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Sammanfattning  
I denna uppsats har vi studerat Sverigedemokraternas och Feministiskt initiativs officiella 

Facebooksidor, samt den politiska bloggen Avpixlat, vars politiska tillhörighet kopplas till 

SD. Syftet med studien är att med utgångspunkt i den dimension om kosmopolitism och 

fundamentalism som Giddens (2010) diskuterar, undersöka hur Feministiskt initiativ och 

Sverigedemokraterna på sociala medier hanterar ett alltmer globaliserat och multikulturellt 

samhälle. Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys, där vi har granskat inlägg på 

partiernas respektive sidor.  

Det har kunnat konkluderas att de båda partierna är framgångsrika i sin användning av 

de sociala medierna och att en ny politisk dimension här till stor del yttrar sig och ställs på sin 

spets. De sociala medierna skapar en plattform för de båda partierna att reagera på den förda 

politiken och de kan således väcka medborgarengagemang och mobilisera sina sympatisörer 

utifrån sina olika värderingar. Genom att sprida en viss typ av världsbild på sidorna kan de 

personer som känner sig hemma i dessa, bevara en ontologisk trygghet i en föränderlig värld. 

De båda partierna utmärker sig i den politiska debatten eftersom deras politiska frågor 

engagerar medborgarna. Partierna står som varandras motpoler i en ny politisk dimension där 

mångkultur och tolerans är centrala frågor.   

Facebook och Avpixlat används för att föra en kamp mellan kosmopolitiska och 

fundamentalistiska värderingar. Fi reagerar på samhället som intolerant och anser att 

toleransen måste stärkas genom att förändra existerande strukturer. Detta ska uppnås genom 

att värna om multikulturella värden och varandras olikheter. Tvärtemot anser SD att samhället 

är alldeles för tolerant och att Sverige måste bevaras enligt gamla traditioner. 

Multikulturalismen anses enligt SD vara ett hot mot det svenska samhället och partiet blickar 

bakåt mot en kollektiv svensk identitet som ideal. Fi kan kopplas till kosmopolitiska, toleranta 

värderingar och SD till fundamentalistiska, traditionsbevarande värderingar.  
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1. Motpoler diskuterar politik 
 

VI ÄR SVERIGEDEMOKRATERNAS IDEOLOGISKA MOTPOL 

Just nu på Donners plats i Visby säger Linnéa Bruno att hon kan stå och prata jättelänge om 

Sverigedemokraternas kvinnohat och tycker att det var bra att jämställdhetsminister Maria 

Arnholm definierar dem "Män som hatar kvinnor". Gudrun Schyman fyller i med att säga att 

Sverigedemokraterna har sina rötter i fascismen. 

Fi, Facebook, 2013-07-02 

 

Under Almedalsveckan 2013 med drygt ett år kvar till riksdagsval, positionerade sig 

Feministiskt initiativ som Sverigedemokraternas ideologiska motpol. Under valrörelsen till 

europaparlamentsvalet 2014 gick SD i en valfilm till attack mot Fi:s politik som 

extremfeministisk och begränsande för kvinnor (Holmström, 2014). Positioneringarna från de 

båda partierna kan ses som en del av en politisk diskussion som börjat handla om något mer 

än klassiska ideologiska kamper på en vänster-högerskala. Medan det debatteras hur svensk 

politik alltmer trängs i mitten på den ideologiska skalan för att locka fler väljare (Hedtjärn, 

2014; Schlaug, 2013; Svensson, 2014), diskuterar SD och Fi snarare frågor som skapats av en 

globaliserad värld som bland andra Giddens (2010) diskuterar. Fi och SD rör sig i en ny poli-

tisk dimension.  

I en värld där gränser luckras upp, kommer vi i kontakt med andra kulturer och delar av 

världen vi tidigare inte mött. Fi och SD berör denna fråga frekvent, om än utifrån två vitt 

skilda perspektiv. Ett viktigt forum för denna nya dimension blir de sociala medierna, ett 

resultat av globaliseringens kommunikationsteknologiska utveckling. Här ställs debatten på 

sin spets och ett fundament skapas för Fi och SD att reagera på den moderna världen och 

uttrycka sin misstro mot den rådande makten. Kampen om tolerans blir här central. SD värnar 

om stärkta gränser och nationalstaten, där trygghet och tradition ska bevaras, mångkulturen 

begränsas och invandringen kraftigt reduceras (Sverigedemokraterna. Vår politik, 2011). Fi 

hyllar snarare mångkulturen och menar att gränser bör lösas upp, samt att ett flertal strukturer 

ska ruckas på så att alla människor ska vara jämlika oavsett kön, sexualitet, etnicitet, 

funktionsförmåga etcetera (Feministiskt initiativ. Partiprogram, 2013). Partierna bedriver en 

identitetspolitik som skiljer sig från de klassiska partierna då de i större utsträckning fokuserar 

på egenintressen. De kan således betraktas som två moderna partier inom svensk politik.  

SD sitter i riksdagen, men har svårigheter att accepteras av de andra partierna i 

kammaren. Fi är utanför riksdagen men har i opinionsmätningar under våren 2014 visat på 

stigande siffror. Partiernas okonventionella metoder för att skapa medborgerligt engagemang 
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kan anses vara en av anledningarna till att Fi och SD är två partier som särskilt lyckas med att 

engagera medborgarna i sociala medier (EU-valet i sociala medier, 2014). Detta är en 

intressant utveckling i ett politiskt klimat som annars präglas av dalande politiskt engagemang 

och väljarsiffror (Dahlgren, 2013: 9). Politiker i dag är oftast mer röstfokuserade snarare än 

medlemsorienterade (Dahlgren, 2009: 23), men Fi och SD är två partier som via webben 

mobiliserar och bygger upp en gemensam identitet med sina medlemmar. Användningen av 

de sociala medierna möjliggör en direkt kommunikation och blir ett deliberativt verktyg för 

dialog samt för att legitimera sin politik och världsbild. Sidorna blir dessutom ett sätt att, i 

enlighet med Rosanvallons (2006) motdemokratibegrepp, reagera på den rådande makten. 

Inläggen som delas bidrar till partiernas närvaro i följarnas privata liv (Dahlgren, 2009: 49). 

Vid valet 2014 förväntas sociala medier dessutom få en ännu större roll än i föregående val i 

rollen att sprida politiska budskap (Stakston, 2014), vilket ytterligare gör dessa två partier 

intressanta att studera utifrån denna nya politiska dimension. I vår studie studerar vi alltså de 

sociala medierna, som har blivit ett verktyg i kampen mellan det kosmopolitiska och 

fundamentalistiska förhållningssättet till samhällsutvecklingen.  
 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den dimension om kosmopolitism och 

fundamentalism som Giddens (2010) diskuterar, undersöka hur Feministiskt initiativ och 

Sverigedemokraterna hanterar ett alltmer globaliserat och multikulturellt samhälle. Objekt för 

undersökningen kommer de båda partiernas Facebooksidor, samt den politiska bloggen 

Avpixlat att vara. Avsikten är att belysa hur dessa mediala plattformar, utifrån två skilda 

perspektiv, skapar ett medborgerligt engagemang och visar en reaktion mot den rådande 

politiska situationen. För att uppfylla syftet med vår studie har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

Hur kan vi förstå Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna som uttryck för denna 

nya politiska dimension i det globaliserade och multikulturella samhället? Hur använder 

partierna sociala medier för att engagera medborgarna med utgångspunkt i denna 

samhällsförändring?  

 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns en utbredd forskning om politiska partier och den globala världen. Särskilt inom 

statsvetenskapen har det undersökts hur det de senaste decennierna har uppstått en dimension 

inom den moderna demokratin. Denna nya dimension kallas libertär – auktoritär, där partier 
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och samhällsdebatten rör sig bort från auktoritära, traditionella värden och mot mer 

föränderliga, frihetliga värden. Forskningen behandlar hur ett värdeskifte är på väg att ske 

inom politiken (Flanagan, 2003; Hagevi, 2011). Stevenson (2002) talar om hur 

medborgarskapet alltmer måste hantera multikulturalistiska och kosmopolitiska frågor i 

framväxten av den globaliserade världen. Stevenson menar att kosmopolitismens universalism 

och multikulturalismens omfamnande av olikheter tillsammans kan utmana och hantera 

fundamentalistiska rörelser (Stevenson, 2002). 

Det finns ingen forskning inom medie- och kommunikation som direkt kopplar 

Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ som reaktioner på globaliseringen. Däremot 

finns det underlag om Fi och SD som kopplar dem till det globaliserade samhället. Norocel 

(2013) gör en feministisk läsning av Sverigedemokraternas nytolkning och sättet att använda 

sig av folkhemmet i sin retorik. Genom nytolkningen knyts SD till en rad traditionsbaserade 

institutioner i samhället, kopplade till en maskulin heteronormativitet, där ras, klass och kön 

underställs denna. Folkhemmet, som SD tolkar det, blir ett uttryck för de fundamentalistiska 

attityder vi utreder i vår analys. Hellström, Nilsson och Stoltz (2012) diskuterar hur SD som 

underdog når framgång genom att kommunicera partiet som omhändertagande av nationen 

och folket på gatan, i en komplex, pluralistisk värld. SD anklagar invandringen och det 

multikulturella samhället för välfärdsstatens imploderande och tar språng i denna fråga.  

En studie av Wendt och Maud (2010) berör pressbevakningen av Fi och hur medierna 

avlegitimerar partiet och dess frågor genom att beskriva Fi som avvikande från svensk politik 

och den nationella verkligheten. Studien undersöker orsakerna till detta och hur 

uteslutningsmekanismerna fungerar. 

Det finns även forskning som behandlar det medborgerliga engagemanget på sociala 

medier. Enligt Dahlgren (2012) skapar de sociala medierna ett motdemokratiskt politiskt 

engagemang. Via internetbaserade plattformar kan en viss typ av identitet och medvetenhet 

uppnås, där en social gemenskap ytterligare blir ett demokratiskt verktyg. Eudey (2012) och 

Harris (2001) klarlägger hur digitala medier, genom internet, blir ett utrymme för unga 

kvinnor att lära sig och uttrycka feministisk politik. De sociala medierna öppnar utrymmen 

och möjligheter att skapa ett feministiskt medborgerligt engagemang.   

 

2. Fi och SD på sociala medier – en kvalitativ innehållsanalys 
Vi har i vår studie genomfört en kvalitativ innehållsanalys där vi utifrån Giddens (2010) 

teorier om det globaliserade samhället har skärskådat ett antal inlägg på Sverigedemo-
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kraternas och Feministiskt initiativs respektive Facebooksidor, samt den politiska bloggen 

Avpixlat. I vår analys är Giddens beskrivning av den globaliserade världen central eftersom vi 

idag till stor del på grund av kommunikationsteknologiska lösningar, är alltmer exponerade 

för andra kulturer och livsstilar som vi förr inte behövde handskas med och ta ställning till 

(2010). Vi har identifierat hur det politiska samtal som Fi och SD för på sociala medier, kan 

ses som uttryck för en ny dimension, där de båda partierna på två olika sätt hanterar ett 

globaliserat och mångkulturellt samhälle. De båda partierna reagerar på samhället utifrån en 

strukturförändrande respektive traditionsbevarande utgångspunkt. Giddens teorier är 

utgångspunkt för dimensionen och används som verktyg för analysen. Denna styr 

systematiskt, tillsammans med vår frågeställning, vårt metodologiska arbete (Denscombe, 

2009: 64).  

Den kvalitativa innehållsanalysen har sin grund i den hermeneutiska traditionen där 

tolkningen av texten är central för att skapa förståelse. Vi har tillämpat denna metod för att 

blottlägga och förstå underliggande strukturer och budskap i partiernas användning av de 

sociala medierna (Østbye et al. 2003: 64). Således har vi valt ut de inlägg som har varit 

relevanta för vår analys, där vi har kunnat urskilja intressanta teman (Merriam, 1994: 199). 

Metodvalet är relevant för vår studie då utgångspunkten i denna är att skapa förståelse 

för våra studieobjekt utifrån en särskild företeelse – att partierna reagerar på den globaliserade 

världen. Genom att gå på djupet med de olika inläggen försöker vi förstå hur de olika 

komponenterna i dessa arbetar för att bilda en helhet (Merriam, 1994: 30). Den kvalitativa 

forskningen är induktiv till sitt slag, det vill säga att vi inte försöker bevisa teorier utifrån den 

information vi samlat in, vi försöker snarare hitta teorier som kan hjälpa oss förstå 

informationen. Vi har samlat in vårt empiriska material, där vi antecknat observationer och 

iakttagelser parallellt med att vi arbetat med att söka teorier och påståenden utifrån den 

information vi införskaffat (Merriam, 1994: 30, 33; Østbye et. al 2003: 65).  

Vi har valt inlägg på sociala medier som vårt studieobjekt, då det har skett en ökning i 

det otraditionella medborgerliga engagemanget (Rosanvallon, 2006; Dahlgren, 2009). Fi och 

SD är två partier som har uppmärksammats i media för deras framgångsrika användning av 

sociala medier som ett verktyg för medborgerligt engagemang. Fi är partiet med flest aktiva 

följare på Facebook1 och SD har flest följare av samtliga riksdagspartier (Ölmedal, 2014; 

Facebook 2014-05-19). Genom att gå igenom Facebooksidorna från första januari 2013 - 

femte maj 2014 har vi fått en översikt av hur partierna kommunicerar på denna plattform. På 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ”En aktiv följare är en person som gillat, kommenterat eller delat ett inlägg från sidan” Ölmedal, 2014. 
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Avpixlat har vi genom en systematisk genomgång av material från samma period använt oss 

av inlägg som representerar Sverigedemokraternas syn på tyngre traditioner och institutioner i 

samhället som inte i samma utsträckning kommer till uttryck på partiets Facebooksida. 

Intervallen för läsningen medför ett urval som sträcker sig från ett år innan supervalårets 

början fram till slutskedet av uppsatsarbetet. 

 

2.1 Empiri 
2.1.1 Sverigedemokraternas Facebooksida  

Sverigedemokraterna i riksdagen - ja tack! är Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. 

Sidan har i maj 2014 (2014-05-22) över 75 000 följare vilket därmed gör den till den 

överlägset största av riksdagspartierna på Facebook (2014). Sidan delar i snitt ett inlägg i 

veckan. Inläggen kritiserar ofta regeringens politik, medierna och invandring. Ofta belyses 

inläggen av en uppmärksammande text i versaler inklippt över en illustration. Vi har använt 

oss av fjorton inlägg från Sverigedemokraterna i riksdagen - ja tack! 
 

2.1.2 Feministiskt initiativs Facebooksida 

Facebooksidan Feministiskt initiativ är namne med partiet. Sidan har i maj (2014-05-22) över 

70 000 följare vilket gör den, utom SD:s, större än alla riksdagspartiers sidor och näst störst 

efter Piratpartiet, utanför riksdagen (2014). Sidan delar aktivt flera inlägg om dagen, ibland 

upp till fem stycken. Inläggen är liksom de sverigedemokratiska starkt präglade av partiets 

ideologiska tillhörighet och med fokus på antisexism, antirasism och intersektionalitet. Vi har 

använt oss av sjutton inlägg från partiets Facebooksida. 
 

2.1.3 Avpixlat 

Avpixlat drivs i syfte att vara en “en oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och 

opinion” där “obekväma sanningar och åsikter” om invandring- och migrationspolitik 

levereras (Avpixlat, 2014). Avpixlat är inte officiellt knutet till Sverigedemokraterna, men 

tunga sverigedemokratiska partimedlemmar som riksdagsledamoten Kent Ekeroth, har visat 

sig stå bakom innehållet på sajten (Sköld, 2013; Mejl avslöjar Ekeroths inblandning i 

Avpixlat, 2013). I en artikel som uppmärksammar en auktionering av Jimmie Åkessons 

handmålade dalahäst, framkommer det i slutet av texten att SD står bakom inlägget:   
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Passa på att förvärva denna unika dalahäst till din samling samtidigt som du gör en god sak i att 

stödja vår [sic] valkampanj. I skrivande stund och med ett dygns auktionstid kvar är högsta bud 

modiga 15.100 kronor. Pengarna går oavkortat till SD:s valkassa.  

Avpixlat, 2014-03-25. 

 

2.2 Nättrubbel 
Ett problem med att studera sociala medier är just den stora föränderligheten. Ibland tas 

inlägg bort eller redigeras. Innehållet förändras i vissa fall vilket också kan påverka de 

underliggande budskap som finns i inläggen. Under urvalsprocessen ändrade Facebook 

sina sidfunktioner, vilket innebar att vissa inlägg försvann från respektive partiers 

Facebooksidor. Vid denna tidpunkt hade vi dock kartlagt största delen av materialet och 

kunde därför hitta tillbaka till inläggen via direktlänkar. På Avpixlat tas vissa inlägg 

bort och går inte att hitta igen. Vi har därför varit extra uppmärksamma på de inlägg vi 

ansett vara av betydelse för vår analys och tidigt dokumenterat dessa för senare 

användning.  

 

3. Den nya dimensionens kamp på en medierad arena 

3.1 Modernitet och tradition har dragkamp på sociala medier 
Den alltmer globaliserade världen bidrar till en kontakt med andra kulturer, livsstilar och 

ideologier som vi tidigare inte behövt handskas med. Det skapas en spänning mellan 

modernitet och tradition, där en kamp mellan kosmopolitisk tolerans och fundamentalism 

utspelar sig (Giddens, 2010: viii, 21-22). Traditionens förespråkare representeras i synnerhet 

av vad Giddens kallar fundamentalister. Där moderniteten utmanar traditionella mönster och 

strukturer blir fundamentalismen en reaktion på detta, en attityd som söker att bevara de 

välkända traditionerna, föreställningarna och sederna. Fundamentalism är inte nödvändigtvis 

kopplat till religion utan kan ta sig uttryck i flera sfärer som nationalistiska och etniska 

(Giddens, 2010: xi). Kosmopolitismen tar som fundamentalismens motpol sin utgångspunkt i 

en välkomnande attityd till globaliseringens konsekvenser och firar kulturell komplexitet och 

multikulturalism med ett tolerant förhållningssätt (Giddens, 2010: 22).  

Centralt i Giddens resonemang om det globala samhället är kommunikationsrevolut-

ionen, där moderna kommunikationsteknologier öppnar gränser och skapar nya utrymmen. 

Medborgarna blir genom medierna i större utsträckning påminda om andra kulturer (2010: 

26). Medierna är en viktig förutsättning för medborgarengagemang. Det framkommer inte 
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minst på internet där det går att betrakta hur människor engagerar sig i allt från nationella till 

globala frågor (Dahlgren, 2013: 117).  

Det är i denna dimension som vi kan iaktta Fi respektive SD ta sin utgångspunkt i 

kommunikationen på sociala medier. Olika forum på internet, som Facebook och andra 

sociala medier, har bidragit till plattformar där information kan spridas, engagemang väckas 

och väljare mobiliseras. Särskilt för mindre partier med begränsade medel är dessa forum 

viktiga, men även för partier med åsikter som är avvikande från den allmänna opinionen och 

inte ges utrymme i media är internet en välkommen plats (Dahlgren, 2013: 60; Klotz, 2004: 

88). Internet erbjuder oss utvidgade verktyg för att kunna interagera och agera med varandra. 

För vår studie är Dahlgrens (2009; 2013) och Rosanvallons (2006) teorier en viktig grund för 

att vi kan förstå hur nätet skapar betydelse för medborgarkulturer och engagemang. De menar 

att internet ger medborgarna möjlighet till ett demokratiserat deltagande i form av ett 

deliberativt samtal. 

 

3.2 De sociala medierna och motdemokratin 
Vi undersöker med hjälp av Rosanvallons (2006) motdemokratibegrepp hur Feministiskt 

initiativ och Sverigedemokraterna reagerar på denna dimension där den globaliserade världen 

och mångkulturen blivit central. Enligt Rosanvallon är den nuvarande demokratin under 

omvandling. De klassiska partiernas inflytande minskar samtidigt som olika påtryckar-

organisationers makt har ökat och trots ett minskat valdeltagande ökar det okonventionella 

engagemanget utanför plenisalar och kamrar. Medborgarna har fått en rad andra medel att 

göra sin röst hörd på (Rosanvallon, 2006: 32). Via Facebook och de sociala medierna kan de 

båda partierna på ett okonventionellt sätt övervaka den rådande politiken och demokratin. 

Partierna uppmärksammar allmänheten på detta genom att visa vaksamhet, ange och 

betygsätta makten i det nuvarande samhället (Rosanvallon, 2006: 28). Med partiers och 

medborgarnas ständiga recension av den rådande makten blir denna mer sårbar och dessutom 

mer beroende. Medborgarna har genom detta erövrat en ny typ av makt, där de inte är 

beroende av representanter, men kan utöva den direkt genom betygssättning. Detta kan 

förändra demokratin i grunden (Rosanvallon, 2006: 59).  
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4. Min värld är bättre än din 
4.1 Medborgarengagemang - Från torget till nätet 

Internet blir alltmer integrerat i människors vardagsliv (Dahlgren, 2009: 49) och med hjälp av 

de sociala medierna kan partierna ta sig in i medborgarnas hem och direkt tala till dem.  

De sociala medierna öppnar utrymmen för offentligheten att ta del av politiska debatter och 

sociala medier blir ett forum för medborgerligt engagemang och deltagande (Dahlgren, 2013: 

60; Klotz, 2004: 88). Via en samtalspolitik förlagd till de sociala medierna visar Fi och SD 

hur de som partier vill interagera med sina följare och potentiella väljare på Facebook, något 

som även är centralt för deras kommunikation (Mogensen, 2014; Sverigedemokraternas 

kommunikationsplan, 2014). Vid marknadsföringen av en kampanj för ökat väljarinflytande 

skriver Fi:  
 

NU ÖKAR VI VÄLJARINFLYTANDET  

Som parti vill vi att du som väljare ska ha möjlighet att visa vad du tycker är viktigt på fler sätt 

än med röstsedeln. Vårt politiska mandat ska grundas i människors vardag och 

problembeskrivning. Var vill du helst se en förändring? Välj dina tre frågor! Du väljer – F! 

driver, helt enkelt.  

Fi, Facebook, 2014-03-19.  

 

I inlägget erbjuds medborgarna att göra sina röster hörda i den politiska debatten och 

engagera sig. I en deliberativ demokrati deltager medborgarna i den demokratiska processen 

till exempel genom att välja representanter i val eller deltaga i samhällsdebatten (Coleman & 

Blumler, 2009: 23). Medborgarengagemang är det viktigaste för den deliberativa demokratin 

(Dahlgren, 2009: 1), särskilt i den moderna demokratin som under en längre tid har besvärats 

av dalande väljarsiffror och bristande medborgarengagemang (Dahlgren, 2013: 9). Offentlig-

hetens och särskilt de ungas förtroende för den parlamentariska demokratin har aldrig tidigare 

varit så lågt (Coleman & Blumler, 2009: 1). Enligt Rosanvallon (2006: 31) har det dock, trots 

ett dalande valdeltagande, observerats hur det okonventionella engagemanget ökar. Antalet 

ökade strejker, demonstrationer och olika listor är exempel på detta. Rosanvallon (2006: 32) 

talar om en förvandling av medborgarskapet där de politiska uttryckens redskap och mål 

förändras och medborgarna får en rad andra medel att göra sina röster hörda på. En viktig 

aspekt är dock att medborgarna känner att deras engagemang och opinion uppmärksammas i 

de politiska besluten för att den politiska tilliten inte ska rubbas (Coleman & Blumler, 2009: 

14). Enligt Dahlgren (2009: 112) är det viktigt att de demokratiska institutionerna fungerar väl 
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för att det ska kunna finnas tillit från medborgarna. Fi:s kampanj blir ett sätt att öka tilliten 

bland medborgarna till partiet. Inlägget visar hur det medborgerliga engagemanget ibland 

kräver väldigt lite, bara att välja några frågor på en hemsida, som Fi sedan kommer att driva. 

Hur stort väljarnas faktiska inflytande kommer vara i praktiken efter denna kampanj är ovisst, 

men med den öppna dialogen som har inletts, ger Fi intryck av att de är ett parti som lyssnar 

på sina väljare och på de problem som de upplever i sin vardag.  

Även SD använder Facebook till att uppmuntra faktiskt medborgerligt engagemang. Det 

sker dock på något annorlunda premisser än Fi:s uppmuntrande till väljarinflytande. Ett inlägg 

på SD:s Facebooksida uppmanar till att lämna yrkanden: 

 
Kom ihåg att lämna yrkanden på valplattformen via hemsidan eller SD-NET! 

Yrkanderätt på valplattformen har landsdagarsombud, ombudssuppleanter, riksdagsledamöter 

samt partistyrelsen. Senaste datum för inlämnande av skriftliga yrkanden är 2014-02-25. 

SD, Facebook, 2014-02-19.  
 

Yrkanderätt har enbart redan insatta i SD. Inlämnandet kräver inloggning och barriären för 

engagemanget blir då något högre. Gemene medborgare har inte tillträde till detta 

kommunikativa utrymme utan tilliten läggs på de redan folkvalda SD-politikerna. Dahlgren 

(2009: 112) hävdar att tillit är en essentiell del i en medborgarkultur, där medborgarna ses 

som bärare av tillit. Institutioner eller politiker ses som objekt för tilliten. Då SD redan sitter i 

riksdagen har deras folkvalda politiker också fått tillit från folket att representera, en tillit som 

de då ska försvara. Då Fi kämpar för att bli invalda i riksdagen 2014, är de mitt i processen av 

att vinna denna tillit. Detta kan ses som en möjlig förklaring till skillnaderna i partiernas 

skapande av olika politiska, kommunikativa utrymmen. 

 

4.2 Tillbaka till torget 
Konstruerandet av olika kommunikativa utrymmen är något som är viktigt för att demokratin 

ska fungera (Dahlgren, 2009: 114). Politiska diskussioner som råder i till exempel riksdagen 

är traditionellt sett svåråtkomliga för offentligheten och bidrar till ett avstånd till medbor-

garna. Internet och sociala medier kan hjälpa partierna att minska detta avstånd. Det är dock 

viktigt att poängtera att internet erbjuder en extra dimension för att mötas, ett extra space, 

snarare än att det blir det fulländade politiska mötet (Dahlgren, 2009: 115). För att en 

demokrati ska kunna existera krävs det fortsatt utrymmen där medborgarna fysiskt kan mötas 

och diskutera och även kontakta de politiker som ska representera deras åsikter. Detta som ett 
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led i att få tillträde till det kommunikativa utrymme där politiska beslut och förslag diskuteras. 

Det kommunikativa utrymme sociala medier utgör kan även kan användas till att planera 

offline-möten i det verkliga, fysiska rummet (Dahlgren, 2009: 115). Ett exempel på denna 

spänning mellan det online-offline kommunikativa utrymmet är Fi:s aktion för att ta det 

offentliga rummet i besittning: 
 

SÄTT FEMINISTERNA PÅ PLATS 

God morgon! Idag kan du mötas av en rosa stol i minst 35 städer, från Kiruna i norr till Ystad i 

söder. Den rosa stolen står för att feministerna ska ta plats i maktens rum. Med stolarna 

uppmanar vi också alla att ta det offentliga rummet i besittning. Vårt gemensamma 

stadsvardagsrum har potential att vara en plats där idéer föds, där generationer möts och där 

relationer utvecklas. Slå dig ner på en av de rosa stolarna. Diskutera vilket samhälle ni vill ha, 

vem ni vill ska ta plats i maktens rum och varför? Alla som har möjlighet är varmt välkomna till 

Mynttorget i Stockholm kl. 10 för att höra mer och umgås med våra kandidater! - 

http://korta.nu/torgmote - www.taplats.nu #taplats  
Fi, Facebook, 2014-04-28. 

 

Inlägget konnoterar till det gamla torgmötet, vilket även framkommer av länken 

korta.nu/torgmote. Det blir ett sätt att mötas och diskutera det demokratiska samhället utanför 

maktens korridorer som är slutna för offentligheten. Således blir de sociala medierna ett 

verktyg där Fi via sin Facebooksida kan uppmärksamma ett offline kommunikativt utrymme. 

Utrymmet och stadsvardagsrummet har de försökt skapa genom att placera ut symboliska rosa 

stolar. Detta verktyg används som ett deliberativt instrument för att skapa engagemang och 

deltagande, vilket även befäster vikten av att ses ansikte till ansikte. Detta är ett möte som de 

medierade utrymmena inte fullständigt kan ersätta (Dahlgren, 2009: 116).  

Fi delar på Facebook även aktivt antirasistiska och antisexistiska manifestationer landet 

runt. Manifestationerna sprids virtuellt i form av Facebooks evenemangsfunktion. De olika 

evenemangen som delas kan vara skapade både av Fi själva, men även ett vidarebefordrande 

av andras organisationers manifestationer. Dessa manifestationer erbjuder ytterligare ett sätt 

för Fi att mobilisera sina anhängare till att engagera sig i ett politiskt sammanhang. Engage-

manget kräver egentligen inte mycket mer än närvaro, den lägsta möjliga deltagarnivån i det 

fysiska mötet. De många manifestationerna som Fi delar och sprider på Facebooksidan är ett 

exempel på den mängd listor och demonstrationer som Rosanvallon (2006: 31-32) menar är 

ett tecken på att demokratin inte håller på att dö ut. Medborgarskapet förvandlas och det 

okonventionella delandet av eventen på de sociala medierna erbjuder medborgarna ytterligare 

ett sätt att engagera sig i det de anser vara viktigt.  
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Dessa medierade forum blir ett uttryck för en nutida form av gemenskap. Gränserna 

mellan olika miljöer tvättas bort och den fysiska dimensionen är inte alltid längre en 

nödvändighet i sociala möten. För att navigera i detta är livsplanering centralt och något som 

tillhör vår samtid. Genom att planera våra liv kan vi förbereda oss för framtiden, något som 

blir grundläggande för självets reflexivitet (Giddens, 2008: 106). Att aktivt ta del av 

aktiviteter som representerar vissa värderingar kan vara ett sätt att anpassa sin livsstil efter en 

identitet, en individ som lever på ett visst sätt och till exempel delar värdegrund med det parti 

denne sympatiserar med. Detta kan exempelvis vara att ta del i en rad av de aktiviteter Fi 

anordnar, bland annat manifestationer, där individen aktivt tar ståndpunkt mot rasism eller 

sexuellt våld. Detta kan således bli en viktig del i individens livsstil, då dessa utgör en rad 

vanor och orienteringar i ett relativt ordnat mönster, som ger individen en viss känsla av 

ontologisk trygghet (Giddens, 2008: 103).  

Mötet på de offentliga platserna fyller fler funktioner. Att fysiskt träffas i mindre 

grupper och diskutera, debattera och utbyta kunskap kan vara ett sätt att bemöta det problem 

med den deliberativa demokratin som Coleman och Blumler benämner som scale (2009: 21). 

Fi har mer än 70 000 följare på sin Facebooksida (2014-05-22) och denna stora virtuella 

närvaro av människor kan leda till att det kollektiva samtalet dränker individernas röster. En 

lösning på detta kan vara att bjuda in mindre grupper, till skillnad från manifestationen, till 

diskussion och debatt (Coleman & Blumler, 2009: 28). Detta är något som Fi berättar mycket 

om på Facebook, både i form av torgmötet, utbildningar i intersektionalitet (Fi, Facebook, 

2014-02-04) och paneldebatter om feminism i konsten (Fi, Facebook, 2013-10-26). 

Framförallt berättar sidan om de populära homeparty-besöken (Fi, Facebook, 2013-09-04), 

där privatpersoner kan bjuda hem Gudrun Schyman och andra Fi-profiler till en föreläsning 

och diskussion om feminism och jämställdhet. Med homeparty-besöken blir även det privata 

hemmet således ett kommunikativt utrymme för politisk diskussion och medborgerligt 

engagemang.  

Det offentliga mötet har inte lika stor framtoning på Sverigedemokraternas Facebook-

sida, även om partiet under våren 2014 åkt landet runt och försökt besöka olika arbetsplatser. 

I flera fall har dessa försök misslyckats då anställda har motsatt sig besök från Jimmie 

Åkesson på grund av att de anställda anser att SD:s politik och människosyn inte är förenlig 

med de värderingar som finns inom till exempel vården (Holender, 2014). Det enda inlägget 

under studiens genomförande som riktar sig till det fysiska mötet är från partiledaren Jimmie 

Åkessons vårtal på Långholmen i april. SD berättar om hur dagen kommer att se ut:  
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Kom och träffa Sverigedemokraterna, SDU, SD-Kvinnor och SD:s försvarsråd på Långholmen, 

ät glass i solskenet, ta lite popcorn till talen eller ät en korv till lunch. Vi bjuder på intressanta 

och givande tal, musik och möten. 

SD, Facebook, 2014-04-24. 

 

Inlägget framhåller uttryckligen mötet med en sverigedemokrat, där det går att diskutera och 

tala om politik. SD berättar om hur dagen kommer att gå i gemytlighetens tecken och det 

länkas en solig bild över Riddarfjärden med Stockholms stadshus i bakgrunden. Utfallet av 

Åkessons sommartal blev i medierna dock ett helt annat. Rubrikerna kom att handla om de 

protester och störningar av talet som motståndare till SD gjorde (Sundberg, 2014).  
 

4.3 De motdemokratiska sociala medierna  
SD:s framgångar på sociala medier kan förstås av deras motgångar i det fysiska rummet. I den 

globaliserade världen utkämpas den demokratiska kampen mellan de kosmopolitiska och 

fundamentalistiska krafterna (Giddens, 2010: 21-22). SD som förespråkar ett traditionellt 

samhälle är inte bekväma med det kulturellt komplexa samhälle den moderna världen medför 

(SD, Facebook, 2013-10-23). Enligt Giddens (2010: xi) ser fundamentalister den 

globaliserade världen som ett hot och känner sig rädda för dess konsekvenser. Tack vare 

medierna har vi tillgång till den globaliserade världen och det lokala får allt större influenser 

utifrån (Dahlgren, 2013: 117-118), och Sverigedemokraternas användande av de sociala 

medierna kan förstås som en fundamentalistisk präglat avståndstagande till de etablerade 

mediernas presentation av en globaliserad värld. De känner sig marginaliserade i debatten och 

rapporteringen eftersom de inte känner sig hemma i den (SD, Facebook, 2014-02-21). Förr 

var partier tvungna att förlita sig på etablerad massmedia för att få större spridning av sin 

politik (Dahlgren, 2009: 115). I och med det förändrade medielandskap som internet till viss 

del skapat, kan partierna i större utsträckning ta saken i egna händer och ägna sig åt 

journalistik på egna villkor (Dahlgren, 2013: 109). På grund av sin misstro och sitt missnöje 

med etablerad svensk media har SD ett eget projekt på gång:  
 

Sverige förtjänar en bättre media! 

Därför stödjer Sverigedemokraterna uppstarten av en ny nyhetsmedia med en nationalistisk 

grundsyn. Vi är nyfikna på intresset bland våra vänner för detta, och ber er att klicka på denna 

länk och svara på en fråga.  

SD, Facebook, 2013-03-01. 
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SD förespråkar en nationalistisk grundsyn och önskar en mediekanal som särskiljer sig ifrån 

de etablerade medierna. Svensk media kritiseras av SD för att neka “(...) oss att annonsera och 

bemöta debattartiklar. Kanske är det dags att låta FN:s valobservatörer övervaka de svenska 

valen i framtiden…?” (SD, Facebook, 2013-09-13). SD:s åsikter har enligt dem själva inte fått 

tillräckligt med legitimitet för att tas upp av svensk media då deras åsikter och ideologi anses 

för avvikande. Enligt Louw (2010: 132) tar det tid att legitimera en världssyn och SD menar 

att de etablerade medierna sprider en annan världsbild än den SD själva förespråkar. Journa-

lister är en del av det system som naturaliserar och sprider världssynen genom att popularisera 

och förenkla denna för massan. Genom att medierna inte springer SD:s ärenden, får således 

partiet kämpa i marginalen och slåss för att dess världsåskådning ska komma upp på agendan 

(Louw, 2010: 132). Det försvårar av naturliga skäl för ett parti om det av olika anledningar 

exkluderas från debatten i media och därmed förnekas legitimiteten och spridningen av 

partiets åsikter. Att skapa en nationalistisk medieform är ett sätt för SD att skapa ett eget 

kommunikativt utrymme, där de själva sätter dagordningen i linje med partiets egen ideologi. 

En funktion som idag för Sverigedemokraterna fylls av Facebook och till viss del bloggen 

Avpixlat vilken vi återkommer till senare.  

Feministiskt initiativs Facebooksida blir även ett verktyg för att sprida en självständig 

bild av partiet och dess ideologi, feminismen. I samband med de uppmärksammade Fittstim-

programmen på Sveriges Television i början av 2014 gror missnöjet hos Fi: 
 

ÄR SVT VERKLIGEN INTRESSERADE AV ATT FOLKBILDA? 

"Visst kan vi feminister bli bättre på att synliggöra våra verksamheter – men det måste ske 

parallellt med att media, och kanske i synnerhet public service, slutar spä på mytbildningar om 

feminister och vad feminism handlar om, skriver Julia Bahner, talesperson för Feministiskt 

initiativ i Göteborg, kandidat till kommun och riksdag. 

Fi, Facebook, 2014-01-24. 

 

Feministiskt initiativs misstro mot etablerad media, i synnerhet public service, är uppenbar. 

Inlägget visar kampen mellan fundamentalism och kosmopolitisk tolerans, där Fi beskyller 

SVT för att inte kunna redogöra för vad Feministiskt initiativ står för. Bahner skriver i den 

länkade debattartikeln (Bahner, 2014) på Göteborgsposten att om SVT verkligen varit 

intresserade av att folkbilda hade de nyanserat sitt program och bredare undersökt vad 

feminismen står för. Bahner menar att SVT borde lagt fokus på vad feminism faktiskt lyckats 

åstadkomma och berättar om fall då feminister fått rädda liv på kvinnojourer, fast kommuner 

borde ha ansvaret för detta. Inlägget blir dels ett sätt för Fi att berätta om vad feminismen 
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innebär enligt dem själva, dels blir det en reaktion på en rådande politik partiet är missnöjt 

med och vill förändra.   

Internet har enligt Rosanvallon (2006: 67) inneburit en ökad möjlighet för det 

deliberativa samtalet och hjälpt allmänheten att uppmärksamma den förda politiken (2006: 

49). De sociala medierna skapar dels en plattform för de marginaliserade partierna att kunna 

dela sina åsikter om den rådande demokratin. Dels skapar de en frizon utan högljudda 

motdemonstranter eller hotfulla människor på stan. Den moderna världen utsätter individen 

för komplicerade ställningstaganden, samtidigt som den på grund av sin ickefundamen-

talistiska karaktär inte erbjuder någon hjälp med valen (Giddens, 2008: 101). De sociala 

medierna kan erbjuda en hjälp med valen, eftersom de möjliggör en selektion. Facebook-

sidorna blir ett led i att för partierna bevara den ontologiska tryggheten i den moderna världen 

(Giddens, 1996: 91). Genom att inte utmana eller skapa misstro mot den egna ideologin 

bevaras på så sätt tryggheten och kontinuiteten i det egna narrativet (Giddens, 2008: 223).  

 

4.4 Bevaka, ange, betygsätt  
4.4.1 Bostadskonflikter 

Rosanvallon (2006: 25) menar att de motdemokratiska processer vi kan se i samhället inte ska 

betraktas som demokratins förfall. Dessa bör istället förstås som en demokrati i omvandling 

där övervakningens samhälle, med komponenterna vaksamheten, angivelsen och 

betygsättningen får betydelse (Rosanvallon, 2006: 28). I SD:s inlägg om invandring och 

bostadsområden råder en hård retorik, riktad direkt mot det nuvarande samhället, som kan 

betraktas utifrån Rosanvallons recenserande demokratiska form. Sverigedemokraterna är 

aktiva i dessa frågor och deras invandringskritik träder tydligt fram i inlägg om 

bostadsområden där det bor folk med invandrarbakgrund. Fi uppmärksammar dock brister i 

den rådande bostadssituationen i Malmö, och beskyller marknaden för att vara rasistisk:  

 
KAMPEN FÖR BOSTAD 

Aftonbladet rapporterade tidigare i veckan om bostadsmäklare i Malmö som utlovar arabfria 

områden. Mäklarna är helt införstådda med föreställningen att vit hud ökar värdet och 

attraktiviteten i ett bostadsområde. Lågstatusgrupper som ”romer”, ”araber”, ”afrikaner” sänker 

det ekonomiska värdet enligt den vita marknadens logik som mäklare styrs av. Redan när partiet 

startade arbetade den antirasistiska arbetsgruppen fram förslag för att motverka en rasistisk och 

segregerande bostadsmarknad. 

Fi, Facebook, 2014-01-25. 
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Fi protesterar via Facebookinlägget mot den vita marknadens logik. Inlägget spelar på 

sympatiska känslor för folk med annan etnisk bakgrund än svensk, där människor blir 

orättvist behandlade och utpekade som mer problematiska än andra. Kritiken i inlägget från Fi 

kan ses som att partiet har uppmärksammat att något är fel i bostadspolitiken. Facebooksidan 

sänder ut en signal om att Fi är vaksamma och observanta, en viktig del för medborgarskapet 

(Rosanvallon, 2006: 45). Vaksamheten är inte en passiv företeelse utan bör förstås som en typ 

av handlande. Som en politisk intervention skapar vaksamheten möjligheter och 

begränsningar genom att ordna en ram för handlandet. Genom att på Facebook visa att partiet 

noggrant uppmärksammar samhället utövar Fi en makt, trots sin vistelse utanför riksdagens 

korridorer och utan en reell möjlighet till traditionell maktstyrning. Denna typ av 

maktutövning står i kontrast mot den västerländska, där makten oftast utövats ovanifrån 

(Rosanvallon, 2006: 46).  

Fi visar med att uppmärksamma den vita marknadens logik, en potentiell möjlighet till 

att något skulle kunna vara annorlunda. Tack vare detta, blir partiet ett påtryckningsorgan mot 

den sittande makten (Rosanvallon, 2006: 46). Detta blir i sin tur också ett bevis för att Fi utan 

att sitta i riksdagen, kan uppmärksamma problem och således få den institutionaliserade 

makten att så småningom bli tvungna att agera. Det öppnar även möjligheterna för en 

avspänning kring retoriken om att en röst på partiet skulle vara meningslös. I enlighet med 

motdemokratins potential, är de alternativa demokratiska organisationerna av större betydelse 

för medborgarna (Rosanvallon, 2006) och det är som en sådan organisation Fi kan agera utan 

att sitta i riksdagen. I ett inlägg betygsätter Sverigedemokraterna vad den rådande 

invandringspolitiken medverkat till i vissa städer och bostadsområden. Inlägget är ett svar på 

en ledare i Aftonbladet som menar att invandring är något positivt.  

 
VI HAR HAFT EN GENERÖS FLYKTINGINVANDRING. DET HAR VARIT BRA FÖR 

SVERIGE. 

Karin Pettersson, Aftonbladet.  

 

NIX… 

Södertälje, Husby, Malmö, Botkyrka, Rinkeby, Landskrona, Tensta, Katrineholm, Skärholmen, 

Göteborg, Gottsunda, Fittja.  

SD, Facebook, 2014-01-14. 

 

Det citerade inlägget är antipatiskt riktat mot invandrare och speglar en rädsla. Partiet anser 

att ledaren har fel eftersom det enligt dem själva går att peka på områden och hela städer i 
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Sverige där invandring skapat problem. Utpekandet av invandringen som ett enskilt problem 

kommunicerar att partiet är uppmärksamt på samhället. Samtidigt är inlägget även en 

betygsättning av hur den rådande politiken i Sverige ser ut. SD tar avstånd från problemen, 

och säger mellan raderna att med partiet vid den styrande makten skulle det se annorlunda ut. 

Partiet kan med sin Facebooksida sätta de styrandes rykte på spel genom att recensera deras 

kompetens (Rosanvallon, 2006: 57). 

I ett inlägg på Sverigedemokraternas Facebooksida kan den tredje aspekten av vad 

övervakningsdemokratin innebär åskådliggöras. Partiet konstruerar inlägget med en inledande 

bildtext:  

 
I dagens riksdagsdebatt ställde Jimmie Åkesson statsminister Reinfeldt mot väggen angående 

upploppen i Stockholms förorter. I vanlig ordning misslyckades statsministern att svara. Istället 

bjöd han på de vanliga tongångarna om samförstånd och mångkulturalism. 

SD, Facebook, 2013-05-23. 

 

Texten följs av en illustration med Fredrik Reinfeldt, iklädd romersk skrud, spelandes fiol. 

Bakom Reinfeldt tornar ett brinnande Stockholm upp sig. Bredvid illustrationen är Jimmie 

Åkesson citerad: “Det duger inte att stå och spela ‘we shall overcome’ på fiol när 

huvudstaden i vårt rike står i brand” (SD, Facebook, 2013-05-23).  

Inlägget anger den förda politiken för att vara för passiv. Att ange är enligt Rosanvallon 

ett sätt att synliggöra, avslöja och blottlägga den förda politiken (2006: 50). Inläggets olika 

ord och meningar spelar på hur mångkulturen skapar problemen i förorten. SD beskyller 

statsministern för att med tandlösa metoder som samförstånd försöka lösa problemen och 

anger den förda politiken för ansvaret för upploppen i förorterna. Partiet visar för allmänheten 

hur den rådande makten missbrukar sitt förtroende genom att vara allt för tolerant 

(Rosanvallon 2006: 50). SD kan med hjälp av sin Facebooksida, i enlighet med Rosanvallons 

(2006: 50) resonemang om publicitetens effekter, sätta tilltro till att ordningen återställs i 

världen och med effektiva illustrationer porträttera sitt missnöje.   

En rädsla inför vad den globaliserade världen innebär återkommer i inlägg om 

nationalstaten och hur gränser mellan länder ska dras. Kampen mellan kosmopolitisk tolerans 

och fundamentalism träder åter fram genom hur partierna övervakar makten. 
 

4.4.2 Ett gränskrig 

I den framväxande globala världen har inte nationerna fiender på samma sätt som tidigare, 

utan ställs snarare mot risker och faror. Nationalstaten och de traditionella gränsdragningarna 
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utmanas. Många av de institutioner vi traditionellt har vänt oss till för att hantera olika 

situationer har blivit förlegade, likaså har själva nationens karaktär förändrats. Dagens 

generation är den första att leva i detta samhälle som är allt annat än stabilt och tryggt utan 

snarare ångestfyllt och präglat av splittring (Giddens, 2010: 32-33).  

Fi problematiserar de formella reglerna och den typ av medborgarskap vi har idag. 

Förflyttar medborgaren sig till ett annat land försvagas eller neutraliseras rättigheterna och 

individen måste förhålla sig till det nya landets regler och oftast ansöka om rätt till rättigheter, 

som innebär likvärdig behandling med den aktuella statens medborgare. Fi visar vaksamhet 

mot detta i följande inlägg:  

 
Vi anser att politik handlar om vilken idé man har om samhället och vilka värderingar som ska 

ligga som grund för den värld vi vill ha, och att sedan utarbeta en budget för att genomföra det, 

säger Feministiskt initiativs talesperson Sissela Nordling Blanco angående att införa Öppna 

gränser.  

Fi, Facebook, 2013-04-11. 

 

Fi:s förslag handlar om att införa öppna gränser, där alla som söker om uppehållstillstånd i 

Sverige ska få detta. Nationella gränser ska inte sätta stopp för människors möjlighet, rätt eller 

vilja att leva sina liv som de vill. Enligt Fi ska lika möjligheter gälla för alla, även om man 

inte har svenskt medborgarskap. Kosmopoliter och fundamentalister vänder sig till olika 

lösningar på den framväxande, osäkra globala världen i försöket att skapa nya eller 

rekonstruera gamla institutioner (Giddens, 2010: 33). I inlägget framställer Fi en reaktion på 

den rådande politiken i Europa, men även mot sin politiska motpol SD.  

SD visar en rakt motsatt hållning till invandringen i förhållande till Fi. SD kallar sig 

själva “Partiet för en human flyktingpolitik” (Sverigedemokraterna. Vår politik, 2014) och 

motsätter sig fri invandring och öppna gränser. För SD blir Facebooksidan återigen ett sätt att 

uttrycka sina anklagelser mot regeringens politik och vinna stöd hos följarna, något som ses i 

följande inlägg: 

 
Sedan nyår har regeringen höjt tempot! Inför valet pumpar regeringen ut propositioner och 

skrivelser där de försvarar och utökar deras massinvandringspolitik. Bilden nedan visar hela 14 

dokument om totalt ca 1400 sidor där regeringen försöker öka invandringen till Sverige 

ytterligare...  

 

Sverige behöver en ansvarsfull invandringspolitik! – SD2014 

SD, Facebook, 2014-04-04. 
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På bilden som följer inlägget ses 14 formella dokument med riksdagens stämpel i övre 

högerhörnet. Vad som ytterligare står i dokumentet är dock inte synbart. Inlägget ger intrycket 

av att regeringens politik förespråkar totalt öppna gränser, där de aktivt jobbar på att få fler 

flyktingar till Sverige. SD menar att pengarna som beviljas till att hjälpa flyktingar ska 

användas på plats, i flyktingarnas hemland, och inte när de väl har kommit till Sverige:   

 
Jimmie Åkesson på besök i jordanskt flyktingläger: "Alla flyktingar vi pratat med säger att de 

vill ha bättre resurser på plats för att så fort som möjligt återvända till Syrien. Det förverkligas 

bäst genom att man ger de resurser man kan till UNHCR."  

SD, Facebook, 2014-04-01. 

 

Ett fundamentalistiskt synsätt, där nationalstaten och uppdragna gränser är en självklarhet 

framställs i inlägget (Giddens, 2010: 32). Pengarna ska doneras direkt till de krisdrabbade 

områdena för att undvika en massinvandring. En massinvandringpolitik är något som SD 

vaksamt uppmärksammar bedrivs av den sittande regeringen. Trots den ökade globaliseringen 

är medborgarskap och tillhörighet med ett visst land idag fortfarande viktigt för SD. Personer 

i krigsdrabbade områden ska stanna kvar i så stor utsträckning det går. Detta är något 

Feministiskt initiativ i allra högsta grad sätter sig emot. Det kosmopolitiska synsättet är mer 

flexibelt i förhållande till gränser och i en global värld är inte gränser hårdragna (Giddens, 

2010: 33). Enligt Fi existerar inte en human flyktingpolitik, då de motsätter sig tanken om 

medborgarskapets betydelse för mänskliga rättigheter. Inlägget nedan visar hur Fi återigen 

positionerar sig som motpol till Sverigedemokraterna och Fi uppmärksammar för följarna hur 

partiet vaksamt inte tänker låta begrepp som “human flyktingpolitik” träda in i det offentliga 

samtalet:  

 
"ATT VARA FÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK ÄR EN SJÄLVMOTSÄGELSE" 

– En flyktingpolitik kan endast vara human när den gör sig själv obsolet, när den öppnar gränser 

och vägrar gå med på att mänskliga rättigheter ska avgöras av ditt medborgarskap. När den 

vägrar gå med på den rasistiska konstruktion som en nationalstat till syvende och sist är, skriver 

Foujan Rouzbeh, riksdagskandidat för Fi, tillsammans med redaktionen för flyktingarna.se. 

Fi, Facebook, 2014-04-13. 
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4.5 Passion som ett motdemokratiskt medel  
4.5.1 En reaktion på den förnuftiga demokratin 

Fi och SD lockar till ett engagemang på nätet genom olika kommunikativa strategier, ibland 

med väldigt stora skillnader och ibland med väldigt stora likheter. En stor del av vad partierna 

delar på sina Facebooksidor är karaktäriserat av en passionerad stil. Den Habermaska synen 

på den deliberativa demokratin lägger stor vikt vid det rationella och förnuftsbaserade 

engagemanget, men bortser från det som drivs av känslor eller passion (Dahlgren, 2009: 83). 

Dahlgren menar att den deliberativa demokratin som Habermas presenterar till viss del är 

problematisk att använda vid analys av medborgerligt engagemang. Klassisk demokratiteori 

både erkänner och uppmuntrar till engagerat medborgarskap och deltagande, men har 

samtidigt ingen direkt förklaring för hur detta ska motiveras. Att vara engagerad i något 

signalerar dock enligt Dahlgren inte bara ett förnuftsbaserat erkännande av detta, utan visar 

även på känslomässig investering. Politiskt engagemang kräver någon form av passion 

(Dahlgren, 2009: 83). 

Att engagera sig i Feministiskt initiativ eller Sverigedemokraterna är ett ställnings-

tagande, baserat på vissa känslomässiga val. Facebook och sociala medier har blivit en 

betydande del av den offentliga politiska diskussionen (Dahlgren, 2013: 60) och känslor och 

passion är något som återkommer i de båda partiernas användande av dessa. Här stöts och 

blöts, utvecklas och rekonstrueras olika deliberativa samtal med tydliga känslomässiga 

uttryck. Uttrycken från partierna är dock reaktioner på två helt skilda uppfattningar av hur 

samhället ser ut, där det går att se hur Fi använder sig av ett passionsgrepp oftare grundat på 

sympatier för andra, medan SD oftare spelar på antipatier och rädslor.  
 

4.5.2 Passionerade manifestationer 

Fi:s passionsuttryck kanaliseras i de olika antirasistiska och antivålds-manifestationer partiet 

skriver om och delar på sin Facebooksida. Somliga manifestationer är skapade som 

evenemang av Fi själva, medan andra är delningar av andra organisationers manifestationer 

med liknande värderingar som Fi. Inläggen är präglade av en passionerad retorik kring 

antirasism och antisexism. Ett inlägg på Facebook handlar om manifestationer som ska 

uppmärksamma de fall där afrosvenskar blivit utsatta för våld och hot på rasistisk grund:  
 

INGEN RASISM PÅ VÅRA GATOR! 

Nyligen misshandlades en gravid kvinna med hijab. Nu har ytterligare ett vidrigt, rasistiskt 

övergrepp skett. Den här gången i Malmö, då en afrosvensk man med sitt barn attackerades. Vi 
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uppmanar alla att komma till manifestationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg imorgon för 

att stoppa afrofobin. 

Fi, Facebook, 2013-09-13. 

 

Inlägget uppmanar folk att sluta upp mot rasismen och delta i de olika manifestationerna som 

Facebooksidan länkar i inlägget. I ett annat inlägg (Fi, Facebook, #1: 2014-01-18) skriver Fi 

om en manifestation mot sexuellt våld. Inlägget är kort men länkar till en längre intervju i QX 

med Sissela Nordling Blanco, politisk talesperson för Fi. Intervjun handlar om hur Fi genom 

manifestationen vill uppmärksamma de friande domarna under hösten 2013 där sexuellt våld 

förekommit. Nordling Blanco diskuterar hur Fi vill se en ändrad sexuallag och berättar om 

den uppmärksammade domen i Lund där mannen erkände våldtäkt men ändå friades. Senare 

under samma dag lägger Fi upp ett inlägg om när Gudrun Schyman talat under 

manifestationen: 
 

URSPÅRNING? NJE, SKULLE INTE TRO DET. 

"Omkring 2000-3000 personer samlades i dag på Medborgarplatsen för att manifestera mot 

sexuellt våld och för samtycke. 

- Det är ingen feministisk urspårning, det är tvärtom feminismens genombrott, sa Gudrun 

Schyman, talesperson för FI, och fick massiv respons med applåder från publiken." 

Fi, Facebook, #2 2014-01-18. 

 

Fi använder sitt medium till att berätta om en särskild stämning som rått på Medborgarplatsen 

och låter partiet illustrera sin frustration över de belackare som anser att feminismen spårat ur. 

På ett passionerat sätt beskrivs hur Gudrun Schymans tal bemötts av en rungande respons av 

publiken på plats. För den som identifierar sig med Fi:s politik sprider partiet en känsla av 

tillhörighet med partiets strävan och en känsla av medgång.  

Att vara emot rasistiskt och sexuellt våld är i sig ingen unik ståndpunkt. Det är snarare 

sättet som Fi ställer sig mot dessa övergrepp. De anser att den rådande politiken är för svag i 

sin lagstiftning och att det görs för lite för att stävja denna typ av övergrepp. Detta synliggörs 

främst i hur Fi talar om en ändrad sexuallag. Genom en recenserande politik (Rosanvallon, 

2006), ser Fi begränsningar i demokratin och kritiserar den sittande makten för att göra för 

lite. Makten anses vara intolerant. Inläggen visar olika attityder i enlighet med 

kosmopolitismen. Den som sympatiserar med Fi:s åsikter ges möjlighet att utifrån 

kosmopolitiska värden reagera på de rasistiska våldsdåd som skett mot afrosvenskar och det 

sexuella våldet som kvinnor i våldtäktsfallen fått utstå. Manifestationsinläggens essens är 

tolerans för varandra, att ta avstånd från våld och respektera olika etniciteter och varandras 
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kroppar. Fi kan med sin Facebooksida som verktyg kommunicera sina sympatier utifrån vad 

partiet förespråkar och genom att använda sig av tydliga exempel på hemska händelser, lockar 

Fi till en känslomässig reaktion. Inläggen blir precis den motivator Dahlgren beskriver (2009: 

84). Den känslomässiga upprördheten som kan uppstå över de våldsdåd som begåtts, blir en 

passionsbaserad injektion för att sprida sympatier och således engagemang hos medborgarna. 

Tolerans och viljan till att följa demokratiska principer är nyckelteman i en fungerande 

demokrati (Dahlgren, 2009: 110). Detta är något som tolkas olika av Fi respektive SD. 

Sverigedemokraterna använder inte sin Facebooksida till att skapa event för 

manifestationer på samma sätt som Fi, till vilket en eventuell förklaring tidigare avhandlats. 

De använder dock sin Facebooksida för att, liksom Fi, på ett tydligt sätt anspela på känslor 

och motivera sina följare att reagera. Att använda sig av hemska exempel för att locka fram 

känslor, i synnerhet rädsla, är även något som SD gör. Återigen blir diskussionen kring 

invandrartäta städer och bostadsområden föremål för analys. Dessa yttringar träder påtagligt 

fram vid följande inlägg: 
 

GRATTIS! Södertälje, Husby, Rosengård, Bergsjön, Tensta, Botkyrka, Fittja, Tumba, Vårby, 

Ronna, Alby, Fisksätra, Gottsunda! Enligt några fackpampar och direktörer, som dock bor i helt 

andra områden, är det myt att invandring leder till: Ekonomiska förluster. Fler bidragstagare. 

Lönedumpning. Kriminalitet. Splittring. Islamisering.  

SD, Facebook, 2014-03-21. 

 

Det finns, som i flera inlägg om invandring på SD:s Facebooksida, en rädsla för vad 

mångkulturen innebär. Stycket är en del av en illustration där partiet kritiserar ett debattinlägg 

på Dagens Nyheter vilket utreder några negativa myter om invandring. Illustrationen i 

inlägget är en bild på ett flervåningshus i ett miljonprojektsområde, höljt i dunkel, med 

textstycket skrivet i blodrött, placerat framför bostaden. Som inledning till inlägget skriver 

SD: “LO-företrädare tillsammans med diverse direktörer skriver idag på DN Debatt att man 

bemöter vad man påstår vara myter om invandringen... Välkomna ut i verkligheten istället!” 

På så sätt uppmuntras SD-sympatisörer på ett passionerat sätt att bli upprörda och därför 

engagera sig i debatten. Inlägget syftar på att det är nödvändigt att inta en mindre tolerant 

inställning kring invandring, då de anser att det bidrar till ett negativt klimat i bostads-

områden. Synen på tolerans blir även tydlig i förhållande till hur SD anser att de själva tolkar 

detta och hur de anser att andra reagerar på dem och deras åsikter. I ett inlägg skriver SD: 

“När SD föreslår att de etniska särrättigheterna för renskötseln ska tas bort, svarar 

etablissemanget med samma skällsord som alltid…” (SD, Facebook, 2014-02-11). Med 
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inlägget finns en illustration av två små ritade gubbar, där SD representeras av en Jimmie 

Åkesson-liknande karaktär i kostym och texten “SD: Inför lika rättigheter för alla - oavsett 

ursprung”. Som reaktion på detta uttalande finns den andra gubben, en barnliknande figur 

med grön keps, “Etablissemanget”, som med stora bokstäver kallar SD:s uttalande 

“RASBIOLOGI #!!”. Inlägget är en reaktion på en artikel i DN, där SD efter ett uttalande om 

att släppa renskötseln fri för att locka norrländska väljare, anklagas av sametingets ledning för 

att föra en politik som liknar rasbiologi. Således står SD och etablissemanget som dikotomier. 

SD porträtterar sig själva som de toleranta som jobbar för lika rättigheter för alla medan 

etablissemanget framställs som aggressivt och intolerant. Toleransen antar alltså olika 

definitioner beroende på ståndpunkt och övertygelse.  

De mest passionerade inläggen på de båda Facebooksidorna kan eventuellt förkastas 

som överdrivet passionerade i sättet de talar med medborgaren, och fråntagna förnuftiga 

argument. Enligt Dahlgren förutsätter passionen förnuft och tvärtom. Det är därför viktigt att 

förstå att passionerad politik inte ska förkastas som frånkopplad självkontrollen. I inläggen 

blir passionen ett uttryck för vad både Fi och SD står för och det hjälper partierna att 

mobilisera ett engagemang, som kanaliseras olika utifrån de båda partiernas syn på tolerans. 

Passionen hjälper dem även att stärka sig mot den makt de båda partierna riktar sitt missnöje 

mot (Dahlgren, 2009: 84).  
 

4.6 Symboliskt material bygger världsbilder 
4.6.1 Identitet och medborgarengagemang  

På respektive partiers Facebooksidor delas symboliskt material som kan skapa en kollektiv 

partiidentitet (Lievrouw, 2011: 155). Inläggen blir med sina meddelanden och illustrationer 

ett strategiskt verktyg för att skapa en gemensam identitet i linje med partiets ideologi. De 

bidrar även till en konkretisering av den världsbild partiet bygger sin politik på (Louw 2010: 

132). För att medborgarengagemang ska kunna uppstå och mobiliseringen ska kunna lyckas 

krävs alltså ett byggande av en kollektiv identitet, delade värderingar och en känsla av att 

tillhöra en gemenskap (Lievrouw, 2011: 155). Genom att klarlägga den ideologi som 

företräds, kan det förstås hur engagemang från partiernas användande av sociala medier väcks 

och hur väljarkåren mobiliseras. Eftersom vi via medier kommer i kontakt med nya delar av 

världen, grundar vi våra erfarenheter och därmed också våra identiteter i en mycket större 

referensram än tidigare (Giddens, 2008: 106). Programserien Fittstim blir här återigen aktuell. 

Under seriens gång debatterades det upprört över bilden av feminismen som programmet 

målade upp, något som gynnade Fi:   
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VÄLKOMNA ALLA NYA MEDLEMMAR! 

Under gårdagen och speciellt under kvällen fick vi ungefär 70 nya medlemmar. Och det 

fortsätter strömma in idag. Än så länge ungefär 150 nya fior på ett dygn, som vill vara med och 

förändra. VÄLKOMNA!  

Fi, Facebook, 2014-01-17.  

 

De upprörda medborgarna har vänt sig till Fi i överensstämmelse med egna värderingar. Fi 

som parti vill förändra de strukturer och den bild av feminism och jämställdhet som finns i 

dagens samhälle. Således stämmer partiets identitet såväl som den världsbild de arbetar för, 

överens med de nya medlemmar som har vänt sig till dem. Att dela en gemenskap med 

likasinnade blir ett sätt att balansera för otryggheten som den moderna världen i kraft av sina 

oändliga val och möjligheter kan innebära. Tryggheten som gemenskapen bidrar med är 

viktig för medborgarna (Giddens, 2008: 101).  

Denna gemenskapskänsla som en del av medborgarkulturen, är dessutom viktig då den 

hjälper medborgarna att förstå sig själva. Den bidrar till deras förståelse av sig själva som 

delaktiga i samhället (Miegel & Olsson, 2013). Både Sverigedemokraternas och Feministisk 

initiativs Facebooksidor kan ses som ett sätt att hitta trygghet i en global och brokig värld. 

Genom att söka sig till respektive partis Facebooksida erbjuds individen en världsbild som 

kan vara mer eller mindre i överensstämmelse med den egna. Att känna samhörighet och 

kunna identifiera sig med partiet, är även något SD uppmanar till. De går i ett inlägg ett steg 

längre: 
 

"En ensam kvinnan [sic] har till partiet testamenterat sin lägenhet och ekonomiska tillgångar. 

Partiet är mycket tacksamt. Det kan vara värt att uppmärksamma att fler ensamstående borde 

göra detsamma eftersom tillgångarna i annat fall tillfaller allmänna arvsfonden, som finansierar 

bl.a. mångkulturprojekt." BJÖRN SÖDER.  

SD, Facebook, 2013-11-19. 

 

Att kunna identifiera sig med eller sympatisera med partiet i så stor utsträckning blir, som 

inlägget uppmärksammar, även ett sätt att aktivt välja bort den allmänna arvsfonden som 

enligt SD finansierar mångkulturprojekt. Då SD motsätter sig mångkulturprojekt upprätthålls 

självidentiteten och den ontologiska tryggheten genom att välja bort detta. Det blir ett sätt att 

undvika konstanta ställningstaganden till det moderna samhällets oändliga val och 

kosmopolitiska värden (Giddens, 2008: 101). Med exkluderande val skapas en hinna av 

trygghet som kan bidra till definitionen av individens egen världsbild (Giddens, 2008: 223). 

Det är detta SD-anhängare kan göra genom att välja bort det som den allmänna arvsfonden, 
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enligt partiet, står för och istället skänka pengarna till SD som jobbar utifrån en världsbild i 

överensstämmelse med individens. Dennes livsstil och värderingar bekräftas i kraft av sin 

distinkta karaktär till andra ideologier eller livsstilar. Detta kan upplevas som fördomsfullt, 

men Giddens beskriver det som en önskan att undvika dissonans och på så vis ytterligare 

skydda den ontologiska tryggheten (Giddens, 2008: 223). Inlägget är av reaktiv karaktär och 

utmanar samhällets större politiska kultur genom att befästa den egna världsbilden.  

I detta förändrade, globala samhälle där traditioner avtar och samhället istället förändras 

och omförhandlas, påverkas också vår jagidentitet och självbild (Giddens, 2010: 57). Detta 

kan även kopplas till politiken och vår politiska identitet. Om jag inte är densamma idag som 

jag är imorgon, då måste också politiken ständigt förhandlas och omförhandlas med väljarna. 

Jagidentiteten måste idag skapas och återskapas i högre grad än vad fallet var tidigare, då 

samhället naturligt bidrog med att upprätthålla stabilitet och sociala positioner som 

individerna intog (Giddens, 2010: 57).   
 

VAD VILL DU ATT F! GÖR FÖR DIG? 

Idag lanserar vi sidan ”In med Feministerna” där du kan vara med påverka [sic] vad vi ska gå till 

val på i september. Vilken politik vill du ha? Gå in och rösta på de 3 frågor som du tycker är 

viktigast! Vi bjuder in alla till att påverka vår valplattform. Alla som vill får delta, oavsett om du 

är medlem eller inte.  

Fi, Facebook, 2014-03-17. 

 

Denna kampanj som omnämnts tidigare (Fi, Facebook, 2014-03-19), är även ett exempel på 

hur partierna ständigt måste förhandla med väljarna och hålla sig uppdaterade kring vad dessa 

anser viktigt utifrån det aktuella medielandskapet. Således kan detta bli ett verktyg för att 

bygga en gemensam partiidentitet med en värdegrund och ontologisk föreställning som råder i 

samspel mellan politiker och väljare. Att bygga en gemensam identitet blir även ett sätt för 

partierna att i förlängningen påverka den rådande makten genom att underifrån osynligt regera 

(Rosanvallon, 2006: 46). Detta görs genom att aktivt dela och göra försök till att engagera 

medborgarna i en viss typ av ämnen de kan identifiera sig med rent värderingsmässigt. 

Identifikation kan därför tjäna till att lyfta en viss typ av ämnen till den samhälleliga dagord-

ningen. Facebooksidorna blir verktyg, likväl kommunikativa utrymmen, för att sprida en 

ideologisk världsbild som genom inläggen legitimeras och genom aktivt deltagande 

insocialiseras hos följarna och väljarna. 

Frågorna som både Fi och SD tar upp, är en del av en större identitetspolitik. Den nya 

dimensionen i politiken lägger grund för en partiidentitet som partierna för sin politik på och 
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grundar sina värderingar i. Där SD blickar tillbaka till gamla traditioner och ser dessa som en 

del av en enad, svensk nationell identitet, blickar Fi framåt och omfamnar snarare 

mångkulturalismen och olikheterna, istället för att konstruera en gemensam identitet för 

medborgarna. För Fi är det mångfalden som utgör grunden i samhället.  
 

4.7 Multikulturalism 
Medborgarkulturen tar sig olika uttryck på de respektive Facebooksidor där särskilt frågan om 

mångkultur blir en skiljelinje i synen på medborgare och kultur. I vår senmoderna värld har vi 

stark anknytning till det globala, oavsett hur vi väljer att leva. Det traditionella samhällets 

trygghet existerar inte längre. Istället har större och mer opersonliga institutioner och sfärer 

skapats (Giddens, 2008: 46). Samtidigt engagerar medborgarna sig allt mer i transnationella 

åligganden på en global arena, till exempel migration. Ett deltagande och engagerat 

medborgarskap som ofta tar sig i uttryck online (Dahlgren, 2013: 117). Detta är även en viktig 

kärnfråga för SD. En mångkulturell nationalstat innebär enligt partiet splittring och ett hot 

mot de svenska traditionerna. Partiets syn på mångkultur framkommer i partiprogrammet: 
 

Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett 

ogynnsamt sätt ställs mot varandra. Vi tror istället på en gemensamhetsskapande kultur som 

norm för hur samhället bör byggas. För oss är det självklart att man bör stå upp för västvärldens 

syn på demokrati, jämställdhet, djurskydd och rättigheter för barn.  

(Sverigedemokraterna. Vår politik, 2014).  

 

Att mångkulturen enligt partiet är något som splittrar snarare än enar framgår på SD:s 

Facebooksida. I ett inlägg går det att läsa:  
 

Hur många ska behöva skjutas i våra förorter innan de ansvariga för projektet ”det 

mångkulturella nya Sverige” kan erkänna sitt misslyckande?”.  

 

NYA SVERIGE! I valet 2014 får Du säga ifrån.  

SD, Facebook, 2013-10-23. 

 

I exemplet framgår explicit Sverigedemokraternas rädsla inför multikulturalism. De håller ett 

multikulturalistiskt samhälle ansvarigt för dödligt våld i förorter. Sverigedemokraternas syn 

på mångkulturalism kan härledas från en ideologisk utgångspunkt att människor med olika 

kulturer inte kan förstå varandra och kulturkrockar uppstår (Fay, 1996: 90). Enligt Dahlgren 

(2013: 116) hänger tolerans ihop med att individen är kapabel att vara skeptisk till tanken att 
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den egna kulturen har ultimat auktoritet. Detta utesluter inte att denna kan ha ett land eller 

hemland att identifiera sig med, utan snarare att individen ser hemlandet som ett av flera 

möjliga. Då vi lever i ett multikulturalistiskt samhälle som en konsekvens av globaliseringen, 

är det viktigt att försöka hantera detta på ett så bra sätt som möjligt (Fay, 1996: 3-4). Genom 

att tolka varandras världsåskådningar och visa hänsyn mot varandras kulturer och seder kan vi 

bilda oss ett verktyg för vår samexistens (Fay, 1996: 112, 134). SD beskyller invandrare, en 

väldigt heterogen grupp, för en rad problem i samhället. Partiet visar sig väldigt långt ifrån en 

tolerant, förhandlande inställning till människors olikheter. SD gör skillnad på människor 

eftersom de anser att vi inte kan förstå varandra på grund av för stora olikheter (Fay, 1996: 

90).  

SD tar som utgångspunkt att hålla fast vid en enad kultur som bygger på västvärldens 

kulturella normer och ideologier. Utifrån Giddens dimension blir det tydligt hur partiet vänder 

sig till hur det traditionellt har varit och “det man känner till”, där fundamentalismen blir en 

reaktion på en värld i ständig förändring (Giddens, 2010: 21). Det intressanta är, att det kan 

vara svårt att peka på en enhetlig, rådande värdegrund kring dessa områden i västvärlden, som 

Sverigedemokraterna lyfter fram; demokrati, jämställdhet, djurskydd och rättigheter för barn. 

En västerländsk ontologi ställs som den allenarådande medan andra kulturer uppfattas som en 

splittrande och störande komponent i deras enande projekt. I inläggen på SD:s Facebooksida 

synliggörs det mångkulturella som en störande och farlig komponent i Sverige, ett projekt 

som har misslyckats. Istället för att bidra med något positivt har mångkulturen lett till 

skottlossning i förorterna. Det finns ett implicit “vi och dem”, där “dem” kan uppfattas som 

förespråkare för projektet “det mångkulturella nya Sverige” som ser mångkultur som något 

positivt som bidrar med mångfald i Sverige. Sverigedemokraterna, “vi”, anser dock projektet 

misslyckat och betraktar dem som representerar mångkulturen, som kriminella och ansvariga 

för skjutningarna i förorterna.   

I Fi:s partiprogram finns det vid jämförelse, inte en enhetlig punkt om mångkultur, den 

är snarare inbäddad i de olika programpunkterna ekonomi, arbete, familj, sexualitetspolitik, 

kultur och klimat (Feministiskt initiativ. Partiprogram, 2013). Mångkultur ses som en 

naturligt integrerad del av det samhälle Fi önskar. Ett samhälle där alla ska ha samma 

rättigheter, oavsett kön, etnicitet etcetera och oavsett om de människor som uppehåller sig i 

Sverige har formell rätt att vara där. Detta är ett synsätt som är förenligt med kosmopolitisk 

tolerans och en välkomnande attityd till den kulturella komplexiteten. En kosmopolitisk 

person känner sig hemma i en rad olika kontexter och således kan denne inkorporera element 
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från olika miljöer till en sammanhängande berättelse i skapandet av en självidentitet 

(Giddens, 2008: 225).  

Feministiskt initiativs Facebooksida visar en välkomnande attityd till det mångkulturella 

Sverige. Här sprider partiet synen på mångkulturalism och uppmärksammar dessutom hur 

denna vinner stöd i andra forum. Journalisten Maria-Pia Boëthius skriver i ETC-tidningarna 

om hur värdefull hon anser partiets svensk-romska Soraya Post, toppkandidat till EU-valet, 

vara. Artikeln länkas som inlägg på Fi:s Facebooksida: 
 

MARIA-PIA BOËTHIUS: DÄRFÖR RÖSTAR JAG PÅ F! 

Soraya Post är rom och romsk aktivist och jag kan inte tänka mig något mer värdefullt än att få 

in en svensk rom i EU-parlamentet. Jag vill att Soraya Posts röst ska höras i EU. Och jag är 

lycklig över att Fi givit mig möjlighet att rösta på henne, skriver Maria-Pia Boëthius på ETC- 

tidningarnas ledarsida. 

Fi, Facebook, 2014-04-19. 

 

Inlägget är ett exempel på den betydelse Facebooksidan som socialt medium får för att både 

uppmärksamma och legitimera Feministiskt initiativs egna åsikter. Detta kan förstås utifrån 

Dahlgrens resonemang kring de transnationella åligganden som oftare tar sig i uttryck online 

(Dahlgren, 2013: 117). Dahlgren (2013: 119) påpekar hur betydande medierna är för 

skapandet av det kosmopolitiska globala samhället. De teknologiska, kommunikativa 

verktygen blir således en viktig del för medborgarengagemanget och därmed för att 

demokratiskt diskutera samtida, globala ämnen som är aktuella. Fi använder sin Facebooksida 

för att vinna stöd i ideologin om att betrakta multikulturalismen som en tillgång för vårt 

samhälle och SD använder sin Facebooksida som en reaktion på det kosmopolitiska 

samhället. Multikulturalismen är enligt SD farligt för Sverige och något nationen bör vara 

rädd för, då det splittrar och förstör samhället. De sociala medierna blir utifrån de olika 

världsåskådningarna partierna har, ett sätt att mobilisera och bygga den kosmopolitiska 

världen och för de fundamentalistiska krafterna att protestera mot denna.  
 

4.8 Det folkloristiska traditionsbevarandet  
Genom att SD motsätter sig den ökade multikulturalismen i vårt samhälle, söker de sig till ett 

annat alternativ eller en annan lösning på samhällsutvecklingen. Därför vänder sig partiet på 

de sociala medierna till traditionerna och det samhälle som en gång var. Det finns dock en 

diskrepans mellan det som tas upp på SD:s Facebooksida respektive de ämnen som behandlas 

på Avpixlat. Den sverigedemokratiska Facebooksidan visar en tydlig bild av partiets syn på 
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tradition och trygghet. I dessa inlägg försöker partiet utge sig för att vara ett parti som bryr sig 

om folkloristiska traditioner som de anser vara urtypiskt svenska. Facebooksidan erbjuder SD 

ett alternativ för att sprida bilden av partiet som nationalkonservativt, i en helt annan mening 

än vad de annars anser att de etablerade medierna gör. Ett exempel på detta är en auktionering 

av nationalsymbolen dalahästen:  
 

Har du alltid velat ha en dalahäst målad av Sverigedemokraternas partiledare? Nu har du 

chansen! Passa på att förvärva denna unika dalahäst till din samling samtidigt som du gör en god 

sak i att stödja vår valkampanj!  

SD, Facebook, 2014-03-19. 

 

Inlägget berättar om en auktionering av en handmålad dalahäst av Jimmie Åkesson, som ett 

led i att stödja SD:s valkampanj. Dalahästen är ett exempel på ett inlägg som lockar till 

deltagande engagemang. Inte bara genom det deltagande momentet i själva budgivningen, 

utan även för det som dalahästen representerar. Dalahästen är en känd svensk nationalsymbol 

som anspelar på gamla svenska traditioner och Sveriges historia. Den kan verka harmlös i sin 

symbolik men har tydliga konnotationer till något som skulle kunna tolkas ursvenskt och med 

anspelning på det traditionellt svenska och gemytliga folkhemmet.  

Giddens argumenterar kring att vi i globaliseringens tid ser en uppluckring av 

traditioner, både i de offentliga institutionerna såväl som i vardagslivet. Det innebär inte att 

traditionerna försvinner, men att de inte nödvändigtvis efterlevs på traditionellt vis eller anses 

vara lika med sanning. Det är detta som är som kärnan i det framväxande kosmopolitiska 

samhället (Giddens, 2010: 54). Fi positionerar sig i ett Facebookinlägg i början av december, 

där kosmopolitiska attityder kring tradition kan observeras: 
 

SVAR PÅ TAL - HELA JULEN! 

Under högtider typ chanukka, julen eller ramadan händer det att en träffar många släktingar och 

är det inte så att en ofta hamnar i feministiska diskussioner? Här har Unga Feminister Göteborg 

tagit fram en feministisk julkalender som kanske hjälper, vi får väl se!?  

Fi, Facebook, 2013-12-01. 

 

Fi håller kvar traditionen om jul och julkalender, men inkluderar även andra religiösa högtider 

som motsvarar den kristna julen som den judiska Chanukka och muslimska ramadan. Detta är 

ett sätt att bifalla och inkludera mångkulturen samt göra de svenska traditionerna tillgängliga 

för alla och inte nödvändigtvis ha kvar dem som de alltid har varit. Fi tar avstamp i en 

traditionell julkalender, medan innehållet inte nödvändigtvis är traditionellt. Det feministiska 
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och det multikulturalistiska innehållet är otraditionellt i sig och ett sätt att anpassa politiken 

och presentera den i en lättillgänglig form som julklassikern - julkalendern.   

 

4.8.1 Familjen och äktenskapet 

De sociala medierna är kommunikativa utrymmen, som kan användas i en mobiliserings-

process där representationer av den större partiidentiteten delas och sprids. Denna process 

sker fortlöpande i takt med samhällsutvecklingen och de sociala medierna blir viktiga som en 

konstant implementering av partiidentiteten i användarnas livsstil (Lievrouw, 2011: 155). 

Facebook och Avpixlat är för SD två olika nätverk som är länkade samman genom en 

gemensam ideologi. Sidorna blir viktiga som en del av SD:s politiska kampanjande för sina 

sakfrågor och värderingar (Dahlgren 2009: 117). På Avpixlat finns en bredare aspekt av den 

sverigedemokratiska ideologin. SD värnar om tungt förankrade traditioner och institutioner 

som kärnfamiljen och heteronormativiteten. Dalahästen på Facebooksidan står i kontrast mot 

de laddade uttrycken i kärnfamiljsfrågorna som går att hitta på Avpixlat.  

Ett ämne som tas upp på Avpixlat, men undviks på Facebook av SD är homoadoption. 

Detta går emot SD:s officiella partilinje: “Det är Sverigedemokraternas övertygelse att 

kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil 

och trygg uppväxtmiljö” (Sverigedemokraterna. Våra principer, 2014). Denna inställning kan 

kopplas till det faktum att globaliseringen medför förändringar i traditionella livsmönster, 

härunder familjens sammansättning och äktenskapet (Giddens, 2010: 21). Ett inlägg på 

Avpixlat beskriver just detta efter att Paula Bieler i SD:s partistyrelse uttalat sig positivt till 

homoadoptioner i vänsterpodcasten “Synfält framåt”. I inlägget försöker Avpixlat att 

nyansera Bielers uttalande:  

 
När Paula Bieler (SD) nyligen gästade vänster-podcasten ‘Synfält framåt’ och i en intervju 

svarade ja på frågan om homosexuella bör få adoptera barn, utlöste det reaktioner. Svaret går 

stick i stäv med den officiella partilinjen och Bieler har numera en framskjuten plats i partiet som 

invald i partistyrelsen, chefredaktör för partiorganet SD-Kuriren och – inte minst – en hög 

placering på partiets riksdagslista inför valet i höst. På sin blogg försöker nu Bieler ge en mer 

nyanserad bild av hur hon ser på frågan än vad hon anser var möjligt i den ja- och nej-frågestund 

hon konfronterades med av Synfält Framåts programledare. 

Avpixlat, 2014-03-11. 

 

Ingressen från inlägget på Avpixlat låter läsaren förstå vad Bieler har gjort för snedsteg. 

Genom att uttala sig positivt om homoadoptioner, går hon emot Sverigedemokraternas 
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officiella partilinje om den traditionella familjen. SD anser att det inte är förenligt med 

barnets bästa och att barnet mår bättre av att växa upp i en traditionell familj. I och med att 

kärnfamiljen betraktas som den klassiska institutionen familj i vårt samhälle, blir arbetet för 

att bevara denna ett sätt att undvika ifrågasättande av strukturerna. Att vända sig till den 

klassiska institutionen blir dessutom ett sätt att undvika den dissonans som exempelvis 

förändrade familjestrukturer eller alternativa samlevnadsformer skulle innebära.  

Att samkönade par tillåts att adoptera innebär just en förändrad struktur och ett 

alternativ till den traditionella institution som kärnfamiljen är. Giddens förklarar idén om 

tradition som en skapelse av moderniteten. Traditionerna har uppkommit genom planering 

och ofta som ett maktinstrument för att ge sken av ett urgammalt förflutet eller för att legiti-

mera ett visst styre eller struktur (Giddens, 2010: 51-52). Vad som kännetecknar tradition är 

dock att den definierar en typ av sanning. Den har en handlingsstruktur som oftast inte ifråga-

sätts, och de som bifaller traditionen ämnar beskydda den (Giddens 2010: 53). Således 

befäster SD kärnfamiljen som den korrekta samlevnadsformen för barnuppfostran och som en 

klassisk traditionell institution. Avpixlatinlägget förklarar ytterligare uttalandet genom att 

förklara att Bielers ord var hennes egna och inte Sverigedemokraternas:  

 
Hon menar dock att hon var tydlig med att påpeka dels att hon avviker från partilinjen, så att 

ingen ska tror att partiet har ändrat ståndpunkt och dels att detta är hennes privata åsikt och inte 

något hon avser att driva politiskt. Samtidigt erkänner Bieler att detta är en av de frågor där hon 

haft svårast att acceptera partilinjen och nämner att hon på SDU:s kongress 2011 reserverade sig 

i frågan. Hon menar ändå att hon med sitt ställningstagande inte står så långt ifrån den gällande 

familjepolitiska partilinjen. 

Avpixlat, 2014-03-11. 

 

Inlägget visar hur viktigt Avpixlat är som redskap för att cementera SD som ett traditions-

bevarande parti. Det är genom att redogöra för Bielers uttalande och räta ut betänkliga 

missförstånd som Avpixlat visar att SD inte har något att göra med Bielers yttrande. Partiet 

kan i och med manövern på Avpixlat därmed inte heller betraktas som förespråkare för 

homoadoptioner. Avpixlat blir ett forum för att tvätta avvikande uttalanden från sverige-

demokratiska representanter.  
 

4.8.2 Tolerans för de många men inte för de få 

I en krönika från Mats Dagerlind, talesperson för Avpixlat, kommer sverige-

demokratiska heteronormativa värderingar till uttryck. Inlägget av Dagerlind kritiserar 
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ett nytt äldreboende i Stockholm som är avsett HBTQ-personer. I ingressen går det att 

läsa:  

 
I ett av punkthusen på Gärdet öppnar nu Regnbågen – landets första seniorboende som 

exkluderar, diskriminerar och utestänger heterosexuella. Föreställ er larmet i medie- och 

politikerankdammen om någon startat ett seniorboende som stängde ute homosexuella och lägg 

märke till den totala tystnad som nu i stället råder. 

Avpixlat, 2013-11-24. 

 

Citatet visar en rädsla för vad som kan hända om den traditionella synen på den sexuella 

läggningen utmanas. Den heteronormativa kärnfamiljen som en sverigedemokratisk politik 

förespråkar hotas med ett HBTQ-äldreboende. Dagerlind ställer sig frågande till om det på 

boendet bara får bo HBTQ-personer, hur ska de heterosexuellas rättigheter då beaktas? 

 

En grupp som idag verkligen skulle behöva få en chans att “vila från att ständigt behöva motivera sin 

inställning till kön och sexualitet” är i stället vi socialkonservativa – vi som tror på tolerans inom ramen 

för ett heteronormativt samhälle med folkhemmet och kärnfamiljen som grundval… 

Avpixlat, 2013-11-24. 

 

Avpixlatinlägget blir ett sätt att bifalla den socialkonservativa sverigedemokratiska synen på 

kärnfamiljen genom att förmedla symboliskt innehåll i linje med partiets ideologi. Det vänds 

på argumentet och istället för att stödja den grupp som äldreboendet är avsett för, görs den 

stora heteronormativa gruppen till de verkliga offren för detta nya samhällsinitiativ. Inlägget 

definierar en annorlunda bild av tolerans, som tolerans gentemot en viss grupp, där inte alla i 

samhället inkluderas. Enligt Fay är detta ett förhållningssätt där vissa grupper blir suveräna 

andra i samhället. Det är i grunden inhumant och intolerant och blir konsekvensen av 

oförståelse för andra. Om vi istället accepterar varandras olikheter ökar vi möjligheten för att 

vårt samhälle ska vara ett tolerant sådant, baserat på acceptans och förståelse för varandra 

(Fay, 1996: 2-3).  

Avpixlat blir ett kommunikativt forum för mer kontroversiella frågor än de som sprids 

på SD:s Facebooksida. Frågorna behandlar allt från strukturella förändringar på ett 

institutionellt plan men även frågor som berör vardagslivet. Under globaliseringens tryck 

utspelar sig två grundläggande förändringar. I västvärlden håller inte bara de offentliga 

institutionerna på att frigöra sig från traditionens makt utan också vardagslivets institutioner. 

Giddens ser det som kärnan i framväxten av ett kosmopolitiskt samhälle (Giddens, 2010: 54). 
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Det är just detta som den sverigedemokratiska politiken reagerar mot och arbetar istället 

aktivt för att konservera vad de anser vara gamla, trygga traditioner där strukturerna befästs 

istället för att utmanas.  

SD och Fi för som partier in en ny dimension i den svenska politiken. Genom att 

reagera på den rådande misstron mot demokratin och globaliseringens omvandlande 

konsekvenser, startar de debatt om hur politiken ska hantera multikulturalismen och den 

ökade invandringen, som är en konsekvens av globaliseringens ökade rörlighet. Sociala 

medier blir arenan för denna diskussion och blir ett verktyg för att engagera medborgarna och 

vinna stöd för de respektive synpunkterna om vilken värld det är som eftersträvas. 

Fundamentalismen och kosmopolitismen blir utgångspunkten för Fi och SD och det är i dessa 

rörelser partierna grundar sina värderingar och bygger sina världsbilder. Inläggen innehar ett 

symboliskt material som bidrar till spridningen av partiernas värderingar som legitimerar och 

befäster världsbilderna hos medborgarna.  
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5. En ny dimension i en slutdiskussion  
Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna är moderna partier i en ny dimension inom 

politiken. De ställer sig som varandras motpoler och de sociala medierna utgör 

spänningsfältet där kampen om makten utspelar sig. Det globala samhället har medfört en 

förändring i villkoren för det offentliga samtalet och hur vi förhåller oss till demokratin. Fi ser 

det framväxande kosmopolitiska samhället som en möjlighet och tillgång medan SD betraktar 

utvecklingen med rädsla och svarar genom att blicka bakåt till det traditionella samhället med, 

enligt dem, mindre dissonans till den egna världsbilden.  

Den kommunikationsteknologiska utvecklingen har dessutom medfört nya utrymmen 

för det deliberativa samtalet. Det kräver dock en viss färdighet att använda dessa utrymmen. 

Det är en konstant utmaning att engagera medborgarna, men trots sjunkande valdeltagande 

finns det ett mönster som tydligt pekar på att det okonventionella engagemanget ökar. Båda 

partierna använder med stor framgång sociala medier för att engagera och mobilisera 

medborgare. Då Feministiskt initiativ inte är invalt i riksdagen erhåller det ej heller partistöd. 

Istället blir nätet en stor möjlighet för partiet att nå ut till medborgarna. Dessutom ges då 

möjligheten att också själv styra innehållet och administrera hur debatten förs på den egna 

Facebooksidan. På samma sätt drar Sverigedemokraterna stor nytta av sin Facebooksida. Som 

parti med nationalkonservativ beteckning pekar de på marginaliseringen av dem i etablerad 

media, där de konstant utsätts för den kosmopolitiska medierapporteringen. SD anser att deras 

åsikter inte lyfts på likvärdiga villkor med de andra partierna. Partierna är alltså inte enbart 

beroende av etablerad media för att påverka dagordningen. Facebooksidan och de sociala 

medierna skapar ett sätt för båda partierna att legitimera den egna världsbilden och skapa en 

form av gemenskap och ontologisk trygghet. I dessa forum utestängs dissonansen som annars 

råder i det etablerade medielandskapet.  

Internet är dock inte den totala lösningen på den ökade misstron mot demokratin. 

Problemet med det stora antalet följare på Facebook är att individens röst kan dränkas. Fi 

löser detta genom att även mötas på fysiska platser. Via sin Facebook anordnar och 

marknadsför de sina homeparties, olika paneldebatter, samtal i mindre grupper och 

utbildningar. Sverigedemokraterna använder inte sin Facebooksida på liknande sätt, även om 

de exempelvis besöker arbetsplatser som en del av sin valkampanj.  

Ett gemensamt sätt som båda partier använder sina sociala medier på är att rikta sitt 

missnöje mot demokratin. Partierna bevakar, anger och betygssätter den rådande makten och 

förda politiken. Partierna hanterar globaliseringen och mångkulturen på olika vis. Dessa 
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attityder och värderingar kommer till uttryck genom deras delade inlägg på sociala medier. 

Det framkommer tydliga drag som kopplar det traditionsförespråkande partiet SD med 

fundamentalistiska attityder. Fi kan med sin öppenhet och förändringsvilja kopplas med 

kosmopolitiska värderingar. Dessa visas i hur de övervakar den rådande makten och skiljer 

sig från varandra utifrån en rad centrala ämnen som synen på multikulturalism, 

bostadspolitiken, gränspolitik, identitetsskapande och nationalstatens funktion. Återigen blir 

de sociala medierna ett uttryck för dimensionen och arena för kampen mellan de två 

motpolerna. 

Det framkommer i inläggen hur diametralt olika förhållningssätt partierna har till 

multikulturalism. SD betraktar multikulturalismen som en splittrande faktor i samhället, där 

de svenska institutionerna hotas genom invandring och ökad mångfald. De ser med rädsla på 

hur detta ställer till med problem för medborgarna och beskyller invandrare för den ökade 

kriminaliteten i samhället. Fi ser snarare multikulturalismen som en möjlighet och tillgång i 

vårt samhälle. Partiet påpekar nödvändigheten av tolerans, att alla ska ha samma rättigheter 

oavsett var i världen individen än har sitt ursprung. Således ser partiet bortom nationalstatens 

gränser och påpekar nödvändigheten av fullständigt öppna gränser. Fi ser detta som en del av 

ett samhälle där alla genom ökad mångfald kan trivas och där alla har samma rättigheter, 

oavsett kön, sexualitet, ålder, etnicitet och bakgrund. SD ser snarare ett samhälle med tydliga 

nationella gränser där individernas nationstillhörighet är en central faktor. Synen på tolerans 

skiljer sig genom att Fi sympatiserar med de diskriminerade i samhället, medan SD visar 

antipatier mot de grupper de anser utgöra ett hot mot Sverige. Partiernas olika sätt att uttrycka 

sympatier respektive antipatier tar sig tydligt i uttryck genom en rad passionerade inlägg på 

Facebook och hur de väcker engagemang genom porträtteringen av hemska händelser. Detta 

är ämnen som är en viktig del i den nya politiska dimensionen och engagerar medborgarna på 

de sociala medierna. 

Passionen som en del av det politiska engagemanget på de sociala medierna är en 

betydande aspekt. Det är genom att använda sig av passion i sina inlägg som SD och Fi, dels 

ytterligare kan positionera sig som varandras motpoler, dels engagera följarna på sina sidor 

till ett faktiskt engagemang. Inställningen till tolerans skiljer partierna åt och knyter återigen 

an till Giddens begrepp om kosmopolitism och fundamentalism. Kosmopolitismen omfamnar 

ett tolerant samhälle, där vi kan förstå varandra trots olikheter. Toleransen innebär acceptans 

av dessa skillnader och skillnaderna betraktas snarare som en nödvändig mångfald som måste 

hanteras i ett globalt samhälle. De fundamentalistiska tendenserna uppenbaras på 

Sverigedemokraternas sociala medier. På deras Facebooksida kommer attityder som 
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framställs med stor passion till uttryck. Passionen i inläggen präglas av en oförstående 

inställning till andra främmande kulturer och beteenden. Det upprepas att det svenska, 

traditionella samhället är idealet och att andra beteenden eller kulturer bör anpassa sig till det 

svenska. Resonemanget bygger på grundtanken om att vi inte kan förstå varandra på grund av 

våra olikheter. Således förespråkas det svenska förhållningssättet även för att bevara en 

trygghet i det globala, osäkra samhället. Intoleransen bygger på en rädsla för ifrågasättande av 

egna mönster och strukturer. Denna traditionsbevarande, protektionistiska inställning är i 

överensstämmelse med det fundamentalistiska förhållningssättet och kommer till uttryck i 

traditionsbevarande inlägg som auktioneringen av dalahästen.  

På Avpixlat kommer tyngre traditionella institutioner i högre grad fram än vad det gör 

på SD:s Facebooksida. Avpixlat blir ett centralt verktyg för att sprida värderingar i linje med 

en sverigedemokratisk ideologi. Här drivs frågor som har fundamentalistiska värderingar 

knutna till sig. En heteronormativ kärnfamilj lyfts fram som ideal och homoadoptioner 

kritiseras, i enlighet med sverigedemokratiska ideal. Forumet används dessutom för att 

korrigera uttalanden av SD-politiker som inte är i linje med partiets ideologi, vilket sker i 

fallet med inlägget som ska nyansera en sverigedemokrats positiva uttalande om 

homoadoptioner.  

Fi tolkar traditioner på ett annat sätt och ser inte dessa som sanningsbärare i den 

bemärkelse SD gör. Fi betraktar snarare traditioner som flytande och inte nödvändigtvis något 

som behöver följas på ett traditionellt vis. Där Fi vill förändra strukturer vill SD bevara. 

Inläggen på respektive sidor, blir i kraft av symboliskt material uttryck för två skilda 

världsbilder. De sociala medierna blir ett verktyg för att vinna stöd, likväl implementera 

världsbilderna. Detta görs genom att aktivt dela material som följarna kan ta del av och 

identifiera sig med. Identifikationen i världsbilden och värderingarna blir även ett sätt att 

bygga en gemenskap, där individen kan finna trygghet i en komplex och föränderlig värld. 

Således blir samhörigheten med partiernas värderingar ett sätt att bygga den egna identiteten, 

genom att ta del av partipolitiska aktiviteter som exempelvis manifestationer eller genom att 

endast ta del av de inlägg eller åsikter som sprids på sidorna. Utöver att bygga den egna 

identiteten blir värderingarna och attityderna en del av en identitetspolitik som partierna för. 

Där SD blickar bakåt till en kollektiv nationalistisk, svensk identitet, ser Fi istället 

mångfalden bland individerna som en form av identitet istället för att tala om en enad, 

kollektiv identitet.  

Fi och SD är två partier som är framgångsrika i användningen av de sociala medierna. 

En av orsakerna kan vara det faktum att de står som motpoler i ny politisk dimensionen, och 
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därför tydligt kan positionera sig. De ämnen de tar upp och behandlar har blivit allt viktigare i 

den rådande samhällsdebatten. På de sociala medierna ställs dessa två världsbilder på sin 

spets. På Facebook och Avpixlat kan partierna själva sätta dagordningen för vad det ska 

samtalas om. En ny värdedimension har flyttat in i den politiska debatten och Fi och SD blir 

två tydliga kontraster på var sin sida av denna dimension. De sociala medierna blir arenan där 

kampen om makten och legitimeringen av världsbilderna utspelar sig.   
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