamiljen 

(2014:232). Radikal högerpopulism är dock inte den enda benämningen som används för 

partifamiljen, ibland används istället andra termer såsom ”‘extreme right’, ‘far right’ or ‘right-

wing populist’” (Jungar & Jupskås 2014:218). 

När partierna i Danmark, Finland, Norge och Sverige placeras ut i ett diagram som bygger på 

vänster-högerskalan när det gäller ekonomi och libertär-auktoritärskalan syns det att 

Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Sannfinländarna tillhör samma partifamilj. De 
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hamnar i mitten utifrån vänster-högerskalan och jämfört med de andra partierna hamnar de 

relativt högt upp i den auktoritära delen (Jungar & Jupskås 2014:225–226). Samtidigt hamnar 

även flera kristdemokratiska partier på en sådan placering att det kan tolkas som att även de 

bör räknas till den radikala högerpopulistiska partifamiljen. Både det finska och det norska 

kristdemokratiska partiet hamnar där (Jungar & Jupskås 2014:226). De svenska 

Kristdemokraterna hamnar inte så pass nära att det ser ut att tillhöra den radikala 

högerpopulistiska partifamiljen. Men är ändå det svenska parti som placerar sig närmast 

Sverigedemokraterna (Jungar & Jupskås 2014:225).  

Att de norska och finska kristdemokratiska partierna hamnade så pass nära den radikala 

högerpopulistiska partifamiljen innebär dock inte att det är lämpligt att hävda att de tillhör den 

partifamiljen. För trots att de norska och finska kristdemokratiska partierna hamnar på ungefär 

samma position som de radikala högerpopulistiska partierna på den auktoritära skalan är 

anledningarna till att de får just de placeringarna olika. Medan Sverigedemokraterna, Dansk 

Folkeparti och Sannfinländarna hamnar där på grund av sina åsikter när det gäller bland annat 

invandring. Så placeras kristdemokraterna där snarare på grund av att de prioriterar 

kristendomen. Ämnen som också brukar vara betydligt mer högprioriterade att diskutera 

enligt radikala högerpopulister än enligt kristdemokrater är exempelvis ”mul-ticulturalism, 

nationalism and law-and-order” (Jungar & Jupskås 2014:226).  

5. Teoretiskt ramverk 

”Ett av de mest framträdande dragen i de senaste decenniernas politiska utveckling i Europa 

är den starka framväxten av så kallade högerpopulistiska partier” (Sannerstedt 2015:399). 

Högerpopulism är dock inte den enda typen av populism som finns. Det finns även 

vänsterpopulism (Pelinka 2013:7). Det händer dock att populism även förekommer hos 

”mainstream parties” (Pelinka 2013:8). Skillnaden mellan höger- och vänsterpopulism är att 

högerpopulism är mer uteslutande. Högerpopulism kan exempelvis innebära att personer med 

en viss religion inte ses som en del av folket. De utesluts alltså från att klassas som folket. 

Vänsterpopulism använder sig inte av uteslutning baserat på att någon inte anses tillhöra 

folket så som högerpopulismen gör (Pelinka 2013:7). 

Det finns olika definitioner och beskrivningar av vad högerpopulism är (Wodak 2015:25). Det 

händer också att olika uttryck används. Till exempel används ibland ”‘radical right’” eller 

”right-wing extremism” när det talas om högerpopulism (Wodak 2015:29). Dock händer det 

också att radikal och extrem högerpopulism istället ses som olika steg på en skala och alltså 
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inte som synonymer (Wodak 2015:24). Följaktligen är det viktigt att ange vad som avses med 

begreppet när det används (Wodak 2015:30). Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 

högerpopulistiska partier skiljer sig åt, alla högerpopulistiska partier är inte exakt likadana 

(Wodak 2015:67). 

När det gäller vänster-högerskalan är det viktigt att poängtera att trots att det kallas 

högerpopulism är högerpopulistiska partier inte alltid till höger i alla frågor enligt en 

traditionell vänster-högerskala (Wodak 2013:27). I en del frågor händer det att 

högerpopulisterna många gånger snarare står till vänster än till höger (Pelinka 2013:15–16). 

Dessutom lägger högerpopulister ofta fokus på andra frågor än vänster-högerskalan gör. Till 

exempel lyfter högerpopulister de utmaningar som globaliseringen innebär (Wodak 2015:21). 

Högerpopulister ser ofta globaliseringen som ett hot. Även mångkultur och invandring ses 

som skadligt (Wodak 2015:21 & 186) Invandrare anses vara negativt bland annat därför de 

anses leda till ökad arbetslöshet och att fler brott begås (Wodak 2015:27).   

Dessutom ses invandringen som ett hot eftersom den riskerar att förstöra den homogena 

nationen (Wodak 2013:27). Högerpopulister förutsätter nämligen att det bara finns ett folk i 

varje land (Wodak 2015:25). Inom det folket ses generellt inga skillnader. Det medges alltså 

inte att folk kan vara olika och ingen hänsyn tas till att det inom folket finns människor med 

till exempel olika ekonomiska förutsättningar. Högerpopulisterna ser inte att människor som 

klassas till folket har olika intressen. Folket ses nämligen i stort sett bara som en enhet som 

består av många människor som är lika (Pelinka 2013:6). Folket anses höra ihop med sitt 

”homeland” (Wodak 2015:25). Många gånger krävs det att en person både ska vara född i 

landet och ha föräldrar som tillhör folket för att personen ska anses tillhöra landet och folket. 

Men ibland väljer högerpopulister att istället utgå från att människor kan bli en del av folket 

om de anpassar sig efter det språk och den kultur som finns i landet (Wodak 2015:71). 

Högerpopulister menar att de som inte anses tillhöra folket är väldigt annorlunda jämfört med 

folket. De blir ”others” (Wodak 2015:26). Högerpopulisterna försöker skapa avstånd till de så 

kallade andra. De andra kan exempelvis vara minoriteter eller religiösa (Wodak 2015:26). Till 

exempel muslimer, judar och romer kategoriseras ofta som de andra (Wodak 2015:4 & 99). 

Det är vanligt att de andra ses som faror som kan skada landet. Dessutom skylls ofta problem 

på dem (Wodak 2015:2).  Den här uteslutningen är ibland inte tydlig vid första ögonkastet, 

utan ibland krävs det att man läser mellan raderna för att den ska upptäckas (Wodak 2015:66).  
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Högerpopulister klassar också eliten som de andra (Wodak 2015:26). Många gånger försöker 

de skapa avstånd till eliten. Det innehåller alltså ”anti-elitism” (Wodak 2015:7) eller ”anti-

etablishment” (Wodak 2015:27). Det är en mängd personer och positioner som innefattas i 

motståndet mot etablissemanget. Bland annat kan detta innebär ett motstånd mot ”the elites, 

the teachers, the media, the mainstream politicians, the intellectuals, the capitalist society and 

so forth” (Wodak 2015:28).  

En del i detta är också att de säger sig företräda folket. De menar att de företräder vanliga 

människor. Men de försöker inte bara förmedla sig som företrädare för folket (Wodak 

2015:21). De vill också förmedla att de skyddar välfärden och hjälper folket från elitens 

inflytande (Wodak 2015:28). Med folk är det dock viktigt att poängtera att det är det 

homogena folkets företrädare de ser sig själva som (Wodak 2015:21).  

Många gånger har högerpopulistiska partier en agendasättande roll. De väljer ofta att fokusera 

på ”national identity, law and order, restrictive immigration policies” (Wodak 2015:27). 

Nationell kultur brukar också ses som viktig. Många gånger framställs nationell identitet och 

kultur som hotad (Wodak 2015:54). Ofta framställs det som att kulturen är hotad av 

människor som inte tillhör kulturen och som inte är villiga att anpassa sig efter kulturen 

(Wodak 2015:55). Högerpopulism antyder och tar ofta för givet att följande gäller ”national 

sameness, unity and co-hesion” (Wodak 2015:54). Högerpopulister anser att det egna landet 

och folket är bättre än andra (Wodak 2015:54). Högerpopulism innehåller alltså nationalism 

(Wodak 2015:71). Ibland visas nationalismen genom att det anses viktigt att skydda och värna 

landets språk (Wodak 2015:74). Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det inte bara 

är högerpopulister som är nationalistiska (Wodak 2015:71).  

På grund av sin önskan om nationalism och homogenitet inom landet vill högerpopulister att 

det ska bli som det var förr ”before mass migration, Europeanization and globalization started 

to challenge the nation state” (Pelinka 2013:10). Högerpopulister är alltså generellt kritiska 

mot EU, men när det gäller att utesluta personer som inte anses tillhöra Europa kan prat om 

den europeiska identiteten användas trots att de generellt motsätter sig den (Wodak 2015:54). 

En annan sak som högerpopulister väljer att lyfta för att utesluta andra är kristendomen. 

Kristendomen brukar nämligen inte ses som en viktig komponent för högerpopulister i Europa 

förutom när den används för att markera skillnad mot muslimer (Pelinka 2013:15). 

Högerpopulister har många gånger en förgylld bild av hur det var förr (Wodak 2015:186). Det 

händer också att högerpopulister justerar historien så att den ska passa bättre med deras 
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åsikter och så att landet ska framstå som mer homogent (Wodak 2015:37).  Generellt ser 

högerpopulister förändringar som något hotfullt som kan vara farligt (Wodak 2015:186). 

Högerpopulisterna lyfter nämligen ofta de farhågor som personer som inte har dragit nytta av 

moderniseringen har (Pelinka 2013:15).  

Högerpopulister tenderar också att ha ”traditional, conservative values and morals (family 

values, traditional gender roles)” (Wodak 2015:67). Högerpopulister brukar alltså se positivt 

på traditionella könsroller, men när det gäller muslimer pratar högerpopulister om kvinnans 

frigörelse (Wodak 2015:22). 

Högerpopulister har ofta tendenser till ”common-sense and anti-intellectualism” (Wodak 

2013:2). Det händer också att högerpopulister snarare verkar se det som positivt än negativt 

att de saknar kunskap om vissa saker som de flesta människor inte heller brukar känna till 

(Wodak 2015:132). Högerpopulister har ofta en förmåga att förenkla saker (Wodak 2015:3). 

De skyller problem på och skapar rädsla genom att använda sig av ”scapegoats and enemies” 

(Wodak 2015:4). Samtidigt är det dock viktigt att vara medveten om att förenklingar ofta rent 

generellt förekommer när någon ska övertygas, exempelvis i politiska sammanhang (Wodak 

2015:126). 

Högerpopulister kan många gånger skapa skandaler genom sitt beteende. Till exempel 

förekommer det ofta att högerpopulister använder sig av ”strategies which combine 

incompatible phenomena, make false claims sound innocent, allow denying the obvious, say 

the ‘unsayable’, and transcend the limits of permissible” (Wodak 2015:19). Dessutom 

hänvisar högerpopulister till att de får göra vissa uttalanden på grund av yttrandefriheten. De 

säger också till exempel saker i stil med att man måste få framföra kritik eller att de törs säga 

vad alla tycker men inte säger (Wodak 2015:20). 

5.1 Analysmodellen 

Baserat på avsnitt 5. Teoretiskt ramverk konstrueras studiens analysmodell. Analysmodellen 

är uppdelad i fyra olika huvudkategorier. Tanken med kategorierna är att de ska innehålla 

aspekter som är centrala och viktiga som kännetecken för högerpopulism. Samtidigt är det 

viktigt att understryka att målet inte är att undersöka om partierna kan klassas som 

högerpopulistiska utan hur mycket av de olika dragen av högerpopulism som de ger uttryck 

för i sina tal.  
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 Kategorierna är anti-etablissemanget, folkets företrädare, hot & distanserande och 

nationalism. Anti-etablissemanget bygger på att högerpopulister ofta riktar förakt både mot de 

som de anser tillhör eliten och mot media.  

Folkets företrädare handlar om att högerpopulister ofta säger sig representera och stå upp för 

folket. Samtidigt är det dock viktigt att poängtera att de inte försöker lyfta fram alla, utan de 

försöker enbart lyfta fram den grupp som det homogena folket anses utgöra, medan de som 

inte anses tillhöra folket utesluts. 

Hot & distanserandet handlar om att högerpopulism ofta identifierar speciella saker som hot 

och orsaker till problem. Dessutom handlar det också om att de som inte anses tillhöra folket 

och ses som de andra ofta förknippas med negativa egenskaper.  

När det gäller nationalism berättar namnet vad kategorin undersöker, nämligen nationalism. 

Nationalism har valts som kategori dels eftersom det lägger grunden för synen på folket. Dels 

för att nationen och det som förknippas med nationen anses vara väldigt viktigt av 

högerpopulister och därför framstår det lämpligt att ha en kategori som bygger på detta.  

5.2 Operationaliseringar 

Här redogörs det för vilka typer av uttalande som indikerar att ett tal har drag av de olika 

högerpopulistiska aspekterna. 

Anti-etablissemanget 

- Talar om etablissemanget och eliten. 

- Talar nedlåtande om bland annat medier, politiker och liknande generellt, exempelvis 

anklagelser om att medier är styrda eller liknande. 

- Kritiserar maktstrukturer eller politiska systemet. 

Dock viktigt att poängtera att bara för att en talare kritiserar politiker rör det sig inte om anti-

etablissemanget, utan det beror på hur den kritiserar politiker. Till exempel är det helt 

naturligt att oppositionen kritiserar regeringen, utan att det behöver indikera drag av anti-

etablissemanget. 

Folkets företrädare 

- Försöker framstå som att man lyssnar på folket och är en del av folket. 

- Räddar folket. 

- Pratar som att man talar för hela det så kallade folket. 
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- Framhåller det vanliga folket, eller att man representerar de vanliga människorna. 

- Folket ses i stort sett som en enhet. 

Hoten & distanserandet 

- Mångkulturalism, globalisering och invandring ses som hot, anses vara dåligt och orsakerna 

till många problem. 

- Försöker skapa skillnad mellan olika grupper. 

- Försöker framhålla att de som är vi är bra, medan de andra kopplas ihop med negativa 

egenskaper eller problem.  

- Islam anses vara farligt, dåligt och orsaken till många problem. 

- Förändring ses generellt som något negativt. 

- EU anses ofta vara något dåligt. 

Nationalism 

- Mycket tal om svenska värderingar, svensk identitet och liknande. Dessutom anses detta 

vara viktigt. 

- Det framhävs att Sverige, svenska värderingar och liknande är bra jämfört med andra länder. 

- För att man ska kunna anses tillhöra Sverige ska man helst vara född här, men det kan räcka 

med att man lär sig språket och anpassar sig efter kulturen.  

- Samhörighet inom landet ses som viktigt. 

- Hemlandet och nationen ses som viktiga, det är nationen som ska ha makt och inte nivåer 

som är över staten. 

6. Metod och material 

Nedan redogörs för hur undersökningen har avgränsats och varför dessa avgränsningar har 

gjorts. Sedan kommer vad det är för material som är utgångspunkten för uppsatsen. Efteråt 

redogörs det för källkritik när det gäller materialet. Slutligen diskuteras valet av analysmodell 

och vad som är viktigt att beakta vid tolkning av text.  

6.1 Avgränsningar 

Sverige är intressant att studera eftersom Boréus kommer fram till att Sverige skiljer sig från 

Danmark och Österrike genom att ha en mer positiv syn på invandring (se avsnitt 4.1). I juni 

år 2016 infördes hårdare regler när det gäller invandring till Sverige (Ivarsson 2016). 

Följaktligen borde det vara intressant att undersöka Sverige för att se om det också har skett 

en förändring i partiernas retorik när det gäller invandring eller det bara rör sig om en 

förändring i vilken politik som genomförs.  
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Partiledartalen år 2016 var de första partiledartalen i Almedalen som hölls efter den 

förändrade politiken och därför framstod det som lämpligt att jämföra talet år 2016 med tal 

som hölls tidigare år för att se om det har skett någon förändring i retoriken eller bara i 

politiken. Om bara talen från år 2016 hade analyserats hade det inte varit möjligt att 

undersöka om det har skett en förändring. 

År 2012 föreföll som lämpligt att jämföra med eftersom Ekström von Essen menar att ”varken 

medierna eller de etablerade partierna öppet anammat samma språkbruk” (2012:35) som 

Sverigedemokraterna. Då detta är skrivet i en bok som utgavs år 2012 förefaller det rimligt att 

anta att Sverigedemokraterna troligtvis inte hade influerat de andra partiernas retorik i 

högerpopulistisk riktning i någon större utsträckning år 2012.  

Valet att ta med Sverigedemokraterna baserades på att det är ett parti som kan klassas som 

högerpopulistiskt eller i alla fall kan förväntas ha en hel del drag som kan kopplas till 

högerpopulism (se avsnitt 4.2). Följaktligen är Sverigedemokraterna förhoppningsvis en 

lämplig jämförelsepunkt då det ska undersökas om de andra partierna har blivit mer 

högerpopulistiska. Om inget parti som undersöks är högerpopulistiskt kan ett parti med svaga 

tendenser kanske tolkas som högerpopulistiskt eftersom det är det parti som förefaller ha mest 

högerpopulistiska tendenser. Dessutom är det intressant att undersöka om 

Sverigedemokraterna har förändrats och blivit mer eller mindre högerpopulistiska.  

Socialdemokraterna och Moderaterna är lämpliga att ha med eftersom de är det största 

respektive näst största partiet i riksdagen (Valmyndigheten 2014b). Det är alltså dessa partier 

som har fått stöd av flest väljare och därför framstår det som extra viktigt att veta vilka 

budskap dessa partier väljer att förmedla. 

Kristdemokraterna var det svenska parti som placerade sig närmast den radikala 

högerpopulistiska partifamiljen som finns i Norden. Dock blev Kristdemokraterna inte en del 

av partifamiljen (se avsnitt 4.4). Men det borde ändå vara intressant att undersöka hur nära 

högerpopulismen Kristdemokraterna befinner sig. Dessutom har Kristdemokraterna enligt 

Kärrman och Eriksson gått mer åt höger när det gäller ”flykting-, säkerhets- och 

kriminalpolitiken” (2015). Således har deras politik gått i en riktning som nog skulle 

uppskattas av högerpopulister och frågan är då om deras retorik också har blivit mer 

högerpopulistisk. 
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6.2 Material 

Materialet som använts till uppsatsen är inspelningar av partiledartalen som finns på Sveriges 

radios hemsida. För att underlätta analysen skrevs dock talen ner. I en del fall fanns redan 

nedskrivna versioner av talen på Internet och då var utgångspunkten dessa. Men de justerades 

efter inspelningarna på Sveriges radios hemsida eftersom det fanns vissa skillnader, även om 

de generellt var små. På grund av att de justerades efter inspelningen på Sveriges radios 

hemsida har Sveriges radios hemsida satts som källa. Dock finns länkar till talen som varit en 

hjälp i nedskrivningen under Referenser under Övrigt material. 

6.3 Källkritik 

Det borde vara positivt att materialet är inspelningar från Sveriges radios hemsida eftersom 

det framstår som ytterst osannolikt att Sveriges radio skulle manipulera partiledartalen i 

Almedalen innan de lägger upp dem. Att det är inspelningar av talen borde rimligtvis innebära 

att det är en förstahandskälla. Följaktligen borde materialet ha hög trovärdighet utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. 

6.4 Metod 

Det finns olika sorters idéanalyser. En typ av idéanalys går ut på att undersöka vilka idéer som 

tas upp. Till exempel vilka idéer som framförts i diskussionen om en speciell politisk fråga 

(Bergström & Boréus 2012a:146). Det är alltså en typ av idéanalys som genomförts i 

uppsatsen eftersom det har undersökts om idéer som anses typiska för högerpopulism 

förekommit.   

Vid idéanalys kan idealtyper eller dimensioner användas (Bergström & Boréus 2012a:173). 

Utgångspunkten för idealtyper är att de ”inte finns i verkligheten utan är tänkta extrembilder 

av fenomenet i fråga” (Esaiasson et al. 2012:139).  Vid användande av idealtyper undersöks 

det till vilken grad det som analyseras stämmer in på idealtypen (Esaiasson et al. 2012:140). 

Dimensioner är mindre strikta och mer öppna (Bergström & Boréus 2012a:156). Då de fyra 

kategorierna inte ska ses som en modell för hur ett högerpopulistiskt parti ska vara, utan 

snarare innehåller en del av de faktorer som kännetecknar högerpopulism var det snarare 

dimensioner än en idealtyp som användes.  Dimensionerna har valts eftersom de gör det 

möjligt att dela upp aspekter som är typiska för högerpopulism i olika delar, vilket gör det 

möjligt att se exempelvis om ett parti har fått åsikter som är mer högerpopulistiska när det 

gäller en del dimensioner, men åsikter som är mindre högerpopulistiska när det gäller andra 

dimensioner.  
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För att avgöra om ett uttalande tillhör en viss dimension är det nödvändigt med tolkning. 

Enligt Bergström och Boréus är det viktigt att vid tolkning av texter förklara vad en viss 

tolkning bygger på, alltså varför till exempel ett visst uttalande tolkades på just det sättet 

(2012b:43). Det som till stor del utgör grunden för hur det som sägs i talen ska tolkas i 

uppsatsen är avsnitt 5.2 Operationaliseringar. Men trots detta avsnitt var det ändå inte alltid 

uppenbart hur vissa uttalanden skulle tolkas, vid osäkerhet har det generellt förts en 

diskussion i resultatet om de olika sätten ett uttalande kan tolkas. Även när det skulle göras en 

helhetsbedömning av om det förekom drag av en viss dimension i talet var det inte alltid 

entydiga indikationer, ibland fanns det några uttalanden som indikerade ett drag av en 

dimension, medan det samtidigt fanns andra uttalanden som var motsatsen till dimensionen. I 

dessa fall fick det göras en helhetsbedömning där både typerna av uttalanden togs i beaktande.  

När utgångspunkten är en jämförande studie, alltså att några få objekt analyseras, går det 

sällan att göra några generaliseringar eftersom det är osäkert om det man kommit fram till 

gäller även för andra fall. Dock kan jämförande studier ändå anses vara viktiga eftersom de 

”utgör ett bidrag till vetenskapssamhällets kollektiva ansträngning att skapa säker kunskap” 

(Esaiasson et al. 2012:106).  Då denna studie jämför några få fall går det alltså inte att dra 

några generella slutsatser endast utifrån denna uppsats.  

 7. Resultatet 

I resultatdelen analyseras först partiets tal från år 2012 och sedan talet från år 2016. Partiernas 

tal tas upp i följande ordning: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna. Efter att alla partiernas tal har tagits upp kommer en tabell med en 

sammanfattning av resultatet. Slutligen diskuteras resultatet och relateras till tidigare 

forskning. I resultatdelen kommer främst uttalanden som har koppling till dimensionen tas 

upp, således är det inte någon sammanställning av vad som sägs i talet. I de fall då det inte 

finns några uttalanden som tyder på drag av en dimension för ett parti i ett tal har det bara 

satts ett X. Dock innebär inte text att det finns drag av dimensionen eftersom texten kan vara 

ett sätt att redogöra för varför ett uttalande inte har tolkats som ett drag av dimensionen.  

7.1 Socialdemokraterna 2012 

Anti-etablissemanget 

Löfven riktar i talet kritik mot hur den ekonomiska krisen har hanterats. Löfven säger 

nämligen ”Det europeiska ledarskapet har agerat alldeles för sent och alldeles för ensidigt 

fokuserat på besparingar” (Sveriges radio 2012d). Men beträffande detta säger Löfven även 
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att ”EU-toppmötet förra veckan visade tydliga tecken på att ta tag i de här problemen och hitta 

åtminstone penningpolitiska lösningar ut ur krisen” (Sveriges radio 2012d). Med tanke på att 

Löfven inte bara kritiserar utan också berömmer tolkas det inte som inslag av anti-

etablissemanget. Följaktligen saknas indikationer på anti-etablissemanget.  

Folkets företrädare 

Löfven talar om folket vid i stort sett ett tillfälle och det är när han talar om situationen i 

Syrien. Då säger Löfven ”låt folket gå till demokratiska val och låt folket leva sina liv i frihet” 

(Sveriges radio 2012d). Att Löfven talar om folket i Syrien gör att han inte bör tolkas som en 

representant för folket och därför bör detta uttalande inte ses som en indikation på folkets 

företrädare. Alltså saknas drag av folkets företrädare i talet. 

Hot & distanserande 

X 

Nationalism 

I talet framhåller Löfven snarare vad människan kan klara av än lyfter fram svenska 

värderingar och svenska kultur (Sveriges radio 2012d). Detta ligger inte i linje med 

nationalism eftersom då hade det troligtvis snarare framhållits att Sverige eller svenskar är 

bra. 

Löfven säger ”Sverige må vara ett litet land, men om vi samverkar så är vi ett väldigt, väldigt 

starkt land” (Sveriges radio 2012d). Detta är nog snarare ett sätt att framhålla hur viktigt det är 

med samarbete än ett sätt att framhålla hur bra Sverige är och därför bör det nog inte tolkas 

som en indikation på nationalism. Det saknas alltså drag av nationalism i talet. 

7.2 Socialdemokraterna 2016 

Anti-etablissemanget 

Löfven säger ”att det sticker i ögonen en del när moderatledare från Djursholm åker ut till 

Husby och spankulerar omkring […] men de som bor där de får bara titta på” (Sveriges radio 

2016d). Löfven tar också upp flera anledningar till att ”Det sticker lite extra när jag vet att 

Moderaternas alternativ är bland annat en helt ny anställningsform som innebär sänkta löner” 

(Sveriges radio 2016d). Att Löfven väljer att ta upp Djursholm känns som ett sätt att antyda 

att Moderaterna tillhör eliten. Men samtidigt är det en relativt svag indikation eftersom det 
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kanske främst är ett sätt att klaga på Moderaterna och därför får talet anses sakna drag av anti-

etablissemanget.  

Folkets företrädare 

När Löfven talar om folkomröstningen om medlemskap i EU säger han att ”en majoritet av 

britterna” (Sveriges radio 2016d). Samtidigt som han senare också säger ”vanliga britter” 

(Sveriges radio 2016d). Att tala om vanliga människor brukar vara typiskt för folkets 

företrädare. Dock indikerar det att Löfven väljer att säga en majoritet av britterna att Löfven 

inte ser folket som en enhet, vilket går emot folkets företrädare. 

Resultatet i folkomröstningen menar Löfven visar att EU måste förändras. Löfven vill skapa 

”ett EU för folket, av folket, med folket” (Sveriges radio 2016d). Detta uttalande får ses som 

en indikation på folkets företrädare.  

Löfven nämner än en gång ”ett EU för folket” (Sveriges radio 2016d). Det faktum att Löfven 

inte talar om det så kallade svenska folket gör att det endast tolkas som att det finns svaga 

indikationer på folkets företrädare. 

Hot & distanserande 

Löfven talar om globaliseringen. Han tar upp både positiva och negativa konsekvenser som 

globaliseringen medför (Sveriges radio 2016d). Detta bör inte tolkas som drag av hot & 

distanserande eftersom i så fall hade Löfven troligtvis bara lyft negativa aspekter av 

globaliseringen. 

Löfven talar också om EU. Han tar upp att EU har en massa problem, men tycker samtidigt att 

EU är viktigt och bidrar med mycket positivt (Sveriges radio 2016d). Att Löfven till stor del 

är positivt inställd till EU gör att det får anses saknas drag av hot & distanserande.  

Löfven tycker att EU ska vara delaktig i fördelningen av flyktingar. När det gäller flyktingar 

tar Löfven också upp de ändrade reglerna i Sverige. Löfven säger att Sverige har ”infört en 

tillfällig lagstiftning för att färre ska söka sig till Sverige” (Sveriges radio 2016d). Men senare 

i talet när Löfven talar om svensk forskning menar han att följande budskap går ut i världen 

”vill ni vara med och utveckla morgondagens mediciner, morgondagens material? Kom till 

Sverige!” (Sveriges radio 2016d). Det är alltså blandade budskap när det gäller invandring 

eftersom dels säger Löfven att han vill att färre ska komma till Sverige, alltså att han vill ha 

minskad invandring, samtidigt som han dels också uppmuntrar andra att komma till Sverige. 

Medan mindre invandring ligger i linje med hot & distanserande, så gör inte att uppmuntra 



16 

 

till invandring det och därför görs bedömningen att beträffande invandring finns både 

indikationer som tyder på att hot & distanserande förekommer och indikationer på att det inte 

förekommer.  

Löfven talar också om att det är viktigt att motverka arbetslöshet. Han säger bland annat vi 

kan ”aldrig nånsin acceptera en förlamande arbetslöshet, den utspridda hopplöshet som banar 

väg för kriminalitet och extremism” (Sveriges radio 2016d). Således är det arbetslöshet och 

hopplöshet som bidrar till att skapa extremism och kriminalitet enligt Löfven, medan det 

enligt hot & distanserande snarare hade varit andra faktorer, exempelvis invandring.  

Löfven tar upp att det är viktigt att människor som har kommit till Sverige får jobb. Bland 

annat behövs åtgärder för kvinnor som kommit från andra länder. Angående detta säger 

Löfven bland annat ”Kvinnor ska inte få bidrag för att stanna hemma, kvinnor ska ha 

förutsättning för att också komma ut och få arbeta” (Sveriges radio 2016d). Så Löfven menar 

att lösningen är att se till att invandrare får möjligheter att få jobb, istället för att som 

högerpopulister anse att lösningen är att stoppa invandringen. Således råder det avsaknad av 

drag av hot & distanserande. Det saknas alltså indikationer på hot & distanserande i talet 

generellt.  

Nationalism 

Löfven lyfter bland annat upp svensk forskning, samt flera svenska produkter och 

framgångsrika svenska personer. Löfven säger att han ”tror på Sverige, därför att vi har 

kunskapshunger, vi arbetar hårt, vi strävar efter jämlikhet” (Sveriges radio 2016d). Han menar 

också att svenskar kan känna sig stolta, han säger nämligen ”Så sträck på er svenskar. Nu 

kliver Sverige in i säkerhetsrådet, vi kliver fram i arbetet för ett EU för folket” (Sveriges radio 

2016d). Löfven säger också ”Tänk om alla vi som älskar det här kunskapstörstande, hårt 

arbetande, jämlika fantastiska landet” (Sveriges radio 2016d). Här säger han i stort sett att han 

älskar Sverige eftersom han säger alla vi som älskar och i vi borde han själv rimligtvis vara 

inkluderad. Att säga att man älskar sitt land är en indikation på nationalism. Även att Löfven 

lyfter fram svenska framgångar och att svenskar ska känna sig stolta kan ses som indikationer 

på nationalism. Det faktum att anledningen till att svenskar ska känna sig stolta bland annat är 

medlemskap i säkerhetsrådet gör att det blir lite mer tveksamt hur det ska tolkas eftersom det 

är en nivå över staten, vilket inte brukar uppskattas om man utgår från nationalism eftersom 

då föredras det snarare att nationen har all makt.  
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I sitt tal kritiserar Löfven Sverigedemokraterna. Han säger ”SD:s ledning de sitter där och 

hetsar öppet på̊ sin rasistiska svans, med hatretorik, med konspirationsteorier. Det mest 

osvenska som finns. […] I Sverige hatar vi inte på̊ nätet. I Sverige ställer vi inte grupp mot 

grupp. I Sverige håller vi ihop” (Sveriges radio 2016d). Detta kan kanske tolkas som ett sätt 

att förmedla hur svenskar beter sig och på så sätt även svenska värderingar. Men det är också 

möjligt att det snarare bör tolkas som ett sätt att klaga på Sverigedemokraterna. Med tanke på 

att svenska värderingar eller svensk kultur inte framhålls på ett mer direkt sätt görs 

bedömningen att det finns indikationer på nationalism i talet, men relativt svaga.  

7.3 Moderaterna 2012 

Anti-etablissemanget 

X 

Folkets företrädare 

Reinfeldt säger folk vid några olika tillfällen. Vid ett tillfälle när han säger folk har det snarare 

betydelsen människor i allmänhet än att det verkar handla om ett svenskt folk. Men 

beträffande skattesänkningar säger Reinfeldt ”Vi sa till svenska folket att det ska löna sig att 

arbeta” (Sveriges radio 2012a). Det verkar dock inte vara att Reinfeldt representerar eller 

lyssnar på folket utan här är det istället att han säger saker till folket. Följaktligen får det 

troligtvis anses vara en relativt svag indikation på folkets företrädare.  

Reinfeldt säger även ”Vi har sänkt skatten för vanligt folk” (Sveriges radio 2012a). Detta kan 

tolkas som en indikation på folkets företrädare, eftersom att prata om vanligt folk är ett av 

kännetecknen. 

Reinfeldt talar också om att Moderaterna ser bland annat en mängd olika yrkeskategorier och 

olika delar av arbetsmarknaden (Sveriges radio 2012a), vilket kanske kan tolkas som att han 

lyssnar till folk eftersom han menar att han ser dem. Men eftersom han tar upp en mängd 

olika yrken verkar det inte som att han ser alla människorna som en enhet utan det verkar 

snarare som att han ser många olika, och att se folket som en enhet är en av indikationerna för 

folkets företrädare.   

När bedömning utifrån talet som helhet görs finns det således svaga indikationer på folkets 

företrädare, eftersom Reinfeldt talar om det svenska folket och vanligt folk vilket indikerar 

folkets företrädare, samtidigt som uttalandet som indikerar att han inte ser folket som en enhet 

dock tyder på motsatsen.  
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Hot & distanserande 

Reinfeldt talar om globaliseringen och menar att det inte bör ses som ett problem att väst ”är 

på väg att bli ikapp sprungna” (Sveriges radio 2012a) av andra länder. Istället kan det 

resultera i ökad tillväxt, om det är en bra tillväxt (Sveriges radio 2012a). Följaktligen verkar 

det inte vara en hotfull syn på globaliseringen som förmedlas, vilket innebär att det är en helt 

annan syn än den som återfinns hos hot & distanserande. 

Reinfeldt talar också om att Sverige förändras. Dock verkar Reinfeldt inte se detta som något 

negativt utan snarare tvärtom. Till exempel tar han upp att nuförtiden finns möjligheten att 

handla vilken dag som helst (Sveriges radio 2012a). Reinfeldt förmedlar alltså en positiv bild 

av förändringar snarare än en negativ, vilket går emot hot & distanserande. 

Reinfeldt tar upp ett bageri som han besökt. Han berättar att människorna som jobbar där 

kommer från många olika platser och angående detta säger han ”vad roligt” (Sveriges radio 

2012a). Således verkar Reinfeldt inte ha en negativ syn på invandring. 

Dessutom framhåller Reinfeldt att människor som jobbar skift är väldigt viktiga. Han tar 

också upp att det ofta är kvinnor med utländsk bakgrund som har dessa jobben. Han säger 

bland annat att de som utför dessa jobb är ”samhällsbärare” och ”de nya moderaternas hjältar” 

(Sveriges radio 2012a). Dessutom säger han att skiftarbetarna ”får Sverige att fungera också 

på kvällar och nätter” (Sveriges radio 2012a). Reinfeldt sammankopplar alltså många 

människor som kommer från andra länder med något positivt, vilket går emot hot & 

distanserande. 

Reinfeldt tar också upp att det är högre arbetslöshet hos människor med utländsk bakgrund 

och unga. Men han säger att detta inte är konstigt eftersom de har vissa svårigheter, 

exempelvis att människor från andra länder inte kan svenska. Han säger också ”svaret menar 

jag kan inte på detta bli generella åtgärder som träffar alla lika” (Sveriges radio 2012a). Han 

verkar alltså inte anklagande mot invandrare på grund av den högre arbetslösheten, och därför 

saknas hot & distanserande. Således saknas drag av hot & distanserande generellt i talet.  

Nationalism 

Reinfeldt säger att Sverige är många olika saker samtidigt och att det är ”därför vi tycker så 

mycket om Sverige och här borde det faktiskt finnas plats för alla” (Sveriges radio 2012a). Att 

tala om hur mycket man tycker om sitt land kan ses som indikation på nationalism. Dock gör 
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uttalandet om att alla borde få plats att det inte bör tolkas som det eftersom det är väldigt 

inkluderande, vilket inte ligger i linje med nationalism. 

När Reinfeldt talar om bageriet där det jobbar människor som kommer från många olika 

länder tar han upp en tjej som berättade för honom att jobbet gjorde att hon blev mer 

motiverad att lära sig svenska och sedan säger Reinfeldt att ”Man kanske inte behöver ett 

språktest för att jobba” (Sveriges radio 2012a). Inom nationalism brukar språket vara 

högprioriterat, vilket innebär att uttalandet inte stämmer med nationalism.  

Reinfeldt tar också upp den svenska modellen och säger att han ”värnar den svenska 

modellen” (Sveriges radio 2012a). Men han vill också ”sätta den svenska modellen i arbete” 

(Sveriges radio 2012a). Detta bör nog inte tolkas som nationalism, utan snarare som ett sätt att 

visa att han står upp för systemet vi har i Sverige. Således saknas drag av nationalism i talet. 

7.4 Moderaterna 2016 

Anti-etablissemanget 

Kinberg Batra kritiserar att asylsökande ibland flyttas när de har hunnit börja etablera sig bara 

för att ge plats åt andra asylsökande och menar att det är ett dåligt system. Kinberg Batra 

säger bland annat ”In Sweden we have a system, brukar det ju heta. Det ska vi ha, det ska vara 

robust och rättssäkert, men det måste faktiskt också vara rimligt” (Sveriges radio 2016a). Här 

är det generell kritik mot hur svenska myndigheter hanterar asylsökande, dock är det inte mot 

det politiska systemet eller hur makten är uppbyggd, utan snarare om hur reglerna är och 

därför framstår det som felaktigt att tolka detta som indikation på anti-etablissemanget. 

Således saknas drag av anti-etablissemanget. 

Folkets företrädare 

Kinberg Batra säger att ”Vi ska visa svenska folket […] att vi är fyra partier som utvecklas” 

(Sveriges radio 2016a). Här förefaller det som att hon inte lyssnar på folket eftersom hon ska 

visa dem något, vilket innebär att det ses som en relativt svag indikation. 

Men Kinberg Batra tar också upp att ”svenska folket visar hur vi kan ta ansvar i tuffa tider” 

(Sveriges radio 2016a). Detta indikerar att hon är en del av svenska folket eftersom hon säger 

vi. 

Kinberg Batra kritiserar Löfven och tar upp att han ”kallar svenska folket surrealistiskt i 

utländsk press, när en majoritet känner att Sverige är på väg åt fel håll” (Sveriges radio 
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2016a). Hon menar också att hon är ”beredd att bryta den utvecklingen” (Sveriges radio 

2016a). Att hon tar upp att folket identifierar det här problemet och att hon vill lösa det får det 

att framstå som att hon lyssnar på folkets problem och sedan tänker lösa dem, vilket är ett sätt 

att ta på sig ledarskap. Dock gör det faktum att hon säger en majoritet att folket inte riktigt 

framstår som en enhet. Men eftersom både att man leder, lyssnar och är en del av folket är 

kännetecken för folkets företrädare, anses det ändå generellt i talet finnas drag av folkets 

företrädare. 

Hot & distanserande 

Kinberg Batra talar om EU. Hon tycker att det finns problem, men anser inte att lösningen är 

att gå ur EU (Sveriges radio 2016a). Hon är alltså för medlemskap i EU, vilket inte ligger i 

linje med hot & distanserande. 

Kinberg Batra verkar anse att bidrag orsakar utanförskapet. Hon säger nämligen ” Vi måste 

knäcka det som lägger grunden för utanförskapet som drar ner resultaten i våra skolor. Både 

för den här generationen och för kommande. Bidragsberoende och utanförskap” (Sveriges 

radio 2016a). Bidrag är inte något som brukar ses som orsaker till problem utifrån hot & 

distanserande. 

Kinberg Batra säger att det behövs ”mer moderat politik för att klara både en flyktingkris och 

den stora integrationsutmaning som vi bara har börjat möta” (Sveriges radio 2016a). Kinberg 

Batra anser att göra deltagande i undervisning i svenska vid föräldraledighet obligatoriskt 

”skulle kunna hjälpa utrikesfödda kvinnor att ta ett steg närmare arbetsmarknaden” (Sveriges 

radio 2016a). Hon säger även ”För att komma in i det svenska språket och samhället måste 

man anstränga sig. Det ska inte gå att skolka sig in i Sverige” (Sveriges radio 2016a).  När det 

gäller invandring är det alltså lite tvetydiga budskap som ges. När hon talar om att det inte ska 

gå att skolka sig in i Sverige får hon det att låta som att det är något som människor som 

kommer till Sverige brukar göra, vilket alltså förmedlar en negativ bild av invandrare. Men 

när hon talar om att hjälpa utrikesfödda kvinnor att få jobb låter det inte anklagande eller 

nedvärderande, och därför kan synen på invandring i talet nog ses som en väldigt svag och 

något tveksam indikation på hot & distanserande. 

Med tanke på att det bara finns i stort sett en svag och tveksam indikation på hot & 

distanserande, samtidigt som det finns andra uttalanden som indikerar att det är helt andra 

åsikter än de som hör hemma i hot & distanserande görs helhetsbedömningen att det saknas 

drag av hot & distanserande.   
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Nationalism 

Kinberg Batra säger att hon älskar Sverige. Hon säger även ”Sverige är värt att försvara. Vårt 

land, våra värderingar, vår demokrati och vår öppenhet. Jag är stolt över att stå här […] i den 

här mycket speciella veckan, som besökare från andra länder avundas och som i många andra 

länder hade varit otänkbar eller omöjlig att genomföra” (Sveriges radio 2016a). Hon 

framhåller även att det är viktigt att invandrare lär sig svenska, och menar att deltagande för 

att lära sig svenska ska ha inverkan på om människor får permanent uppehållstillstånd. 

Kinberg Batra säger också att det är nödvändigt att ”se till att information om svenska 

värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla” (Sveriges radio 2016a). Här finns flera 

faktorer som indikerar nationalism, exempelvis framhållandet av svenska språket och svenska 

värderingar, men även att hon älskar Sverige. Följaktligen får det nog anses finnas drag av 

nationalism i talet.  

7.5 Sverigedemokraterna 2012 

Anti-etablissemanget 

När Åkesson talar om den arabiska våren säger han ”utvecklingen förskräcker även om de 

flesta svenska politiker och opinionsbildare som så okritiskt hyllade de här nya krafterna […] 

fortfarande verkar tro att allting ska bli bra” (Sveriges radio 2012c). Detta kan kanske ses som 

en väldigt svag indikation på anti-etablissemanget, eftersom det är kritik mot de flesta 

svenska politikerna och därför inte tillräckligt generellt för att vara en tydlig indikation.  

I talet säger Åkesson ”Jag skulle kunna ägna hela det här talet åt det politiska spelet och prata 

om det parlamentariska läget, om feghet och beröringsskräck i maktens korridorer och det 

verkar framför allt vara sånt som ger rubriker och spännande tillspetsade utspel, stora 

skandaler som när Håkan Juholt glömde en bokstav på sin Facebook och sedan fick förklara 

sig i landets största morgontidning. Och andra stora skandaler, när vi egentligen kanske borde 

prata om vad det är för samhälle vi vill ha” (Sveriges radio 2012c). Detta är ett uttalande som 

har starka drag av anti-etablissemanget. Dels därför att det är generellt nedlåtande mot 

politiker eftersom han säger att det finns beröringsskräck i maktens korridorer. Dessutom får 

maktens korridorer det att låta som om det rör sig mer om en elit, än om han till exempel hade 

sagt regeringen eller riksdagen. Dels riktar han också stark kritik mot media på ett generellt 

sätt då han förmedlar budskapet att tidningarna väljer att prioritera att rapportera om fel saker. 

Det finns alltså i stort sett ett tydligt uttalande som kan anses innehålla drag av anti-
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etablissemanget, samt ett uttalande som det råder tveksamhet kring, vilket innebär att det 

förekommer drag av anti-etablissemanget, men endast få.  

Folkets företrädare 

Åkesson använder stundtals ”folk” som ett ord för människor i allmänhet, snarare än med 

betydelsen ett lands folk. Men angående EU säger Åkesson att han vill att det ska bli ett 

”Europa där varje folk är herrar i eget hus” (Sveriges radio 2012c). Detta kan ses som 

indikation på folkets företrädare, eftersom det innebär att folken ska få bestämma själv. Att 

det är varje folk, får det att framstå som rimligt att anta att han anser att det finns olika folk i 

olika länder.  

Angående andra partier säger Åkesson att de har en ”ansvarslös hållning som framför allt går 

ut över medborgarna och över folkviljan” (Sveriges radio 2012c). Att tala om folkviljan kan 

ses som en indikation på folkets företrädare, eftersom det framstår som att folket tillsammans 

har en vilja och inte att människor har olika åsikter.  

Om invandring säger Åkesson ”det går inte att integrera hela folkgrupper” (Sveriges radio 

2012c). Detta tyder på att människor inte bara kan byta vilket folk de tillhör. Det kan kanske 

tyda på att människor anses tillhöra en enhet som man inte kan sluta vara en del av hur som 

helst, och synen att folk tillhör en enhet indikerar folkets företrädare.  

Åkesson säger dock angående Löfvens vilja att dela föräldradagarna att ”ungefär 80 % av 

väljarna tycker att han har fel” (Sveriges radio 2012c). Att säga en procentandel av folket går 

emot folkets företrädare, eftersom då framstår det inte som att folket är en enhet. Således 

finns det en del uttalanden som talar för folkets företrädare, men det finns också uttalande 

som talar emot. Men med tanke på att det finns flera uttalanden som indikerar folkets 

företrädare får det ändå anses finnas drag av folkets företrädare i talet.  

Hot & distanserande 

Åkesson ser EU som dåligt, då han bland annat hoppas att den ekonomiska krisen ska leda till 

”startpunkten för monsterstatens fall och en återgång till de fria självständiga nationernas 

Europa” (Sveriges radio 2012c). Detta har definitivt drag av hot & distanserande, eftersom 

det visar starkt motstånd mot EU. 

Beträffande den arabiska våren är Åkesson skeptisk. Han menar att det är positivt när 

diktatorer förlorar makten. Men säger att Sverigedemokraterna generellt är konservativa och 

”är vaksamma på omstörtande förändringar och inser att alla sådana förändringar inte alltid är 
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enbart av godo” (Sveriges radio 2012c). Att vara skeptisk mot förändringar är en indikation på 

hot & distanserande.  

Åkesson säger att Sverige tar emot fler invandrare än vad Sverige klarar av och därför 

kommer integrationen aldrig bli framgångsrik oavsett vilka åtgärder som genomförs. Åkesson 

menar ”att det går alldeles utmärkt att assimilera enskilda individer, […] det går inte att 

integrera hela folkgrupper” (Sveriges radio 2012c). Åkesson säger även att man inte kan vara 

för välfärdssystemet samtidigt som man är för ”massinvandring och mångkulturalism” 

(Sveriges radio 2012c). Det är antingen stor invandring och många olika kulturer eller välfärd, 

det går nämligen inte att ha både välfärd och stor invandring enligt Åkesson. Han säger också 

”Många av de problem som vi har att hantera idag har till stora delar sin grund i just den 

ansvarslösa invandringspolitiken” (Sveriges radio 2012c). Åkesson har alltså en väldigt 

negativ syn både på invandring och mångkultur och anser att invandring skapar många 

problem och till och med hotar hela välfärden, vilket är tydliga indikationer på hot & 

distanserande. Det finns alltså flera uttalande som indikerar hot & distanserande, vilket 

innebär att talet har drag av hot & distanserande. 

Nationalism 

Åkesson framhåller vikten av att länder ska få styra själva. Åkesson vill nämligen ha ”en 

återgång till de fria självständiga nationernas Europa där varje folk är herrar i eget hus” 

(Sveriges radio 2012c). Framhållandet av att varje nation ska få bestämma själv kan nog 

tolkas som drag av nationalism, framför allt med tanke på att han väljer att använda ordet 

nationernas istället för ländernas.  

Angående nation, talar Åkesson om att Sverige bör vara ”En nation där det finns en 

gemenskap att vara del av” (Sveriges radio 2012c). Åkesson säger också ”det är just den 

gemensamma värdegrund som vi svenskar delar som är fundamentet som hela välfärden vilar 

på” (Sveriges radio 2012c), vilket får det att låta som att det finns viktiga svenska värderingar 

och detta indikerar nationalism. 

Åkesson menar ”att det går alldeles utmärkt att assimilera enskilda individer, […] det går inte 

att integrera hela folkgrupper” (Sveriges radio 2012c). Att människor måste assimileras får 

ses som drag av nationalism eftersom då anses det att människor måste anpassa sig mycket 

efter det nya landet för att bli en del av folket. Det finns alltså drag av nationalism.  
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7.6 Sverigedemokraterna 2016 

Anti-etablissemanget 

Åkesson talar flera gånger både om etablissemanget och om eliten. Bland annat kritiserar 

Åkesson migrationsverkets chef för att använda ”samhällets yttersta elit som något slags 

referensgrupp” (Sveriges radio 2016c). Ett annat exempel är att Åkesson angående resultatet i 

folkomröstningen i Storbritannien om medlemskap i EU säger att det har ”skakat om den 

politiska eliten in på djupet” (Sveriges radio 2016c). Angående resultatet i folkomröstningen 

menar Åkesson också att ”precis som väntat så hör vi från etablissemanget hur svårt man har 

att hålla tillbaka sitt förakt för vanligt, hederligt folk” (Sveriges radio 2016c). Åkesson talar 

alltså flera gånger om både eliten och etablissemanget, vilket indikerar drag av anti-

etablissemanget. 

Dessutom säger Åkesson beträffande folkomröstningen om EU-medlemskap att ”Den mediala 

skräckpropagandan har varit total” (Sveriges radio 2016c). Detta kan nog klassas som negativ 

och generell kritik mot media, då skräckpropaganda indikerar att media är motsatsen till 

objektiv. Att han säger att skräckpropagandan varit total indikerar att i stort sett all media har 

varit inblandad. Följaktligen är det en indikation på drag av anti-etablissemanget och det finns 

alltså tydliga drag av anti-etablissemanget i talet. 

Folkets företrädare 

När det gäller EU säger Åkesson att så fort ”EU-elitens planer får stå tillbaka för folkviljan, så 

målas det upp en bild av att vi står på randen till världens undergång” (Sveriges radio 2016c). 

Folkviljan bör nog ses som en indikation på folkets företrädare, eftersom det framstår som att 

folket bara har en vilja. 

Åkesson tar också upp ”att ett långsiktigt, hållbart samarbete förutsätter ömsesidigt vettiga 

villkor, förutsätter ett folkligt stöd” (Sveriges radio 2016c). Detta är ett sätt att lyfta fram att 

folkets åsikt är viktigt, vilket är en indikation på folkets företrädare.  

Åkesson säger dessutom att etablissemanget har problem med ”att hålla tillbaka sitt förakt för 

vanligt, hederligt folk” (Sveriges radio 2016c). Detta är en indikation på folkets företrädare, 

eftersom att tala om vanliga människor kännetecknar folkets företrädare. Följaktligen finns 

det drag av folkets företrädare i talet.  
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Hot & distanserande 

Åkesson menar att mycket har försämrats på grund av invandring, bland annat att det har 

blivit fler sexuella övergrepp och att ”barn med särskilda behov […] får kraftigt försämrat 

stöd i skolan” (Sveriges radio 2016c). Att ha negativ inställning till invandring och se det som 

orsaken till många problem är en indikation på hot & distanserande. 

Angående sexuella övergrepp säger Åkesson att Löfven inte tycker ”att det här är ett nytt 

fenomen i det svenska samhället” (Sveriges radio 2016c), vilket Åkesson inte håller med om. 

Åkesson anser att det har med kultur att göra och anser att Löfven har fel när han säger att det 

är nödvändigt att ”jobba med attityder hos alla pojkar och män” (Sveriges radio 2016c). 

Åkesson verkar alltså förmedla att sexuella övergrepp inte ägde rum innan invandringen och 

att det inte är något som svenska män gör. Det är alltså ett sätt att förknippa invandrare med 

dåliga gärningar som inte förknippas med de som anses vara svenskar, vilket är typiskt för hot 

& distanserande.  

Åkesson talar också om EU. Åkesson menar att samarbete i Europa inte är dåligt, men att EU 

är dåligt eftersom det är fel sorts samarbete. Åkesson vill istället för EU ha ett samarbete 

”utan att alla Europas nationer förväntas överge sin egen nationella identitet till förmån för ett 

slags konstlad, påhittad alleuropeisk låtsasidentitet” (Sveriges radio 2016c). Dock har 

Åkesson på många sätt en positiv syn på Europa, han säger nämligen bland annat ”Jag är 

otroligt stolt över vårt gemensamma, europeiska arv. Det finns så oerhört mycket som förenar 

oss i Europa kulturellt, historiskt, politiskt” (Sveriges radio 2016c). Men han framhåller även 

skillnader då han uppskattar ”den fantastiska mångfald som vår kontinent besitter” (Sveriges 

radio 2016c). Att Åkesson är skeptisk till EU är typiskt för hot & distanserande. 

Åkesson säger också att ”Det är inte så att din förmåga att bidra till samhället har att göra med 

[…] var du är född” (Sveriges radio 2016c). Här låter det nästan som att var man är född inte 

har någon större betydelse, vilket inte ligger i linje med hot & distanserande. Men med tanke 

på de andra uttalandena får det ändå anses finnas drag av hot & distanserande. 

Nationalism 

I talet tar Åkesson upp nationen, han säger bland annat ”Vår vision bygger på insikten om att 

vårt land, vår nation, den är större än någon enskild, den är större än bara det som vi är idag” 

(Sveriges radio 2016c). Detta indikerar drag av nationalism. 
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Åkesson är negativ till EU och säger bland annat ”Låt oss ta tillbaka vårt land” (Sveriges 

radio 2016c). Här verkar han mena att det är landet som ska ha makten och inte överstatliga 

organisationer, vilket indikerar nationalism.  

Åkesson säger också att det är dåligt när människor ”förnekar själva existensen av en svensk 

kultur. Förnekar existensen av grundläggande svenska normer och värderingar. Svenska 

sociala koder, en svensk rättsuppfattning. Ett svenskt sätt att förhålla sig till konfliktlösning, 

till staten, till könsrelationer” (Sveriges radio 2016c). Detta indikerar att Åkesson anser att det 

finns speciella svenska värderingar och att dessa är viktiga, vilket indikerar drag av 

nationalism. Följaktligen finns det drag av nationalism i talet. 

7.7 Kristdemokraterna 2012 

Anti-etablissemanget 

Hägglund talar om att människor ska få bestämma själv och om att ”få vara fredad från 

onödiga pekpinnar, att slippa få verkligheten omhändertagen och omtolkad av en radikal elit” 

(Sveriges radio 2012b). Han nämner elit, vilket är en indikation på anti-etablissemanget, men 

eftersom det är enda uttalandet som indikerar inslag av anti-etablissemanget förekommer det 

bara svagt drag av anti-etablissemanget i talet.  

Folkets företrädare 

Hägglund tar upp ”verklighetens folk” (Sveriges radio 2012b). Men det handlar om att 

politiker inte ska blanda sig i för mycket eftersom ”Människor äger sin egen verklighet. Varje 

människas liv är unikt därför att varje människa är unik” (Sveriges radio 2012b). Att lyfta att 

varje människas är unik ligger inte i linje med folkets företrädare eftersom folkets företrädare 

snarare ser folket som en enhet. Följaktligen saknas drag av folkets företrädare i talet. 

Hot & distanserande 

X 

Nationalism 

X 
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7.8 Kristdemokraterna 2016 

Anti-etablissemanget 

Busch Thor upp ett citat från Hakelius om EU som hon tycker stämmer och det är ”Främsta 

hotet mot EU är den maktelit som inte vill bli störd av medborgarna i sitt EU-projekt” 

(Sveriges radio 2016b). Hon säger också angående utvecklingen med EU att det visar att ”då 

måste vi politiker klara av att göra två saker samtidigt, både att lyssna och att leda. Inte 

besserwissra och köra över” (Sveriges radio 2016b). Här antyder hon att politiker inte brukar 

lyssna och brukar köra över, samtidigt är det inte så tydligt och detta i kombination med att 

hon bara tar upp elit en gång gör att det nog bara finns relativt svaga indikationer på anti-

etablissemanget.  

Folkets företrädare 

Busch Thor tar upp att det finns en risk att det ”demokratiska underskottet” (Sveriges radio 

2016b) inom EU kan öka. Hon säger även att politiker måste kunna ”både att lyssna och att 

leda” (Sveriges radio 2016b). Dessa uttalande kan ses som indikationer på att folket bör få 

mer inflytande, vilket skulle ligga i linje med folkets företrädare. Dock innebär avsaknaden av 

uttalande om folket att vid en helhetsbedömning av talet anses det inte förekomma inslag av 

folkets företrädare.  

Hot & distanserande 

Busch Thor säger att hon är för EU, men vill inte att EU ska göra för mycket. Hon menar att 

det är bättre att EU har färre uppgifter och därför kan fokusera på att bli bättre på de 

uppgifterna (Sveriges radio 2016b). Att Busch Thor är för EU medlemskap i EU går emot hot 

& distanserande.  

Busch Thor talar om en värderingskris, hon säger nämligen att ”Sverige befinner sig mitt i en 

värderingskris. Värden som byggt vårt hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och alla 

människors lika värde är på olika sätt hotade” (Sveriges radio 2016b). Busch Thor säger också 

att ”identitetspolitiken den menar jag är starkt förknippad med värderingskrisen i vårt 

samhälle. Du placeras in i en grupp med en medföljande maktstruktur. Och med påståendet 

om att den endast kan brytas genom mer kollektivism och mer detaljstyrning” (Sveriges radio 

2012b). Busch Thor säger att ”Kvinnor kan inte gå på festivaler utan rädsla för sexuella 

trakasserier och andra ofredanden. Man hör på radion om ungdomsgänget som misshandlat en 

ensam åldring och om människor som reser till Syrien för att kriga för IS. Dessa är alla 
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tydliga tecken på den djupa värderingskris som vårt samhälle befinner sig i” (Sveriges radio 

2012b). Värderingskris låter som något som skulle kunna vara högerpopulistiskt då det ligger 

i linje med att förändringar anses vara farliga. Dock gör avsaknaden av mer konkreta 

beskrivningar av vad som orsakar värderingskrisen och vad den egentligen innebär att det är 

svårt att veta om den bör tolkas som en indikation på hot & distanserande. 

 Busch Thor talar också om invandring. Hon säger att ”inför de kommande åren står vi inför 

en stor integrationsutmaning i Sverige. […] Sverige har hittills misslyckats många gånger 

med integrationen” (Sveriges radio 2012b).  När det gäller integration menar Busch Thor att 

fyra betydelsefulla faktorer är jobb, språk, kultur och värderingar. Det är bland annat viktigt 

att det blir lättare att få jobb. Busch Thor säger också att ”Vem du är och var du kommer ifrån 

får aldrig vara detsamma som vart du är på väg. […] Sverige är idag ett land av hopp för 

många människor. Och så ska det fortsatt vara. Fast för fler” (Sveriges radio 2016b). Hon 

talar alltså om invandring, men inte på ett sätt så att det kan anses vara drag av hot & 

distanserande, följaktligen görs helhetsbedömningen att det inte finns några tydliga 

indikationer på hot & distanserande generellt i talet. 

Nationalism 

Busch Thor säger att hon älskar Sverige. Hon tar även upp flera anledningar till varför 

människor ska vara stolta över Sverige, bland annat flera svenska produkter och 

framgångsrika svenskar (Sveriges radio 2016b). 

Busch Thor tycker att Sverige ska fortsätta vara medlem i EU. Men hon säger också att 

skillnaderna mellan olika länder är viktiga. Hon menar att ”Hemlandet och hembygden 

betyder något för oss människor och det ska vi respektera. Det handlar om kultur, och 

tradition och tillhörighet. Och det vet vi är viktigt.” (Sveriges radio 2016b). Att hon är positiv 

till EU är knappast något som ligger i linje med högerpopulism. Att hon dock framhåller 

hemlandet och samtidigt menar att det har med kultur och tradition att göra och att det är 

viktigt, visar dock tydliga inslag av nationalism.  

Busch Thor tar upp att det är viktigt att invandrare lär sig svenska och om svenska traditioner 

och värderingar. Busch Thor menar nämligen att kunskap om värderingar och traditioner ska 

ingå i samhällsorienteringen och ” Språkinlärning och samhällsorientering ska vara 

obligatoriskt för nyanlända redan från början” (Sveriges radio 2016b). Vikten av språk och 

kunskap om traditioner och värderingar kan ses som indikationer på nationalism. Med tanke 
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på att hon också älskar Sverige och att hon lyfter fram att hemlandet är viktigt finns det alltså 

drag av nationalism i talet.  

7.9 Diskussion 

Tabell 7.1 Sammanfattning av resultatet 

 S S M M SD SD KD KD 

 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Anti-

etablissemanget 
X X X X 

Finns, 

men få 

Finns, 

många 

indikationer 

Svagt 

Svaga, men 

lite mer än 

2012 

Folkets 

företrädare 
X 

Svaga 

indikationer 

Svaga 

indikationer 
Finns Finns Finns X X 

Hot & 

distanserande 
X 

Talar om 

dessa 

ämnen, men 

inte på det 

sättet därför 

X 

Talar om 

dessa 

ämnen, 

men inte på 

det sättet 

därför X 

Talar om 

dessa 

ämnena, 

men 

fortfarande 

X 

Finns Finns X 

Talar om dessa 

ämnen, men 

saknas 

generellt 

tydliga 

indikationer 

därför X 

Nationalism X 

Finns, men 

relativt 

svagt 

X Finns Finns Finns X Finns  

         

I tidigare forskning har det konstaterats att det finns en tydlig skiljelinje mellan 

Sverigedemokraterna och de andra riksdagspartierna i synen på invandring (se avsnitt 4.3) och 

det har även konstaterats att det i Sverige jämfört med Danmark och Österrike förmedlades en 

mer positiv bild av invandring (se avsnitt 4.1). När det gäller detta finns det fortfarande en 

skillnad mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna, då Sverigedemokraterna väldigt 

tydligt lägger skulden på invandringen för att orsaka flera problem. Dock finns det en viss 

skillnad i hur de andra partierna förhåller sig till invandring år 2016 jämfört med år 2012. År 

2012 berörde varken Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna invandring medan båda 

partierna gör det i talet år 2016. Här visar Socialdemokraterna det Boréus tar upp om att 

invandring kan bidra med något positivt, då Löfven uppmuntrar människor att komma till 

Sverige för att forska, samtidigt är det dock inte enbart en välkommande bild som ges av 

Löfven då han samtidigt vill minska invandringen. När det gäller Kristdemokraternas syn på 
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invandring så tas det upp att det kan innebära stora utmaningar, men inte att det kan bidra med 

något bra. Beträffande Moderaterna finns det en stor skillnad mellan talen. I talet år 2012 

framhålls invandring och invandrare som något positivt då många som kommer till Sverige 

har jobb som gör dem till samhällsbärare. I talet år 2016 framhålls det däremot inte att 

invandring är något positivt. Dessa förändringar skulle kanske kunna indikera att skiljelinjen 

mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna beträffande invandring i viss mån har 

börjat att försvagas något, vilket kanske även förändringen i lagstiftning kan anses indikera. 

Dock går det inte att fastslå detta utifrån uppsatsen eftersom det är för få tal som studeras. Så 

för att kunna göra en ordentlig bedömning krävs mer forskning.  

Att Sverigedemokraterna fick drag av alla dimensionerna är vad som kunde förväntas utifrån 

den tidigare forskningen som kommit fram till att Sverigedemokraterna är eller har varit ett 

högerpopulistiskt parti. När man beaktar det faktum att Jungar och Jupskås kom fram till att 

Kristdemokraterna är det parti som ligger närmast den högerpopulistiska partifamiljen kan det 

anses vara förvånande att Kristdemokraterna inte ansågs ha fler inslag av högerpopulism. Men 

det kan troligtvis förklaras med att uppsatsen utgick från andra aspekter än vad Jungar och 

Jupskås gjorde. Det skulle därför vara intressant att undersöka om resultatet hade blivit 

annorlunda om hänsyn tagits till andra dimensioner, exempelvis hur auktoritärt ett parti är.  

8. Slutsatser 

I Socialdemokraternas tal finns det mer inslag av högerpopulism i talet år 2016 än det fanns i 

talet år 2012 eftersom i talet år 2012 saknades indikationer på alla, medan i talet år 2016 finns 

indikationer på folkets företrädare och nationalism, även om de fortfarande är relativt svaga. 

Även i Moderaternas tal fanns det mer drag av högerpopulism i talet år 2016 än i talet år 

2012. I talet 2012 var det enda draget av högerpopulism svaga indikationer på folkets 

företrädare. I Moderaternas tal år 2016 var det starkare drag av folkets företrädare och 

dessutom fanns det även drag av nationalism, vilket inte fanns i talet år 2012. 

Sverigedemokraterna hade drag av alla aspekter både i talet år 2012 och i talet år 2016, dock 

fanns det fler indikationer på anti-etablissemanget i talet år 2016 än i talet år 2012. Men det är 

nog den enda tydliga förändringen som fanns för Sverigedemokraterna. Även för 

Kristdemokraterna har inslagen av högerpopulism ökat. I talet år 2012 fanns inte drag av 

nationalism, medan det fanns tydligt i talet år 2016. Också indikationerna på anti-

etablissemanget ökade i talet år 2016, även om det även fanns lite drag av anti-

etablissemanget i talet 2012.  



31 

 

Baserat på resultatet går det inte att dra några generella slutsatser eftersom uppsatsen tittar på 

för få fall. Dock kan det tolkas som att uppsatsen indikerar att förekomsten av en del aspekter 

av högerpopulism kan ha ökat, vilket skulle vara intressant att undersöka vidare i framtida 

forskning. Samtidigt är det inte säkert att resultatet bör ses som en indikation på att 

högerpopulism generellt ökar inom partierna utan det kan också vara så att det främst rör sig 

om en ökning i nationalism, vilket bara är en av flera aspekter som utgör högerpopulism. 

Beträffande om det är Sverigedemokraterna, den högerpopulistiska framgången generellt eller 

andra faktorer som kan förklara en potentiell ökning av dragen av högerpopulism i talen 

framgår inte heller av uppsatsen. Dock indikerar uppsatsen att det har skett en ökning när det 

gäller hur mycket invandring tas upp i talen. År 2012 togs invandring bara upp av 

Moderaterna och Sverigedemokraterna medan i talet år 2016 togs invandring upp av alla 

partier. För att kunna bedöma om detta är en trend generellt eller det endast är så i dessa talen 

krävs ytterligare forskning. Det krävs också ytterligare forskning för att kunna bedöma om en 

potentiell ökning beror på den högerpopulistiska trenden, Sverigedemokraternas ökning eller 

andra faktorer. 

För framtida forskning hade det varit också varit intressant att analysera de undersökta 

partiernas tal i andra sammanhang för att se om samma mönster återspeglar sig. Det skulle 

även vara intressant att utgå från andra analysverktyg och analysera samma tal för att se om 

det hade genererat ett annat resultat eftersom dimensionerna i uppsatsen inte tar hänsyn till 

alla faktorer som kännetecknar högerpopulism. Det är mycket möjligt att ett annat resultat 

hade framkommit om andra aspekter hade varit utgångspunkten för analysen. Dessutom 

skulle det vara intressant att titta närmare på de andra riksdagspartierna för att se om 

nationalism verkar ha ökat hos dem.  
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