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Abstract 

 

In Jan Jagers and Stefaan Walgrave theory about populism as a political communication-style 

they claim that one can find this in the rhetoric of political parties. In their study of Belgian 

politics they found that the extreme-right party Vlaams Block has embraced this populism to a 

larger extent than other parties. Based on this theory this thesis aims at finding populism as a 

communication-style in three different Swedish political parties with the purpose to see if the 

extreme-right party “The Sweden Democrats” will show populism to a larger extent than 

other parties, as was the case in the Belgian study.  

Based on Jagers and Walgraves operational definition of populism as a political 

communication-style this thesis applies it to the rhetoric of three different parties being “The 

Social Democratic Party”, “The Moderate Party” and “The Sweden Democrats”. This is done 

in order to be able to clarify on the one hand if their theory is applicable to the Swedish case 

and on the other hand to what extent populism as a communication-style exists in Swedish 

political rhetoric.  

The method for this thesis has been a qualitative text analysis since and leads to the result that 

Jagers and Walgraves theory of populism as a communication-style is applicable to the 

Swedish case and that “The Sweden Democrats” to a larger extent uses this political 

communication style, than the two other parties.  

   

Keywords: populism, kommunikationsstrategi, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 

Moderaterna. 
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1 Inledning  

 

De senaste åren har vi sett en tydlig ökning i användningen av ordet populism i politiska 

sammanhang. Det finns en tendens att koppla samman populism med höger- och 

vänsterextremism vilket har gett uttrycket en negativ klang. Många forskare försöker att finna 

en mätsticka för populism och hur man känner igen den i modern politik. Jan Jagers och 

Stefaan Walgrave gjorde en undersökning i Belgisk partipolitik år 2006 där de hävdar att 

populism är en politisk kommunikationsstrategi. Populismen kännetecknas av att man 

refererar starkt till folkets homogenitet och vill utesluta vissa grupper samtidigt som den 

innehåller anti-etablissemangsretorik. De kom fram till att det högerextrema partiet Vlaams 

Blok i större utsträckning är mer populistiskt än de fem resterande belgiska partierna.
1
 Idag i 

Europa finns det flertalet parlament där högerextrema partier vunnit sin plats. I Sverige har vi 

Sverigedemokraterna sedan valet 2010 då de tog sig in i Riskdagen med 5,7 % av rösterna och 

fick 20 mandat.
2
 Mot denna bakgrund anser jag det högaktuellt att se om populism som 

kommunikationsstrategi går att finna i svensk politisk diskurs och för att se om det därigenom 

går att stödja Jagers och Walgraves teori. Finner man, som i det belgiska exemplet, populism i 

större utsträckning hos Sverigedemokraterna?  

1.1 Forskningssyfte 

 

Det belgiska exemplet valde att fokusera på det högerextrema partiet Vlaams Blok för att se 

om man kunde finna populism i deras retorik. Den här uppsatsen syftar till att finna populism 

som kommunikationsstrategi i svensk politik genom att använda Jagers och Walgraves teori, 

dock i mindre omfattning. Det är av betydande vikt att upplysa om olikheten i de två fallen. 

Belgiskt politiskt klimat och politiska traditioner skiljer sig från det svenska. Den här 

uppsatsen applicerar Jagers och Walgraves teori på tre svenska partier med förhoppning att se 

om populism som kommunikationsstrategi förekommer. Den belgiska studien tar avstånd från 

att se samband mellan deras teori om populism som kommunikationsstrategi och populism 

som ideologi. Likaså gör även den här uppsatsen.  

Genom att undersöka Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill jag 

beskriva situationen idag och uppmanar till vidare forskning för att se ytterligare och mer 

detaljerat hur populism som kommunikationsstrategi förekommer i svensk politik. Fokus i 

                                                             
1 Jagers, J. & Walgrave, S. 2006:319 
2 Sverigedemokraterna.se 
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uppsatsen ligger i olika partiledartal och en partiledardebatt i Riksdagen för att finna 

populistisk retorik.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte är att se om populism som kommunikationsstrategi förekommer i svenska politiska 

partier, hur mycket det förekommer och om det finns mer hos Sverigedemokraterna än andra 

svenska partier. Jag besvarar följande frågeställningar: 

1. Förekommer populism som kommunikationsstrategi i svenska politiska partier? 

2. Förekommer populism som kommunikationsstrategi i större utsträckning hos 

Sverigedemokraterna?  

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett inledande stycke där syfte och frågeställningar presenteras. Därefter 

följer avsnitt två som redovisar den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen nämligen den 

som hävdar att populism är en kommunikationsstrategi. Sedan presenteras även det teoretiska 

ramverk som används för att finna populism i retoriken som uppsatsen undersökt. Det här 

avsnittet redovisar också den tidigare forskning som har gjorts kring ämnet som behandlas. 

Efter det följer avsnitt tre som behandlar fallet uppsatsen inriktat sig på följt av ett 

resonemang kring materialet i undersökningen och avslutas med en metoddiskussion. Avsnitt 

fyra innehåller en presentation av resultatet för uppsatsen där de olika talen är uppdelade, 

likaså partiledardebatterna, samt där de olika frågeställningarna besvaras var för sig. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats. 

2. Teori  

2.1 Jan Jagers & Stefaan Walgrave 

 

Jagers och Walgrave har gjort en omfattande undersökning i belgisk partipolitik där syftet var 

att under en tidsperiod på tre år finna om populism som kommunikationsstrategi förekom i 

politiska uttalanden, främst hos det högerextrema partiet Vlaams Blok. De påstår att det finns 

tre ”kriterium” för populism, den refererar mycket starkt till folket, den är rotad i anti-elitism 
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och ser folket som en enhet förutom några få grupper som är offer för en uteslutande politik.
3
 

De delar in populism i tunn och tjock sådan utifrån dessa tre kriterier. Tunn populism innebär 

en retorik där politiska aktörer refererar till folket. Man märker detta genom innehållet i den 

populistiska diskursen då den känner närhet till folket genom att referera till dem. Jagers och 

Walgrave hävdar att då en politiker refererar till folket påstår denne förstå sig på folket och 

vill folkets bästa. Politikern använder nyckelord som: folket, medborgarna, röstande, 

skattebetalare, konsumenter, populationen, bofast. De påstår även att denna slags tunna 

populism saknar politisk färg och kan höra till olika block. Fortsättningsvis anser de även att 

populism är ett sätt att mobilisera stöd, en kommunikationsstrategi politiker använder sig utav. 

De påstår också att populism är otänkbar utan att referera till folket. 
4
 Samtidigt menar de att 

tunn populism används av partier i opposition av den anledningen att de är missnöjda med hur 

samhället ser ut när de andra har makten och utmanar dem, samtidigt som de identifierar sig 

med folket.
5
 

Då tunn populism innefattar folket står tjock populism för de två andra delarna av populism 

som tidigare nämnts nämligen anti-elitism och uteslutning. Anti-elitism nämns i den 

bemärkelsen man talar om etablissemang. En sådan retorik understryker skillnaden och det 

tydliga avståndet mellan folket och etablissemanget (eliten) som bara ser till sina egna 

intressen och ser sig överlägsen medborgarna. Gruppen elit är väldigt stor och innefattar 

partier, regeringen och ministrar samtidigt som man ser till media och journalister. Man 

räknar även staten med sin administration likaså intellektuella såsom universitet, författare, 

professorer och ekonomiska makter såsom fackföreningar, multinationella ”makter” och 

kapitalister. Jagers och Walgrave menar att ju mer oklar anti-elitism som uttrycks, exempelvis 

riktad mot alla politiska partier, ju mer radikal är den.
6
 

När det kommer till uteslutningen av vissa folkgrupper innebär det att populisten ser att vissa 

grupper i samhället inte går att förena med resten för de delar inte samma intressen och 

värderingar. Dessa ses som ett hot och en börda för samhället och behöver strängt tas om hand 

om och den sanne populisten ser det som gynnande att dessa försvinner från det egna 

territoriet. 
7
 

                                                             
3 Jagers, J & Walgrave, S. 2006: 319 

4 Ibid, s.320-323 
5 Ibid, s. 328 

6 Ibid, s. 324 
7 Ibid, s. 324 
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Mot denna bakgrund ville Jagers och Walgrave undersöka populism i Belgisk politik och 

valde att fokusera på alla de sex belgiska-flamländska partierna och undersökte 20 stycken 

PPB's ”political party broadcasts” under en treårsperiod (1999-2001) av varje parti. Political 

party broadcast innebär 10 minuter långa sändningar från en statligt ägd kanal med uttalanden 

från partierna.
8
  

För att se uttryck på populistisk retorik i dessa sändningar behövde de titta på de tre olika 

kriterierna. Först tittade de på tunn populism och i hur stor utsträckning de refererade till 

folket. Därefter undersökte de retorik kring anti-etablissemang där de också tittade vilken 

slags anti-elit man talade om, exempelvis stat eller media. Slutligen använde man en 

detaljerad kodbok för att undersöka hur mycket olika folkgrupper nämndes i sändningarna 

och placerades sedan in i kategorierna positivt, neutralt eller negativt relaterat.
9
 

För att mäta tunn populism i de olika sändningarna gjorde man på två sätt, genom att titta på 

proportion och intensitet. Man räknade den totala delen av referenser till folket i relation till 

hur lång en genomsnittlig sändning är, för att få fram proportionen. Genom att göra på det här 

sättet kunde de komma fram till att 37 % av det högerextrema partiet Vlaams Blok totala 

sändningstid innehöll referenser till folket. Intensiteten undersökte man genom att titta på hur 

många gånger man nämnde folket i sändningarna. Dessa undersökningar visade att Vlaams 

Blok var ledande i att använda sig av populistisk retorik eftersom de fick högst resultat. 

10
Genom att jämföra andra partier också kom de fram till slutsatsen att populistisk retorik 

används i högst utsträckning av oppositionspartier genom att vara en utmaning mot 

regeringen och ställa sig vid folkets sida.
11

  

Tjock populism mättes i diskurser kring anti-etablissemang och utelämnandet av vissa 

folkgrupper. Man började med att titta på anti-stat, anti-media och anti-politik och kom fram 

till att Vlaams Blok stod ut från mängden. Jagers och Walgrave menar att alla partier refererar 

till någon slags grupp i samhället, på ett neutralt sätt. Resultatet för Vlaams Blok skiljde sig 

från de andra än en gång med en negativ retorik med uteslutningsstrategi och där de skyller 

samhällets problem på en speciell grupp exempelvis, invandrare, asylsökare och kriminella.
12

 

                                                             
8 Ibid, s. 325 

9 Ibid, s. 326 

10 Ibid, s. 328 
11 Ibid, s. 328 

12 Ibid, s. 331 
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I sin undersökning för att mäta tunn och tjock populism i sändningarna blev Jagers och 

Walgrave tvungna att göra metodologiska val för att välja vilka kodord som kunde räknas 

med. Nedan redogörs för de olika grupperna, dock är inte den ena sidan av tjock populism 

med (uteslutning av vissa folkgrupper): 

 Tunn populism- Folket 

1. Termer som innefattar folket i sin helhet räknades med även om det förekom med 

bestämd artikel, exempelvis väljaren, konsumenten. 

2. Termer som vädjar till den allmänna viljan av folket räknas med, exempelvis 

demokrati, politisk medverkan. 

3. Specifika folkgrupper räknades inte med som referens till folket. 

 

Antietablissemang delades in i tre undergrupper nämligen, politik, stat och media. 

 Tjock populism- Anti-stat 

1. Termer som fokuserar på misslyckandet av staten i vissa institutioner. 

 Tjock populism- Anti-politik (populism ökar i grad 1-5 där 5 är starkast) 

1. Specifika åtgärder som den sittande regeringen tagit kritiseras. 

2. Kritik mot lagar. 

3. Kritik mot specifika partier och specifika politiker. 

4. Kritik mot alla partier och alla politiker.  

5. Kritik mot hela systemet. 

 Tjock populism- Anti-media (populism ökar i grad 1-3 där 3 är starkast) 

1 Kritik mot tidning, tv-kanal. 

2 Kritik mot samling medier, exempelvis flera tv-kanaler.  

3 Kritik mot media i sin helhet.
13

 

 

Det är ovanstående analysschema den här uppsatsen applicerat. Man känner igen populistisk 

retorik genom att söka uttryck på de olika kriterierna Jagers och Walgrave skapat. Därefter ser 

man i vilken utsträckning tunn och tjock populism hör ihop. Även om man refererar till folket 

och det är en viktig del av populism räcker det inte för att hävda att en 

kommunikationsstrategi är populistisk. Har man både tunn och tjock populism och ser 

uteslutande på vissa folkgrupper korresponderar det till den populismen Jagers och Walgrave 

                                                             
13 Ibid, s. 339-343 
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funnit hos Vlaams Blok.
14

  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Jagers och Walgrave är inte ensamma om att försöka finna en mätsticka för populism. 

Forskare som Matthijs Roodujin och Teun Pauwels söker uttryck av populism på två olika 

sätt. Det första är genom att man manuellt går igenom olika texter för att finna olika kodord 

som tyder på populism. Det andra sättet är databaserat där en speciell ordlista söker graden på 

populismen i olika material. I sin undersökning valde de att fokusera på fyra europeiska 

länder: Nederländerna, Italien, Storbritannien och Tyskland av den anledningen att de alla har 

flertalet populistiska partier.
15

  

Den manuella undersökningen gick till så att man tränade människor i att finna populism och 

tillförsåg dem med en ordlista med alla tänkbara ord som innebar referenser till folket. Man 

tittade även på anti-elitism, det vill säga om partiet kritiserar eliter över lag. Man ansåg att 

paragrafer som innehöll både folkcentrism och anti-elitism var populistiska. Den databaserade 

undersökningen fungerar tvärtom mot den manuella. Här räknar man ord (och dess 

proportion) och inte paragrafer som indikatorer på populism. Däremot är det här sättet mindre 

pålitligt eftersom datorn tar med ord som egentligen inte är referenser till folket, exempelvis 

”vi” kan betyda vi i partiet och inte vi som människor. Därför valde man att bara fokusera på 

ord som visade på anti-elitism där man kritiserat partier. 
16

 

Roodujin och Pauwels ville i deras undersökning se om man kunde särskilja populistiska 

partier från traditionella partier. Man kom fram till att de partier man misstänkt skulle vara 

mer populistiska faktiskt var det
17

 men man hittade även att traditionella partier i vissa fall 

varit relativt populistiska, exempelvis Liberal Democrats år 2005.
18

 

De är inte ensamma om att ha en teori om att populism går att finna i politiska diskurser. 

Även Ernesto Laclau har berört ämnet och han påstår att populism är ett sätt att konstruera 

politiken. 
19

 Han menar att man kan se Hitler, Mao och Peron som populistiska på grund av att 

populistiska tilltal förekommer i deras ideologiska uttalanden. Enligt Laclau är det inte en 

                                                             
14 Ibid, s. 333 
15 Roodujin, M & Pauwels, T 2011 :1274 
16 Ibid, s. 1275 
17 Ibid, s. 1279 
18 Ibid, 1277 
19 Laclau, E 2005:5 
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fråga om att de haft en liknande social bas i deras rörelser eller för att deras ideologier 

uttryckte samma klassfrågor. Han menar att den här företeelsen snarare har likheter i en 

populistisk retorik. Han argumenterar även att man finner den här populistiska retoriken i 

flera olika ideologier med olika sociala och ekonomiska grunder och intressen.
20

 

3 Metod och Material  

 

3.1 Val av fall 

 

I valet 2010 blev Sverigedemokraterna invalda till riksdagen för första gången. Det var ett 

speciellt tillfälle i svensk politik eftersom det var två olika block (två olika 

koalitionsalternativ) som stod mot varandra, och ett åttonde främlingsfientligt parti.
21

 Många 

gånger har man sett bevis på Sverigedemokraternas nationalism och främlingsfientlighet. Ett 

exempel på detta är då Aftonbladet publicerade en debattartikel skriven av Jimmie Åkesson 

2009-10-19 där Aftonbladet hävdar att debattartikeln kan ”enligt höga jurister uttrycka hets 

mot folkgrupp men chefredaktör Jan Helin har ändå valt att publicera artikeln.” Detta är 

även ett bevis på vilken roll media hade i hur partiet framställdes inför valet.  

Att välja Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som fall i den här 

uppsatsen var för att det är av vetenskaplig relevans att undersöka om det går att hitta utfall på 

det belgiska exemplet i svensk politik. På grund av tidsbristen är det ett medvetet och 

strategiskt val att fokusera på tre av de åtta riksdagspartierna i svensk politik. Detta är även av 

ideologiska och storleksmässiga skäl. Ideologiskt för att de, enligt partierna själva, står för tre 

skilda ideologier: socialdemokratin
22

, liberalismen och konservatismen
23

 och 

socialkonservatismen på tydlig nationalistisk grund.
24

 Storleksmässigt för att 

Socialdemokraterna och Moderaterna är de två största partierna i Sveriges riksdag och 

Sverigedemokraterna är trots att de är betydligt mindre till storleken, ett självfallet val sett till 

deras utmärkande ideologi.  

Givet det empiriska resultatet Jagers och Walgrave kommit fram till finns det anledning att 

förvänta sig ett visst resultat av ett parti som Sverigedemokraterna. Det är viktigt att påpeka 

                                                             
20 Laclau, E 2012 :174 
21 Jansson, A. 2010:1 
22 Socialdemokraternas partiprogram 2001 :1 
23 Moderaternas idéprogram 2011:4 
24 Sverigedemokraternas principprogram 2011:8 
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att den offentliga och parlamentariska arenan skiljer sig från varandra och partiledarna 

anpassar sina tal till detta. Samtidigt finns det allmänna retoriska skillnader mellan 

partiledarna som inte har något samband med populism som kommunikationsstrategi. Jag vill 

därför poängtera att den här uppsatsen inte söker trender eller tendenser i de olika 

partiledarnas tal utan förekomsten av populism som kommunikationsstrategi.  

3.2 Material 

 

De strategiskt utvalda sex olika partiledartalen och de två partiledardebatterna utgör materialet 

i den här uppsatsen. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till de belgiska tv-

sändningarna har jag valt tal och debatter, och inget skrivet, för att finna populism i 

partiledarnas retorik. Talen ger en god överblick av hur partiledaren är som talare eftersom jag 

analyserat två stycken per parti och de är alla av liknande längd, runt 60 minuter. Dessutom är 

det tal där partiledarna presenterar sin politik och talar till folket.  

I talen jag har valt riktar sig partiledaren till sina väljare vid relativt stora församlingar såsom 

Almedalen och platser för deras sommartal. Detta gör att det har krävts av dem att de har gjort 

en ansträngning i sina förberedelser för talen, vilket ger en god grund för att studera deras 

retorik och se uttryck i populism. Jag har valt de här talen utifrån syftet i uppsatsen nämligen 

om populism som kommunikationsstrategi förekommer i svenska politiska partier.  

Den teori som uppsatsen använder sig utav är den framtagen av Jan Jagers och Stefaan 

Walgrave i deras artikel ”Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of 

Political Parties Discourse in Belgium”, men anpassad på tre svenska politiska partiledare. 

Jag argumenterar för att den är tillräcklig eftersom de har ett väl utformat teoretiskt ramverk 

som går att applicera på svensk politik. För att kunna resonera mig fram till en lämplig metod 

har jag använt mig utav Textens mening och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus. 

 

3.3 Metod 

 

För att svara på syftet i den här uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalys för den går ut 

på att ta fram det väsentliga i materialet som behandlas genom att se det till dess helhet och 

kontexten det är i. Detta är en väl passande analys för min undersökning för den gör det 

möjligt att reflektera över innebörden i de olika orden och uttrycken som representerar 
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populism som kommunikationsstrategi det kodschemat Jagers och Walgrave har tagit fram. 
25

 

Det är viktigt att nämna att Jagers och Walgrave i deras undersökning använde sig av en 

innehållsanalys men av kvantitativ typ där de systematiskt har kodat förekomsten av utvalda 

ord och sedan redovisat det. Den här uppsatsen använder deras analysschema i den 

utsträckning den söker förekomsten av ord och uttryck som Jagers och Walgraves 

analysschema redovisat, men skapar inget nytt analysschema och gör ingen sammanställning 

av den typen de har gjort.  

Innehållsanalysen är den metod som passar bäst till min undersökning då den gör det möjligt 

att finna mönster och göra jämförelser, vilket är ett sätt att se om populism som 

kommunikationsstrategi används i större utsträckning av Sverigedemokraterna. 
26

  

Validiteten är hög eftersom jag mäter det jag vill få fram som motsvarar mitt syfte: att se om 

kommunikationsstrategi förekommer i svensk politik och om det finns mer hos 

Sverigedemokraterna än Socialdemokraterna och Moderaterna. Reliabiliteten är hög för att 

genom att jag noga arbetat mitt material minskas förekomsten av osystematiska och 

slumpmässiga fel.
27

 

 I en innehållsanalys menar man att det underförstådda inte bör tas med, även om det kan 

indikera på något som bör tas med.
28

 I den politiska debatten stöter man på mycket som är 

underförstått men som har en tydlig mening om man är politiskt insatt. Jag argumenterar för 

att det underförstådda i talen och debatterna den här uppsatsen undersökt redovisas just av den 

anledningen att det är underförstått men ändå tydligt. Ett exempel på detta är då Fredrik 

Reinfeldt i sitt sommartal (som presenteras i resultatdelen) kritiserar oppositionen utan att 

uttrycka det tydligt då han säger: ”Därför höll vi emot dem som sa: gör slut på 

skattepengarna, skuldsätt Sverige. Vi sa: vi ska välja en annan väg.”  

Forskningen är beskrivande på så sätt att den klargör i vilken utsträckning populism 

förekommer i svensk politik.  

 

 

                                                             
25 Bergström, G. & Boréus, K. 2005: 44 
26Ibid, s. 84 
27 Ibid, s. 78  
28 Ibid, s. 77 
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4. Resultat 

 

Nedan följer en redovisning av resultatet på mina frågeställningar. Jag har analyserat två 

stycken partiledartal för respektive parti och i syftet att få lite variation har jag med två 

partiledardebatter från Riksdagen. 

 

4.1 Fråga 1: Förekommer populism som retorik i svenska politiska partier? 

4.1.1 Partiledartal: Jimmie Åkesson, Håkan Juholt och Fredrik Reinfeldt. 

 

Jimmie Åkessons tal på Landsdagarna i Göteborg 2011 

 

Jimmie Åkesson inleder sitt tal på Landsdagarna genom att upphöja det egna partiet och 

understryker skillnaderna i partiet från Landsdagarna 2009. Åkesson menar att de har blivit 

makthavare som har stort inflytande.  

«Där det är vi. Där det är våra värderingar, våra idéer, våra utgångspunkter, som tillsammans bygger hemmet för 

medborgarna i det här landet.» 

Åkesson refererar till folket genom att säga detta för han ser vikten i partiets vision om att 

hålla samman Sverige, som han sedan pratar om.  

«Fredrik Reinfeldt och hans regering har valt att bortse från det faktum att man inte längre regerar i majoritet. 

Hur man konsekvent har vägrat och vägrar samtala med riksdans vågmästarparti trots att vi redan från börjat 

tydligt har deklarerat, visat att vi är öppna för samtal, för förhandlingar, för samarbete.» 

«Istället så rullar man på i den här arrogansen med ett tidvis tydligt förakt för mycket av det som vanligt folk 

betraktar som normalt» 

I citaten ovan ser man tecken på tjock populism då Åkesson för en anti-etablissemangs retorik 

med tydlig anti-politik då han kritiserar ett specifikt parti, Moderaterna, och en specifik 

person, Fredrik Reinfeldt. Åkesson fortsätter sin kritik mot Moderaterna och statsminister 

Fredrik Reinfeldt genom att citera några delar ur en intervju med Reinfeldt i Sydsvenska 

Dagbladet. Därefter påstår han att argumenten statsministern fört angående 

Sverigedemokraterna visar tydligt på hans bristande politik och varför han inte längre styr 

landet i majoritet. Åkesson menar att Reinfeldt visar på ett illa dolt förakt för människor som 

har tröttnat på hans «splittringspolitik». Ser man till Jagers och Walgraves teori så finner man 
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att detta är tjock populism med anti-politik då Åkesson kritiserar Reinfeldts politik och 

åtgärder som regeringen antagit. 

Åkesson menar att i 30 frågor har regeringen Reinfeldt haft riksdagsoppositionen emot sig. 

Han fortsätter och hävdar att Sverigedemokraterna lyckats fälla dem ett antal gånger under det 

första riksdagsåret inom arbetsmarknadspolitiken, a-kassan och i frågan om ersättning för 

vanvårdade barn. Även här ser man hans anti-politiska retorik då han kritiserar Alliansen. I 

citatet nedan fortsätter han i samma stil: 

«Det vi har kunnat se på senare tid kopplat till det här som är nytt, det är hur regeringen försöker dölja sina 

nederlag i riksdan genom att man helt enkelt ger med sig i frågor där oppositionen är överrens och därmed alltså 

har majoritet» 

«Ta bort de avarter som vi har sett prov på. Multinationella riskkapitalbolag som gör enorma vinster utan att leva 

upp till grundläggande kvalitetskrav.» 

Ovan uttrycker Åkesson anti-etablissemang då han kritiserar ekonomiska eliter.  

”Det som är intressant det är vad vi skattebetalare, medborgare, i Sverige får ut i form av kvalité och service.”  

Argumentet ovan är kring välfärden och man ser tecken på tunn populism eftersom han 

använder sig av termer som refererar till folket och vill utrycka att han är på samma nivå som 

folket genom att påpeka att han också är skattebetalare. Åkesson kritiserar sedan regeringen 

hårt då han menar att under Moderaternas partistämma fick man bekräftat att de är en regering 

som saknar visioner och att Reinfeldt helt sågade idén med att ha visioner överhuvudtaget. 

Ännu en gång uttrycker han anti-etablissemang.  

«Oavsett vad våra belackare har sagt om våra visioner att vi vill skapa kaos och oreda och att vi vill bara röra om 

lite i grytan och man har hört allt det där» 

I citatet ovan är det oklart om han kritiserar media eller om det är en kritik mot svenska 

partier då han säger: våra beklagare, men det är ändå tydligt att han uttrycker en kritik mot en 

större grupp och det är därför i enlighet med Jagers och Walgrave's teori mycket stark 

populism.  

Åkesson nämner att han under Almedalveckan tidigare samma år citerat Per-Albin Hansson 

och fått kritik av Socialdemokraterna för att ha inkräktat på deras territorium genom att han 

talat om deras ikon och säger att det visar tecken på deras ”desperation”.  

Han säger även att de som attackerar Sverigedemokraterna ska veta att: 
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«Det är inte jag som inkräktar någonstans. Det är ni som har övergivit era gamla ideal. Det är ni som har slängt 

visionen om folkhemmet på sophögen och ni kan inte gärna vara förbaskade på oss för att vi plockar upp den, 

dammar av den och tar den med oss in i 2000-talets Sverige. Tyck vad ni vill men vi ska återupprätta 

folkhemmet!» 

Här visar han än en gång anti-politisk retorik då han kritiserar Socialdemokraterna starkt och 

sedan deras specifika vision om folkhemmet som han hävdar att han vill göra om och bättre.  

Därefter tar han upp kriminalpolitiken där han hävdar att förövare görs till offer och offren 

glöms bort. Här visar han tecken på anti-etablissemang där han kritiserar en specifik 

institution nämligen rättsväsendet.  

Man finner inte tunn populism i lika stor utsträckning som tjock populism. Åkesson refererar 

till ”vi” och ”oss” men i den bemärkelsen att han talar om partiet då hans tal sker under 

landsdagarna där han talar till sitt parti och de ambitioner partiet har och de visioner de ska 

ha. Tjock populism kommer i uttryck i anti-politik då Åkesson kritiserar både Moderaternas 

och Socialdemokraternas politik.  

Jimmie Åkessons sommartal augusti 2011 

Åkesson inleder sitt tal med att nästan direkt ta upp tragedin i Norge och menar att på grund 

av händelsen kommer hans tal att bli speciellt. Han talar om att han blivit förbannad över 

händelsen och uttrycker empati för de drabbade. Därefter använder han sig av populistisk 

retorik då han uttrycker anti-politik och talar om en så kallad skulddebatt som skapats efter 

händelsen.  

«Nu ser de som sin chans att genom en klassisk retorisk associationskedja tysta, skuldbelägga obekväma 

åsikter.»  

Han fortsätter och säger att alla de som fått upp ögonen för att mångkultur inte fungerar som 

samhällsmodell har fått uppleva den här skulddebatten kring terrordådet och han tycker att det 

är smaklöst och djupt ohederligt. Han för en argumentation om att man måste ta ansvar för 

hur man uttrycker sig. Både partiledare, medlemmar, samhällsdebattörer i stort har en roll i 

detta. Sedan tar han upp media som han kritiserar i sin helhet och i enlighet med Jagers och 

Walgraves teori visar han på tjock populism med anti-media: 

«Media har ett stort ansvar för att inte piska upp stämningar som leder till hat och våld och jag måste säga att det 

är ett ansvar som man har varit synnerligen dåliga på att ta de sista två veckorna efter de här hemska händelserna 

i Norge. Det är många som har anledningar att skämmas i dessa tider.» 
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Åkesson menar att partiet fått ta mycket kritik från våra andra riksdagspartier i samband med 

terrordådet och kritiserar dem för det. Han tar upp andra terrordåd, diktatorer och rörelser med 

andra ideologiska bakgrunder och menar att man lika gärna kan hålla de andra partierna 

ansvariga för dessa. Men det är inte rimligt menar han. Åkesson fortsätter att använda tjock 

populism med anti-politik eftersom han kritiserar de andra partierna för hur de har hanterat 

situationen och säger: 

«Jag har varnat för att upphöja den här massmördaren till en politisk teoretiker. Jag har också manat till 

försiktighet med att dra några alltför långtgående slutsatser, politiska slutsatser, av den här tragedin.» 

«Tyvärr, det är få som har lyssnat. En stor del av mediekåren, flera etablissemangspolitiker har redan bestämt sig 

för att tolka det här dådet ur ett strikt politisk ljus. »  

Han fortsätter att kritisera politikerna i Sverige då han menar att de medvetet har bortsett från 

de uppgifter som bevisar att förövarens berättelser om hans politiska tillhörighet som Åkesson 

menar på är förvirrade och falska. Han menar även att de bortser från viss information som 

exempelvis: 

«Det är ingen som kräver av Fredrik Reinfeldt att han ska förändra sin retorik eller att han ska ta avstånd bara för 

att den här massmördaren i sitt manifest uttrycker glädje över att just Fredrik Reinfeldt valdes till statsminister i 

Sverige.» 

Åkesson menar att man har gjort fel i att påstå att bara för att man kritiserar svensk 

invandringspolitik så betyder det att man hålls ansvarig för det massmördaren i Norge har 

gjort. Han hävdar även att:  

«Kritik mot massinvandring och multikulturalism det är inget brott, det är en demokratisk rättighet. » 

I det här citatet ser man både tunn och tjock populism eftersom han refererar både till folket 

genom att tala om vår allmänna vilja att ha demokratiska rättigheter och talar med anti-stat 

argument då han kritiserar de politiker som påstår att Sverigedemokraterna ska 

sammankopplas med terrordådet. Åkesson menar att han är oroad över att det finns människor 

som ser tragedin som en chans att skaffa politiska poäng och uttrycker därmed anti-politik 

genom att underförstått kritisera Sveriges politiker. Åkesson berättar om att det finns 

motståndare till partiet som i ren desperation letar efter en så kallad silverkula som kommer 

att ta död på Sverigedemokraterna. Det säger han emot och menar att det inte finns någon 

sådan kula.  



17 
 

Sammanfattningsvis visar Åkesson flera tecken på Jagers och Walgraves kategori om tjock 

populism där Åkesson uttrycker mycket kritik både i anti-politik för det är riktat mot sina 

politiska motståndare och anti-media för den kritiska synen i hur media hanterat situationen.  

Håkan Juholt Almedalstal 2011 

Juholt inleder sitt tal med att rada upp argument för vad socialdemokratin står för. Han menar 

att det är att utgå från löntagarnas bästa och menar att om man utgår från deras bästa i 

politiken ”ja, då blir det bra.” Detta är tecken på populistisk retorik då Juholt använder sig av 

tunn populism och refererar till folket, även fast han använder sig av bestämd artikel som 

löntagaren.  

«Solidaritet bygger på att den som är välutbildad förstår betydelsen av att den som har lägre utbildning kan lyfta 

sig.»  

«Att den som har ett jobb inser och förstår med hela hjärtat och hela hjärnan att livet också för mig som har jobb 

blir bättre om en syster och bror som inte har jobb slipper leva i fattigdom» 

Här ser man citat med tunn populism där Juholt genom att tala om solidaritet och vikten av att 

ta hand om varandra refererar till folket för han vädjar om en allmän vilja om att slippa 

fattigdom.  

«Vi tänker anstränga oss för att få ett pensionssystem som är robust för landets löntagare. Detta har den 

borgerliga regeringen överhuvudtaget inte reflekterat över, vi socialdemokrater har sett det och vi tänker också ta 

itu med frågan.» 

Ovan visar Juholt på tjock populism med anti-stat eftersom han både kritiserar den borgerliga 

regeringen och påpekar att de misslyckats i pensionsfrågan.  

«Det är det fattig-Sverige som breder ut sig därför att politiken ökar klyftorna i landet och göder dem som redan 

har mer än väldigt mycket på bekostnad av dem som måste sitta och skriva tiggarbrev» 

Här för Juholt anti-politisk retorik då han kritiserar, utan att uttrycka det tydligt, att den 

borgerliga regeringen för en politik som inte gynnar Sverige.  

«Avregleringarna har inte fungerat när det gäller järnvägen och elmarknaden och utförsäljningarna av Apoteken 

har också drabbat oss»  

Citatet ovan korresponderar till Jagers och Walgraves kriterium om tjock populism och visar 

på anti-politik då Juholt kritiserar specifika åtgärder som regeringen tagit - och misslyckats 
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med- enligt honom. Detta menar Juholt finns presenterat lösningar på i deras partiprogram 

och kommer med ytterligare kritik och anti-politik i sin retorik då han hävdar att:  

«Det finns många politiker här som står och skjuter från höften när de presenterar sina politiska program. Det 

skulle vara fullkomligt främmande för en socialdemokratisk partiledare, därför går jag tillbaka till 

partiprogrammet och läser det och recenserar det» 

«för oss går en satsning på barnomsorgen före fortsatta skattesänkningar» 

Ovan ser man mer blygsam kritik men tecken på anti-politik för Juholt kritiserar regeringen 

och menar att de fokuserar för mycket på skattesänkningar.  

«Att säga att alla jobb behövs, ja det är väl inte speciellt djärvt» 

Även i citatet ovan för Juholt tjock populism med anti-politik då han kritiserar regeringen, 

utan att uttrycka det tydligt att det är dem, att lägga för mycket vikt vid jobben när det är 

villkoren på jobben som är viktigast. Juholt för en argumentation kring hur EU-kommissionen 

kritiserar Sverige för att undergräva anställningsskyddet och menar att Sverige förlorat 

tryggheten för sina löntagare och talar med anti-politik då han säger att: 

«Socialdemokraterna står för en helt annan politik när det gäller löntagare än vad denna regering gör.» 

Vidare för Juholt en argumentation kring skattesänkningar där regeringen kritiserat 

Socialdemokraterna för att äventyra landets ekonomi genom att säga nej till deras 

skattesänkningar. Han använder tjock populism med anti-politik då han helt motsätter sig 

kritiken och menar att det inte är regeringen som tar ansvar för ekonomin utan 

socialdemokratin. I avslutningen på hans tal talar han om att Sverige ska finnas för en när man 

behöver det och säger att: 

«Om man rustar sig för ojämlikhet, då är skattesänkningar det enda svaret på alla frågor» 

Han talar om socialdemokratin och menar att: 

«Den står mellan dem partier som bygger på konkurens där vi ska se medborgaren som en konkurrent och ett 

hot. Ökade skillnader och otrygghet som en del av vardagen och oss som försöker bygga de gemensamma 

förutsättningarna för solidaritet» 

Här refererar Juholt till folket och visar på Jagers och Walgraves kriterium om tunn populism 

där han talar om folket i bestämd artikel (medborgaren) och man ser även anti-politik i hans 

retorik där han kritiserar högerblocken för att fokusera för mycket på konkurens.  
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Över lag använder Juholt både tunn och tjock populism och visar på Jagers och Walgraves 

kriterium. Han använder tunn populism genom att använda bestämd artikel för folket, 

någonting som Jagers och Walgrave menar är en tydlig referens. Vidare använder han tjock 

populism för han visar på anti-etablissemang och kritiserar regeringen.  

 

Håkan Juholts sommartal 21 augusti 2011 

Juholt befinner sig i en park i Västertorp och inleder sitt tal med tunn populistisk retorik där 

han refererar till folket genom att tala om deras allmänna vilja, om demokrati och att det 

offentliga är att föredra framför det privata. 

«En vision om ett öppet demokratiskt samhälle som vi äger tillsammans där vi medborgare inte har reducerats 

till kunder på en marknad» 

Han fortsätter att använda termer som innefattar folket då han talar om socialdemokratin där 

man tar hand om varandra, där man är medmänniskor och inte konsumenter. Juholt nämner 

även han (som Åkesson) tragedin i Norge och menar att socialdemokratin står enad både i 

Norge och Sverige. Han talar om solidaritet och att hat och oförsonlighet ska mötas genom att 

man visar värme och kärlek. Han gör en stark vändning och visar på tjock populism med anti-

politik då han säger: 

«Vårt besked till dem som vill sprida hatet är: socialdemokratin kommer alltid att leda kampen mot de 

främlingsfientliga idéer som Sverigedemokraterna för fram och den rasistiska hatpropaganda som frodas i 

miljöerna runt detta parti»  

Juholt använder sig av tjock populism i sin retorik då han kritiserar regeringen för att slarva 

med våra pengar och prioritera fel saker och vid ett annat tillfälle anklagar regeringen för att 

ha ökat fattigdomen med deras arbetsmarknadsreformer och menar att de inte tar ansvar. 

Juholt för en argumentation om att regeringen inte tar ansvar och hävdar att: 

«Det är inte att ta ansvar att låta barnfattigdomen öka samtidigt som de rikaste i landet blir alltmer förmögna» 

Juholt talar i sin avslutning om ett visionärt samhällsbygge och använder sig av tunn populism 

då han refererar till folket både bokstavligen och genom termer för den allmänna viljan hos 

folket. Han säger exempelvis: 

«Det handlar om en tro på demokratins kraft att vi tillsammans kan åstadkomma förändring» 
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Juholt för överlag en retorik där han refererar mycket till folket genom att använda termer 

som innefattar folket i sin helhet även om han använder sig utav bestämd artikel.  

Fredrik Reinfeldts tal på Sverigemötet i Karlstad 2011 

Fredrik Reinfeldt inleder sitt tal med att berätta om de framgångar partiet haft mellan valen 

2006 och 2010. Han talar om för de samlade moderater på konferensen hur det har varit 

motigt med vissa reformer men att folket ändå valt Moderaterna till regeringen just för att de 

har en uppgift att uppfylla, den om jobben. Han tecken på visar Jagers och Walgraves 

kriterium om tunn populism och refererar mycket till folket då han talar om framgångarna för 

partiet. Exempelvis säger han: 

«Vi har vunnit folks förtroende byggt på att vi vill någonting med Sverige och att vi har kraften att förändra.» 

Reinfeldt berättar om att de väljare man ”rekryterat” till partiet i de två senaste valen har gått 

från att rösta på Socialdemokraterna till att byta block och rösta på Moderaterna. Han menar 

att det är förståeligt och hävdar att man ska fortsätta i den riktningen och att fler skall byta 

sida. Han för anti-politisk retorik för han kritiserar ett speciellt parti, Socialdemokraterna. I 

argumentationen nedan refererar han till folket genom att han talar om väljarna då han säger: 

«Jag tycker vi ska fortsätta att ställa oss frågan hur vi ska meritera oss för att ännu fler väljare ska överge gamla 

dåliga röstbeteenden och hitta på något bättre.» 

Reinfeldt berättar om resor han har gjort runt om i landet där han pratat med anställda om 

deras arbetsmiljö och där han menar att man främst hört att de vill utveckla sitt arbete på ett 

positivt sätt. Han refererar till folket och visar tecken på tunn populism då han använder sig av 

bestämd artikel. Vid ett tillfälle säger han: 

«Så är vi som människor, vi vill göra ett bra jobb» 

Reinfeldt fortsätter att tala om jobben och visar tecken på tjock populism med anti-politik då 

han kritiserar andra partier som inte är tydliga nog i deras arbetspolitik. Han säger inte 

uttryckligen vilket parti han talar om men refererar till partier som helhet och menar att de i 

samhällsdebatten inte har tillräckligt starka argument för hur de vill skapa fler jobb.  

«Jag tänker vara lite noggrann och använda lite siffror och lite riktning och lite beskrivningar, därför väldigt ofta 

så finns ingenting av detta i svensk samhällsdebatt. Väldigt ofta säger någon jobben och sen så finns ingenting 

kopplat till det.» 
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Vidare refererar han till folket då han talar om Moderaternas arbetspolitik och visar på tunn 

populism för han refererar till folket genom att använda bestämd artikel: 

«Därför så är det både för den enskilde och samhället oerhört väsentligt att vi har en arbetslinje» 

Vid ett tillfälle använder Reinfeldt sig av anti-etablissemang med anti-stat då han menar att 

innan Alliansen tog över fick inte asylsökande söka jobb. Vidare kritiserar han 

Sverigedemokraterna och använder sig av anti-politik då han talar om ett parti som är emot 

arbetskraftsinvandring. Han säger det inte uttryckligen att han talar om det partiet, men har 

man följt med i debatten förstår man att det handlar om Sverigedemokraterna.  

I de två citaten nedan använder Reinfeldt sig utav anti-politik eftersom han kritiserar 

Socialdemokraterna för att de är emot Alliansens reform att sänka inkomstskatterna.  

«Nu blir det jobbigt för sossarna. För nu ska jag säga det igen, vi tycker alltså att vanligt folk som arbetar ska få 

mer i plånboken.»  

«Sossarna är så upprörda! Vi kan inte ha det såhär. De tänker kämpa mot oss med näbbar och klor mot denna 

politik att vanligt folk som arbetar ska få mer i plånboken och mitt besked är att: vi ger oss inte!» 

«Våra politiska motståndare har med kirurgisk precision, enorm kraft, och möda sett till att ta ner, förstöra, 

motarbeta, bekämpa, och vilja ta bort vartenda steg av den arbetslinje vi har byggt upp. De är emot allt som 

grunden för att vi kan få fler jobb i Sverige och de pekar finger åt de jobb som dessutom växer fram.» 

Ovan visar statsministern tecken på tjock populism med anti-politik eftersom han tydligt 

kritiserar oppositionen för att vara emot Alliansens arbetslinje.  

«Jag är ledsen att min politiska motståndare tycker att ni inte behövs och att han fnyser åt er.» 

I ovanstående citat riktar Reinfeldt sig till de 18 000 frisörföretag i Sverige och kritiserar 

Håkan Juholt. Detta gör han även fler gånger utan att säga det tydligt. Vidare talar han om de 

jobb Alliansen skapat genom att sänka skatten för hushållsnära tjänster och ber om ursäkt för 

att oppositionen fnyser åt dem och menar att de inte behöver den arbetsmöjligheten genom att 

motsätta sig den reformen. Slutligen kritiserar han oppositionen genom att ta upp att de är 

emot Alliansens reform för lägre restaurangskatt och menar att de fnyser åt de jobb som man 

kan skapa genom den reformen.  

Man kan dra slutsatsen att talet har en väldigt tydlig inriktning, nämligen den om jobben. I 

inledningen använder Reinfeldt tunn populism eftersom han refererar till folket, ofta genom 

bestämd artikel men går sedan över till Jagers och Walgraves teori om tjock populism med 



22 
 

anti-etablissemang. Detta ser man då han använder tjock populism med anti-politik för den 

förutsätter att man kritiserar lagar, partier och partiledare etc. och detta visar Reinfeldt bevis 

på flera gånger då han talar om Oppositionen.  

 

Fredrik Reinfeldts sommartal 2011 

Reinfeldt inleder sitt tal med att tala om finanskrisen 2008. Han menar att det var en prövning 

som vi inte upplevt sedan 1930-talet och använder tunn populism då han refererar till folket 

genom att säga att: 

«Vi, med meningen hela Sverige stod faktiskt emot och gick stärkta ur krisen.» 

«Därför höll vi emot dem som sa: gör slut på skattepengarna, skuldsätt Sverige. Vi sa: vi ska välja en annan 

väg.»  

I citatet ovan visar han, utan att uttrycka det tydligt, kritik mot oppositionen och visar tecken 

på tjock populism med anti-politik där han kritiserar det blocket. Det gör han även senare då 

han talar om Gordon Brown och menar att han under sin tid som premiärminister i 

Storbritannien förde en politik som man under krisen fått betala priset för. Reinfeldt säger 

sedan att: 

«Det var tur att partivännerna i Sverige var i opposition och inte i majoritet för de ropade på precis samma sak» 

Reinfeldt visar på tjock populism med anti-politik då han diskuterar den röd-gröna 

oppositionen som 2010 verkade väldigt stark och sammanhållande men som 2011, menar han: 

«De har avskaffat sitt samarbete, de har avvecklat sin politik och de har avsatt sina partiledare. Kvar av allt det 

som fanns, är ingenting.» 

Han fortsätter sedan i samma spår där han tydligt kritiserar Håkan Juholt och menar att han 

lovat stora utgiftsreformer och säger: 

«Nu är det inte skarpa förslag han kommer med, för det finns ju ingen politik längre.» 

«Han har högre ambitioner när det gäller att göra slut på skattebetalarnas pengar.» 

«Han har lägre ambitioner när det gäller ansvarstagande för Sveriges ekonomi» 

Reinfeldt talar om sin egen regerings ambitioner för Sverige och vad de vill arbeta för och för 

in anti-politik eftersom han kritiserar oppositionen då han säger: 
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«Vi inte lyssnar till dem som säger att vi återigen kraftigt ska höja beskattningen på unga som arbetar utan att vi 

behåller den halverade arbetsgivaravgiften för dem som är under 26» 

Reinfeldt nämner reformen om att sänka restaurangskatten som han menar skulle skapa fler 

jobb åt unga. I citatet nedan för han tjock populism med anti-politik då han kritiserar 

oppositionen och dess ledare som är emot förslaget: 

«Det är en gåta för mig att politiska ledare står och raljerar över ansträngningar att få fram jobben i 

restaurangbranschen, när det är så entydigt kopplat till förutsättningarna för att unga ska få jobb. Att man har 

mage att stå och tala om fel jobb i ett läge där vi bör tala om fler jobb och där vår utgångspunkt är att alla jobb 

behövs.» 

Han avslutar sitt tal med att nämna tragedin i Norge med skottlossningarna mot ungdomarna 

på ett politiskt aktivt läger och vänder sig samtidigt till folket. Man ser tecken på tunn 

populism i hans retorik då han refererar till folkets allmänna vilja och talar varmt om 

demokrati, det öppna samhället och den svenska och nordiska politiska öppenheten. Reinfeldt 

citerar den norske statsministern Jens Stoltenberg som sagt att:  

«Hot mot vår demokrati ska mötas med mer demokrati. Angrepp mot vår öppenhet ska mötas med mer 

öppenhet»  

Reinfeldts sommartal liknar mycket det förra talet om man ser till populismen som Jagers och 

Walgrave lagt fram sin teori om. Han visar tunn populism för han refererar till folket 

samtidigt som han fortsätter använda tjock populism med anti-politik eftersom han kritiserar 

Oppositionen.  

 

4.1.2 Partiledardebatter 

 

Inledningsvis vill jag understryka att det här är debatter mellan partiledarna i Riksdagen och 

därför är tjock populism med antietablissemang inte där det största fokuset ligger (även om 

det redovisas) för i en debatt kritiserar alla partier varandra. Fokus ligger i att finna både tunn 

och tjock populism och uteslutning av vissa folkgrupper. Andra partiledares anföranden 

redovisas av den anledningen att de för debatt med Åkesson, Juholt och Reinfeldt.  

Partiledardebatt 2011/06 

I en partiledardebatt är det statsministern som har första anförandet och inleder debatten. Den 

viktigaste punkten Reinfeldt tar upp är den om ett finanspolitiskt ramverk och talar gott om en 



24 
 

stram budgetprocess i Sverige för att stå emot finanskriser och menar att i sådana frågor är 

blocköverskridande uppgörelser någonting att sträva efter. Han vädjar till Håkan Juholt att 

inse att samarbete är det bästa för att regera Sverige långsiktigt och poängterar vikten av att de 

både leder varsitt 30% parti där man måste samverka med varandra. Man ser inga särskilda 

tecken på varken tunn eller tjock populism.  

Juholt svarar på detta anförande med kritik mot statsministern och hans regering. Han hävdar 

att människor känner oro över en hårdhet och kyla som växer i samhället, de är rädda för sin 

framtid. Man ser tecken på tjock populism med antipolitik då Juholt kritiserar Reinfeldt för 

hans olika reformer om att sälja ut statligt ägda verksamheter till privata aktörer. Han säger: 

”Varifrån kom idén att sälja ut förskolor, skolor och sjukhus till stora, globala, privata aktörer? Var fick du din 

inspiration från? Har vi lyssnat till samma människor? Jag fortsätter att resa i Sverige, och jag lovar att ta med 

mig beskeden från svenska folket till kammaren. Men vem lyssnade du till? Vem inspirerade dig, Fredrik?” 

Som svar på ovanstående kritik kommer Reinfeldt med egen kritik i sitt anförande. Man ser 

tecken på tjock populism med anti-politik för Reinfeldt går på Juholt som politiker. Att 

kritisera specifika politiker är ett kriterium i kategorin anti-politik som vi ser i Jagers och 

Walgraves analysschema. Reinfeldt säger: 

”Du åker runt i landet, Håkan Juholt, och lovar allt till alla, men du har inget svar på hur politiken som ska 

åstadkomma det ska utformas. Du har det inte för Socialdemokraterna. Du har det inte för ditt 

regeringsalternativ. Du har egentligen inte en enda idé för hur det ska ske. Du har bara en god vilja. Det räcker 

inte, Håkan Juholt. Man måste kunna svara på hur man ska genomföra politiken ansvarsfullt.” 

Det är värt att poängtera att deras debatt ändå inte är särskilt populistiskt i sin helhet eftersom 

de mest kritiserar varandra. Detta kan man se som något som förväntas utav dem i den här 

parlamentariska arenan och just för att det är en debatt där deltagarna tenderar att kritisera 

varandra.  

Anförande elva har Jimmie Åkesson där han vill ta upp arbetslinjen med statsministern. 

Åkesson använder ingen populism alls förutom då han blygsamt för kritik mot Reinfeldt då 

han säger: 

”Jag har ingenting emot vare sig arbetslinje eller sänkta skatter. Men det finns stora hål i välfärden som vi måste 

fylla. Om man motiverar de fortsatta skattesänkningarna utifrån något slags jobbperspektiv har man ingen 

trovärdighet längre. Det är inte trovärdigt längre, Fredrik Reinfeldt!” 
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Anförande nitton har Håkan Juholt och här ser man direkt tecken på tunn populism då han 

refererar till folket flera gånger genom bestämd artikel och talar om dem som att det är han 

med sin politik som förstår folket bäst. Två exempel är: 

”Vi är vad vi är, inte för att vi hela tiden har påstått att vi vet bäst utan för att vi lyssnar på svenska folkets behov 

och önskningar.”  

”Vi bejakar tillväxten, men inte en tillväxt som förutsätter rovdrift på människa och natur. Allt fler löntagare 

jobbar alltmer, allt fortare, allt hårdare, med en otrygg anställning.” 

Man ser tecken på tjock populism med anti-stat i citatet nedan eftersom Juholt kritiserar 

regeringen för att återinföra det ”gamla” Sverige: 

”Det är det gamla omoderna Sverige som kommer tillbaka med barnfattigdom, segregerade skolor, bostadsbrist, 

pensioner som man inte kan leva på, fattigdom för sjuka och arbetslösa, otrygga anställningar och 

massarbetslöshet som biter sig fast trots att konjunkturen vänder.” 

Han fortsätter att kritisera regeringen och hävdar att de har låga ambitioner för Sverige, att de 

gör så att medborgarna reduceras till kunder på en marknad och där både arbete, skola, 

kollektivtrafik och välfärd fungerar bättre med socialdemokratin. Detta är anti-politik och 

relativt stark sådan i enlighet med Jagers och Walgraves teori, eftersom Juholt uttrycker det 

som att hela systemet i Sverige håller på att rasa ihop och är negativ till ett samhälle utan 

socialdemokratin.  

Statsministern svarar på detta genom att kritisera Juholt för att lägga fram reformförslag utan 

att reflektera över hur mycket det skulle kosta, att han lovar för mycket. Reinfeldt för svagare 

anti-politik eftersom han kritiserar Juholt för att vara otydlig men går inte så hårt mot hans 

politik. Han säger exempelvis: 

”Vad har Håkan Juholt sett som vi andra inte förstår? Det vore jag intresserad av att få svar på” 

Som svar på detta kommer Juholt med hård kritik om att Reinfeldt inte ska lära 

socialdemokrater om ekonomi eftersom det var dem själva som uppfann det finanspolitiska 

regelverket. Juholt fortsätter att föra kritik men man ser ingen direkt populism för hans kritik 

är snarare personlig då han jämför sig själv med Reinfeldt vid en period då Juholt förde en 

stram ekonomisk politik med budgetnerskärningar och menar att Reinfeldt: 

”Vad gjorde du vid samma tid? Jo, du publicerade en bok, en bok som heter Det sovande folket, där du skriver 

dina tio budord för Sverige, att inget samhällsstöd utöver svältgränsen ska utgå med skattemedel.” 
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Jan Björklund för sitt anförande mot Håkan Juholt och tar upp en omröstning i riksdagen där 

Socialdemokraterna skulle rösta med Sverigedemokraterna i frågan där byggfacket är emot att 

utländska byggnadsarbetare och byggföretag kommer till Sverige. Björklund menar att det 

kommer att begränsa den fria rörligheten. Juholts svar inleds med kritik och även här är det 

snarare personligt än politiskt. Han menar att Björklunds representant sagt att han slarvat med 

att förbereda sig inför debatter och säger sedan: 

”Jag vet inte om det också beskriver Björklund.” 

Anförande 32 har Jimmie Åkesson och det han vill debattera med Juholt är deras roller som 

oppositionspartier. Han säger exempelvis: 

”Vi har ett läge med en minoritetsregering. Vi har också en opposition som när den samlar sig har möjlighet att 

fälla regeringen. Vi i oppositionen är långt ifrån överens om allt, det är jag medveten om, men det finns frågor 

där vi faktiskt är överens.” 

Juholt svarar att Sverigedemokraterna i 9 av 10 omröstningar stödjer regeringen och är därför 

inte en samarbetspartner till Socialdemokraterna och inte en del av oppositionen. Han 

uttrycker sig mycket negativt till ett samarbete med Jimmie Åkesson däremot är det inga 

tydliga tecken på populism eftersom det bara är ren kritik.  

”Med dig, Jimmie Åkesson, kommer jag inte att käbbla - varken i stora eller små frågor. Jag anser att du är en 

del av regeringsunderlaget och ingen samarbetspartner till mig.” 

Anförande 95 har Jimmie Åkesson och det är hans tur att hålla ett längre anförande. Åkesson 

inleder med att tala om hur mycket inflytande Sverigedemokraterna haft i riksdagen tack vare 

deras vågmästarroll. De har både röstat med och mot regeringen och Åkesson säger att: 

”Man sade före valet att en röst på Sverigedemokraterna skulle vara en bortkastad röst. Man hade fel.” 

Åkesson tar upp bristerna i vården och speciellt i akutvården där han hävdar att patienter får 

vänta för länge innan de får vård. Detta är tecken på tjock populism med anti-stat eftersom 

Åkesson kritiserar en specifik institution som är misslyckad nämligen vården. Det är förutom 

detta inte tydliga tecken på populism i Åkessons anförande.  

Maud Olofssons anförande mot Åkesson tar upp invandringen. Hon kritiserar Åkesson för att 

tala om välfärden men att han glömmer att den vilar mycket på invandringen och den 

arbetskraft den ger. Hon ställer en konkret fråga till Åkesson som lyder: 
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”Hur ska Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna klara välfärden framöver om vi inte har öppna gränser och 

välkomnar människor att komma hit?” 

Åkessons inleder sitt svar med att poängtera att han inte tagit upp invandringsfrågan i 

debatten av den anledningen att han får såpass mycket kritik då han gör det. Han säger att 

motargumenten då han tar upp invandring låter: 

”Den där Åkesson och de där Sverigedemokraterna pratar bara om invandring. De är inte intresserade av 

någonting annat.” 

Han sätter sig ändå emot en ökad invandring och menar att arbetskraften redan finns i 

Sverige. När Olofsson håller sitt andra anförande mot Åkesson tar hon upp invandringen igen 

och ställer samma fråga igen om än omformulerad: 

”Min fråga till Jimmie Åkesson är: Hur ska vi klara arbetskraftsförsörjningen om vi ska slänga ut invandrarna 

och om vi ska stänga våra gränser?” 

Åkessons svarar på detta med att än en gång hävda att arbetskraften som redan finns skall 

utnyttjas och säger även: 

”Det är ingen som pratar om att invandrare inte ska få finnas i den svenska välfärden, ingen annan än Maud 

Olofsson, i den här kammaren.” 

De mönster man ser i partiledarnas retorik under den här debatten är tydliga. Juholt för 

mycket populistisk retorik eftersom han använder stark anti-politik men ser man det i sin 

helhet är det snarare tecken på hur kritiserande och hård Juholt är som talare. Reinfeldt 

använder inte populism i lika stor utsträckning. I slutet av debatten kommer det fram varför 

Åkesson varit tillbakadragen och det är rädslan för att bli missförstådd i frågan om 

invandringen. Detta kan tolkas som en faktor till varför han inte är särskilt populistisk då han 

medvetet försökt vara mer neutral.  

Partiledardebatt 2011/12 

Reinfeldt inleder och tar upp finanskrisen och berättar om olika stater som på grund av krisen 

sitter skuldsatta och jämför deras situation med Sveriges där vi sänkt vår skuldnivå. Han talar 

med tjock populism med anti-politik då han vid ett tillfälle talar om arbetslöshetsnivån i 

Sverige och talar om hur situationen såg ut 2006 och kritiserar den då Socialdemokratiska 

regeringen.  

«140 personer varje dag i över tio år med Göran Persson förtidspensionerades.» 
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Reinfeldt fortsätter med tjock populism med anti-politik i sin retorik och kritiserar 

oppositionen och menar på att de är svaga i sitt samarbete. Han upphöjer sitt eget samarbete, 

Alliansen, och kritiserar samtidigt oppositionen och menar att de inte har en bra 

verklighetsuppfattning och att de i samhällsdebatten lovar saker endast för att det låter bra. 

Vid ett tillfälle säger han: 

«Det finns ingen samlad opposition i Sverige. Det finns ingen ambition att tillsammans, baserat på 

genomarbetade förslag, ta ansvar för Sverige» 

Håkan Juholt har andra anförandet i debatten och inleder direkt med anti-politik i sin retorik. 

Han kritiserar Moderaterna och statsministern för att inte ta tillvara på den offentliga 

sektorn/verksamheten i Sverige och menar att man privatiserar det som medborgarna 

omsorgsfullt sparat ihop pengar till. Vid ett tillfälle kritiserar han direkt Reinfeldt då han i sin 

fråga säger: 

«Vem gav dig, Fredrik Reinfeldt, och Moderata samlingspartiet detta mandat att inte bara sälja ut det som vi ägt 

tillsammans utan att slumpa och rea bort det? Vem gav dig beställningen?» 

Reinfeldt svarar på detta och kritiserar även han direkt genom att säga: 

«I frånvaro av egna förslag och en sammanhållen politik ersätter man det med ett högt tonläge och en karikatyr 

av samhällsutvecklingen som inte är korrekt.»  

Under hela sitt svar kritiserar han Juholt för att inte ge något underlag till sina argument utan 

endast använder sig av ett högt tonläge och visar populistisk retorik med anti-politik.  

Juholt svarar på statsministerns anförande och använder liknande argument som tidigare till 

hur regeringen ”rear” ut offentliga institutioner. Samtidigt refererar han mycket till folket och 

visar på tunn populism då han använder termer som medborgarna, skattebetalarna, vi 

tillsammans och våra gemensamma tillgångar.  

Jimmie Åkesson är nästa man ut på anförandelistan. Hans fråga till statsministern är om han 

förstår att folk är rädda för att förlora jobben i krisen. Han refererar mycket till folket då han 

talar om deras oro, som att det är han som vet bäst vad människor känner.  

«Människor är oroliga för att förlora jobben med allt vad det innebär.» 

Reinfeldt svarar på Åkessons frågor men använder sig inte utav någon populism. Debatten 

fortsätter i det spåret och den tydligaste populismen man stöter på är anti-politik, då partierna 

kritiserar varandras politik och lagförslag. Samtidigt är det värt att påpeka att anti-politik 
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ensamt inte är särskilt populistiskt i sig, om man saknar de andra två kriterierna Jagers och 

Walgrave har om populism som kommunikationsstrategi. 

Anförande 78 har Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet och det Åkesson vill ta upp med 

henne i debatten är Centerpartiets tro på ökad invandring. Enligt Jagers & Walgrave betyder 

populism att man ser uteslutande på olika folkgrupper och att de är en börda för samhället
29

 

och det gör Åkesson i sin argumentation mot en ökad invandring i Sverige. Han hävdar att 

ökad invandring leder till större konkurrens om de få jobben som finns i Sverige där 

arbetslösheten är såpass hög redan med den befolkning vi redan har. 

«Mitt parti har en annan uppfattning i frågan, inte därför att vi är motståndare till invandring utan därför att vi är 

motståndare till en alldeles för stor invandring eftersom det skapar problem.» 

Anförande 91 är det Åkesson som har och för en lång argumentation om kriminaliteten i 

Malmö. För att ta upp Jagers och Walgrave igen så menar de att populism med uteslutning av 

vissa grupper inte bara syftar på invandrare utan också kriminella. Åkesson lägger stor vikt i 

hans anförande vid att lägga fram bördan de kriminella i Malmö står för.  

«Man tar sig för pannan. Det här är fullständigt bisarrt. Man tror knappt att det är sant. Först tar kriminella 

makten över gator och torg, och sedan ska man låta dem dela ut brev, paket och värdehandlingar. Samhället 

kapitulerar fullständigt» 

Åkesson nämner en del åtgärder som man skall ta för att motverka brottsligheten i Malmö och 

övriga Sverige varav en är utvisning av kriminella invandrare. Här ser man tecken på 

populism med utelämnandet av vissa folkgrupper där man vill få bort dem från territoriet.  

« Det är ni, Göran Hägglund, som tillsammans med de övriga partierna i sjuklövern i denna församling skapat 

det här samhället, skapat ett splittrat och segregerat vi-och-de-samhälle. Jag är den ende som talar om det ur det 

perspektivet. Jag är den ende som vill göra någonting åt den situationen. Ni övriga vill fortsätta att driva samma 

politik. Du och din regering, Göran Hägglund, vill till och med förvärra situationen genom ytterligare 

invandring, genom ytterligare mångkultur, genom diskriminerande åtgärder gentemot svenskar, där man positivt 

särbehandlar invandrare, betalar deras löner och så vidare och skapar skattefria zoner för invandrartäta områden. 

Det är ingen politik för att hålla ihop Sverige. Det är att fortsätta med splittringspolitiken.» 

I ovanstående citat ser man tecken på stark anti-politik då Åkesson kritiserar hela riksdagen 

samtidigt som man ser tunn populism då han sätter sig emot etablissemanget och refererar till 

folket, det framkommer som att det endast är han som står på folkets sida. Slutligen ser man 

                                                             
29 Jagers, J & Walgrave, S. 2006: 319 
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uteslutning av folkgrupper eftersom han ser att Sverige har det bättre om man inte tar in 

invandrare i landet.  

Det är av vikt att poängtera att när man fann att Vlaams Blok var mer populistiska än de andra 

belgiska partierna var det för att de visade tecken på alla tre kriterier för populism framtaget 

av Jagers och Walgrave. Detta ska man ha i åtanke när Sverigedemokraterna i den här 

debatten ensamma använder den här tredje formen av populism.  

4.2 Fråga två: Förekommer populism som kommunikationsstrategi i större utsträckning 

hos Sverigedemokraterna?  

 

Som diskuterats tidigare går tunn och tjock populism att skilja på och mäta. I den belgiska 

studien uppfyllde endast partiet Vlaams Blok alla tre kriterier för populism och givet det 

empiriska resultatet är det av relevans att ge svar på frågan om det förekommer populism i 

större utsträckning hos Sverigedemokraterna än hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
30

. 

Det är avgörande att se om deras teori stämmer genom att undersöka Sverigedemokraterna i 

relation till de andra två partierna.  

Överlag finner man populistisk retorik i alla tre partier. Alla refererar till folket, ofta genom 

bestämd artikel såsom skattebetalarna och medborgarna, och alla använder sig utav anti-

etablissemang. Värt att poängtera är att kritik mot andra partier eller ledare inte har något 

specifikt populistisk över sig om det inte finns en relation med de andra kriterierna.
31

 Att 

kritisera sina motståndare hör till vanligheterna i den politiska debatten. Det är därför viktigt 

att understryka att tunn och tjock populism med en viss form av uteslutning av vissa grupper 

är den formen av populism som Jagers och Walgrave menar skiljer sig från andra populistiska 

tilltal som traditionella partier kan anamma. 
32

  

Nedan följer en överblickande analys för varje parti där de båda talen för respektive parti tas 

upp.  

Håkan Juholt refererar mycket till folket i sina två tal samtidigt som man ser anti-

etablissemang med nästan enbart anti-politik eftersom han kritiserar regeringen. Även om det 

är tecken på populistisk retorik är det av relevans att se till att kritik i sig, inte är populistiskt. 

Socialdemokraterna är i opposition men har bytt partiledare från Håkan Juholt till Stefan 

                                                             
30 Jagers, J. Walgrave, S. 2006: 328-332 
31 Ibid, s. 329 
32 Ibid, s. 325 
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Löfven därför är det värt att poängtera att det är osäkert hur retoriken ser ut idag eftersom den 

här uppsatsen tar upp Juholt, eftersom det fanns mer material.  

Fredrik Reinfeldt refererar ganska sällan till folket i förhållande till Juholt men använder även 

han anti-etablissemang med anti-politik eftersom han för kritik mot Socialdemokraterna och 

deras politik. Något som diskuteras i Jagers och Walgraves text är huruvida typen av 

populism tillämpat av politiska ledare hör ihop med deras politiska ställning, är man ett 

oppositionsparti är det mer troligt att man tillämpar populistisk retorik. Eftersom Reinfeldt är 

styrande och hans parti sitter i regeringen kan det vara så att han använder sig utav mindre 

populistisk retorik för han redan hör till etablissemanget och inte är i opposition. 

Sverigedemokraterna refererar inte mer till folket än de andra men skiljer sig i frågan om anti-

etablissemang. Både Moderaterna och Socialdemokraterna får kritik utav Åkesson. Där hans 

retorik skiljer sig från de två andra är graden på hans populistiska retorik. Vid varsitt tillfälle i 

de två talen kritiserar han mer än bara en grupp. Exempelvis i första talet tar han upp en större 

grupp som kritiserat honom när han säger: våra beklagare vilket i stort betyder alla de som 

kritiserat Sverigedemokraterna och deras politik och sett till Jagers och Walgraves 

intensitetsskala på tjock populism ligger de nära nummer fem på anti-politik. Man finner 

samma resultat i det andra talet där Åkesson använder sig utav anti-media och ligger på den 

högsta graden eftersom han kritiserar media i sin helhet.  

Sammanfattningsvis kan man här säga att alla tre partier använder sig utav både tunn och 

tjock populism men Sverigedemokraterna skiljer sig från de andra två genom att de använder 

starkare former av anti-etablissemang i sin retorik.  

Värt att poängtera åter igen är att populismen hos Vlaams Blok var mer utmärkande och 

starkare än de andra belgiska partierna för den innehöll uteslutning av folkgrupper. Det här 

tredje kriteriet finner man i den andra Riksdagsdebatten (2011/12) som jag undersökt. Detta 

ser man när Åkesson talar om invandring och kriminella som han gör både med Annie Lööf 

där han menar att för hög invandring är en börda för samhället och i sitt eget anförande då han 

menar att kriminella (både svenska och invandrare) är en börda och skapar oro i samhället och 

avslutar med att hävda att man skall utvisa kriminella invandrare. Jag har tidigare poängterat 

att kritik i en debatt inte är särskilt ovanligt och därför är det mer avgörande då 

Sverigedemokraterna visar både på tunn och tjock populism samtidigt som han talar om 

uteslutning av vissa grupper.  
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Jagers och Walgrave hävdar att de tre kriterierna för populism är associerade och tunn och 

tjock populism går hand i hand. De menar att partier som ofta refererar till folket är negativa 

till etablissemanget och ser uteslutande på vissa grupper
33

.  

För att svara på frågan om Sverigedemokraterna använder sig av populistisk retorik i större 

utsträckning än Socialdemokraterna och Moderaterna är svaret ja, givet det empiriska 

resultatet även om materialet är relativt tunt. Värt att poängtera igen är Jagers och Walgraves 

teori om att partier i opposition är mer populistiska vilket de kommit fram till då Vlaams Blok 

är helt exkluderade från inflytande i belgiskt politiskt beslutsfattande och därför inte är ett 

traditionellt parti i opposition och en faktor till varför de är mer populistiska.
34

 

Jag vill ändå argumentera för att finns det anledning att hävda att det svenska fallet skiller sig 

från det belgiska av den anledningen att Sverigedemokraterna är i opposition och hör inte till 

något utav de två blocken, men har samtidigt 20 mandat i riksdagen och kan påverka i 

röstningar där Vlaams Blok inte har den möjligheten. Hade Sverigedemokraterna varit i lika 

stort utanförskap som Vlaams Blok hade de båda fallen haft samma förutsättningar och 

därmed högre sannolikhet att resultaten hade liknat varandra.  

Slutsatser 

 

För att uppfylla kraven på populism som kommunikationsstrategi redovisades inledningsvis 

att den kräver att man refererar till folket, använder sig utav anti-etablissemang i olika former 

och ser uteslutande på vissa folkgrupper. Min ambition var att undersöka Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för att se om det gick att finna tecken på 

populism som kommunikationsstrategi i deras retorik. Givet det empiriska resultatet finner 

man att det går att stärka Jagers och Walgraves teori om populism som 

kommunikationsstrategi. De tre partiledare jag studerat använder sig utav populism, både tunn 

och tjock sådan i olika grad. I uppsatsen ägnas även en fråga till att se om 

Sverigedemokraterna är mer populistiska i sitt tilltal genom att jämföra de tre partierna.  

Den största skillnaden mellan partierna är vid Jagers och Walgraves tredje kriterium, 

nämligen den om uteslutning av vissa grupper, där Sverigedemokraterna använder sådan 

retorik och de andra partierna helt saknar det. Att man inte finner lika många exempel på det 

                                                             
33 Jagers, J & Walgrave, S 2006: 335 
34 Ibid, s. 336 
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tredje kriteriet för populism som de andra två, kan bero på att den offentliga debatten är mer 

diskret. Däremot är det värt att poängtera att Sverigedemokraterna är de enda som ser negativt 

mot vissa grupper och talar om att få bort dem från samhället (exempelvis kriminella 

invandrare som Åkesson tar upp i den andra riksdagsdebatten). Vidare är det överlag 

skillnader i hur man talar om folket. Socialdemokraterna och Moderaterna är mycket positiva 

till människor och talar varmt om dem samtidigt som Sverigedemokraterna inte upphöjer 

folket på samma sätt. De är snarare likgiltiga, om det inte handlar om deras egna väljare som 

hela Jimmie Åkessons tal är riktat till (Landsdagarna 2011).   

Det är värt att poängtera att resultatet kunde varit olika beroende på vilket material som 

undersöktes, tidsperiod och beroende på partiernas politiska ställning. Materialet är tunt i 

jämförelse med den belgiska studien och en viktig faktor är den politiska debattens speciella 

särdrag. Talen är skrivna i förväg, antingen av partiledare eller med hjälp av talskrivare, och 

debatterna hålls i den parlamentariska arenan. Att Sverigedemokraterna skulle uttrycka en 

tydlig uteslutning av folkgrupper i offentliga sammanhang är relativt osannolikt. Givet att 

Sverigedemokraterna upplever sin första mandatperiod hade en analys på en längre tidsperiod 

gett ett annorlunda resultat. Dessutom är deras politiska ställning för första gången annorlunda 

sedan partiet grundades (1988) och hade i enlighet med Jagers och Walgraves teori varit 

betydligt mer populistiska eftersom de både hade stått i opposition och varit 

utomparlamentariska utan inflytande i politiken.  

Då jag i uppsatsen tidigare argumenterat för att jag inte sökt vare sig trender eller tendenser i 

partiledarnas tal är det värt att i det här avsnittet reflektera kring traditioner i svensk politisk 

debatt. Jag menar att resultatet skiljer sig från det belgiska givet att deras traditioner och vanor 

är olika och att det kan vara så att den svenska politiska debatten är utmärkande i att vara 

återhållsam. Det kan också vara så att det inte har någonting med traditioner att göra utan bara 

handlar om att den politiska debatten just sker i ett offentligt rum och inte vill vara 

utmärkande och chockerande.  

Det är av vikt att poängtera att även om alla tre partier är populistiska och använder sig 

mycket av anti-politik handlar det i Socialdemokraternas och Moderaternas fall snarare om att 

kritisera varandra. Vid upprepade tillfällen i min resultatdel syns anti-politik där det ena 

partiet kritiserar det andra vilket kan ha sin orsak i att de är varandras största motståndare. Än 

en gång söker inte uppsatsen trender eller tendenser men det är värt att reflektera kring hur 
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”genuin” populismen verkligen är eller om kritiken dem emellan snarare är typiskt för deras 

ställning till varandra. 

Något som man finner mycket tydliga bevis på är Jagers och Walgraves teori om att man som 

oppositionsparti är mer populistisk då anti-etablissemangsretorik kommer fram tydligare 

eftersom man står utanför den. Rent konkret är det skillnad på att vara regeringsparti och inte. 

Resultatet visar att Reinfeldt inte sätter sig emot etablissemanget på samma sätt, för han är en 

del utav det.  

Givet att Jagers och Walgrave redovisat tre kriterier för populism som retorik är det intressant 

att se dem tillsammans och åtskiljda. Att Vlaams Blok använder alla tre kriterier i sin retorik 

gör dem mer populistiska, detta argumenteras väl för i deras arbete.
35

 Det stämmer även i det 

svenska fallet där vi sett att Sverigedemokraterna också använder alla tre kriterierna i sin 

retorik, men i mindre utsträckning än partiet Vlaams Blok. Jag anser det viktigt att inte 

glömma att Jagers och Walgrave också argumenterar för att alla partier är mer eller mindre 

populistiska eftersom alla visar något utav de tre kriterierna i deras retorik. Det resultat jag 

arbetat fram visar att även detta stämmer på det svenska fallet, alla partiledarna visar 

populistisk retorik i varierande utsträckning där Sverigedemokraterna gör det lite mer. 

Därmed svarar det på mitt syfte- om populism som kommunikationsstrategi förekommer i 

svenska politiska partier och om det finns mer hos Sverigedemokraterna än andra svenska 

partier, resultatet visar att så är fallet.  
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