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Abstrakt 

 
Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska 

retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom 

politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas 

vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring 

ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där 

invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. 

Detta sker genom att två tal utförda av Sverigedemokraternas Richard Jomshof 

undersöks med hjälp av retorikanalys, de argument som läggs blir nedbrutna till dess 

logik, dess känslomässiga faktor och elementet av karaktär, för att avgöra hur 

argumentationen sker. 

Retoriken som går att se både i bägge talen och undersökningen med hjälp av 

retorikanalys analyseras sedan utifrån den övergripande definition av politisk populism 

som Paul Taggart föreslår i Christian Anderssons bok, Populism. Detta i syfte att 

avgöra huruvida Sverigedemokraternas retoriska budskap har inslag av populism i dess 

argumentation och förhållningssätt, som kan ha ärvts från dess föregångande rörelse, 

Besvara Sverige Svenskt. 

Sverigedemokraterna argumenterar med en variation av logik, känslomässig 

reaktion (ofta rädsla och oro) och karaktär (positiv i en svensk kontext, negativ 

gällandes islam). Fokuset ligger ofta på terror och förtryck i dess olika former. 

Sverigedemokraterna har flertal element som stämmer överens med vissa punkter i det 

utvalda populistiska ramverket, men de utvalda talen berör inte alla punkter vilket inte 

ger ett fullkomligt svar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Sverigedemokraterna har en historik av opposition till invandring samt vad många 

uppfattar som en inställning av ’vi-mot-dem’ åsikter. I det nutida politiska klimatet 

åtnjuter de dock, trots detta, ökande stöd från väljare, medan de än aktivt behandlar 

invandringsfrågan och problematiserar flertal frågor kring islam som en religion. Kan 

denna framgång attribueras till en populistisk rörelse som lyckats beröra folkets oro och 

vilja, eller har Sverigedemokraterna lämnat sina rötter inom rörelser som den 

nationalistiska BSS för att då vinna genuint politiskt stöd i sina frågor? Funderingar 

som dessa är vad som grundar denna undersökning om Sverigedemokraternas islam-

retorik. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur islam framställs retoriskt inom 

SD:s politik. För att avgränsa forskningsfältet ska undersökningen främst fokusera på 

Sverigedemokraternas retorik i politisk debatt kring islam, via retorisk analys av verbal 

debatt kontextualiserad med historisk bakgrund på partiet, och ett populistisk teoretiskt 

perspektiv. Genom denna efterforskning ska de argument Sverigedemokraterna 

använder mot islam brytas ner till dess beståndsdelar och analyseras huruvida de är 

hållbara. Sedan granskas om de stämmer överens med populismens ramverk. Detta för 

att efterforska den bild av islam Sverigedemokraterna målar upp i politisk kontext, samt 

diskutera anklagelser mot Sverigedemokraterna av att vara populistiska, baserat på hur 

de förhåller sig till detta ämne. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur framställs islam och muslimer retoriskt inom verbal debatt i 

Sverigedemokraternas politik? 

2. Vilka retoriska strategier används? 

3. Innehåller debatterna tecken på populism?   
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1.4 Definitioner 

 

Verbal debatt: Inom denna uppsats kommer debatt diskuteras omgående i kontexten 

av specifikt muntlig debatt, då detta är fokus på efterforskningen. För att då förhindra 

undvika förvirring med den allmänna användningen av termen “debatt” (refererades till 

skriven som såväl muntlig argumentation, men även den abstrakta övergripande 

argumentation en grupp eller individ kan utöva i överlag) kommer därav fortgående 

termen “verbal debatt” användas i dessa sammanhang. 

Retorikanalys: En metod varvid tal bryts ner i argument och stödargument, som sedan 

analyseras baserat på logisk argumentation, känslomässig manipulation (patos) och 

försök till att vinna förtroende via smicker eller hänvisande till expertis eller karaktär 

(etos). Detta diskuteras vidare under metod och material. 

Populism: Populism är ett komplicerat begrepp som kan förstås på olika sätt beroende 

på i vilket kontext det används. Denna undersökning fokuserar på den politiska 

definitionen av begreppet som formulerats av Paul Taggart. Taggart beskriver populism 

inom politik som en rörelse förlitandes på folkets vilja, med ett högt värnande för det 

egna folkets traditioner samt en flexibel avsaknad av principer och ståndpunkter, som 

gör det enkelt at anpassas. Detta beskrivs vidare under teori-kapitlet. 

SD: Förkortning för ”Sverigedemokraterna”, som används fortgående hädanefter i 

texten. 

 

1.5 Metod och material 

 

Material 

 

Materialet för undersökningen består av två inspelade verbala debatter emellan först 

SD:s riksdagsledamot Richard Jomshof och dåvarande kultur- och demokratiminister 

Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet, angående böneutropstillstånd i Växjö. Den andra 

debatten involverar återigen Richards Jomshof, men även Socialdemokraternas Mona 

Sahlin (dåvarande samordnare mot våldsbejakande extremism) och en professor inom 

islamsk teologi och filosofi från Uppsala universitet vid namn Mohammad 

Fazlhashemi, gällande terrordådet utfört i Frankrike emot tidning Charlie Hebdo. Dessa 

blev utvalda för deras gemensamma talare, från SD:s sida, men starkt varierande 

omständigheter, såsom publik, motståndare, ämne och situation – en live-debatt i 

kontrast till ett förberett tal – bägge funna med sökorden “Sverigedemokraterna” + 

“Islam” på YouTube.com. 

 

 

Metod 

 

Denna undersökning kommer använda metoden kallad “retorikanalys”. Denna kommer 

appliceras på två utvalda verbala debatter med fokus på ämnet islam. Denna metodologi 

fokuserar på det kommunikativa aspektet av tal, och syftar till att analysera denna 
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aspekt genom att reducera ett tal ner till dess grundläggande beståndsdelar och sedan 

analysera dessa, som beskrivit i Bo Renbergs Retorikanalys: en introduktion (2007). 

Fokus ligger på att först definiera vad vilken för typ av tal det är handlar om, 

samt den samhälleliga kontexten kring talet, följt samt av talets disposition såsom 

inledning, presentation av tes och även den existerande bakgrunden till talets ämne. 

Därefter analyseras typerna av argument som läggs fram, inklusive hållbarhet, ordning 

och tekniker som används för att övertyga mottagaren (eller mottagarna). Slutligen 

analyseras talets stilistiska nivå, såsom det språk som används och hur språkets 

användning kan ha potentiella baktankar. Fördelen med denna typ av analys är att den 

utgår ifrån mottagarperspektivet och ämnar sig därför väl till analys av inspelade tal och 

argumentationer. 

Retorikanalys kommer här appliceras på två separata tal utförda av SD:s 

riksdagsledamot Richard Jomshof – varav en av dem sker i riksdagen, och en är en live-

sändning från SVT med flertal deltagare. Följande förklaras vidare hur argument 

analyseras i detalj, enligt Retorikanalys. 

 

Argument och stödargument 

 

I debatt eller tal som syftar till att leverera ett meddelande eller åstadkomma ett syfte 

(exempelvis att införskaffa väljare inför ett val, protestera emot en organisation, eller 

debattera en samhällsfråga) så behöver publiken vinnas över till talarens sida. Detta 

sker via huvudargument som beskriver huvudsakliga punkter talaren vill leverera till 

dennes lyssnare (ex: hen är en dålig kandidat och bör inte röstas på). Dessa 

huvudargument kommunicerar nyckelpunkter av talet, dess väsentliga budskap. 

Renberg menar dock att ett argument är sannolikt eller hållbart när det överensstämmer 

med vår uppfattning om verkligheten eller genom bevisföring och argumentation 

(Renberg 2007, s.29). Det innebär att för att argumenten ska ha någon effekt måste den 

ge intryck av sanning. För att ett argument ska stärkas behövs det då enligt 

retorikanalys huvudargument, men även stödargument. 

Dessa stödargument hjälper till att skapa denna legitimitet i huvudargumentet. 

Om huvudargumentet är som ovan att ”hen är en dålig kandidat och bör inte röstas på”, 

kan stödargument inkludera fakta såsom sagda kandidats tidigare bristande ledarskap, 

huruvida denne har en historia av kriminalitet, eller ifrågasättande av dennes karaktär 

på andra skäl. Det finns flertal olika sätt argument kan skapas och utnyttjas för att nå 

denna effekt att övertyga individer, enligt retorikanalys, varav tre primära metoder är 

som etos, logos och patos. För att få en tydlig uppfattning om argumentens styrka bör 

man undersöka dess relevans och styrka. 

I essens, som Renberg nämner i Retorikanalys är retorikens yttersta mål att 

övertyga. Detta sker genom en specifik tes, det vill säga en åsikt som sändaren vill att 

mottagarens skall göra till sin. En tes är oftast handlingsinriktad men kan även vara 

formulerad som ett påstående. (Renberg 2007, s.30). 

 

Etos, logos och patos 
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Alla former av argumentation eller tal med syfte att vädja om en sidas synvinkel är 

grundade i vad som kan beskrivas som tre grundläggande byggstenar, som förser 

argumenten och tal med legitimitet via ett antal tekniker. Dessa är etos, patos och logos, 

daterade tillbaka till antikens Grekland.  

Etos är användandet av talarens karisma, personlighet och trovärdighet för att 

förse dennes ord med en inneboende korrekthet och göra publiken mottaglig. Ett 

effektivt sätt att övertyga är att skapa en kollektiv vi-känsla och utnyttja fördomar mot 

andra individer eller grupper (Renberg 2007, ss.27–28). Politiker utnyttjar dessa vi-och-

dom attityder, genom att politikern då presenterar sig som en av “oss” (den utvalda 

demografin) och blir därav pålitlig. I kontrast är förtal eller liknande former av 

smutskastning en metod att försvaga etos hos andra talare, förutsatt att de påståenden 

som sprids stämmer med publikens världsbild och då ses som trovärdiga. I analys av 

etos är det skapandet av grupperingar och anfall på karaktär som är i fokus.  

Logos är den logik som argumentationen presenterar, huruvida det som sägs är i 

överenskommelse med lyssnarens verklighetsuppfattning. Det vill säga om 

argumenteringen riktar sig till förnuftet eller vårt logiska tänkande brukar man tala om 

logosargument. Det innebär att det bör finnas tillräckligt med kontrollerade fakta, som 

till exempel vetenskapliga undersökningar eller statistik (Renberg 2007, ss.33–36).  Det 

inkluderar även de tekniska aspekterna av argumentation såsom ordval och struktur av 

argumenten.  I analysen av logos är det då styrkan i påståenden gjorda under talet som 

kommer diskuteras, och om de har stöd i fakta, separat från den emotionella responsen 

de kan väcka. 

Patos är i sin tur denna känslomässiga respons som argumentationen väcker 

bland lyssnarna, både av positiv eller negativ natur. Detta inkluderar känslor som 

glädje, hopp och lycka, men även negativa reaktioner såsom fruktan, vrede och sorg 

(Renberg 2007, s.29). Talaren kan även referera till känslosamma situationer som vi lätt 

kan känna igen oss i. (Mral, Gelang & Bröms 2016, ss.38–39). Denna typ av 

argumentations-grund är vanligt sedd inom politiska sammanhang och är därför av 

ytterligare vikt, då debatter och diskussioner av religiös natur bär med sig en väldigt 

personlig (och därav emotionell) investering. 

 

1.6 Disposition 

 

Denna uppsats är uppdelad i 6 olika avsnitt. Först är inledningen som berör bakgrund, 

samt tidigare forskning inom fältet där en gällandes forskningsämnet, frågeställningarna 

som fungerar agerar som utgångspunkt, en diskussion kring nödvändiga definitioner, 

samt det utvalda material, metod och teoretiskt perspektiv som utnyttjas. Avsnitt 2 

skapar en utgångspunkt för ämnet genom först att beskriva partiets relevanta historik, 

hur det skapades och vilka samt skapade det. Senare presenteras det utvalda materialet, 

i formen av transkriberade verbala debatter med SD:s Richard Jomshof som undersöks 

genom retorikanalys. I avsnitt 3 granskas den retorik presenterad av SD genom det 

valda teoretiska perspektivet; Paul Taggarts ramverk för politisk populism, samt 

besvaras frågeställningarna i detalj. Avsnitt 4 diskuterar resultaten till undersökningen, 

och relaterar dessa till den tidigare forskningen och bakgrunden till partiet presenterat i 
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avsnitt 2.1. Slutligen berör avsnitt 5 slutsats och framtida forskning, följt av 

källförteckning och transkriberade bilagor till respektive verbal debatt. 

 

1.7. Avgränsningar  

 

Ämnet fokuserar just på Sverigedemokraternas politiska retorik kring islam, då 

det är ett ämne ofta berörs i sammanhanget av invandringspolitiken i nutida Sverige, ett 

ämne SD har starka åsikter om som belyses återkommande gånger. Populismens fokus 

framkommer då SD historiskt haft ett rykte om att vara populistiska, och en fråga som 

gränsar på invandringspolitik i en tid där det är en av kärnpunkterna i politiska val 

skapar en möjlighet att undersöka detta rykte. Då bägge talen är utförda av SD:s talman 

Richard Jomshof blir detta vidare en avgränsning, och förenklar jämförelsearbetet av de 

två talen (då en gemensam talare eliminerar faktorer såsom olika persona eller 

erfarenheter). 

 

1.8. Tidigare forskning 

 

Simon Oja har skrivit en avhandling Sverigedemokraternas budskap 2005-2010: 

En retorisk studie av ett annorlunda parti, där han analyserat hur SD uppfattades, hur 

deras kommunikation såg ut samt hur vilka kommunikativa och argumentativa 

strategier partiet tillämpade. Oja menar att det som gör SD till ett radikalt annorlunda 

parti än övriga partier är innehållet i dess beskrivningar. Invandringen utgör i den 

sverigedemokratiska analysen det så kallade “stora hotet” mot “vårt” samhälle. Exakt 

vad eller vilka som inkluderas i invandringen är dock långt ifrån alltid tydligt, men som 

det lyfts fram i Ojas undersökning och även vår analys, är att det i förlängningen är 

muslimer. Hotet eller faran är inte alltid så uppenbart dock är det ständigt närvarande, 

på så sätt beskrivs samhället som hotat och närmast under attack (Oja 2015, ss.224–

225). 

I SD-Kuriren 2006, framställs muslimer i flera bilder som påfallande 

våldsbenägna och aggressiva. Bilder är inte bara att de muslimer utgör “de andra” i 

kontrast till den kristna, de är även våldsamma vilket kan ses som en egenskap 

tillskriven muslimerna i deras roll som “de andra” (Oja 2015, ss.222). Oja belyser att 

SD använder sig av till exempel hotbilder i sin kommunikation, dock finns det inte 

någon absolut mening, det är konstruktioner. Detta innebär att “hot” inte finns utan 

människan uppfattar dem, formulerar dem och förmedlar dem till andra i form av till 

exempel hotbilder eller genom retoriska tekniker (såsom etos, patos, logos). Ett hot som 

är upplevt och konstruerat, är en normativ handling och därav har man värderat och valt 

det för att förmedla ett specifikt budskap (Oja 2015, ss.224–225). 

  

• En ansvarsfull invandringspolitik 

• Familjen är hjärtats fosterland  

• Låt Sverige förbli Sverige! 
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Det går till exempel att se i valtidningen från 2006 en punktlista av SD (ovan) och som 

även Oja tar del av i sin avhandling. Detta är något som genomsyrar de verbala 

debatterna som vi har analyserat. Oja menar att punkterna visar att de nästan 

genomgående anspelar på osäkerhet eller hot, finns det inte en osäkerhet eller ett hot är 

svårt att se behovet av trygghet. I avhandlingen klarläggs det även att SD vill framställa 

partiet som ansvarstagande, ett indirekt påstående om att övriga partier inte göra och 

därmed betraktas som ett hot. På samma sätt förhåller sig SD med punkten “En 

ansvarsfull invandringspolitik” indirekt att SD:s politik är ansvarsfullt och att rådande 

politik är icke-ansvarsfull, därav är ett hot mot Sverige. Oja belyser även att rubriken 

som är avvikande är “Familjen är hjärtats fosterland” och “Låt Sverige förbli Sverige!” 

utgår emellertid ur ett annat perspektiv, nämligen att de har sitt ursprung i SD:s historia 

“Bevara Sverige Svenskt” och “Sverige åt Svenskarna”. Båda var vanliga formuleringar 

på SD:s klistermärken under 80-talet och under 90-talet (Oja 2015, ss.229–231). 

Vidare så har Ann-Cathrine Jungar, en docent inom statsvetenskap, skrivit om 

de partiinterna problem SD haft med extremism. I sin rapport Populism i Norden 

skriver hon om hur partiledaren Jimmy Åkesson i rollen av ledarskap tvingats ta en 

stark ställning emot uttryck för ”extremister, rasister [och] rättshaverister” m.m. (Jungar 

2017, ss.55–56). Detta då i syfte att städa upp partiets rykte efter att det blivit uteslutet 

ur svenskt parlament, och vinna röst-förtroende genom att ta avstånd från sitt förflutna. 

Att detta är en nödvändighet förblir dock ett tecken på att SD som parti antingen 

fungerar som en grogrund eller en attraktion, för individer med åsikter som kan 

associeras som högerextrema – en gruppering som populism tilltalar väl. SD har även 

legat i konflikt med sitt egna ungdomsförbund (SDU) över SDU:s kopplingar till 

radikala högerpartier i Europa och även kopplingar till den nyfascistiska identitära 

rörelsen. Detta tyder på att problemet inte bara ligger internt inom specifikt SD som 

parti, utan denna attraktion till radikala höger-element går även att spåra i 

ungdomsförbundet som delar deras åsikter och politiska ståndpunkter. 

Jungar påpekar dock även att SD:s isolering från parlamentet innebar att de fick 

de facto monopol på den invandringskritiska ståndpunkten, då andra partier tog avstånd 

därifrån – med sannolikhet på grund av dess anknytningar till nationalistiska rörelser i 

dess olika slag. Denna martyrdom och lojaliteten av SD:s röstare fungerade att stötta 

upp partiet och förbli med dem trots sagda isolering (Jungar, 2017, ss.86–87). 

 

1.9. Teori 

 

Populism 

 

I denna analys kommer det teoretiska ramverket av populism användas för att se över 

de argument och påståenden som uttalas kring islam. Retorikanalys är här ett 

bidragande redskap då det bidrar till att bryta ner argumenten till typer och metoder, 

som då kan tolkas via populismens perspektiv.  

Det är viktigt att notera att populism som begrepp har en varierande innebörd 

och färgning i vardagligt samhälle respektive samhällsvetenskapen. Även i 

samhällsvetenskaplig kontext beskrivs populism som återkommande svår att singulärt 
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definiera, men här kommer Paul Taggarts bild av populism vara i fokus. Han betonar 

även svårigheten i att skapa en generaliserad definition av konceptet men förser ett 

antal teman som fungerar som en användbar referenspunkt (Andersson 2009, ss.17–18). 

 

• En fientlighet mot representativ demokrati.  

• En identifikation med ett idealiserat hjärteland inom det samhälle som 

populismen tillhör. 

• En ideologi som saknar egna grundläggande värden. 

• En kraftfull reaktion på en utbredd känsla av kris. 

• Grundläggande dilemman som gör att populismen själv sätter gränser för sin 

expansion. 

• En anpassning till omgivningens “färger”, populismen som kameleont. 

 

Under de senaste årtiondena har populismen återupptäckts inom vetenskaplig forskning 

och journalistiska analyser. Paul Taggart definierar begreppet populism som en 

“politisk stil” (andra definition existerar även; Weylands “politisk strategi”, Canovans 

“tunn ideologi” och Stanleys “politisk kommunikation” (Jungar 2010, s.204). Jungar 

belyser i boken Politik, protest, populism - deltagande på nya villkor att det förts även 

kritik mot populism, som ett relevant samhällsvetenskapligt begrepp grundad utifrån en 

klassisk syn på begreppsmässig kategorisering. Kritiken mot populismen har även varit 

att det finns så många olikartade politiska företeelser som trängs under populismens 

breda fack, därav blir begreppet populism obrukbart och bör ersättas med andra 

avgränsade mindre laddade begrepp, understryker Jungar. Viss forskningen kring de 

politiska partierna som kallas “populistiska” har då utgått ifrån eller utvecklat en annan 

terminologi, dels för att undvika populism-begreppets vaghet men även för att 

intresseområdet är en aning begränsat i vissa avseenden inom politiska partier (Jungar 

2010, ss.204–205).  

En representativ demokrati i detta sammanhang, beskriver Andersson som ett 

samhälle där medborgare med återkommande sekretesskyddade och fria val väljer ut 

sina egna politiska representanter - och då även kan, genom möjligt omval av 

kandidater, främja att de vallöften som ges uppehålls. Hotet en populistisk rörelse utgör 

emot representativ demokrati anses vara en konsekvens av att populistiska rörelser 

egentligen inte vill beblanda sig in i politik, utan snarare blir tvingade att arbeta inom 

system för att åstadkomma dess mål. Utvändigt så sker detta genom att ett populistiskt 

parti riktar sig mot folket, lyftandes upp dess vilja som ett s.k. “sunt förnuft” och 

förkastades idéer eller tankar som upplevs “främmande.”  

 Det är här termen “hjärtelandet” kommer in - en idealiserad bild av det egna 

landet och folket, hjärtelandet är ett förskönande av “vi” bilden som målas upp i en “vi 

mot dom” situation, när “dom” i detta fall representerar de främmande åsikter som 

populismen vill motarbeta. I stöd till detta beskrivs även populismen som en kameleont 

- att en populistisk grupp saknar fastslagna värderingar eller politiska ideologier utan 

kan istället anpassa sin retorik för att bäst utföra sina mål, vilket slutligen lämnar starka 

möjligheter till att kapitulera på en förändrande samhällssituation. 
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I kapitlet Högerpopulism: ett växande politiskt fenomen i boken Politik, protest, 

populism- deltagande på nya villkor (Ekman & Linde 2010) belyser Anders Widfeldt i 

om den återkommande diskussionen kring invandringskritiska partier och deras 

kollektiva beteckning. Det finns ett överflöd av olika inriktningar, som till exempel 

högerradikala, högerextrema, högerpopulistiska, ytter höger eller far right. Numera 

används beteckningen högerpopulistiska partier alternativt högerpopulism. Widfeldt 

understryker även att vara till höger i till exempel ekonomiska avseenden behöver inte 

innebära att man är i sociokulturellt avseende och vice och versa. Ett högerparti är ett 

parti som står till höger på den dimensionen man själv prioriterar, således finns det 

olika sätt att vara höger (Widfeldt 2010, s.159).  

Widfeldt belyser att det danska folkpartiet är ett exempel på ett 

högerpopulistiskt parti. Danmark efterfrågar på en stramare invandringspolitik och detta 

tyder på att den politik som förts sedan 2001 har haft folkligt stöd. Det kan även bero på 

att det danska debattklimatet har under en längre period varit gynnsamt för ett 

invandringskritiskt parti. Danska Folkpartiet har med tiden byggt upp en effektiv 

kampanj apparat och dess ledande företrädare har utvecklat en skicklighet i kontakter 

med massmedia som många högerpopulistiska partier saknar. Detta går även att 

uppmärksamma i SD:s historia (Widfeldt 2010, s.174).  

 Frågan här som ställs är om SD följer Danska Folkpartiets fotspår. Widfeldt 

belyser att det finns en del likheter mellan Danmark och Sverige som skulle tala om en 

sådan utveckling. Ett exempel på en sådan utveckling är att både SD och Dansk 

Folkeparti har en pragmatisk syn på den ekonomiska politiken, vilket möjliggör en 

särskild flexibilitet kring politiska frågor. SD har likt Dansk Folkeparti arbetet för att 

framstå som ett “rumsrent” parti och uteslutit medlemmar som gått för långt i 

främlingsfientliga yttranden. En orsak till att SD har pariastatus i den nationella 

politiken är just för partiets ursprung och historia. När SD bildades 1988 fanns det 

redan då en viss koppling till det radikalt invandringskritiska nätet. (Widfeldt 2009, 

ss.175–176). 

 

2. Undersökning 
 

2.1. Partiets bakgrund 
 

För att kunna analysera SD:s politik i retorik i en modern kontext, behöver först blicken 

kastas bakåt på deras partiets historia, för att avgöra vad som format deras centrala 

övertygelser om hur världen bör ser ut. Som ett politiskt parti är SD djupt involverade i 

att argumentera för sagda övertygelser, och dessa övertygelser har ett ursprung, vare sig 

i argument av partiets skapare, äldre i såväl som nya idéer given ny form, eller nya 

framvuxna tankar i ett snabbt utvecklande föränderligt samhälle. Samtidigt är många 

idéer långlivade och kan historiskt spåras långt tillbaka i historien, såsom konceptet av 

demokrati i antikens Grekland. Därav i intresse att hålla undersökningen mer relevant 

till modern tid kommer beskrivningen av partiets historia främst beröra dess skapelse-

ursprung, grundare och den organisation som skulle kunna beskrivas som dess 
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historiska föregångare Bevara Sverige Svenskt (BSS). Föregångare i detta fall att ett 

antal av dess skapare delar gemensamt ursprung i sagda organisation, inte i den 

politiska benämningen (då BSS inte var ett parti). 

  

Bevara Sverige Svenskt 

 

Partiet Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 i Stockholm, av ett tjugotal 

samlade individer. Ett antal av dessa var även närvarande vid bildande av 

organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS), grundad i den nazistiska och fascistiska 

nationella rörelsen (Larsson & Ekman 2001, s.26). Denna rörelse är inte så homogen 

och enad som namnet gestaltar, men dess organisationer delade en gemensam grund i 

tanken att de motsatte sig det mångkulturella samhället (Larsson & Ekman 2001, s.28). 

Dessa individer från olika grupperingar inom denna rörelse inkluderade Leif Zeilon, 

Sven Davidsson, Niels Mandell, Christopher Jolin och Gösta Bergquist (Larsson & 

Ekman 2001, ss.56–62). Zeilon spelar en distinkt central roll i formationen av BSS och 

dess framväxt och kommer därav omnämnas i mer detalj framöver, men dessa andra 

fyra individer lämnar sina särskilda spår på BSS framtida aktiviteter. 

Sven Davidsson blev BSS första ordförande med en bakgrund inom 

organisationen Nysvenska Rörelsen och hans nämnvärda bidrag till partiet BSS var en 

metodik han först levererade till Nysvenska Rörelsen, nämligen att “Vi går inte ut i 

flygbladsraider för att slåss med politiska motståndare eller för att synas i stora 

odisciplinerade hopar, … Vi går ut för att dela ut så många flygblad som möjligt i ett 

sammanhang, där flygbladets text kan intressera så många som möjligt… ” (Larsson & 

Ekman 2001, s.62). Denna tanke tyder på en vilja att rekrytera och expandera, samt att 

söka nyfunnet stöd bland folket för att förstärka organisationen för framtida aktion. 

Härifrån kan Davidssons influens spåras fram till nutiden, med tanken att vinna mer 

offentligt och allmänt stöd för organisationens välmående och livslängd, vilket 

återkommer senare i diskussionen kring SD:s politik.  

Niels Mandell var en aktivist med historik inom flertal organisationer, såsom 

Nordiska Rikspartier, Riksaktionsgrupperna och Rock mot Kommunism. Hans roll är 

inte så direkt beskriven såsom Sven Davidssons men han bidrar med rådgivning både 

kring informationshämtande av offentliga uppgifter kring motståndare samt 

säkerhetsrelaterade frågor till allierade partiet NRP, samt ett starkt stöd för både BSS 

såväl som SD. Hans vitt spridda erfarenhet av olika organisationer sprungna ur den 

nationella rörelsen bidrog med trolighet till att gynna bäggedera i ett generellt 

sammanhang Larsson & Ekman 2001, s.63).  

Christopher Jolin var en författare och var en av medlemmarna inom BSS med 

en viss nivå av berömmelse för hans sin litteratur (specifikt Vänstervridningen i 

Sverige) som angrepp den svenska massmedian, även om hans popularitet kom att 

påverkas när hans engagemang inom den nationella rörelsen framkom. Detta av 

anledningen att som ska diskuteras framöver var av BSS tidigare vilja att separera sig 

själv från sagda rörelse, för att kunna åtnjuta mer allmänt folkstöd. Utöver Jolins 

media-representationen av BSS och hans angrepp på svensk media och bidrog även 

Jolin med en serie artiklar betitlade “Mördade tyskarna sex miljoner judar?”, vilket är 
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ett tydligt exempel på förintelseförnekande som en taktik av historierevisionism. Av 

detta framgår det att Jolins deltagande roll i partiet var både som ansikte utåt och som 

strateg kring hur organisationen BSS bäst kunde presentera sig för omvärlden, samt 

likväl som möjligtvis taktiker för att kunna motverka annan mediekritik mot 

organisationen. 

En annan central figur var Gösta Bergquist, politiskt skolad i och involverad 

med flertal olika organisationer (såsom Nysvenska Rörelsen och Lindholmsrörelsen, 

Nordiska Rikspartiet), som samt en motarbetade emot invandring från utomnordiska 

länder. Hans huvudsakliga bidrag till BSS bestod av kom i formen av öppnandet och 

ansvaret över BSS första postbox. Detta är noterbart av liknande anledning till Jolins 

kända engagemang kring nationella rörelsen, för anonymitets-anledningar gällandes 

organisationen. Till skillnad från de tidigare-nämna förnekar dock Gösta sin 

involvering i grundandet av BSS, och betonade sin roll enbart som mellanhand av 

postleverans från folket till gruppen. Han uppvisade även skepticism specifikt mot dess 

ledare Leif Zeilon, på de grunder att då han var ovillig att offentligt ta ställning för sina 

åsikter. Trots denna potentiella törn gällandes BSS förblev dock Gösta aktiv inom SD 

från dess formation till 1996. 

Leif Zeilon (senare Leif Ericsson), skaparen av BSS som en organisation är 

även han en nyckelperson i formation en av SD. Han var då en riktande influens som en 

separation mellan BSS metoder från andra nationella rörelser vid tidpunkten, därav 

skiftet i fokus till invandringskritik som en mer allmän-vänlig retorik (och som även 

kan argumenteras kvarlevor in till SD:s metodik). Leif Zeilon är var även en 

huvudsaklig källa involverad i själva skapelse-perioden av BSS, via sin bok BSS - ett 

försök att väcka debatt. Däri påstår han bland annat att BSS “uppstå[tt] ur ett vakuum” 

(Larsson & Ekman 2001, s.56) som en form av reaktion från individer som är 

invandringskritiska och upplever ett “massmedial[t] förtryck”. Likväl upplevde han att 

svensk media var ensidig och en hjärntvättande “socialistisk maktapparat”. Tack vare 

det kritiska motståndet han fick i sina motsättningar gällande medias täckning av - och 

Sveriges solidaritetsrörelse med - Vietnam under dess krig med USA. Dessa 

inkluderade anklagelser av att vara en “högerextremist”. Larsson och Ekman skriver 

vidare att detta formande “kärnan i Sverigedemokraternas budskap - Sverige är en 

diktatur och massmedia arbetar för att dölja sanningen för det svenska folket”, vilket 

om korrekt är ett tecken på en demokrati-kritisk samhällsbild, då tillit till demokrati 

saknas i ett samhälle där alla medborgare avses “hjärntvättade” (Larsson & Ekman 

2001, s.57).  

Såsom tidigare nämnt fanns det motsättningar inom BSS - dessa var grundade i 

att Leif Zeilon och BSS tog avstånd ifrån andra nationalistiska grupper för att skapa en 

form av legitimitet. Nordiska Riksförbundets Göran Assar och Vera Oredsson 

reagerade negativt på detta och offentliggjorde ett brev som bevis på Zeilons tidigare 

anknytningar till dem. Dessa motsättningar fortsatte då BSS växte till en möjligt 

politisk motståndare till NRP, som då tidigare stod för en stor del av aktivt medlemskap 

i organiserade nationalistiska grupper vid den tidpunkten (Larsson & Ekman 2001, 

ss.57–58).  
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I skapandet av BSS fanns det dock ett tydligt tvång att byta fokus på retoriken - unga 

högerextrema fann få förhoppningar i existerande grupper. Formationen av BSS 

innebar då ett skift i fokus, ifrån både den anti-semitik igenkännbar från Andra 

Världskrigets Nazism, men även rasismen grundat i rasbiologi där Sverige dessvärre 

haft ett aktivt forskningsinstitut till frågan om invandring. Detta låter partiets retorik 

riktas mot samma folkgrupper och personer den har gjort tidigare, men metoderna 

skiftade från en diffus rasbiologi till att istället använda “grupp psykologiska” 

förklaringar. Detta är av särskilt intresse, då skiftet till invandring som en central fråga 

är ett drag som överlevde BSS övergångsfas till SD och partipolitik, och förblir en av 

deras centrala ståndpunkter än idag - om inte den singulära starkaste frågan de angriper. 

Denna invandringskritik är då inte bara mer än 40 år gammal i nuläget men då även 

äldre än EU och effekten på invandringspolitik i dess medlemsstater, samt de 

islamkritiska tankar som har vuxit fram år 2001 och framåt (Larsson och Ekman 2001, 

s.67). 

 

2.2. Tal (Riksdag): Richard Jomshof ”Böneutrop ska förbjudas” 
 

Introduktion, kontext och struktur 

 

Den 26:e mars 2018 hölls en verbal debatt mellan Richard Jomshof från SD och Kultur- 

och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet. Den verbala debatten var 

en interpellation (en fråga i riksdagen framlagd av en enstaka ledamot) från Richard 

Jomshof gällandes förbud mot muslimska böneutrop, på grunder av både frihet från 

religiösa budskap på offentlig plats och kritik mot islams budskap. Vidare grunder 

inkluderade även ett upplevt uttryck av makt och kontroll över det närliggande området 

via trosbekännelsen i utropet. Denna interpellation blev framlagd först till Justitie- och 

Inrikesminister Morgan Johansson, och blev därefter lämnad till Alice Bah Kuhnke. 

Interpellationen lades fram som en reaktion på tillståndet för böneutrop i Växjö 

en månad tidigare, den 12:e februari. Ett böneutrop innebär då i detta sammanhang en 

kallelse till bön från en moské, genom att i sin tur recitera en av bön och sända ut den 

till den omgivande kommunen. Detta sker i regel i modernt sammanhang via högtalare. 

Det historiska ursprunget bakom traditionen var en metod att markera att det var dags 

för bön inom en församling, i en historisk period som saknade den precisa och 

synkroniserade tideräkning som finns tillgänglig nu. 

Då talets syfte är presentation av argument för och emot frågan om böneutrop i 

ett riksdags-sammanhang är talet inte strukturerat för att rikta sig emot en deltagande 

publik, vare sig i person eller via media (TV, internet). Den verbala debatten spelades 

in och transkriberades, men talarnas debatt är riktade delvis i opposition till varandra, 

delvis till talmannen som överser den verbala debatten. Denna inspelning har då 

därmed inte en avsikt att presenteras för allmänheten, detta sker istället som en 

konsekvens av att det spelas in.  

Vidare då talet är en verbal debatt fram och tillbaka mellan två politiker, innebär 

det att talet blir uppbrutet och segmenterat, saknades sammanhållningen av ett direkt tal 

riktat emot en grupp. Richard Jomshofs argument är även uppdelade i dessa olika 
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stycken, som kommer identifieras i varje citat använt i denna analys. För att enklare 

kunna lokalisera citatet i bilagan, kommer denna identifikation att ske numrerat, i 

ordning stycke-paragraf där citatet hämtats ur talet (exempel [1.2] för stycke 1, paragraf 

2.). Analysen kommer inte titta fokusera på Alice Bah Kuhnkes tal då fokuset ligger på 

SD:s framställning av islam, men den kommer att inkluderas jäms i samband med 

Richard Jomshofs fullständiga tal som i bilaga-format.  

Richard Jomshofs tal kommer följande brytas upp i primära argument som 

analyseras enligt retorikanalys. Därefter kommer senare talets helhet summeras och 

diskuteras. 

  

Argument 1: Böneutrop och klockringning är ej jämförbara 

 

Richard Jomshofs inledande argument som presenteras är att det finns en skillnad 

mellan klockringningar och böneutrop. Detta betonar han genom att ordagrant beskriva 

det som viktigt, efter att ha beskrivit motstånd emot begäran om att ha böneutrop: 

”Kritiken har varit omfattande mot ansökan men också mot böneutrop i synnerhet” 

[1.2]. Detta är ett korrekt påstående, men den omnämnda kritiken kommer även i olika 

former - en av kritikerna till beslutet grundade sin oro specifikt i ljudnivån som gräns 

sattes, vilket är en åtgärdbar icke-religiöst grundad kritik (Rydberg 2018).  

Som stödargument säger på Richard Jomshof då följande. 

  

”… till skillnad från klockringningar, vilka är neutrala ljudsignaler och en 

del av vårt kulturella och historiska arv, är det muslimska böneutropet en 

bön. Det är ett religiöst artikulerat budskap i form av trosbekännelsen. 

Denna trosbekännelse syftar inte minst till att visa makt och kontroll över 

ett område samt att visa att invånarna är muslimer, att Allah är den enda 

guden och att Muhammed är hans profet.” [1.3] 

  

Neutrala i detta sammanhang innebär då icke-tro bekännande till skillnad från 

böneutropet, vilket stämmer då klockringningen ej presenterar ett budskap i sig utan 

enbart fyller en roll, såsom kallelse till gudstjänst eller notis om död. Från ett historiskt 

perspektiv är det sant att kristendomen (källan till klockorna) har haft en roll i att forma 

det Svenska samhället, både från ett historiskt perspektiv och ett kulturellt.  

Denna del av stödargumentet verkar betona det bekanta med den kristna 

klockringningen för att senare kontrastera med det främmande av böneutrop. Att 

kyrkklockor är neutrala är ett hållbart logos-argument, då de utnyttjas för ett antal 

syften och det är huvudsakligen situationens kontext som avgör dess meddelande. 

Argumentet kan dock påstås ha spår av patos i formen av det familjära, då Jomshof 

lägger vikt på klockringningar som ett svenskt “arv”, vilket står i direkt kontrast med 

böneutrop och islam som det “främmande.” SD har en lång historia av främlings-

kritiska åsikter, och benämningen av “Sveriges arv” här, antyder ett inhemskt värde i 

klockringningen enbart för att det upplevs svenskt. Spår av både logos- och etos-

argumentation går här att se; för en individ som starkt tror på tradition är detta 
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inhemska värde i överenskommelse med deras världsbild, men för andra så framställs 

detta vi-och-dem perspektiv i syfte att vinna deras tilltro. 

Den senare hälften av stöd argumentet dock, påstår att böneutropets 

trosbekännelse syftar på “att visa makt och kontroll över ett område samt att visa att 

invånarna är muslimer, att Allah är den enda guden och att Muhammed är hans profet.” 

Från ett utanför perspektiv är det svårt att avgöra enbart genom att analysera 

resonemanget. En debattartikel publicerad av en före detta Imam vid namn Tomas 

Samuel (dagen.se “vad innebär egentligen böneutrop”, 2018) i diskussionen i Växjö 

bekräftar tolkningen att invånarna är muslimer, Allah som enda gud, och Muhammed 

som hans profet. Han uttrycker även själv samma perspektiv som Richard Jomshof 

angående uttrycket av makt och kontroll, men är även konverterad kristen apologet och 

kan ha en bias.  

Tomas Samuel är dock även en före detta Jihadist (ibid) och kan därav tala 

sanning om hur islam utnyttjas inom den formen av miljö, och hur det kan färga dessa 

böneutrop för allmänheten. Detta stödargument har ändå spår i patos i form av fruktan 

och hjälplöshet, genom nyckelorden “makt” och “kontroll”, särskilt placerat i kontrast 

med den tidigare beskrivningen av klockringningar.  

 

Argument 2: Muhammeds karaktär är ifrågasättbar 

 

Vidare, följandes det tidigare argumentet, fokuserar Jomshof temporärt på profeten 

Muhammeds karaktär, återigen nämns ”Det är viktigt.” [1.4]. Detta huvudargument 

ifrågasätter Muhammed som en förebild, på moraliska grunder: ”Min poäng här är 

någonstans att det är denna profet som man hedrar i sitt böneutrop, och för mig är det 

provocerande. Det är oerhört provocerande att en sådan person lyfts fram som ett 

föredöme.” [1.8] Richard nämner ett antal stödargument till denna ståndpunkt, 

börjandes med en militaristisk kritik:  

 

”Muhammed var en militär ledare. Han var en man av krig. Han ledde 

flera militära kampanjer med allt vad det innebär i form av dödande och 

lidande. Han var massmördare. Vid ett tillfälle ska han ha avrättat 600–

900 judiska pojkar och män genom att man högg huvudet av dem. Det är 

samma metod som till exempel IS använder i dag mot sina motståndare.” 

[1.4] 

”Han var rövare och bandit. Han finansierade sina kampanjer med hjälp av 

plundringar och att han överföll karavaner. Man vet också att han utförde 

mord på politiska motståndare. Det finns en massa berättelser om det.” 

[1.5]  

 

Här presenteras Muhammed som våldsam genom beskrivning av honom som militär 

ledare och deltagare i krig. Att vidare betona att hans militära kampanjer innehöll ”allt 

vad det innebär i form av dödande och lidande” är dock i essens en mening som påstår 

att krig är krig (som Jomshof just nämnt) och dess inkludering i hans tal syftar då på att 

betona detta faktumet. Hans påstående därefter att Muhammed är en massmördare och 
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ska ha avrättat judiska pojkar och män är dock av annan natur, då det antyder civila 

offer ur dessa konflikter. Om påståendet om de Judiska civila stämmer, stämmer då 

även den anklagelsen ur ett logos-perspektiv, med termen massmördare använt i ett mer 

generellt sammanhang. Likväl stämmer även påståendet att han var en bandit om han 

begick plundring. På egen hand skapar dessa påståenden en patos-effekt genom att 

skapa en fruktan för Muhammed som individ. 

Vidare nämner Jomshof att halshuggning är densamma metod som IS (Islamiska 

Staten) använder, vilket är en liknelse som är klar tydligt logos-korrekt, med flertal 

exempel på halshuggningar av sagda grupp i modern tid. Huvudpunkten här är dock 

patos- och etos-vinkeln som detta påstående bär med sig; genom att likna Muhammed 

till ett extremistiskt element av islam, associeras den fruktan, förakt och hat mot IS 

även till Muhammed. Då Muhammed dyrkas av muslimer rent generellt kan detta även 

fungera att associera fredliga muslimer med de våldsamma elementen inom religion. 

Det fungerar även att ifrågasätta hans karaktär som profet och därav både han och hans 

lärors legitimitet. 

Då detta direkt följer hans jämförelse av klockringningar och böneutrop, kan 

detta utmanande av Muhammeds karaktär vara en onämnd jämförelse till Jesus. 

Omnämnandet av massmord är en stark anklagelse på egen hand, men krig och 

militarism fungerar till att både skapa länkar till IS, och kontrast mot den fredligare 

figur Jesus presenteras som i Bibeln. Detta skulle vara ett exempel på patos utnyttjat på 

ett vi-och-dem sätt, men även om sant så är det mindre relevant, då den verbala 

debatten är mellan två personer enbart. Därav saknas en aktiv publik med gruppnormer. 

Alice Bah Kuhnke nämner i sin respons att hon är kristen, men denna punkt berörs inte. 

Vidare elaborerar Jomshof på ett antal kvinno-centrerade punkter gällande Muhammed. 

 

”Han var slavhandlare. Vi vet att han tillfångatog kvinnor och barn och 

sålde dem som slavar, och kvinnor används ofta som sexslavar.” [1.5] 

”Det finns berättelser där han till exempel tillfångatog en äldre kvinna. 

Han band henne upp och ned med rep. Han band fast kvinnans ben vid 

kameler som sedan fick springa åt motsatt håll så att hon slets itu.” [1.6] 

”Vi vet också att han hade flera fruar. Det är ganska känt att han hade en 

fru, Aisha, som var sex år gammal när han gifte sig med henne. När hon 

var nio år gammal genomförde han fullbordade samlag med flickan.” [1.7] 

 

Dessa fungerar vidare som etos, kritik mot Muhammed som karaktär via anklagelser av 

slaveri, tortyr och pedofili. Den sistnämnda är dock en punkt som även kan ha en 

historisk faktor, i hur vanligt detta var på tiden av Muhammeds liv. Samtidigt så är det 

enkelt att se hur en punkt såsom ”tidens normer” inte motverkar dagens normer kring 

ett ämne såsom barn utsatta på så sätt. Från ett etos-perspektiv är förakt eller hat en 

tydlig reaktion på detta, medan från ett logos-perspektiv kan det argumenteras att även 

om sådant var en norm då, ”vet vi bättre nu” – eller borde, i alla fall. 

Detta stycke var jämförelsevis väldigt stort – noterbart representerar det en stor 

del av Jomshofs första tal. Detta Faktum bör tas i åtanke då andra argument följer, men 
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kritiken mot Muhammed tar nästintill över den verbala debatten tills ämnet ändras, och 

är även då Jomshofs största startpunkt.  

I boken Islamofobi (2010) betonar Mattias Gardell att det finns “föreställningar” 

om att de flesta krig är religionskrig, det vill säga att religion är en huvudsaklig orsak 

eller faktor i väpnade konflikter och att muslimer är mer benägna att till sig våld än 

anhängare av andra religioner. I en studie från 2004 beräknade Thom Oommen, Greg 

Austin och Todd Kranock religionens roll i krig genom att titta på fem komponenter: 

religiösa motiv i det politiska ledarskapets tal, starkt stöd från religiösa ledare, religion 

som källa till befolkningens vilja att gå ut i krig, attacker mot fiendens heliga platser 

och religiösa symboler samt huruvida den egna religionens spridning fanns med i 

motbilden. Gardell menar att det går att låna in deras modell för att få en uppfattning 

om den religiösa dimensionen. Krig har utspelats från antiken fram till andra 

världskriget och de krig som och konflikter är krig som pågått mot terror. Gardell 

understryker att resultatet bör ses som preliminära snarare än definitiva (Gardell 2010, 

s.113). 

För att ge ett exempel sade president George W Bush en gång i tiden: “vara 

kallad av Gud att bli Förenta staternas president och bedriva ett krig mot ondskan.” 

Gardell menar att hans tal var återkommande referenser till Bibeln och evangeliska 

tolkningstraditioner. Med det menar Gardell att krig ofta är sammansatta skeenden som 

kan bestå av olika fronter krig, eller krigsallianser och till och med deltagare kan skifta 

över tid (Gardell 2010, ss.113–116).  

Gardell menar att i de flesta väpnade konflikter och krig som pågått i världen, 

har människor mer varit benägna att döda för idén om staten och iden om folket, än för 

idén om Gud. Historien lär oss att maktordningar som sägs vara “tillåtna” av Gud kan 

likaväl vara förtryckande. Det innebär att religion även kan utgöra en markör i etniska 

konflikter och användas som sorteringsnorm i nationella projekt belyser Gardell. 

Gardell understryker att de heligförklarade texterna som används inom judendomen, 

kristendomen, islam, hinduism, buddhism, konfucianism, daoism och andra traditioner 

innehåller referenser till gudomlig vrede och krig, men ingen handlar uteslutande om att 

döda. Inom alla stora religiösa traditioner har våld och krig under vissa omständigheter 

varit legitimt, dock måste krig föras i enlighet med lagar och regler.  Gardell belyser 

även att det finns möjlighet att finna filosofiskt stöd både för rättfärdigt krig och icke-

våld i de texter som heligförklarats inom varje “religion”. Muslimer liknar alla andra 

också i detta avseende, understryker Gardell (Gardell 2010, ss.119–121).  

 

Argument 3: Kvinnosynen i islam är anakronistisk 

 

I ett mindre argument nämner Jomshof kravet på att män ska utföra böneutropet och att 

kvinnor inte kan ta sig an denna roll. 

 

”En annan poäng som är viktig är att ett böneutrop måste utföras av en 

man. Kvinnor är inte tillåtna att leda ett böneutrop för att man tydligen 

anser att en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män. 
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Allvarligt talat (skrattande uttal) - vad är det för inställning? Det är 2018 

nu.” [1.9] 

”Det finns inte ett enda islamistiskt land i hela världen som är 

demokratiskt, inte ett enda islamistiskt land i världen där kvinnor och män 

behandlas lika.” [5.1] 

 

Detta argument syftar att påpeka sexism inom akten av böneutrop, och representerar 

samtidigt det singulära momentet igenom den verbala debatten då Jomshof bryter sin 

persona, antingen avsiktligt eller inte, för att skratta åt konceptet. Detta kan representera 

ett uttryck för hånfullt misstro, i syfte att betona kontrast, särskilt då en av punkterna 

islam får kritik för är just kvinnors rättigheter. 

Kvinnosynen inom islam är en diskuterad fråga och har varit det sedan 1790-

talet. Det finns skillnader som är kopplade den så kallade traditionella tolkningen, till 

exempel räknas mannen i familjen som en imam som därav har en större skyldighet än 

kvinnor. Något som debatteras är frågor om hedersmord, barnäktenskap och 

könsstympning. De traditionella reglerna tillämpas i olika sammanhang, exempelvis 

gällandes klädsel som hijab (Nationalencyklopedin).  

I kontrast refererar Gardell i text till Kent Ekeroth (som var riksdagsledamot 

framtill mandatperioden 2018), som påstår att likt muslimers förebild Muhammed är 

deras innersta väsen våldsamma och kvinnoförtryckande fiender till civilisation och 

vetenskap, som vill förslava världen. (Gardell 2010, ss.133–134) Den antimuslimska 

retoriken från SD i kombination med massmedias ständiga tal om hur barbariska, 

kvinnoförtryckande, terror benägna och icke-demokratiska muslimer är påverkar den 

icke-muslimska allmänhetens attityd till muslimer, understryker Gardell. Trots att de 

islamofobiska åsikterna tycks avta, bland ungdomar i större städer eller svenskar som 

har muslimska vänner och bekanta, finns det en stor del av allmänheten som har 

negativa åsikter om islam och muslimer. Detta avspeglar sig i vardagen i hur muslimer 

blir bemötta i det så kallade offentliga rummet. Gardell menar att “synliga muslimer” 

anses vara personer bär igenkännbara muslimska kläder, det vill säga slöja, manlig 

muslimsk huvudbonad, skägg eller vars utseende motsvarar bilden av muslimskhet 

(Gardell, 2010 ss.441–442).  

Om Jomshof siktar att medvetet påminna om denna kritik, kan denna manöver 

attribueras till etos och patos - ett försök att uttrycka sig själv som mer vettig, som den 

rimliga rösten att följa i den nuvarande frågan, samt att väcka känslor av ilska bland 

lyssnaren. Argumentet i sig syftar på anakronism, ett föråldrat och gammaldags 

tänkande, men det kan ha bringats upp likväl som ett motargument Jomshof brinner 

stark för gällande böneutropets tillåtelse eller specifikt ha inkluderats för att bringa 

lyssnarens tankar till sagda annan kritik. 

Om kvinnors oförmåga att genomföra böneutropen är ett problem, kan det då 

vara värt att lyfta fram som ett mål att kvinnor borde kunna, för att detta ska tillåtas. Bo 

Renberg nämner dock att i argumentationsstruktur så brukar de svagare argumenten 

placeras efter de starkaste. Då Jomshof lagt mycket vikt på Muhammeds karaktär, kan 

detta bara vara ved för elden, särskilt med det förbipasserande sättet han nämner denna 

punkt. Om blicken jämförelsemässigt vänds till kristendomen, så finns det även där 
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barriärer för kvinnors förmåga att bli medlem i prästerskapet och då utföra särskilda 

religiösa riter. Detta är dock inte universellt och särskilt varierar mellan olika 

inriktningar inom kristendomen, varav Sverige är bland de länder mer accepterande av 

detta. Då Svenska Kyrkan har tagit detta steg inom kristendomen, kan detsamma vara 

möjligt för islam, men denna punkt berörs ej. 

 

Argument 4: Religionsfrihet innebär även frihet från religion 

 

Det fjärde argumentet Jomshof diskuterar, är en respons till att Alice Bah Kuhnke 

nämner religionsfrihet som en anledning att kommuner har valfrihet att själva besluta 

kring böneutrop och liknande frågor. Här nämner Jomshof sin ståndpunkt att böneutrop 

i sin natur strider mot religionsfriheten. 

 

Jag menar att det är just en fråga om religionsfrihet. Det är inte en fråga 

för en enskild kommun, utan detta är en mycket större fråga än så. Jag 

hävdar att ministern landar i fel slutsats när hon hävdar att det skulle strida 

mot religionsfriheten att förbjuda böneutrop. [3.2] 

I en demokrati som Sverige har man naturligtvis rätt att tro på vilken gud 

man vill. (...) Det innebär däremot inte att man har rätt att tvinga på någon 

annan sin tro. [3.3] 

Böneutropet sker från, och är, en fast installation. Det är en offentlig 

proklamation av islam i det offentliga rummet, och det går inte att undvika 

om man bor i närheten. [3.5] 

Ett förbud mot böneutrop hindrar inte någon att tro. (…) Ett fast, 

återkommande böneutrop tvingar däremot på medborgare en religiös 

åskådning - i det här fallet dessutom en åskådning grundad i våld och hat. 

Det ministern kallar religionsfrihet blir i själva verket ett tvång, och jag 

menar att böneutropet därmed strider mot religionsfriheten. Men det 

strider också mot vårt sekulära samhälle, där vi bejakar friheten till såväl 

som friheten från religion. [3.6] 

 

Här är argumentet grundat delvis logiskt i konceptet att religionsfrihet inte bara 

är en frihet att utöva religion, men även att inte behöva utöva religion. I anknytning till 

Jomshofs inledande påstående att det är en skillnad mellan klockringningar och 

böneutrop kan detta ses som ett hållbart resonemang och ett dilemma. Även 

kommentaren av den permanenta naturen av böneutropet (vilket separerar en sådan 

handling från tillstånd att predikera på ett torg eller liknande) syftar att problematisera 

frågan ytterligare.  

Dock finns det även ett patos- och etos-perspektiv i detta argument, då Jomshof 

återkopplar till den tidigare betonade våldsamheten. Han utvecklar detta med 

påståendet att det ”strider mot vårt sekulära samhälle”, därav skapades vidare vi-och-

dem linjer (gentemot att använda en mer passiv formulering såsom ”Sveriges sekulära 

samhälle”). 
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Ett stödargument som dyker upp här är ett upplevt hot från islam bland flyktingar, 

misstro att Sverige låter sig själv islamiseras och argument för att islam är ett hot mot 

demokrati: 

 

Herr talman! Sverigedemokraterna har ett växande stöd bland människor 

med utländsk bakgrund. Det är inte konstigt. Det gäller inte minst de 

människor som har tvingats fly från islamistiskt förtryck. [3.7] 

Den här mannen kunde inte förstå hur vi, eller rättare sagt ni, kan låta detta 

ske. Han undrar varför ni för en politik som innebär att Sverige islamiseras 

i en allt snabbare takt. [3.8] 

Det är ofta dessa människor, som en gång har flytt islamistiskt förtryck, 

som nu i våra förorter än en gång tvingas ta del av islams hatfyllda 

budskap. Många känner oro, och många känner rädsla. [3.9] 

 

Dessa påståenden lyfter fram effekten som delar av islam kan ha på människor, och 

nyanserar frågan ytterligare i den tidigare nämnda ”friheten från religion.” Här sker det 

dock genom att presentera sig själva som de på den rätta sidan, med stöd av folket som 

lidit under islam, och genom att betona de negativa känslor som dessa individer 

upplever. Detta återvänder även senare i den verbala debatten, där Jomshof nämner att 

en majoritet av det svenska folket håller med SD:s synvinkel. Dessa är kombinationer 

av både etos och patos, då linjer dras mellan ”vi” och ”dom”, samt att den fruktan, oro 

och tvivel bland folket betonas och sammanlänkas till islam. Gardell menar att det 

antimuslimska hatet inte är något nytt inom SD, de islamofobiska föreställningarna har 

funnits med sedan långt tillbaka. Redan från 1988 då partiet grundades av gamla 

nationalsocialister och vit-makt aktivister från Bevara Sverige Svenskt (Gardell 2010, 

s.228). 

Gardell redogör att sharia i det svensk samtidsdebatt är något som 

återkommande framställs som ett oföränderligt medeltida straffsystem, som föreskriver 

att till exempel tjuvar skall få händerna avhuggna och otrogna skall stenas till döds. 

Fortsättningsvis understryker Gardell att i dagligt tal jämställs sharia med islamisk rätt 

(fiqh), där dessa två begrepp har olika betydelser och bör hållas åtskilda. Sharia betyder 

“vägen”, det vill säga vägen till det goda målet i samhället/livet. I islamisk kontext är 

Gud en vägvisare, som har givit människor sharia som ett hjälpmedel så att hen inte 

skall gå vilse och fara i illa i livet. Gardell menar att Koranen är ingen lagbok samt att 

den islamistiska rättsvetenskap (fiqh) växte fram under 800- och 900-talen och syftade 

till att skapa fastställda lagsystem genom att mobilisera extra koraniska källor, 

framförallt de rikhaltiga och svårhanterliga tradition samlingarna och olika metoder för 

att tolka och tillämpa olika principer på situationer i viss bestämd tid. Det finns även 

muslimer som ibland har uppfattningar som identifierar de partikulära rättstraditioner 

medan andra muslimer ser den verkliga utmaningen i att frigöra sharia från alla lager 

av betungande traditioner, för att därav skapa ett modernt rättssystem som står i 

enlighet med och inte motverkar Guds syfte (Gardell 2010, ss.130–132). 

Det finns även muslimer som hävdar att en viss livstolkning från 800-talet skall 

gälla idag. Idén att sharia skall vara en källa till lagen är återkommande framförd som 
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odemokratisk, menar Gardell, men det finns demokratiskt stöd inom de som stödjer 

sharia-lagar. Flertal muslimer som ser sharia som en källa för lagen, anser även att nya 

lagar inte endast kan utan faktiskt bör skapas. Samtidigt skall det inte tolkas som alla 

muslimer vill att statens lagar ska utgå ifrån sharia utan det finns muslimer som till 

exempel islam-forskaren Abdullah Ahmad an-Na´im som anser att enbart en sekulär 

religionsneutral stat möjliggör för praktiserande muslimer att leva med sharia lagar. 

Ahmad an-Na´im menar att staten inte är Gud och människor skall därför inte följa eller 

låtsas följa sharia av rädsla för staten utan för att de av egen fri vilja väljer att leva med 

islam (Gardell 2010, ss.132–134). 

 

Argument 5: Anknytningar till Muslimska Brödraskapet 

 

I sitt avslutande påstående angående frågan säger Richard Jomshof att moskén som 

söker detta böneutrop har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, en organisation 

skapad i syfte att skapa en stat grundat på Koranen och haditherna. 

 

[5.3] Det har dessutom visat sig att moskén i Växjö har kopplingar till den 

islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet. Man saluför material 

som har kopplingar till Saudiarabien. Det förekommer kvinnohat, och det 

förekommer antisemitism och så vidare. Det är alltså den moskén som nu 

vill ha tillstånd för böneutrop. Det är ingenting som förvånar. Det är 

nämligen snarare regel än undantag vid moskéer som denna. 

 

Denna organisation har förbjudits eller blivit klassificerad som en terroristgrupp i olika 

länder, såsom Egypten och Ryssland, men saknar ännu en sådan klassificering inom 

Sverige. Vidare beskriver Jomshof förekomsten av kvinnohat och antisemitism, men 

specificerar inte huruvida detta sker på Växjös moské eller om det är en del av det 

”material” som ska koppla den till Muslimska Brödraskapet. Avslutningsvis så betonar 

han att moskén trots dessa kopplingar söker till böneutropet. Han följer upp med 

ospecifika påståenden ämnade att ifrågasätta moskéns karaktär vidare och beskriver den 

som levandes upp till den bild av islam han tidigare målade upp i sina tal. Dessa 

kopplingar till det Muslimska Brödraskapet verkar stämma överens efter en kort inblick 

i situationen, men den fulla innebörden att detta faktum är begär en högre nivå av 

efterforskning för lyssnaren.  

  

2.3 Tal (Agenda): Rickard Jomshof (SD), Mona Sahlin (S) och 

Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och 

filosofi) 

  

Introduktion, kontext och struktur 

 

Den 11 januari 2015 hölls en verbal debatt på SVT Agenda mellan Richard Jomshof 

(riksdagsledamot för SD) och Mona Sahlin (dåvarande partiledare för 
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Socialdemokraterna) samt Mohammad Fazlhashemi (som är professor i islamisk teologi 

och filosofi vid Uppsala universitet). Jomshof representerar både sin politiska 

ståndpunkt och partiets politik. SVT Agenda är ett program som sänds på SVT och i 

efterhand finns tillgänglig på SVT play. Programmet fördjupar sig i olika händelser 

både i Sverige och runt om i världen, med fokus på politik. Denna analys har gjorts 

genom en transkribering, genom överföring av tal (verbalt tal) från videoinspelning till 

skrift. För att tydliggöra kommer denna analys inte titta på Mona Sahlins och 

Mohammad Fazlhashemis tal, utan fokus ligger på Richard Jomshofs tal och SD:s 

framställning av islam. Citaten tagna ur transkriberingen är markerade i den ordning 

Richard Jomshof nämner dem i Agenda-debatten, enligt följande exempel: [1.3] för ett 

citat taget ur Jomshofs tredje paragraf. Använda dessa för att hitta citatet i 

transkriberingen om nödvändigt.  

Den verbala debatten handlade om terrorattentat i Paris och hur islam och 

muslimer har framställts efter händelsen. Bland annat hur det skapats en stereotypisk 

och förenklad syn av hur islam tillämpas. Richard Jomshof framhåller att terrorn beror 

på massinvandringen och på islam som religion, vilket lett till ett alltmer splittrat 

samhälle. I denna verbala debatt är tesen given av programledaren, som grundar sig på 

temat i programmet (terror-problemen). Programmet har redan ett huvudämne som ska 

diskuteras och handlar om attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Frankrike. Det 

innebär att inte finns någon principiell tes - debattörerna blir snarare given en, där 

vartdera argumentet ska stärka tesen. I detta fall blir frågan först given till Mona Sahlin 

(S) och därefter fortsätter Richard Jomshof (SD) att argumentera för sin åsikt. 

Utgångspunkten för talets argumentation är massinvandring och islam som religion.  

För att bilda sig en uppfattning om huruvida ett retoriskt budskap framställs, bör 

man granska vad för publik talaren har avsett och om budskapet nås fram. Det finns 

ingen direkt publik, utan den verbala debatten sker mellan dem tre parterna, det vill 

säga att debatten riktar sig till politikerna och medborgarna som ser på programmet. 

Som det nämns ovanför finns oftast debatterna tillgänglig på SVT play, vilket ger 

medborgarna möjlighet till att kolla på den i efterhand. Dock finns inte denna verbala 

debatt längre tillgänglig på SVT play, Däremot går det att finna den på Youtube 

(Agenda 2015-01-11). I följande del av den verbala debatten tydliggörs det vem 

Jomshof riktar sitt tal till: 

 

”…  Två huvudförklaringar, framförallt dem de politiker/ partier som står 

bakom den massinvandring både Sverige och resten av Västeuropa haft 

under årtionde har byggt mångkulturella samhällen, splittrade segerraden 

samhällen.” [1.1] 

 

Den verbala debatten behandlar två huvudämnen, invandringspolitik i Sverige och 

terror problem i Sverige och i världen. Detta är ett aktuellt ämne som uppmärksammas 

och diskuteras av andra partier och politiker. Detta är en verbal politisk debatt, vilket 

kan benämnas som en sammanblandning av genus deliberativum och genus 

demonstrativum. Denna typ av deliberativa tal har en till rådande karaktär och kopplas 

till politiska tal. I första hand handlar politik om att argumentera för vad man bör göra 
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och inte bör göra - och deliberativa talet är även ofta inriktat på frågor som handlar om 

framtiden. Demonstrativum-tal har oftast en underhållande karaktär, sådant som 

klandrade. Det vill säga att talet är inriktad mot nuet och fördömer hur någon eller 

något är. Detta tal genomsyras av kritik och klander mot islam, muslimer och profeten 

Muhammed. I den verbala debatten exemplifierar Jomshof olika händelser som inträffat 

i det förflutna, för bland annat få publiken att ta ställning. Man kan även titta närmare 

på vilken trovärdighet påståendena har i det aktuella sammanhanget, då Jomshof lyfter 

fram historiska kontexter och för in det i nutid. Det är en strategi för talaren att stärka 

trovärdigheten i sin tes och sitt argument. Jomshof har även ett politiskt karaktärsdrag 

som synliggörs i den verbala debatten, en restriktiv invandringspolitik. I följande del av 

den verbala debatten framkommer detta: 

 

”… Men jag nämnde Mohammed är själv född i krig, tog krigsfångar, 

sålde slavar. När Isis gör samma sak så har dem ju stöd i den så kallade 

profeten Mohammed, och det är också ett problem.”  [1.2] 

 

Argument 1: Politiker står bakom massinvandring i Sverige och resten 

av Europa 

 

Jomshof inleder sitt tal med en tes och riktar sig först och främst mot politikerna som 

han menar är orsaken till terrorn. SD:s migrationspolitisk riktar sig framför allt på att 

minska invandringen. Följande är taget från Sverige demokraternas hemsida SD.se: 

  

”… En migrationspolitik som i första hand tar ansvar för det egna 

samhället. Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen 

och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs 

samtidigt som flykt minimeras och internationell kriminalitet bekämpas.” 

 

Detta är något som framkommer även i talet där Jomshof syftar på att partierna står 

bakom massinvandringen både i Sverige och resten av Västeuropa 

(Sverigedemokraterna 2018). 

 

Stödargument: Genom att stärka sitt argument pekar Jomshof på vilka mångkulturella 

och splittrade samhällen det har byggts, vilket han syftar på är orsaken till att 

”grundvalen slår sönder” och att folk känner sig utanför. Det var hans ena förklaring. 

[1.1]  

I närmare beskrivning vill SD värna det så kallade man själv anses är ”svenskt”. 

Det vill säga ett samhälle som kan hållas samman med gemensamma traditioner, 

värderingar och högtider.  

I dagstidningen NA publicerades artikeln ”SD:s kultursyn bidrar inte till ett 

hållbart samhälle”. I detta sammanhang menar miljöpartiets kulturpolitiker Ia 

Malmqvist att det många framställningar förstärks som är likformig och nationalistiskt 

präglad av historia, som därav bidrar till att skapa ett ”vi” och ”dem” i dagens 

mångkulturella samhälle (NA 2015).  
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I följande del av argumentet går det att uppmärksamma att finns inflytande av patos, då 

han understryker att det byggts “mångkulturella och splittrade samhällen” och är 

orsaken till att “folk” känner sig utanför. Jomshof använder sig av ett känsloladdat och 

emotionellt argument för att föra fram sitt budskap, således för att nå fram till tittarna 

och skapa misstro mot politikerna. Jomshof vill även nå ut till tittarna som består av ett 

antal olika folkgrupper, exempelvis både vänster- och höger-politiskt inriktade. Han 

använder därav en etos-argumentation, i formen av utanförskap som är relaterbar inte 

bara bland sina egna röstare, men flertal olika medlemmar av samhället. [1.1] 

  

Argument 2: Islam är ursprung till Al-qaida, IS, muslimska 

brödraskapet 

 

Jomshofs fortsätter sitt andra argument, det han menar är den andra förklaringen. I detta 

sammanhang syftar han på att islam i sig står för orsaken, det vill säga att IS, 

muslimska brödraskapet, talibaner och Al-Qaida har en sak gemensamt och att det är 

islam.  

I boken Farlig förenkling- religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och 

Humanisterna belyser Gerle nationalistiska folkhemmet, där SD vill upprätta ett så 

kallade organiskt folkhem, där samhället ses som en familj mellan familjemedlemmar 

som hör samman genom en gemensam historia. Gerle menar att SD:s folkhem handlar 

om ett etniskt homogent folkhem, det vill säga ett folkhem där människor är trygga för 

att det är lika varandra i religion, språk och traditioner (Gerle 2010, s.65). 

 

Stödargument: Olika inriktningar inom islam- ”En sak gemensamt: Islam” 

För att stärka sitt argument här ovan tar Jomshof upp inriktningarna inom islam. I 

sammanhanget menar han att det finns många olika inriktningar inom islam men att det 

finns länder som har haft enorma problem och vad dessa länder har gemensamt är 

specifikt islam. Fortsättningsvis belyser han att ”dem” befinner sig i den muslimska 

delen av världen där det inte finns mycket demokrati att hämta, det finns ingen 

jämställdhet och det är ett enormt förtryck. Jomshof fortsätter argumentet genom att 

använda benämningen ”den sortens islam” måste bekämpas. Återigen pratar Jomshof 

utifrån ett ”vi” och de” tänkande men även använda sig av en benämning av en ”sorts 

islam”, därav att det finns olika “sorter” av islam. 

 

…”Och den sortens Islam ska bekämpas och då måste man våga erkänna 

att en del av problematiken finns i Islam. Det är först då vi kan hjälpa de 

sekulära krafter, de krafter som vill leva precis som alla andra 

människor.”  [1.2]  

 

I detta argument går det att observera att det finns en sammanblandning av patos, logos 

och etos. Jomshof exemplifierar genom att peka på att det finns många olika 

inriktningar inom islam men att det finns “många” länder som har enorma problem och 

att dessa länder har något gemensam och det är islam. Här presenterar och redogör 

Jomshof för att både nå ut och därigenom övertyga åhörarna, vilket i detta fall är tv-
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tittarna. Han inleder först med att ge en framställning av islam och dess problematik 

som finns i dom muslimska länderna och därefter lyfter fram “ojämställdheten och 

förtrycket” som råder i dom muslimska länderna. Logos-mässigt stöds hans 

argumentation med det faktumet att den majoriteten av länder med islam som officiell 

statsreligion har i en 2018 studie klassificerats som auktoritära regimer eller hybrid-

auktoritära regimer, med då begränsade demokratiska friheter (The Economist 2018).  

Det går även att finna både patos- och etos-inflytande i argumentet, på sätt att 

Jomshof genomgående försöker väcka känslor hos åhörarna genom att stärka sitt 

argument i form av att exemplifiera problematiken bland dom muslimska länderna och 

väcka sympati bland åhörarna samtidigt som han ger uttryck för ett “vi” och “dem” 

tänkande.  

Gerle menar att SD är kritiska mot det mångkulturella och vill istället 

säkerhetsställa Sveriges kristna karaktär. Det kan till och med vara så att 

mångkulturella inslag är främmande för den så kallade demokratiska anda som gjort 

Sverige till ett folkhem. Gerle skriver att SD följer en vanlig argumentationsteknik, till 

exempel knyts ett antal hotande företeelser till mångkulturalism medan allt gott som 

mänskliga rättigheter och demokrati anknyts till det svenska och det kristna (Gerle 

2010, ss.76–77). 

  

Argument 3: ” Skurkstaterna har profeten Muhammed gemensamt” 

 

Fortsättningsvis i Jomshof tredje argument talas det om ”skurkstater” och vad dessa 

stater har gemensamt med profeten Muhammed. Han talar om genom att bekämpa 

terroristorganisationer, bekämpas även dessa skurkstater. Frågan som kan ställas här är 

då vilka han syftar på är skurkstaterna. Det beskrivs inte specifikt vilka dessa stater är, 

vilket lämnar det öppet för tittare att göra en egen bedömning. Han levererar ett patos 

argument genom att förlita sig på tittarnas förutfattade meningar och presentera sig 

själv som trovärdig genom att beskriva dessa så kallade “skurkstater” som 

underförstådda, av både honom och alla lyssnare. Att alla inte har samma värderingar 

inom islam. Däremot framställs religioner, kulturer och folk som homogena.  

Att alla inte har samma värderingar inom islam eller kristendomen döljs. 

Däremot framställs religioner, kulturer och folk som homogena. Gerle talar om olika 

moraliska hållningar till rätt och fel, ont och gott vilket går att observera i argumentet. 

Det som är svenskt eller kristet knyts till det är gott och det som är främmande för det 

svenska ses som sämre. (Gerle 2010, 77) 

 

Stödargument: 

”… Men vi måste också, men jag menar jag nämnde Mohammed är själv 

född i krig, tog krigsfångar, sålde slavar. När Isis gör samma sak så har 

dem ju stöd i den så kallade profeten Mohammed, och det är också ett 

problem.” [1.2] 
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Jomshof hänvisar till profeten Muhammeds handlingar för att stärka sitt argument. Han 

nämner att dessa organisationer som utför dessa terrorattentatet får sitt stöd av 

Muhammed, varav hans argument är då att Muhammed satt ett exempel som de följer.  

Gerle belyser att huvuddragen i SD:S principprogram betonar olikhet som något 

grundläggande i partiets människosyn.  Det betonas tydligt att land, folk och nation bör 

hållas samman. Det vill säga att politikerna bör bygga små gemenskaper som består av 

människor som liknar oss själva och som ”vi” kan identifiera oss med, medan andra 

kulturer, religioner bör leva åtskilda från ”svenskar” för att kunna odla sin särart på 

annat håll (Gerle 2010, ss.76–77). 

Patos och logos framgår även i argumenten här ovan, på så sätt att Jomshof framför på 

ett känsloladdat och övertygande sätt, genom att återigen ge exempel på Muhammeds 

handlingar och muslimer som utför terrorbrott. Detta kan vara ett försök för att 

engagera och beröra lyssnaren och möjligtvis se ett samband i handlingarna som begås, 

med islam som den gemensamma länken. 

 

Argument 4: ”Tredje generationens muslimer radikaliseras” 

 

I detta argument kommer Jomshof in i flyktingpolitiken och menar att många av dessa 

människor som flyr är muslimer. I talet säger han att dessa människor för hit terrorn och 

radikaliseras.  

I kontrast menar Gerle att SD inte ger uttryck för en nazistisk tolkning av ordet 

folk men istället framförs det att olika folk ska hållas åtskilda och Sverige ska tillhöra 

svenskar och vara etniskt homogent. Istället för begreppet ras används ord som till 

exempel kultur och folk att skilja på svenskar och ”de andra”. Det finns en föreställning 

om en hotad ursprunglig europeisk eller svensk kultur (ibid). 

 

Stödargument: I samband med detta kommer Jomshof in på islamiska staten, huruvida 

man stödjer deras handlingar eller inte: 

 

“Det första är att få till en sund invandringspolitik, att kraftigt minska 

invandringen. Vi ska ha återupprättat gränskontroll, vi ska ha koll på vilka 

som kommer till Sverige, vi ska kräva ID handlingar, vi ska kräva att de 

människor som kommer till Sverige som vill bo här ska rätta sig efter vårt 

sätt att leva. Gör man inte det måste man ställa sig frågan, har de här att 

göra? Mitt svar är det har dom inte. När det gäller jihadisterna, åker dom 

iväg för att strida, till exempel för program eller för Irak och Syrien då ska 

vi dra in deras medborgarskap. De har ingenting i Sverige att göra, vi ska 

dra in dom omedelbart.” [1.6] 

”Man gjorde en undersökning nyligen i Frankrike, jag tror det var i 

somras hur många, man frågade om islamiska staten, huruvida man 

stödjer deras handlingar eller inte. Det var endast en tredjedel som helt tog 

avstånd, resten sympatiserar helt och delvis men islamistiska statens 

härjningar om muslimerna i Frankrike. Jag säger inte att det är alla men 

det är ett enormt problem när den sortens…” [1.5] 
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“Tvärtom, problematisera islam det är då som vi kan hjälpa de grupper 

som vill någonting annat, som vill leva fredligt, som vill sekulariseras, 

som vill leva i demokratiska samhällen. Jag menar att det är ett problem, 

ta en titt på den muslimska världen. Hur många sanna demokratier hittar 

du där?, det är inte många. Det finns enorma problem där man förtrycker 

minoriteter, man förtrycker...” [1.4] 

 

Jomshof arbetar in ett logos-aspekt i argumentet genom att hänvisa till en undersökning 

i Frankrike kring muslimers åsikter om islamiska statens handlingar, varvid två 

tredjedelar sympatiserar helt eller delvis. Beroende på åldern och generationen hos de 

som undersökning berör, så stödjer detta hans tes kring radikalisering av tredje (eller 

vidare) generationens muslimer, men utan vetskap om källan eller organisationen som 

utförde undersökningen är det svårt att bekräfta dess pålitlighet, antal deltagare och 

faktorer såsom ålder. Det finns även etos-resonemang i Jomshofs presentation sig själv 

som någon som värnar om de förtryckta av islam, som vill ha frihet och sekularisering - 

detta i direkt kontrast till den våldsamma bild som målas upp av islamistiska Staten och 

vanliga muslimer i Franska samhället, via den omnämnda studien. Slutligen används 

även patos via den sagda bilden, som väcker känslor av rädsla, oro och osäkerhet bland 

lyssnare, genom varningar om förtryck, särskilt mot minoritetsgrupper.  

I boken Muslimerna kommer! - Tankar om islamofobi (2006) talar Larsson om 

den nya kolonialismen, det vill säga samlingsbegrepp som inkluderar människor med 

olika värderingar, ideal och traditioner. Muslimer är också ett konstruerat begrepp 

menar Larsson. Han beskriver att ett sätt att framställa skillnader mellan ”vi” och 

”dem” är att enbart lyfta fram de beskrivningar av muslimer som överensstämmer med 

de på förhand, istället för vad islam ”egentligen” står för (Larsson 2006, s.15). Larsson 

skriver att ur ett religionsvetenskapligt perspektiv är det viktigt att betona att religioner 

inte har någon egen drivkraft förmåga att handla, således att religioner inte säger till 

människor vad de ska göra utan det är snarare människor som tolkar och omsätter sina 

”läsningar” i praktiska handlingar. Det därför många religionsvetare menar att det är 

meningslöst att tala om att vissa religioner är mer våldsbenägna än andra (Larsson 

2006, s.20). 

 

Argument 5: Indragning av medborgarskap vid terrordåd 

 

I det sista argumentet återgår Jomshof till sitt första argument, där han återigen talar om 

invandringspolitiken och om terrorattentaten i Frankrike. 

 

”… Hade Frankrike haft en sådan lag som vi föreslagit med att dra in 

medborgarskapet, för de här två herrarna begick den här handlingen, den 

här första attacken mot Charlie Hebdo då hade dem inte kunnat åka 

tillbaka till Frankrike. Åker de iväg på en sådan här träningsläger i Jemen, 

då säger man ni är inte välkomna tillbaks. Attacken hade aldrig hänt. Det 

är en mycket effektiv åtgärd att förhindra den här sorten människor 

kommer tillbaks. I det här fallet Frankrike eller i vårt fall Sverige.” [1.8] 
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Jomshof avslutar med att sammanfatta alla sitt argument på så sätt att han återgår till 

huvudämnet, det vill säga attacken mot Charlie Hebdo i Frankrike. Denna slutpunkt 

levererar ett sista patos-meddelande då Jomshof argumenterar att SD kan förse 

lösningar på denna radikalisering som har diskuterats i programmet, med lagen om 

utvisning använt som exempel. Denna lag är beskriven i partiets valmanifest 2018 som 

“obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet att återkalla 

medborgarskapet vid terrorbrott” (SD Valmanifest 2018, s.9). 

Gerle menar att SD:s principprogram betonar olikhet som något grundläggande i 

partiets människosyn, det vill säga att nationstillhörighet inte är detsamma som 

medborgarskap, men även att svenskt medborgarskap skall vara ett privilegium avsett 

särskilt för svenskar. Samtidigt menar SD att alla folk, kulturer och nationer skall 

garanteras rättigheter och skyldigheter. SD använder sig av en så kallad 

åtskillnadspolitik, där man slår fast att i Sverige gäller ”dessa” rättigheter och 

skyldigheter framförallt svenskar. De är kritiska mot det mångkulturella och vill istället 

säkerhetsställa Sveriges kristna karaktär (Gerle 2010, ss.77–79). 

 

3. Analys 
 

3.1 Hur framställs islam och muslimer retoriskt inom verbal debatt i 

Sverigedemokraternas politik? 

 

Som förtryckare och förtryckta, som våldsamma/en källa till våld, skräckinjagande och 

orosmoment, hot mot svensk kultur och svenska värderingar. De bägge utvalda talen 

sker i annorlunda kontexter, med olika förutsättningar, ämnen, och motståndare - en 

interpellation i riksdag och en verbal debatt på livesändning skapar olika 

omständigheter. Den gemensamma konstant som kan ses tvärs över bägge tal är den 

bild som målas upp av islam och muslimer. Denna bild är noterbart våldsfixerad.  

I Agenda SVT:s live debatt är det av väldigt klar tydliga anledningar; fokuset 

ligger nämligen på det terrordåd begått i Frankrike mot satirtidningen Charlie Hebdo. 

Ett våldsamt dåd som detta placerar direkt konsekvenserna av våld, handlingen utförd 

samt de som gjort det, i fokus och öppnar upp den verbala debatten för hur det kan 

förhindras i framtiden. Några retoriska medel Jomshof använder sig av i talen är att 

skapa ett vi och dem tänkande. Invandring och religion är några av dessa retoriska 

medel. Argumenten är grundad på att förmedla rädsla för islam och muslimer. Något 

som betraktas som främmande eller skräckinjagande. Samtidigt som SD med sin retorik 

är väldigt tydliga med att dom inte är som andra partier och att de är mycket de vill 

förändra inom den rådande invandringspolitiken. Det finns två tolkningar som ligger 

nära till hands, den ena är att antalet invandrare kopplas samman med problemet och 

om invandrarna minskar i antalet så minskar därav även problemet. “Problem” som i 

det andra talet handlar om terrordådet i Frankrike. Ett exempel som är återkommande i 

det andra argumentet är termen skurkstaterna, begreppet som skulle kunna utgöra en 

central kategori. Denna tes kan ge dubbla tilltal, men implicit representerar det 
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muslimer eller islam. Alla tydligast gestaltas rädslan där muslimer associeras med terror 

som är ett hot mot Sverige och mot välfärden. I argumenten konstrueras alltigenom 

invandrare som muslimer och likaså konsekvent är konstruktionen av muslimer som ett 

hot. Såväl gäller detta genomgående över tid som visuellt. Oja nämner även i sin 

avhandling att SD:s retorik utgår från att det är svenskarna som utgör ett vi och 

invandrare generellt, och muslimer specifikt som utgör de andra (Oja 2015, ss.262–

263). 

I direkt kontrast till detta står frågan om böneutrop som öppnar upp som en diskussion 

kring tillåtelsen av att spela upp böneutrop i Sverige och hur detta skiljer sig ifrån 

klockringningar, tills den tar en skarp vändning och likväl presenterar sagda problem av 

våld, mord, terror och terrorgrupps-anknytningar. I frågan om böneutrop dyker islams 

kvinnosyn upp och kritiken mot denna, men det utförs inget försök att betona vikten att 

detta bör förändras för att religionen ska ha en plats i ett jämställt samhälle, utan snare 

omnämnts detta i syfte att enbart kritisera. Existensen av en nordisk kvinnlig imam, vid 

namn Sherin Khankan, är trots allt ett tecken på möjligheten av en mer jämställd 

tolkning av islam som kan växa fram med friheten som sekularitet förser (Weurlander  

2018). I bägge tal är dock slutsatsen att islam specifikt är någonting enbart negativt, 

även om kristendomen hålls upp som någonting positivt.   

 

3.2 Vilka retoriska strategier används? 

 

I sitt förberedda tal visar Richard Jomshof på en blandning av de retoriska 

strategierna beskrivna i retorikanalys (Renberg 2010, ss.26–29). De individuella 

argumenten lagda innehåller element av logiska resonemang, laddade ord såsom 

“Makt” och “Kontroll” samt andra beskrivningar av islam och muslimer som kan skapa 

känslor av rädsla, förakt och ilska, presenterad med ett sätt och företrädande av en 

individ av förnuft, förlitlig och resonabel. Argumenten verkar vara konstruerade på ett 

sätt som att Jomshof vill utmana det svenska samhällets självbild. Några återkommande 

retoriska strategier Jomshof använder sig av i det första talet på SVT Agenda är bland 

annat skurkstater, där han ej beskriver vilka stater, vilket lämnar det öppet för tittarna 

att göra en egen bedömning. I detta sammanhang går det att se en sammanblandning av 

etos och patos, där Jomshof inriktar sig på olika moraliska hållningar till rätt och fel, 

ont och gott, genom att associera islam och muslimer med krig och terror. För att nå 

fram till tittarna och skapa misstro mot politikerna använder sig Jomshof sig av 

känsloladdade och emotionella budskap som består av etos-argumentation. Utanförskap 

och misstro som inte bara relaterbar bland SD:s egna väljare utan andra medborgare i 

samhället. I talet på Agenda från SVT används ordet “hot” och “enorma problem” som 

ett förstärkningsord för att ytterligare problematisera islam och muslimer. I ytterligare 

ett av argumenten finns formuleringen “mångkulturella och splittrade samhällen”, 

“grundvalen slår sönder” och “folk känner sig utanför”, som också kan betraktas som 

hot-formuleringar.  

Invandringen är SD:s huvudfråga, det mest omfattande i det första talet från 

SVT Agenda. Det beskrivs genom att slå fast att “vi” i Sverige har “enorma sociala, 

ekonomiska och kulturella problem”, vilket förklaras av “Att kraftigt minska 
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invandringen” och att “Människor som kommer till Sverige, som vill bo här ska rätta 

sig efter vårt sätt att leva”. Den förda politiken i Sverige beskrivs som “oansvarig” och 

kopplas samman med segregation och terror. Orden som används i argumenten är 

genomgående starkt värderande. Ordet “vi” som genomgående upprepas i talet på SVT 

Agenda skapar en etnisk hierarki, att olika folk ska hållas åtskilda och Sverige ska 

tillhöra svenskar. Istället för begreppet ras används ord som kultur och folk för att skilja 

på svenska och “de andra” som i detta fall är invandrare och muslimer. Det finns en 

föreställning om en hotad ursprunglig europeisk eller svensk kultur. Jomshof försöker 

genom sina argument vinna och påverka väljarnas åsikter och därigenom skapa en 

gemenskap med nationen och värna om svenskheten och det svenska traditionerna. I 

argumenten framgår det både patos och logos, på så sätt att Jomshof framför på ett 

känsloladdat och övertygande sätt för nå ut väljarna, men även för att folket ska kunna 

relatera sig situationer. Jomshof tar även upp ämnen som är aktuella i samhällsdebatten 

för att på vi stärka trovärdigheten i sina argument, vilket i sin tur lockar även alltfler 

väljare från andra partier. Detta synliggörs i argumentet “Politiker står bakom 

massinvandring i Sverige och resten av Europa”, då Jomshof riktar sig främst mot 

politikerna. 

 

”En migrationspolitik som i första hand tar ansvar för det egna samhället. 

Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen och 

eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs 

samtidigt som flykt minimeras och internationell kriminalitet bekämpas.” 

 

Även om det ej är en inte en retorisk strategi beskriven enligt Renbergs Retorikanalys, 

så kommunicerar Richard Jomshofs korta skratt i sitt argument om kvinnor gällandes 

böneutrop en stark misstro för islam, och kan ses som ett subtilt etos-angrepp på 

religionens karaktär. Det finns hållbar logos-backning i Jomshofs argumentation kring 

böneutrop - exempelvis hänvisandet till en före detta Jihadist, till berättelser kring 

profeten Muhammed som skapar en stadig grund för hans argument. Att kontrollera 

validiteten av dessa kräver efterforskning på den nivån som en medborgare mycket väl 

kan vara ovillig att involvera sig i - de flesta svenskar kan inte läsa koranen i dess 

originella språk utan de tolkningar som en översättning skapar, som exempel. Patos och 

etos verkar dock ha den starkaste vikten som retorisk metod, då rädsla och oro har 

kraftfull påverkan i ett modernt samhälle medveten om faran av terrordåd - och 

divisioner mellan folkgrupper tillåter klartydligt ifrågasättande av, och angrepp på, 

karaktär. 

 

3.3. Innehåller de verbala debatterna tecken på populism?  

 

I den verbala debatten på Agenda så presenterar Richard Jomshof en väldigt 

kritisk bild av nuvarande (och tidigare) ledande partier, då han betonar deras roll i 

skapandet av den nuvarande massinvandrings-situationen. Den första punkten på 

Taggarts lista över populistiska partier listar “en fientlighet mot representativ 

demokrati”, vilket antyder sagda partier och gruppers tendens att förlita sig på folket 
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direkt för stöd (och att de enbart deltar i det politiska spelet för att kunna få sin vilja 

igenom), varvid denna kritik kan matcha sådana idéer. I en analys skriven av Sten 

Tolgfors (Tolgfors 2019) nämner han att SD är ett svenskt parti som bryter den liberal-

demokratiska normen av de andra partierna, med en från SD själva uttryckt 

nationalistisk grundsyn, och citerar Johansson Heinö som påstår att ”nationalismen ser 

däremot ett egenvärde i tydliga markörer som skiljer oss från dem” (varav “oss” i detta 

fall representerar den liberal-demokratiska politiken). Denna underliggande kontrast 

mot de övriga politiska partierna i Sverige, samt faktumet att SD var det enda partiet 

som röstade nej på Sveriges reformerade 2010-grundlag, på nyckelpunkterna av 

mångkulturalism, EU-medlemskap och medborgarskap. Den sistnämnda av dessa 

omnämns i Agenda-debatten som indraget medborgarskap, i diskussionen om terror, 

och dessa faktorer kan vara tecken på grogrund för representativ fientlighet.  

Den andra punkten på Taggarts lista berör det s.k. “idealiserade hjärtelandet”, 

och det är här SD:s tydligaste koppling framkommer - att det svenska hyllas (såsom 

klockringningar som ett “arv” och det svenska västerländska samhället som progressivt 

och vetenskapligt framgående) medans det muslimska presenteras enbart i ett negativt 

ljus (exempelvis dess kvinnosyn, begreppet “skurkstater”, våld- och terror-bejakande). 

Att SD vill göra medborgarskap och rättigheter villkorliga (i alla fall till den nivån att 

de kan fråntas i specifika omständigheter) tyder på en hög värdering av det “svenska”, 

och en vilja att bevara det genom att exkludera de som ej lever upp till detta ideal - 

något som även speglas i viljan att strama av invandringen till landet.  

Paul Taggart beskriver den tredje punkten av populism som “en ideologi som 

saknar egna grundläggande värden”, och att populistiska partier ej matchar den 

traditionella höger-vänsterskalan. SD beskriver själva på sitt partiprogram deras 

“ambition att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och 

vänsterideologierna” (Sverigedemokraterna 2014) men att de även strävar efter ett 

“folkhem” som ändå inkluderar frihet och trygghet. Det, tillsammans med kritiken från 

Sten Tolgfors innebär en möjlighet att passa in på denna punkt, men då nationalistiska 

värderingar likväl är värderingar problematiseras den här klassificeringen - SD kan 

mycket väl ha konsekventa nationalistiska värderingar de arbetar för, men de visar på 

en ovilja att knytas till en specifik vinge av det politiska spektrumet. Detta är i sig ett 

tecken på anpassningsbara värderingar, som reflekteras i påståenden från bägge talen 

(såsom idén att muslimer för med sig islam till Sverige och radikaliseras och att 

invandring bör stramas av, men samtidigt ett sympatiskt påstående om de förtryckta 

från islam som kommer till Sverige) 

Vidare så går det även att se de färgade orden “makt” och “kontroll” i Richard 

Jomshofs argumentation, och det kan vara ett tecken på den fjärde punkten Taggart 

beskriver populism: “en reaktion på en utbredd känsla av kris.” Att dessa ord används i 

beskrivning av syftet för ett böneutrop (såsom av Tomas Samuel) kan vara sant, men 

den bidrar i vilket fall med en känslomässig reaktion i form av exempelvis rädsla eller 

oro; känslor som kan kapitaliseras på av ett parti som vill tilltala det generella folket 

(Samuel 2018). Ytterligare resonemang för detta går det att se i Jomshofs omnämnande 

av skurkstater som homogena entiteter med islam gemensamt, det våld han menar 

profeten Muhammed och islam i utsträckning ska inspirera för dess följare, och att folk 
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flyr islams förtryck till Sverige för att sedan även bli förtryckta här. Även detta 

samtidigt som han i SVT Agendas verbala debatt argumenterar att muslimer för med 

sig islam och radikaliseras här i Sverige. Taggart (2009 ss.20–21) diskuterar att det är 

denna kris känsla som kan motivera folket att stödja rörelsen, och kritiken som Richard 

Jomshof, och i utsträckning SD, målar upp av de andra partierna kan fungerar som ett 

sätt att omdirigera denna upplevda kris till handling (i detta fall, att stödja SDså att de 

kan motverka den nuvarande regeringens politik). 

Den femte punkten av Taggarts populistiska ramverk beskriver att populistiska 

grupper begränsar sin spridning tack vare sin fokus på hjärtelandet och bilden av det 

egna folket, vilket inte översätts över olika samhällen - på grund av olika identiteter och 

kulturer. Vartdera talet visar inte så mycket på denna punkt - men Widfeldts jämförelse 

mellan Sverige och Danmarks liknande politiska klimat, och därav likheterna mellan 

SD och Dansk Folkeparti är här av intresse (Widfeldt 2010, ss.175–176). Med liknande 

kulturer finns det möjligt stöd för denna klassificering att stämma överens. 

Taggarts sista punkt om politiska partier betonar att beskrivningen av populism 

som kameleont-liknande, ej syftar till att visa att den förklär eller gömmer sig, utan 

snarare att den målar upp bilder och en mytologi plockad från det hjärteland som värnas 

så väl om, och presenterar dessa som en realitet istället för en idealiserad bild. Detta är 

kritik som skulle kunna presenteras mot SD i andra omständigheter men har begränsad 

applikation på denna undersökning, då fokus ligger på islams presentation. 

 

4. Diskussion 
 

Under följande del diskuteras slutresultatet i förhållande till tidigare forskning som har 

gjorts kring SD:s retorik, gällande islam. Diskussionen ska behandla huvuddelarna i 

undersökningen, det vill säga syftet, frågeställningar, teoretiskt perspektiv samt teori. 

Undersökningen var baserad på två verbala debatter av Richard Jomshof, dåvarande 

riksdagsledamot för SD. Den ena verbala debatten fördes i riksdagen av Jomshof och 

Alice Bah Kuhnke gällande Förbud av Böneutrop. Transkriberingen fanns på 

riksdagens hemsida. Den andra verbala debatten fördes på SVT Agenda gällande 

terrorangreppet i Frankrike av Jomshof och Mona Sahlin (dåvarande partiordförande 

för Socialdemokraterna). Denna debatt transkriberades.   

I början av uppsatsens understryks det att fokus låg på Jomshofs argument och 

inte de andra medverkade debattörerna. För att undersökningen skulle genomföras 

användes en metod som kallas retorikanalys, som fokuserar på det kommunikativa 

aspektet av talet och syftade till att analysera aspekter utifrån dess grundläggande 

beståndsdelar. I denna retorik-analytiska undersökning av SD var fokuset på de tre 

bevismedel etos, patos och logos. Med hjälp av det teoretiska ramverket av populism 

som användes i undersökningen, var huvudsyftet att undersöka de valda argumenten 

och påståendena uttalats kring islam och avgöra om retoriken har spår av politisk 

populism. 

Debatternas kontext och dess material, samt retorik var viktiga delar i analysen. 

Argumentation är genomgående förekommande i materialet, således att argumentanalys 

blir relevant för samtliga material. Genomgången av perspektiv och forskning kring 
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retoriken och debatterna, har gett en spretig bild. Vad som avses med debatterna 

varierar mer eller mindre mellan olika forskare och undersökningar, men samtliga är 

eniga om att debatt generellt rör sig om ett åsiktsutbyte offentlighet med syfte att utgöra 

underlag för beslut. (Oja 2015, s.124)   

Det går att konstatera att de utvalda talen sker i olika sammanhang, med olika 

förutsättningar, huvudämne samt motpart. En verbal debatt som sker i live sändning på 

tv och en interpellation i riksdagen. De bägge talen visade att SD använder religion 

samt invandring retoriskt, då det vid upprepade tillfällen använder sig av laddade ord 

såsom “makt”, “kontroll”, “rädsla”, “utanförskap” samt andra beskrivningar av islam 

och muslimer som är “motbjudande”. Analysen av de verbala debatterna visade att 

SD:s retoriska verktyg framförallt är att övertyga sina medlemmar samt nå ut med sin 

politik till röstarna och andra politiker. I den första verbala debatten på SVT Agenda 

ger Jomshof en kritisk bild av dåvarande ledande parti (Socialdemokraterna), där 

kärnfrågan är framförallt att minska invandringen i Sverige. I analysen i det andra talet 

gällande Böneutrop, jämförs moskéer med det kristna klockringningarna. Återigen 

använder sig Jomshof sig av ett retoriskt verktyg för att peka på “problem” inom islam, 

där böneutropet är i konflikt med det sekulära samhället.  

I analysen går det även att finna en del idéer som härstammar från partiets rötter 

BSS. Som det tidigare nämnts i uppsatsen har partiet ärvt det invandringskritiska 

perspektivet från BSS, som tog beslutet av att avkasta de rasbiologiska aspekterna inom 

dåtidens nationalism och koncentrerar sig på den upplevda svenskheten. BSS-dragen 

finns än kvar i SD:s retorik i formen av sagda invandringskritik även om 

omständigheterna kring denna kan har förändrats, och har förblivit en central 

utgångspunkt i partiet. (Larsson och Ekman 2001, s.67).  

Oja menar likväl att SD är numera polerade på utsidan men att det på ytan 

vidhåller snarlikt samma åsikter som fanns i partiet på 90-talet. (Oja, 2015, s.253) 

Intressant att notera är dock den tidigare historian BSS hade med Gösta Bergqvist som 

kom att hysa en väldigt dålig åsikt av Leif Zeilon på grund av hans försök att hålla BSS 

en “ren” organisation, som inte delade ryktet och åsikterna av andra nationalistiska 

rörelser vid tidpunkten. Det visar på en villighet att anpassa sig till samhället, och 

senare när grundare till BSS skapade SD, en villighet att gå in i politiken för att få sin 

vilja igenom.  

Detta innebär både att SD:s skapare redan visat på en villighet att anpassa och 

justera, vilket är ett specifikt särdrag av populistiska rörelser, men samtidigt visar den 

genuina konflikt som uppstod, att detta beslut kom till bekostnad på stöd från andra 

nationalistiska rörelser. Om SD själva tagit ett steg längre och distanserat sig själva från 

dess ursprung i BSS förblir frågan då var gränsen för populism ligger, och när de blir 

ett genuint parti med nationalistiska grunder. 

Genom denna analys går det att klarlägga att retorikvetenskapen har ett stort 

intresse för politik. Kopplingen mellan demokrati och retorik har alltid funnits med, 

kanske vill SD utmana det svenska samhällets självbild och vår uppfattning om hur 

kontroversiella åsikter skall hanteras. I Ojas avhandling SD:s budskap 2005-2010- En 

retorisk studie av ett annorlunda parti upplyses det att SD inte bör behandlas 

annorlunda, de ska granskas i egenskap att de är ett politisk parti som växt. Att SD 
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uppfattas som kontroversiella är något som gör dem intressanta på ett annat sätt, de 

utgör ett “undantag” i svensk politik. Detta genom att SD har uttalat att det är 

nationalistiska och att det ser förhållandet svenskar/invandrare som konflikt i det 

svenska samhället (Oja 2015, ss.249–251). 

Det som faktiskt gör SD till ett radikalt annorlunda parti än övriga är visserligen 

innehållet i deras berättelser. Oja menar att i den sverigedemokratiska analysen utgör 

invandringen det stora hotet mot “vårt” samhälle, exakt vad och vilka som inkluderas i 

invandringen är långt ifrån tydligt. Den sammantagna beskrivningen i argumenten visar 

ändå att det innebär muslimer. 

Analyserna av argumenten och valmaterialet har gett svar på frågeställningarna. 

Det går att klargöra att de analyserade verbala debatterna i denna studie har uppfyllts. 

Invandrare, muslimer och nationalism är centrala frågor för SD. Analysen tyder på att 

SD har ett tydligt narrativ, som utgår ifrån en mytisk bild över hur Sverige en gång har 

varit och hur det i dag är ett land i splittring och närmast under attack. Islam blir i dessa 

argument SD:s främsta retoriska verktyg. Analysresultatet av denna studie har visat att 

SD i sin politik använder sig av religionen, det kristna kulturarvet för att höja den 

svenska nationen (Oja 2015, s.257). 

 

5. Slutsatser och framtida forskning 
 

5.1 Slutsats 

 

Undersökning av SD:s framställning, retoriska metodik och spår av populistiska 

karaktärsdrag har lett till följande insikter. 

Islam framställs enbart som någonting negativt, hotfullt, och farligt, varav den 

sympati som existerar enbart tillhör de muslimer som tagit avstånd från terrordåden - 

vilket understryks vara en minoritetsgrupp, och därav undantaget snarare än normen. 

Islam agerar enligt retoriken som inspiration för terrordåd, som en kraft som håller 

tillbaka vetenskap och framsteg och slutligen ett hot att bekämpa och arbeta emot. Ett 

återkommande och konsekvent “vi och dem” resonemang går att se igenom bägge 

verbala debatter, vilket leder till samhällssplittringar och stödjer SD:s mål att separera 

det “svenska” från främmande influenser. 

Den retoriska metodik som framkommer i argumenten är huvudsakligt grundat i 

etos och patos, känslomässiga resonemang såsom rädsla, oro, ilska och hat, såväl som 

anfall på profeten Muhammeds karaktär, islam som en inspiration till terrordåd och 

slutligen muslimska samhällen som odemokratiska - ett specifikt faktum som stöds av 

utförda studier. Logosargument existerar, i att de fakta som presenteras är eller verkar 

logiskt korrekta - och att kontrollera ett antal av dessa faktum involverar ingående 

forskning eller berör ämnen som kan vara omdiskuterade. Den argumentation som 

gives är hållbar för inspektion, och kan därav leverera full effekt i form av starkare etos 

och patos. 

SD:s status som ett populistiskt parti är diskuterbart. Partiet har en väldigt 

kritisk attityd mot regerande politiska partiers och dess invandringspolitik - och 

presenterar en bild av att de kan lösa de samhällsproblem som dessa partier enligt dem 
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skapat. Detta behöver dock inte specifikt indikera på fientlighet mot representativ 

demokrati, men kan vara ett tecken. Deras villighet att “kombinera de bästa elementen” 

från både högern och vänstern matchar dock en aspekt av Paul Taggarts ramverk för 

populism, en flexibilitet och anpassning skapat av ett lätt ideologiskt bagage. Andra 

aspekter som matchar är deras idealisering av Sverige, det svenska folket och en 

essentiell “svenskhet” samt deras motsättningar mot andra partiers liberal-demokratiska 

politiska konsensus. I kontrast så är de sista två punkterna i Taggarts ramverk av 

begränsad applikation i detta fall, då partiets influens internationellt kräver annat 

forskningsmaterial. Likväl är idéen om ett mytologiskt uppmålat hjärteland svår att se i 

en debatt som huvudsakligen har ett utåtriktat perspektiv, som må ha sin grund i ett 

svenskt perspektiv men lägger fokus på islam. I slutsats har SD aspekter som kan ses 

matcha flertal punkter av i alla fall Paul Taggarts definition av populism, men de 

utvalda talen bidrar inte tillräckligt med information för att beröra alla dessa punkter, 

även om det går att argumentera för närvarande aspekter av populism. Slutligen, för att 

bekräfta de matchande punkterna, skulle flertal definitioner av populism understödja 

och förse nödvändig trovärdighet. 

 

5.2 Framtida forskning 

 

Ytterligare efterforskning inom ämnet skulle gynnas av vidare undersökning av olika 

former av debatt (verbal såväl som allmän) kring SD:s retorik, att se på andra debattörer 

från partiet, att problematisera islams behandling jämfört med andra debattämnen, att se 

på andra partiers retorik kring islam eller att ta en tids-jämförande vinkel för att se hur 

SD ändrats från BSS-eran. Dessa och tillvägagångssätt kan vidareutveckla både frågan 

om islams retorik från både Sverigedemokrater och andra, samt nyansera frågan om 

populism som på egen hand är ett väldigt komplext och svårdefinierat ämne. Alternativt 

för att skapa ett övergripande perspektiv på religion inom politik kan kristendomen och 

religiösa minoritetsgrupper undersökas, för att se hur dessa retoriskt presenteras i 

kontrast till islam. 
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BILAGOR 
 

Tal 1: Richard Jomshof och Alice Bah Kuhnke. 
 

 

Richard Jomshof (SD), stycke 1: 

[1.1] Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet från minareten i moskén belägen i 

Fittja. Det var mig veterligen det första böneutropet någonsin från en moské på 

svensk mark. Efter beslutet att tillåta böneutrop i Fittja har liknande krav 

framförts från andra håll, bland annat i min egen hemkommun Karlskrona där 

böneutrop hördes för första gången den 17 november i fjol. 

[1.2] Senast ut är Växjö där Stiftelsen Växjö Muslimer lämnade in en ansökan om just 

böneutrop den 12 februari i år. Som en följd av detta har frågan aktualiserats. Det 

är därför jag har den på bordet i dag och har ställt interpellationen. Kritiken har 

varit omfattande mot ansökan men också mot böneutrop i synnerhet. 

[1.3] Det viktiga är att till skillnad från klockringningar, vilka är neutrala ljudsignaler 

och en del av vårt kulturella och historiska arv, är det muslimska böneutropet en 

bön. Det är ett religiöst artikulerat budskap i form av trosbekännelsen. Denna 

trosbekännelse syftar inte minst till att visa makt och kontroll över ett område 

samt att visa att invånarna är muslimer, att Allah är den enda guden och att 

Muhammed är hans profet. 

[1.4] Innan jag går vidare vill jag ta fasta på just den delen i böneutropet som rör den så 

kallade profeten Muhammed. Det är viktigt. Muhammed var en militär ledare. 

Han var en man av krig. Han ledde flera militära kampanjer med allt vad det 

innebär i form av dödande och lidande. Han var massmördare. Vid ett tillfälle ska 

han ha avrättat 600–900 judiska pojkar och män genom att man högg huvudet av 

dem. Det är samma metod som till exempel IS använder i dag mot sina 

motståndare. 

[1.5] Han var slavhandlare. Vi vet att han tillfångatog kvinnor och barn och sålde dem 

som slavar, och kvinnor användes ofta som sexslavar. Han var rövare och bandit. 

Han finansierade sina kampanjer med hjälp av plundringar och att han överföll 

karavaner. Man vet också att han utförde mord på politiska motståndare. Det finns 

en massa berättelser om det. 

[1.6] Han ska inte ha gjort någon skillnad mellan män och kvinnor. Det finns berättelser 

där han till exempel tillfångatog en äldre kvinna. Han band henne upp och ned 

med rep. Han band fast kvinnans ben vid kameler som sedan fick springa åt 

motsatt håll så att hon slets itu. 

[1.7] Det finns flera sådana här berättelser om och beskrivningar av hur han jobbade 

och vilka metoder han använde. Vi vet också att han hade flera fruar. Det är 

ganska känt att han hade en fru, Aisha, som var sex år gammal när han gifte sig 

med henne. När hon var nio år gammal genomförde han fullbordade samlag med 

flickan. 

[1.8] Min poäng här är någonstans att det är denna profet som man hedrar i sitt 

böneutrop, och för mig är det provocerande. Det är oerhört provocerande att en 

sådan person lyfts fram som ett föredöme. 

[1.9] En annan poäng som är viktig är att ett böneutrop måste utföras av en man. 

Kvinnor är inte tillåtna att leda ett böneutrop för att man tydligen anser att en 

kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män. Allvarligt talat 

(skrattande uttal) - vad är det för inställning? Det är 2018 nu. 
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[1.10] Det går inte, menar jag, att under några som helst omständigheter likställa en 

kristen klockringning med ett muslimskt böneutrop. Klockringningen är inte en 

trosbekännelse. Klockringningen syftar inte till att visa makt och kontroll över ett 

område. Klockringningen hedrar inte en massmördare. 

[1.11] Med detta sagt: Menar verkligen kultur- och demokratiministern att hon inte 

förstår kritiken och att hon inte ser något problem med detta? 

  

  

Alice Bah Kuhnke (MP), stycke 2: 

[2.1] Herr talman! Tack för frågan, ledamoten Richard Jomshof! Jag kommer från den 

del av vårt land, belägen i Småland, som populärt kallas bibelbältet. Det har i mitt 

fall betytt att jag är uppfostrad i en tydlig kristen tradition. Det är en uppfostran 

och en uppväxt som har präglat mig oerhört mycket. Det var självklart för mig 

som barn att tillbringa en stor del av mitt liv i kyrkan. Det var hela min fritid, i 

stort sett. Och i slutet av 70-talet och på 80-talet, när många andra barns skolgång 

präglades av någon sorts frigörelse, sjöng vi fortfarande psalmer i min 

kommunala skola. 

[2.2] Att vara kristen var norm. Förutom att vara döpt, konfirmerad och fostrad in i 

Svenska kyrkan har jag dessutom som vuxen valt att engagera mig där. Det gäller 

dels som förtroendevald på nationell nivå i kyrkomötet, dels lokalt i min 

församling som aktiv församlingsmedlem och volontär. 

[2.3] Våra kristna traditioner är högtidliga och betydelsefulla för mig. Jag värnar det 

kulturarv som Svenska kyrkan med den äran bär. Kyrkan är dock mer för mig än 

för många andra i vårt land, som kanske mest har fokus på julens traditioner, påsk, 

skolavslutningar, bröllop och begravningar. För mig är kyrkan mer än så. Kyrkan 

är fast mark under fötterna. Kyrkan är för mig en plats för eftertanke - en 

samlingsplats för omtanke, kärlek och förlåtelse. 

[2.4] Jag tror att det faktum att jag bär med mig erfarenhet av ett aktivt kristet liv har 

bidragit till min stora medvetenhet om vad det är som har skapat förutsättningar 

för mina val. De största förutsättningarna är våra grundlagar och de friheter som 

de bereder. Frågan om klockringningar, böneutrop och andra uttryck som 

riksdagsledamoten Jomshof tog upp är en kommunal och lokal angelägenhet. Om 

det stör ska och kan det begränsas. Sådana bedömningar har gjorts, och sådana 

bedömningar kommer att fortsätta att göras. 

[2.5] I det aktuella fallet, precis som alltid annars, ska inte jag som minister tycka om 

vad kommunen eller polisen bör besluta om. Vi har dessutom kommunalt 

självstyre i vårt land, vilket jag respekterar och vilket jag önskar att alla skulle 

respektera. Det är därtill ett komplext rättsläge. Generellt sett ska kommunen och 

polisen förhålla sig till den grundlagsskyddade religionsfriheten, till 

Europakommissionen, till ordningslagen och till lokala ordningsföreskrifter. Jag 

ska aldrig som minister sätta mig över dem som har till uppgift att fatta beslut. 

[2.6] Det oroar mig att Jomshof och Sverigedemokraterna vill begränsa kommunernas 

frihet och möjlighet att fatta egna beslut utifrån de lagar vi har. Det är 

beklämmande, och det är ett varsel. 

  

  

Richard Jomshof (SD), stycke 3:        

[3.1] Herr talman! Tack för svaret, även om det egentligen inte var något riktigt svar på 

den sista fråga jag ställde! 

[3.2] I svaret på min interpellation resonerar kultur- och demokratiministern om frågan 

om religionsfrihet. Jag menar att det är just en fråga om religionsfrihet. Det är inte 
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en fråga för en enskild kommun, utan detta är en mycket större fråga än så. Jag 

hävdar att ministern landar i fel slutsats när hon hävdar att det skulle strida mot 

religionsfriheten att förbjuda böneutrop. 

[3.3] I en demokrati som Sverige har man naturligtvis rätt att tro på vilken gud man vill. 

Man kan tro på Gud, man kan tro på Allah, man kan tro på - vad vet jag, Shiva, 

Oden eller det flygande spagettimonstret, till exempel. Det innebär däremot inte 

att man har rätt att tvinga på någon annan sin tro. 

[3.4] Det går inte heller, menar jag, att jämföra till exempel böneutrop från en moské 

med exempelvis rätten att anordna ett torgmöte eller rätten att demonstrera. En 

grupp som beviljas ett tillfälligt tillstånd för till exempel ett torgmöte kan man 

ignorera om man vill. Man kan gå därifrån om man inte gillar budskapet; det är 

väldigt enkelt. 

[3.5] Ett böneutrop från en moské är däremot något helt annat. Böneutropet sker från, 

och är, en fast installation. Det är en offentlig proklamation av islam i det 

offentliga rummet, och det går inte att undvika om man bor i närheten. Det tycker 

jag är en viktig skillnad. 

[3.6] Ett förbud mot böneutrop hindrar inte någon att tro. Det kan man göra ändå. Ett 

fast, återkommande böneutrop tvingar däremot på medborgare en religiös 

åskådning - i det här fallet dessutom en åskådning grundad i våld och hat. Det 

ministern kallar religionsfrihet blir i själva verket ett tvång, och jag menar att 

böneutropet därmed strider mot religionsfriheten. Men det strider också mot vårt 

sekulära samhälle, där vi bejakar friheten till såväl som friheten från religion. 

[3.7] Herr talman! Sverigedemokraterna har ett växande stöd bland människor med 

utländsk bakgrund. Det är inte konstigt. Det gäller inte minst de människor som 

har tvingats fly från islamistiskt förtryck. Vi har länge varit det enda parti som de 

facto tar den pågående islamiseringen och det islamistiska hotet på allvar. Jag har 

talat med många av de här människorna genom åren, och de har ofta uttryckt stor 

förvåning över det man kallar för passivitet eller naivitet från övriga svenska 

partiers sida. 

[3.8] Jag minns inte minst ett samtal som jag hade med en man från Libanon för några 

veckor sedan. Detta är ett av många samtal jag har haft genom åren med 

människor med en annan bakgrund om just denna fråga, och det är en viktig fråga 

för många av de här människorna. Den här mannen kunde inte förstå hur vi, eller 

rättare sagt ni, kan låta detta ske. Han undrar varför ni för en politik som innebär 

att Sverige islamiseras i en allt snabbare takt. Han berättade också om släktingar i 

hans forna hemland Libanon som uttrycker precis samma förvåning. De varnar för 

att Sverige ska komma att gå samma öde till mötes som Libanon har gjort om vi 

inte gör någonting i dag. Jag delar för övrigt denna uppfattning. 

[3.9] Det är ofta dessa människor, som en gång har flytt islamistiskt förtryck, som nu i 

våra förorter än en gång tvingas ta del av islams hatfyllda budskap. Många känner 

oro, och många känner rädsla. Jag har full förståelse för det. 

Vi kan också se hur islamisterna får ett starkare fäste på plats efter plats i Sverige. 

Om vi tillåter böneutrop innebär det att de stärker sin ställning ytterligare. 

Böneutropet är ingen förutsättning för att de ska kunna tro på sin gud - absolut 

inte. Böneutropet är bara en islamistisk installation. 

[3.10] Människor som en gång har flytt från förtryck funderar nu på att fly eller flytta 

igen. Jag vill än en gång påminna om att vi alltså talar om Sverige år 2018. Vi 

kunde här tidigare lyssna på en interpellationsdebatt där man talade om 

rymdforskning, alltså vetenskap. Och nu talar vi om en religion som vill ta 

Sverige hundratals år tillbaka i tiden. Jag förstår inte vad som håller på att ske. 
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[3.11] Hur kan kultur- och demokratiministern med gott samvete låta bli att tycka att 

det här är ett problem? Det är en öppen och ärlig fråga. 

  

Alice Bah Kuhnke (MP), stycke 4: 

[4.1] Herr talman! Jag tycker att det är ett stort problem om man tar lätt på våra 

grundlagar. Det är grundlagar som generationer av svenskar före oss har fått offra 

allt för. Det är friheter som har byggt vårt land starkt. 

[4.2] Jomshof och hans parti, Sverigedemokraterna, säger ofta att man vill bevara det 

som är svenskt och försvara det. Och jag säger att det, enligt mig, inte finns något 

mer svenskt än våra rättigheter och friheter. Men dem är Sverigedemokraterna 

tydligen inte beredda att stå upp för. Jag älskar våra friheter. Jag kan verkligen 

med emfas säga att jag älskar dem och är beredd att kämpa för dem, varje dag. 

[4.3] Religionsfriheten är en av flera rättigheter. Men den kommer, precis som alla 

rättigheter och möjligheter, med skyldigheter och ett stort ansvar. Jag menar att en 

del av ansvaret är att inte ta den enkla vägen ut. Man behöver se komplexiteten 

och noggrant väga varje steg på guldvåg. Man behöver säkerställa att något är det 

rätta, inte bara för att det känns bra i munnen och är ett enkelt budskap som går 

fram, utan man bör i stället andas och identifiera vilka konsekvenser det kan få. 

Vad betyder det om vi börjar inskränka friheter och möjligheter? 

[4.4] Det aktuella fallet är inte enbart en fråga om religionsfrihet. Det är också en fråga 

om Europakonventionen, om ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter. Det 

är ett oerhört komplext ärende, som man inte med lätthet avundas någon av de 

beslutande församlingarna i fråga att göra bedömningar av. 

[4.5] Till grund för frågan ligger dock även det kommunala självstyret. Jag värnar det 

styret. Jag värnar möjligheten för våra kommuner - som känner sina 

kommuninvånare, som vet vilka platser man talar om och som kan sätta saken i ett 

lokalt sammanhang - att genomföra den här processen så noggrant som det krävs 

för att beslutet ska vara så förankrat, välgrundat och transparent som möjligt. 

  

Richard Jomshof (SD), stycke 5: 

[5.1] Herr talman! Jag håller med om att vi ska värna våra grundlagar, våra rättigheter 

och våra friheter - till 100 procent. Det är därför jag står här. Jag menar att 

islamismen är ett hot mot dessa. Det finns inte ett enda islamistiskt land i hela 

världen som är demokratiskt, inte ett enda islamistiskt land i världen där kvinnor 

och män behandlas lika. 

[5.2] Islamismen är ett hot mot demokratin. Om vi låter islamismen få fotfäste kommer 

det som jag och Alice Bah Kuhnke förmodligen båda värnar - våra grundläggande 

rättigheter, friheter och så vidare - att vara hotat. Jag tror att framtida generationer 

kommer att fälla en mycket skarp dom över den politik som förs i dag. 

[5.3] Det har dessutom visat sig att moskén i Växjö har kopplingar till den islamistiska 

organisationen Muslimska brödraskapet. Man saluför material som har kopplingar 

till Saudiarabien. Det förekommer kvinnohat, och det förekommer antisemitism 

och så vidare. Det är alltså den moskén som nu vill ha tillstånd för böneutrop. Det 

är ingenting som förvånar. Det är nämligen snarare regel än undantag vid moskéer 

som denna. 

[5.4] Jag förvånas ändå över naiviteten, som jag kallar det, i frågan. Antingen förstår 

man inte att man leker med elden, eller så tycker man att det som sker är bra. Jag 

vet helt ärligt inte vad som är värst, herr talman. 

[5.5] Positivt är dock att en majoritet av svenska folket är på vår sida. En nyligen 

genomförd Sifo-undersökning visar att 60 procent är för ett förbud mot böneutrop. 
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Endast 21 procent är emot ett förbud. Det visar att vi än en gång står på svenska 

folkets sida i de här viktiga grundläggande frågorna, alltså frågor som berör. 

[5.6] Vi befinner oss på ett sluttande plan. Det här är bara början. Böneutrop en gång i 

veckan i dag blir böneutrop fem gånger om dagen i morgon. Och då pratar vi bara 

om en liten del av islamiseringen som just nu pågår, inte bara i Sverige utan i 

stora delar av västvärlden. 

[5.7] Islamismen ska inte strykas medhårs. Den ska bekämpas. Den är ett hot mot 

demokratin och allt det som vi älskar. Det är beklämmande att så få partier förstår 

vilken politik det är de för och vad det kommer att innebära. 

  

Alice Bah Kuhnke (MP), stycke 6: 

[6.1] Herr talman! Jag vill börja med att tacka Richard Jomshof för debatten. Det är en 

allvarlig debatt som jag hoppas att vi kommer att föra vitt och brett och som jag 

önskar att många människor engagerar sig i för att de ska förstå konsekvenserna 

av det vi diskuterar. 

[6.2] Vi lever i en demokrati. Och det står var och en fritt att ha uppfattningar om 

böneutrop. Rätten att tänka och tycka om det skyddas också av våra grundlagar. 

Och det är enligt mig det svenskaste vi har att försvara. 

[6.3] Jag tror på det öppna samhället. Men jag tror inte att ett öppet samhälle är en 

enkel sak. Jag tror att det kommer att vara en svår och stor sak att bevara Sverige 

öppet och fritt. Det kommer att krävas mycket av oss. Den enklaste vägen är inte 

alltid den rätta. Ibland måste vi också välja de svåra vägarna. 

[6.4] Inför den här debatten tänkte jag mycket på min mormor och morfar och på min 

morfars mamma, Sigrid, och min morfars pappa, Anders-Johan. De levde i 

fattigdom. Deras barns arbetskraft såldes på auktion. Och de fick kämpa hårt - 

med blod, svett och tårar - för friheter och rättigheter. 

[6.5] Det är med den vissheten jag bedriver kampen för att Sverige ska vara 

demokratiskt, för att vi ska ha våra friheter kvar och för att de ska omfatta oss 

alla. Det ansvaret är stort. Och jag känner att vi har det ansvaret för kommande 

generationer. 

  

Slut. 
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Tal 2: Agenda, Richard Jomshof, Mona Sahlin och Mohammad 

Fazlhashemi 
 

 

Programledare på Agenda: Hmm.. Mona Sahlin, om vi ändå börjar i den där änden 

varför sker detta som vi har sett i Frankrike de senaste veckorna? 

 

Mona Sahlin (S) samordnare mot våldsbejakande extremism: Just finns det två 

extremt farliga terrororganisationer, Isis, Al-Qaida i en del av världen där krig och 

konflikter har pågått väldigt länge. Och där alltfler individer också tar på sig själva vara 

dom extrema utövarna av denna mycket farliga terror lära. Och det är Isis utbredning 

också rekryteringsmöjligheter, i länder som Frankrike och Sverige, som också gör att 

just nu är frågan om terrorn så stor och så viktig. 

 

Programledare:  Mohammed Fazlhashemi  vad är din förklaring, att vi ser det här det 

är ju inte första gången? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Nej det är inte första gången och det är inte bara in det som 

sker bland muslimer. Vi har ju sett angrepp mot abortkliniker i Nordamerika, där man 

har dödat läkare. Men om man tittar på forskningar förklarar det här, handlar det här om 

individer som på ett eller annat sätt känner stark upprördhet eller missnöje över saker 

och ting i världen. Men samtidigt att dom är inspirerade, involverade i 

terrororganisationer eller inspirerade av terrorideologier. Det är dom som begår den här 

typen av våldshandlingar.  

 

Programledare: Richard Jomshof vad är din förklaring? 

 

[1.1] Richard Jomshof (SD) riksdagsledamot: Två huvudförklaringar, hmm .. 

framförallt dem politiker/ partier som står bakom den massinvandring både Sverige och 

resten av Västeuropa haft under årtionde, har byggt mångkulturella samhällen, 

splittrade segregerade samhällen. Man har inte kunnat hantera den stora mängden 

människor som har kommit, och vi har fått ett väldigt splittrat samhälle, där där själva 

grundvalen slår sönder och folk känner sig alltmer utanför. Det är den ena förklaringen. 

Den andra förklaringen står islam självt, om du tittar på grupper som Al-Qaída du tittar 

på IS, du tittar på muslimska brödraskapet, talibaner, Hamas alla har en sak gemensamt 

islam. Om du tittar på skurkstater/diktaturstater som Iran, Saudiarabien men kanske 

också Pakistan för att nämna något exempel som också har en sakt gemensamt, islam. 

Programledare: Får jag bara höra, vad säger du om det? Förklaringen skulle stå att söka 

i islam. 

 

Mohammad Fazlhashemi: Ja sen har vi hela den här majoriteten bland muslimer som 

tar avstånd från det här. Öh.. om man går på/till Youtube, söker förklaringar liksom, 

varför man ska avstå från att ta till sig sånna här våldshandlingar, så hänvisar dem till 

profetens traditioner, dem hänvisar till Koranen, olika kapitel och verser i Koranen som 

säger.. “På grund av detta och detta är det totalt förkastligt och rent ut sagt förbjudet att 

tilltala sådana extrema åtgärder”. Och det som.. som man tillåtet att göra, det är att man 

ska bemöta det här med tolerans. 
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Programledare: Jag vill bara höra Richard Jomshof, det finns en och en halv till två 

miljarder muslimer runt om i världen, drar du inte väldigt många av dem eller över 

samma kam? 

 

[1.2] Richard Jomshof (SD): Det finns massa olika riktningar inom islam men/och det 

är ändå så att som jag sa alla de organisationer jag nämnde finns det betydligt fler, 

listan kan göras lång och det finns betydligt fler länder som har haft enorma problem. 

De har en sak gemensamt, det är islam. De befinner sig i den muslimska delen av 

världen, där det inte finns mycket demokrati att hämta, det finns ingen jämställdhet, det 

är ett enormt förtryck. Naturligtvis även om vi pratar om minoritet, så är det ändå en del 

av islam som finns där vare sig vi vill eller inte. Och den sortens islam ska bekämpas 

och då måste man våga erkänna att en del av problematiken finns i islam. Det är först 

då vi kan hjälpa de sekulära krafter, de krafter som vill leva precis som alla andra 

människor. Genom att bekämpa organisationerna, bekämpa de här skurkstaterna. Men 

vi måste också, men jag menar jag nämnde Mohammed är själv född i krig, tog 

krigsfångar, sålde slavar. När Isis gör samma sak så har dem ju stöd i den så kallade 

profeten Mohammed, och det är också ett problem. 

 

Mona Sahlin (S): Richard började med och säga orden invandring i Sverige och sen 

landar han i en diskussion om det han kallar skurkstaterna “vilket de verkligen är”. 

Väldigt många av de invandrare vi pratar om nu i vårt land har flytt från just de 

länderna, från just det förtrycket. Och när en Anders Behring Breivik, en vit kristen 

man mördar tiotals ungdomar då blir det inte diskussion från ditt parti att det är kristna 

som är problemet. Men när en muslimsk extremt farlig terrorist begår en handling, då 

blir det muslimer som vi ska diskutera. Jag tror att det är så farligt och förrädiskt. Du 

kräver förståelse för att om en Sverigedemokrat uttrycker sig, sig rasistiskt, då vill du 

ha respekt att ni utesluter den och att det inte är ett problem för hela partiet. Men när vi 

nu diskuterar muslimer som är offer för Isis, när vi nu pratar om Ahmed som var den 

förste som blev mördad i Frankrike, en muslim, en polis. Så har du mage och låta att 

diskussionen ska handla om svensk invandring. Jag tar den här frågan på betydligt 

(Pratar i mun på varandra) … större allvar, och vet att nazister krigar i Ukraina… 

 

[1.3] Richard Jomshof (SD): Ja Breivik är väl också en nazist, han har väl själv erkänt 

det. Och där har du en förklaring till att han beter sig som han gör. Eftersom att nazism 

är antidemokratisk och våldsförespråkande. Det är inte konstigt att en sån människa 

begår den sortens handlingar. Var det gäller ett annat problem också när det gäller 

människor som kommer, många flyr det är helt rätt men det är också väldigt intressant 

att.… att andra tredje generationens muslimer och också tyvärr vilket är ett enormt 

problem radikalisera. Då måste man ställa sig frågan, hur kan det komma sig. Man 

gjorde en undersökning... (Mona Sahlin avbryter) Jag är inte klar... 

 

Mona Sahlin (S): Vi pratar om väldigt få. Nu låter Richard här som om det vore andra 

och tredje generationen, det är inte sant. 

 

[1.4] Richard Jomshof (SD): Man gjorde en undersökning nyligen i Frankrike, jag tror 

det var i somras hur många, man.. man frågade om islamiska staten, huruvida man 

stödjer deras handlingar eller inte. Det var endast en tredjedel som helt tog avstånd, 

resten sympatiserar helt och delvis med islamistiska statens härjningar av muslimerna i 

Frankrike. Jag säger inte att det är alla men det är ett enormt problem när den sortens … 

(Pratar i mun på varandra) 
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Programledare: Mohammad … hur reagerar du på det Richard Jomshof säger? 

 

Mohammad Fazlhashemi: När vi ser företrädare för muslimer, om vi tar allt ifrån Al 

Hazar företrädare för universitet som är sunni islams främsta företrädare. Allt ifrån dem 

till många andra, många församlingar i Sverige, runt om i Europa tar avstånd från det 

här. Då är det här diskussionen, det är ett sätt att liksom som peka finger och åt en viss 

grupp av människor, och säger “ni är ett problem”, “ni utgör ett problem”. Och det är 

precis vad dem här terrororganisationen ute efter, de vill skapa polarisering i samhället. 

De vill skapa ett vi och de samhället. (Blir avbruten av Mona Sahlin) 

 

Mona Sahlin (S): Det där tycker jag är så viktigt. Det uppdrag som jag bland annat har 

handlar ju om all form av fanatisk extremism, som man av politiska eller religiösa skäl 

använder våld för att sprida skräck. Dit här absolut Isis men dit hör också de 

högerextrema krafterna som Anders Behring Breivik är ett exempel på och då måste ju 

svaret vara att det förebyggande arbetet måste vara lika viktigt. (Blir avbruten av 

Mohammad Fazlhashemi)  

 

Mohammad Fazlhashemi: Det faktum att man lyfter fram Isis, Al-Qaid, dem här 

terroristerna som sanna representanterna för islam det har vi hört många gånger om. Det 

är de som, som högerextrema krafterna islamfientliga krafterna och Isis och Al-Qaida 

totalt eniga om. 

 

Programledare: De har det gemensamt menar du? Är det du menar gemensamt med de 

extrema formerna av islam? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Ja, det extremt tolkningar av islam. Jag inledde med att 

säga kristna fundamentalister dödade abort läkaren i Nordamerika eller i USA för bara 

inte så långt bak i tiden. Vi har företrädare för andra religioner som gör precis samma 

sak eller människor som bekänner sig till andra religioner som gör precis samma sak. 

Men att kalla det här, att säga att det här har med islam att göra, ja det här är islamiska 

extremister eller muslimska extremister som gör den här typen av tolkning. 

 

Programledare: Richard Jomshof, hur ser du på risken att du bidrar till polariseringen i 

samhället genom ditt sätt att beskriva islam? 

 

[1.5] Richard Jomshof (SD): Tvärtom, problematisera islam som vi kan hjälpa de 

grupper som vill någonting annat, som vill leva fredligt, som vill sekulariseras, som vill 

leva i demokratiska samhällen. Jag menar att det är ju ett problem, ta en titt på den 

muslimska världen. Hur många sanna demokratier hittar du där? det är inte många. Det 

finns enorma problem där, där man förtrycker minoriteter, man förtrycker andra 

muslimer … (Blir avbruten av programledare) 

 

Programledaren: Det har du redan varit inne på. Det har vi förstått att du tycker. Får 

jag bara fråga vad vill du åt situationen, vad vill du/ hur vill eh eh förhindra att sånna 

här terrordåd händer igen och kanske händer i Sverige i världen? 

 

[1.6] Richard Jomshof (SD): Du menar i världen? Det första är att få till en sund 

invandringspolitik, att kraftigt minska invandringen. Vi ska ha återupprättat 

gränskontroll, vi ska ha koll på vilka som kommer till Sverige, vi ska kräva ID 

handlingar, vi ska kräva att de människor som kommer till Sverige som vill bo här ska 

rätta sig efter vårt sätt att leva. Gör man inte det måste man ställa sig frågan, har de här 
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att göra? Mitt svar är nej det har dom inte. När det gäller jihadisterna, åker dom iväg för 

att strida, till exempel i/för program eller för Irak och Syrien då ska vi dra in deras 

medborgarskap. De har ingenting i Sverige att göra, vi ska dra in dom omedelbart. 

 

Programledare: Mona Sahlin, vad säger du dom här förslagen till åtgärder? 

 

 

Mona Sahlin (S): Vi måste vara betydligt hårdare och, och repressiva mot dom som 

begår terror, därom är det inget snack. Det behövs göras i Sverige. 

 

Programledare: Dra in medborgarskap säger Richard Jomshof. 

 

Mona Sahlin (S): Det tror jag inte är någon hjälp överhuvudtaget. Och dessutom vill ju 

säga att om världen bestod av att bara människor som kom hit nån annanstans ifrån 

ifrån, var dom vi skulle vara rädda för, eller dom som begår brott. 

 

[1.7] Richard Jomshof (SD: Det är inte det jag säger. 

Mona Sahlin (S): Det är precis så Richard Jomshof säger. Och mitt arbete kommer att 

handla om att jobba förebygga, är att bygga upp tillit och respekt både för att vi har 

olika religioner i vårt land, där alla har samma rätt att existera men att ingen har rätt att 

förtrycka i religionens namn. Det är det som är den svenska utgångspunkten. Och då 

kan man inte vara en sån som Richard är ute efter. (Blir avbruten av Richard Jomshof)  

 

[1.8] Richard Jomshof (SD): Hade Frankrike haft en sån lag som vi föreslagit med att 

dra in medborgarskapet, för de här två herrarna som begick den här handlingen, den här 

första attacken mot Charlie Hebdo då hade dom inte kunnat åka tillbaka till Frankrike. 

Åker dom iväg på en sån här träningsläger i Jemen, då säger man ni är inte välkomna 

tillbaks. Attacken hade aldrig hänt. Det är en mycket, mycket effektiv åtgärd att 

förhindra den här sorten människor kommer tillbaka. I det här fallet Frankrike eller i 

vårt fall Sverige. 

 

Mona Sahlin (S): Det är en väldig farlig inställning att tro att världen består av så få 

farliga individer. Att Richard och hans gäng kan hitta dem i förväg och förbjuda dem. 

Så förstör man inte världen! 

 

[1.9] Richard Jomshof (SD): Inte vi.. att dra in medborgarskapet skulle inte ha bitit på 

Ander Behring Breivik i alla fall det kan vi vara eniga om.  

Programledare: Får jag fråga dig, vad ser du som, vart ska man börja, hur ska man 

försöka komma åt att människor radikaliseras. Att människor vill söka till sånna 

grupper? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Ett sätt är ju att polarisering åtgärden. Där måste man ta 

åtgärden som kan förhindra det här. Sen har vi det här med sociala åtgärder som 

minskar utanförskapet i samhället. Många utav de här individerna kommer faktiskt från 

segregerade områden, där de befinner sig i någon form av utanförskap. Men sen tror jag 

också att det finns en ytterligare en aspekt här, det är att bemöta de här vålds 

ideologierna utifrån ett religiöst teologiskt perspektiv. Man måste ju ta diskussionen 

med dem här själv utnämnde predikanterna som förhärligar våldet på det här sättet som 

dem gör. Och det är ett arbete, de muslimska församlingarna, teologer, experter är bäst 

lämpade att göra. 
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Programledare: Har man gjort det tillräckligt? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Jag har sett att man börjat komma igång med det här 

arbetet. Man har varit tagna precis som många andra för att det här våldet har mycket 

mycket högre grad drabbat muslimer. Vi talar om tiotusentals dödade. Vi nämnde 

sjutton som mördades av dem här terroristerna, men om vi bara tittar på vad som hände 

förra året i Syrien och Irak, där är det över tjugotusen människor som har dödats utav 

de här, räknade muslimer alltså. Sen har vi minoriteterna som har farit väldigt illa. Så 

man måste ta den här diskussionen, man kan inte bara säga att det här har inte med 

islam att göra. 

 

Programledaren: Vad spelar det för roll att de som inte står för sånna här ideologier 

tar den här diskussionen? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Vi har ungdomar som själva är djupt okunniga om islam, 

men ändå låter sig inspireras utav dem här självutnämnda predikanterna som förhärligar 

det här våldsbejakande i ideologin. Från ett muslimskt perspektiv måste man gå in och 

ta den här diskussionen. 

 

Programledare: Men bryr dom sig om det då? 

 

Mohammad Fazlhashemi: Jag tror att dem gör det, vi har flera exempel från Sverige 

där ungdomar som har varit på väg, dom har man lyckats förhindra genom samtal, 

genom att utifrån ett muslimskt perspektiv. Teologin, religiösa och traditioner visa hur 

fel dom här terrororganisationerna har. 

 

Programledare: Mona Sahlin…. 

 

Mona Sahlin (S): Ingen människa föds terrorist. Det går att förebygga terrorism också i 

vårt land.  

 

Programledaren:  Du är regeringen som ordnar när det gäller våldbejakande 

extremism av olika former, vi har Anders Ygeman tidigare  här säger “Regeringen har 

bestämt att du ska få mer resurser.” Vad ska du göra med dem? 

 

Mona Sahlin (S): Det vet jag inte riktigt än vilka resurser jag kommer att få,  med det 

är ingen tvekan om polis, socialförvaltning, lärare, civilsamhället dem grupperna kan 

hitta innan dem här unga männen blir radikaliserade. Det är ju det allt arbete går ut på 

och då menar jag inte bara dem som riskerar att åka som krigare till Syrien, utan också 

dem som riskerar att bli aktiva nazister, högerextremister, vänsterextremister. Det är 

dom grupperingarna som samhället. Om man vågar jobba både förebyggande och 

väldigt hårt repressivt 

 

Programledare: Vad är det viktigaste du ska göra nu, konkret? 

 

Mona Sahlin (S): Eh, för mig handlar det om att ingen lärare ska undgå att veta hur 

nazismens eller Isis symboler ser ut, hur deras argument ser ut. Så att man betydligt 

tidigare kan hitta dem riskgrupper som idag finns ute. Och dessutom att förorten inte får 

överges av myndigheter av det svenska samhället som det sätt man gjort. Det måste ute 

istället med poliser, med arbetsförmedling, med kampsport men allt det som är det 
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samhället som måste stå upp för tolerans och öppenheten. Och då är det inte 

provokationen utan det är verkligen att det här på allvar som vi behöver göra nu. 

 

Programledare: Det låter som att du har ett stift jobb framför dig. 

 

Slut. 

 


