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Abstract 
 

The cases of this study, the scandinavian countries, represent rather different ways of 

how to handle right-wing populist parties in the parliament. While the right-wing 

populist parties in Denmark and Norway, namely the Danish People’s Party and the 

Progress Party, respectively, are relatively well integrated and established in their 

parliaments, the Swedish one (Sweden Democrats) is not. The aim of this study was to 

find possible explanations to this difference. Using a method of theory-consumption, the 

study applies the approaches of rational choice and normative institutionalism to 

analyse why the Sweden Democrates, in contrast to its equivalents in the other countries 

of Scandinavia, are exluded from parliamentary negotiations and formal cooperations. 

The study makes the conclusion that the established parties of the danish and norwegian 

parliaments, more than the swedish one, use a practice of rational choice while treating 

with right-wing populist parties. The Swedish parliament, on the other hand, while 

treating with the Sweden Democrates, are more restricted by a normative 

institutionalism. This, in turn, is due to several interrelated factors; the populist parties 

origins and why they came to existence, their leadership and representatives, and how 

the established parties have treated the right-wing populist parties during history.  
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1. Inledning 

I Sverige är så kallade högerpopulistiska/invandringskritiska/nationalistiska 

protestpartier exkluderade i riksdagen. De övriga riksdagspartierna använder sig av ett 

slags cordon sanitaire, och vill inte ingå några formella samarbeten eller förhandla med 

Sverigedemokraterna (SD). I de andra skandinaviska länderna Danmark och Norge är 

sådana partier inte exkluderade utan finns med i den politiska förhandlingen. De har till 

och med under en relativt lång period tillåtits att ingå i regering och/eller agera 

stödpartier åt regeringar. Både Dansk Folkeparti (DF) i Danmark och Fremskrittspartiet 

(FrP) i Norge är alltså öppet med i den politiska förhandlingen i deras parlament. Trots 

det faktum att Sverigedemokraterna är ett parti som numera har relativt stort antal 

mandat i riksdagen (ca 13 procent), och enligt opinionsundersökningar är ännu större än 

vid valet 2014, är det inget av de övriga partierna i riksdagen som vill samarbeta eller 

förhandla med dem. Det finns alltså en skiljelinje mellan å ena sidan Danmark och 

Norge, och å andra sidan Sverige vad gäller deras parlaments förhållningssätt till så 

kallade högerpopulistiska partier. Dessa fakta kan betraktas som ett uttryck för att de 

högerpopulistiska partierna har lyckats bättre med att etablera sig i Danmark och Norge 

än vad de har i Sverige.  

 

Högerpopulistiska partier har en längre historik i Danmark och Norge än i Sverige. I de 

förra länderna bildades Dansk Folkeparti respektive Fremskrittspartiet under 1970-talet. 

Sverigedemokraterna, däremot, etablerades först 1988 och saknar samma historiska 

referens (Jungar & Jupskås 2014). Sverige hade emellertid ett annat högerpopulistiskt 

parti i riksdagen redan i början på 1990-talet i Ny Demokrati. Detta parti kom dock att 

bli en kortvarig historia.   

 

1.1 Problemformulering 

Dessa fakta är intressanta eftersom det handlar om tre stater som i mångt och mycket 

påminner om varandra när det gäller historia, kultur, ekonomi etc. Hur kan det då 

komma sig att Sverige avviker från de andra nordiska staterna gällande ländernas 

historik kring och deras parlaments förhållningssätt till så kallade högerpopulistiska 

partier? Denna uppsats kommer att jämföra de skandinaviska staterna Sverige, Danmark 

och Norge. Den kommer att inrikta sig på det faktum att parlamenten i Danmark och 

Norge samarbetar och öppet förhandlar med högerpopulistiska partier medan sådana 

partier i högre grad är exkluderade i Sverige.  



  
 

2 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Målet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan ha bidragit till att 

Sverige skiljer sig från de övriga skandinaviska staterna i undersökningen, avseende hur 

väl högerpopulistiska partier har etablerat sig i deras respektive parlament. 

Frågeställningen för uppsatsen lyder: 

- Varför har Sverigedemokraterna, till skillnad från de högerpopulistiska 

partierna i övriga Skandinavien, inte kunnat etablera sig på den 

parlamentariska arenan, dvs; varför har partiet än så länge (till skillnad från 

Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet) möts av ett cordon sanitaire bland 

de etablerade partierna och inte bjudits in till vare sig öppna förhandlingar 

och/eller formella samarbeten? 

 

2. Forskningsdesign 

2.1 Metod  

Uppsatsen utgör en förklarande undersökning. Ambitionen är alltså att förklara ett 

fenomen med hjälp av frågor av karaktären; varför blev det som det blev? Hur kommer 

det sig att fallen skiljer sig åt? Detta står i konstrast till en beskrivande undersökning, 

där ambitionen är att placera in de undersökta fallen i klasser (Esaiasson et al. 2012: 36-

37). Denna uppsats skulle kunna ha jämfört i syfte att beskriva fallen, att dela in dem i 

klasser eller idealtyper (Esaiasson et al. 2012: 136-142). Då uppsatsens syfte är att 

förklara skillnaden mellan Sveriges och de övriga skandinaviska ländernas olika utfall 

på den beroende variabeln är det dock lämpligare att ha förklarande ambitioner.  

 

Uppsatsen kommer att använda sig av en jämförande analys i form av en fallstudie med 

förhållandevis få fall. Fallen som jämförs är alltså Danmark, Sverige och Norge. 

Forskningsdesignen som används är teorikonsumerande. Vid teorikonsumerande 

undersökningar har fallet en central plats. Tillvägagångssättet går ut på att försöka 

förklara ett fall genom att applicera olika teoretiska perspektiv på fallet och på så vis 

bringa klarhet i ett specifikt fall (Esaiasson et al. 2012: 41-42). 

 

Uppsatsen använder sig också av mest lika-designen (Most Similar Systems 

Design/MSS) vilken beskrivs i Esaiasson et al. (2012: 101-104). Metoden går ut på att 
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välja fall som påminner om varandra avseende möjliga tänkbara oberoende variabler 

förutom de oberoende variabler som ska förklara utfallet i ett fenomen, i.e. den 

beroende variabeln. MSS lämpar sig väl för jämförande fallstudier med få fall. Detta 

beror på att det kräver ett omfattande arbete att få fram analysenheter som påminner om 

varandra i olika avseenden. En större undersökning med många fall hade således blivit 

svår att genomföra (Esaiasson et al. 2012: 101-104; George & Bennet 2005: 81).  

 

Mest lika-designen är fördelaktig såtillvida att den utgör ett smidigt sätt att spåra upp 

möjliga förklaringar till ett fenomen. Genom att välja analysenheter som är lika 

varandra kan vi således utesluta likheterna som förklaringar till de heterogena utfallen 

på den beroende variabeln. Alltså om vi vet att variabeln X hos båda analysenheterna är 

desamma, medan variabeln Z skiljer sig åt, finns det anledning att tro att Z är 

förklaringen till de skilda utfallen. Metoden innefattar emellertid även svagheter. 

Exempelvis är det vanskligt, för att inte säga omöjligt, att finna analysenheter som är 

identiska i alla avseenden förutom de oberoende variabler som utgör förklaringen. 

Fallen kanske inte alls är så lika varandra som vi vid första ögonkastet antar. Således 

löper vi alltid en potentiell risk att gå miste om relevanta förklaringar till fenomenet 

(Esaiasson et al. 2012: 101-104; Bennet & George 2005: 152). Bennet & George (2005: 

154) förklarar detta problem på ett tydligt sätt:  

One must judge how well the investigator has managed to achieve ”control” among 

the cases, whether the logic of these methods has been correctly employed in 

making casual inferencies, and whether the theoretical conclusions drawn from a 

study have been weakened by an inability to identify or controll all the operative 

variables that may have influenced the outcomes of the cases. 

I kombination med MSS kommer arbetssättet procsesspårning (process tracing) 

användas. Prossesspårning handlar om att upptäcka den bakomliggande, historiska 

processen till utfallet i de fenomen man undersöker (George & Bennet 2005: 206). 

Det är dessutom ett bra redskap för att utröna hur mycket av förklaringen av utfallet 

som står att finna i den huvudsakliga oberoende variabeln (George & Bennet 2005: 

219). Det finns ofta särskilt viktiga händelser i en orsakskedja som bidragit mest till 

ett utfall, vilka det gäller att finna. Detta relaterar till något som kallas path 

dependency, vilket innebär att vissa politiska beslut i historien sätter avtryck i 

framtida politiska beslut (Esaiasson et al. 2012: 129-131).  Eftersom denna uppsats 

vill utröna hur mycket tidigare händelser påverkat fenomen idag, passar detta 
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arbetssätt väl. Det är relevant att spåra upp processen som har lett till de olika 

utfallen i Danmark, Norge och Sverige.  

Danmark och Norge har en mer öppen inställning till samarbete med högerpopulistiska 

partier än Sverige. Samtliga länder liknar varandra emellertid i flera avseenden. De 

delar en likartad historia och kultur, de är alla stabila demokratier, de är goda ekonomier 

och välfärdsstater, de har liknande partisystem och valsystem et cetera. Dessa variabler 

kan således elimineras som förklaringsfaktorer till de skilda utfallen mellan å ena sidan 

Sverige och å andra Danmark och Norge. Att Danmark och Norge har en annan 

inställning till nationalistiska partier innebär därför att vi måste leta efter någon annan 

oberoende variabel som förklaring.  

 

När det gäller validitet, alltså huruvida vi mäter det vi avser att mäta, så skiljer man 

mellan intern och extern validitet. Intern validitet handlar om de enskilda fallen inom 

studien. Det gäller att operationalisera sina begrepp korrekt, dvs. att det som undersöks 

verkligen har med uppsatsens teoretiska begrepp att göra. När det gäller studier av 

förklarande art är det dessutom viktigt att tydligt kunna påvisa vad som är betingelsen 

respektive effekten av ett fenomen, alltså att kunna avgöra vad som är den oberoende 

respektive beroende variabeln (Esaiasson et al.: 58).  

Denna uppsats löser problemet kring oberoende/beroende variabel då tidsförhållandet 

mellan variablerna är uppenbart: händelser i historien har påverkat högerpopulistiska 

partiers parlamentariska etablering. 

Extern validitet berör istället frågan om det utifrån de fall (urvalet) som undersöks, går 

att generalisera resultaten till fall utanför studien (Esaiasson et al. 2012: 154-155).  

Denna uppsats har större bekymmer när det kommer till extern validitet. Enligt nyss 

nämnda författare är det inte ovanligt att den interna validiteten prioriteras på den 

externa validitetens bekostnad. Forskare inom samhällsämnen väljer ofta analysenheter 

strategiskt. Det kan exempelvis handla om att strategiskt välja ut analysenheter vilka är 

lika varandra i avseenden som kan tänkas betinga ett fenomen. Att man kommer fram 

till ett visst resultat hos ett litet antal fall, gör det vanskligt att generalisera över hela 

populationen, i detta fall länder i allmänhet och västeuropeiska länder i synnerhet.  

Anledningen till att uppsatsen trots denna problematik använder metoden att strategiskt 

välja ut få fall i undersökningen är argumentet som Esaiasson et al (2012: 158) för fram; 

det handlar helt enkelt om att det kräver mindre resurser och ansträngning att göra så än 
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att samla in data från en mängd olika analysenheter. Esaiasson et al (2012: 159) menar 

dessutom att studier med få fall ändå fyller en funktion. Även om det inte går att 

generalisera resultaten över hela populationen, kan ens resultat tillåta en att hävda att 

resultaten åtminstone i viss mån gäller för fall utanför studien.  

Ett annat sätt att bedriva forskning är att istället använda sig av slumpmässiga urval, 

vilket beskrivs i Esaiasson et al. (2012: 171-174). Den metoden bygger istället på att 

låta slumpen avgöra vilka fall som kommer med i urvalet. Fördelen är att den eliminerar 

systematiska fel, och ökar generaliserbarheten. Då denna uppsats bygger på en mest 

lika-design är emellertid slumpmässigt urval olämpligt. Detta beror på att designen 

enligt resonemang ovan bygger på en kontrollerad jämförelse, något som strider mot ett 

slumpmässigt urval (Esaiasson et al. 2012: 173). 

 

2.2 Avgränsningar  

Materialet som uppsatsen bygger på är främst vetenskapliga studier som behandlar de 

skandinaviska staternas politiska kultur och politiska historia, samt artiklar från 

tidskrifter. Dessa tre skandinaviska länder är tillräckligt att ha med i undersökningen 

eftersom det handlar om en jämförande fåfallstudie. Genom att undersöka dessa länder 

kommer uppsatsen kunna fullfölja sitt syfte och besvara frågeställningarna. Visserligen 

hade fler länder kunnat ingå i undersökningen. Exempelvis hade liknande nationer i 

central- och Nordeuropa kunnat inkluderas. Anledningen till att de inte inkluderas är 

dels att det hade givit upphov till ett för omfattande arbete, dels som ovan nämnts; att 

metoden som används är en mest lika-design där de skandinaviska länderna torde vara 

de länder som inbördes påminner mest om varandra i världen, vad gäller värden på 

oberoende variabler. 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Högerpopulism 

SD, DF och FrP (och andra liknande partier i Europa) beskrivs i litteraturen med lite 

skilda begrepp. Radikala högerpopulistiska partier, högerextrema partier eller bara 

högerpopulistiska partier är några exempel. Hädanefter i denna uppsats kommer de att 

betecknas med högerpopulistiska partier (HP-partier).  

Man brukar skilja på två olika skalor inom politiken; höger-vänster-skalan och 

auktoritära-libertära skalan (Hagevi 2015). Det kan vara problematiskt att beteckna 
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partierna i denna undersökning som ”höger”, då de bland annat förespråkar 

välfärdschauvinism. När det kommer till den auktoritära-libertära skalan är alla partier 

relativt auktoritära. Då höger är ett mer vedertaget begrepp kommer de dock att kallas 

för högerpartier.  

 

Jens Rydgren (2005) beskriver begreppet populism och populistiska partier. 

Populistiska partier kännetecknas av anti-etablissemangsretorik. Det innebär att de vill 

föra fram det ”vanliga folkets” vilja och tar avstånd från det de menar är en elitistisk och 

korrupt demokrati. Populistiska partier på högerkanten tenderar också att vara 

nationalistiska och vill begränsa välfärd och andra förmåner till medborgarna och 

därmed försvåra för immigranter att ta del av dem.  

Även om DF och FrP från början härstammar från ekonomiska neo-liberala rörelser så 

är de idag partier med auktoritära och nationalistiska åsikter. SD är också ett utpräglat 

auktoritärt pari. Sammantaget passar således högerpopulism väl in på SD, DF och FrP.  

 

3.2 Bakomliggande förhållanden kring högerpopulistiska partiers politiska 

framgång 

Enligt Hagevi (2015) går det att tala om ”ny politik” och ”gammal politik”. Det går 

samtidigt att dela upp politiken i två dimensionella skalor; den traditionella höger-

vänsterskalan samt den auktoritära-libertära skalan (A-L-skalan). Den förstnämnda 

skalan tillhör enligt Hagevi den gamla politiken och berör först och främst frågan kring 

statens inblandning i ekonomin, alltså om ekonomisk omfördelning. Den sistnämnda 

skalan handlar om den nya politiken, om frågor kring globalisering, invandring, miljö, 

jämställdhet bland annat. Överhuvudtaget berör A-L-skalan socio-kulturella frågor där 

ekonomi är av underordnad vikt. En grundförutsättning för att högerpopulistiska partier 

överhuvudtaget ska kunna existera, är att dessa nya frågor får politisk relevans i 

samhället och media till exempel. Naturligtvis måste ett parti locka väljare för att kunna 

överleva, och då krävs det att dess viktigaste frågeområden kommer upp på agendan. I 

postmoderna samhällen har det också, mycket tack vare en generellt sett ökad 

levnadsstandard, skett en förskjutning från den gamla ekonomiska politiken, till den nya 

mer värdebaserade kulturella politiken.  

 

Dalton (2014: 143-144) beskriver också denna politiska förändring, där den gamla, 

ekonomiska politiken utmanas av den nya, kulturella dimensionen. Detta leder till att 
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människor i mindre utsträckning känner tillhörighet till de gamla etablerade partierna, 

vilket öppnar upp för nya partier att träda in på den politiska arenan. Detta förändrar i 

sin tur partisystem. Med andra ord sker det ett dealignment där väljares tillhörighet till 

etablerade partier avtar, och ett realignment där väljares tillhörighet till nya vänster- 

eller högerpartier uppstår. 

 

Samtliga högerpopulistiska partier i undersökningen prioriterar socio-kulturella frågor 

och intar en auktoritär ställning. De har liknande åsikter överhuvudtaget som 

invandringskritik, nationalism, anti-etablissemangretorik, anti mellanstatliga samarbeten 

som EU till exempel. Enligt Kiiskinen och Saveljeff (2010: 50) har 

Sverigedemokraterna dessutom medvetet försökt efterlikna andra högerpopulistiska 

partier i Europa, däribland DF.   

 

Kiiskinen och Saveljeff skriver i sin avhandling Att dansa i otakt med väljarna: 

Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av 

Sverigedemokraterna att det sedan 1980-talet i Europa har pågått en trend där 

högerpopulistiska partier växer och når större politiskt inflytande. Några exempel på det 

är Freiheitliehe Partei Österreichs (FPÖ) i Österrike, Front National (FN) i Frankrike, 

Dansk Folkeparti (DF) i Danmark och Fremskrittspartiet (FrP) i Norge. Bortsett från 

Ny Demokrati som tog sig in i den svenska Riksdagen i början på 1990-talet, men som 

kom att försvinna snabbt, är Sverige något ”segare” i denna allmänna process i 

västeuropeiska länder. Sverigedemokraterna bildades först 1988 och tog sig in i 

Riksdagen först 2010. (Andra liknande partier i Europa har sina rötter i 1970-talets 

neoliberalism och har en längre historia i respektive parlament). Det 

Sverigedemokraterna har gemensamt med de andra nämnda partierna är att alla kan 

betraktas som högerpopulistiska partier, med anti-immigration, kritisk inställning till 

mångkultur, traditionella värderingar och anti-etablissemangsretorik (Kiiskinen & 

Saveljeff 2010: 43-44). 

 

I sin artikel ”Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The 

Case of Denmark”, radar Rydgren upp olika förhållanden vilka bör existera för att 

högerpopulistiska partier ska nå framgång. En punkt är särskilt intressent för denna 

studie, nämligen den som berör de etablerade partiernas inställning till 

högerpopulistiska partier och dess åsikter. För att sådana partier ska kunna bli 
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framgångsrika på den parlamentariska arenan är det viktigt hur de blir bemötta av de 

etablerade partierna; om de accepteras av de etablerade partierna är sannolikheten större 

att deras åsikter legitimeras. Under sådana omständigheter kan deras parlamentariska 

inflytande öka. Samtidigt är det ett risktagande att samarbeta alltför mycket med 

något/några partier inom etablissemanget. Högerpopulistiska partier som samarbetar 

med etablerade partier kan komma att själva förknippas med etablissemanget och 

därmed tappa sympatier bland väljarna (Rydgren 2004).  

 

Mudde (2007: 281) skriver att europeiska högerpopulistiska partier traditionellt sett har 

haft svårt att få gehör för sina politiska ståndpunkter. De har helt enkelt avfärdats av de 

etablerade partierna. 

 

I många fall har högerpopulistiska partiers framgångar i röstandel emellertid indirekt 

givit dem inflytande över politiken. För det första beror detta på att etablerade partier 

har anpassat sitt ledarskap, sin politiska agenda och sina åsikter efter de 

högerpopulistiska partierna, inte minst för att ”återerövra” förlorade väljare. För det 

andra har högerpopulismens frammarsch i val också medfört att den generella politiska 

diskursen har förändrats till högerpopulistiska partiers fördel. Sist men inte minst har 

högerpopulistiska partiers ökade mandat i parlament givit upphov till alternativa 

regeringskoalitioner, där högerpopulistiska partier setts som en potentiell 

regeringspartner (Mudde 2007: 282-285). 

  

3.3 Freiheitliehe Partei Österreichs – ett exempel på högerpopulistisk 

framgång i Västeuropa  

I Österrike nådde det högerpopulistiska partiet FPÖ stora framgångar i slutet på 1990-

talet då partiet blev näst största parti (Fallend & Heinisch 2016). Partiet togs emellertid 

inte på allvar av etablissemanget då det ansågs vara alltför radikalt och anti-elitistiskt. 

Det faktum att FPÖ hade växt sig så stora tvingade dock det österrikiska 

kristdemokratiska partiet (ÖVP) att börja förhandla med dem och i förlängningen 

samarbeta med dem som en koalitionspartner (Fallend & Heinisch 2016), och efter valet 

1999 bildade de regering. Att låta FPÖ ingå i regeringen kom att visa sig vara effektivt 

för att dämpa partiets framgångar. Det faktum att FPÖ hade problem med den inre 

organisationen och att få fram dugliga ämbetsmän var ett problem för partiet. För att 

regeringskoalitionen skulle fungera var ledningen inom FPÖ tvungen att moderera sin 
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politik och det skapade motstridigheter vertikalt mellan ledningen och de mer radikala 

grupperingarna längre ner i partiets organisation (ibid.).  

 

Regeringen kom att falla samman och ett nyval ägde rum år 2002, där FPÖ förlorade 

många väljare vilka främst gick till ÖVP. Hitintills hade det socialdemokratiska SPÖ 

vägrat att samarbeta med FPÖ på grund av dess åsikter. Att de flesta FPÖ-väljare gick 

till ÖVP och därmed inte till SPÖ skapade dock en slags krissituation inom SPÖ. Detta 

fick till följd att SPÖ började släppa på sin hårda, restriktiva inställning mot FPÖ och 

började åtminstone samarbeta med FPÖ lokalt (ibid.).  

 

Van Spanje och van der Brug (2007) beskriver hur det kristdemokratiska ÖVP länge 

hotade dess koalitionspartner, det socialdemokratiska SPÖ, med att eventuellt istället 

samarbeta med FPÖ för att öka sitt inflytande över politiken.  

 

Exemplet Österrike visar att strategin att totalt stänga ute ett högerpopulistiskt parti från 

politiska samarbeten inte fungerar. Denna metod fick snarare följden att FPÖ växte. 

Samtidigt hade inte samtliga partier i etablissemanget riktigt lika hård inställning 

gentemot FPÖ. För ÖVP hade ett totalt avståndstagande från FPÖ inneburit att deras 

möjligheter att regera hade blivit kraftigt kringskurna. Istället kom de att bilda en 

koalition tillsammans med FPÖ. Strategin att låta FPÖ regera innebar framförallt två 

saker: för det första visade sig FPÖ som parti vara odugligt att regera på grund av dess 

brist på erfarenhet och detta ledde till att partiet rasade i opinionen. För det andra 

skapade detta en splittring mellan de moderata och de radikala falangerna inom FPÖ 

(Fallend & Heinisch 2016).   

 

3.4 Faktorer som har givit högerpopulistiska partier acceptans 

Mudde (2007: 264) belyser vikten av en stark och hållbar partiorganisation. Han menar 

att om partiet är dåligt organiserat eller splittrat riskerar det att avfärdas som oseriöst av 

de etablerade partierna. En annan faktor som bidrar till högerpopulistiska partiers (och 

partier generellt sett) framgångar är ledartypen. I tider där den generella 

partiidentifikationen minskar, ökar partiledarens personliga egenskapers inflytande på 

väljarna. Mudde nämner att framgångsrika högerpopulistiska partier ofta har en ledare 

av karismatisk karaktär (Mudde 2007: 260).  
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Fortsättningsvis skriver Mudde att förhållningssättet bland de etablerade partierna till 

högerpopulistiska partier ser olika ut i europeiska länder. De extrema alternativen är att 

antingen bjuda in dem till förhandlingar och/eller alliera sig med dem eller tvärtom 

avfärda dem och exkludera dem från samarbete (Mudde 2007: 288-289). Van Spanje 

och Van der Brug är inne på samma spår och menar att ”… an anti-immigration party is 

percieved by all other parties either as a viable partner with which they can cooperate, 

or as some kind of evil which they should ignore or even try to isolate politically” (Van 

Spanje & Van der Brug 2007: 1026).  Från 1980-talet har det i stora drag skett en 

förskjutning från det första alternativet till det sistnämnda. Somliga förespråkare för den 

liberala demokratin menar enligt Mudde att det bästa sättet att bemöta högerpopulistiska 

partier å andra sidan är att inkorporera deras sakfrågor i kombination med att dels 

exkludera dem som parti från förhandlingar och samarbeten, dels avfärda dem som 

icke-demokratiska (Mudde 2007: 288-289).  

 

Även om högerpopulistiska partier utesluts från parlamentariska förhandlingar behöver 

det inte enbart ses som en nackdel för dem. I sådana fall där de exkluderas från den 

parlamentariska arenan behöver de inte tänka på att kompromissa med andra partier. 

Därmed behöver de heller inte moderera sin politik utan kan ägna sig helt och hållet åt 

röstmaximering (Mudde 2007).  

 

Italien, Österrike, Nederländerna, Danmark och Norge är länder där högerpopulistiska 

partier har ingått regeringskoalitioner eller agerat stödparti åt regeringar. På 2000-talet 

har både DF i Danmark och FrP i Norge varit en faktor till att höger-centerregeringar 

har fått behålla makten efter val (de Lange 2012).  

 

De Lange nämner en teori som hävdar att när det ska till en regeringskoalition mellan 

etablerade center-högerpartier och högerpopulistiska partier så är kongruens mellan 

deras respektive åsikter viktiga. För att koalitionen ska hålla samman betyder detta att 

partierna bör närma sig varandra för att skapa en stabil regeringskoalition, där ett 

högerpopulistiskt parti ingår. På senare tid har detta också skett. I valresultaten bland 

västeuropeiska demokratier har det blåst åt höger, vilket har givit upphov till potentiella 

högerinriktade regeringsbildningar. Parallellt med detta menar de Lange (2012) att 

etablerade högerpartiers och högerpopulistiska partiers åsikter har konvergerat och 

närmat sig varandra och därav skapat stabila regeringar. Exempelvis har traditionella 
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högerpartier närmat sig högerpopulistiska partiers värderingar kring invandringspolitik 

och integration som en följd av att de bildat regeringar.  

 

Vidare skriver de Lange (2012) hur det i Nederländerna och Österrike såväl som i två av 

länderna i denna undersökning, nämligen Danmark och Norge, under 2000-talet har 

blåst åt höger under parlamentsvalen. Både DF och FrP har vunnit mark på bekostnad 

av både etablerade vänster- och högerpartier. Generellt sett har detta lett till att 

högerblocken blivit starkare och det har givit upphov till möjliga regeringskoalitioner 

som de högerpopulistiska partierna har kunnat ingå i. De Lange menar att en viktig 

orsak till att de danska högerregeringarna under Rasmussen har överlevt, är att de har 

anpassat sig efter DF:s politiska ståndpunkter gällande framförallt invandring.  

 

4. Teoretiskt ramverk 

För att analysera de tre ländernas parlamentariska bemötande av högerpopulistiska 

partier kommer uppsatsen att använda sig av de statsvetenskapliga inriktningarna 

rational choice och normativ institutionalism.  

 

4.1 Rational Choice 

Rational Choice som analysinriktning har sitt ursprung i ekonomin. Teorin har 

emellertid relevans även inom statsvetenskapen. Den baserar sig på idén om att aktörer 

(individer eller kollektiv av individer) agerar utifrån sitt egenintresse och gör de val som 

kommer att ge bäst avkastning åt dem själva. Man betraktar alltså aktörer som 

nyttomaximerare vilka styrs av incitament. Rational Choice-teoretiker menar därför att 

vi på förhand kan se hur aktörer kommer att handla genom att analysera deras intressen 

(Hindmoor 2010; Gilje & Grimen 2007: 25). Företrädare för partier är nyttomaximerare 

som söker de personliga vinsterna med att erhålla regeringsposter. Politiken handlar 

enligt detta perspektiv alltså mer om att vinna röster än att företräda ideologier 

(Hindmoor 2010: 42-50). Det är också viktigt att påpeka att individer kan agera på ett 

sätt som är mindre gynnsamt för dem själva utan att det innebär att de är irrationella. 

Det beror på att de agerar utifrån den information de besitter. Individer sitter inte alltid 

inne på all väsentlig information som krävs för att göra de val som ger dem mest 

nyttovärde (Gilje & Grimen 2007: 245).  
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4.2 Normativ institutionalism 

Till skillnad från den klassiska institutionalismen där formaliteter som konstitutioner, 

lagar, statsskick dominerade, kom den nya institutionalismen att handla mer om 

informella konventioner och interaktionen mellan institutioner och aktörer. Institutioner 

begränsar visserligen aktörers handlingsutrymme men aktörer är samtidigt med och 

formar institutioner (Lowndes 2010). Inom den nya institutionalismen finns en mängd 

olika inriktningar. En av de dominerande är den normativa institutionalismen. Denna 

analysinriktning bygger på antagandet att institutioner är invävda i ett visst 

sammanhang och styr aktörers handlingar. Det är alltså inte individer som har skapat 

institutionerna för ett specifikt syfte (Lowndes 2010: 66). Vidare menar Lowndes att 

den normativa institutionalismen bygger på antagandet att institutioner fungerar som en 

vägledning för politiska aktörer; de fungerar som en mall för vilka beslut som är 

lämpligast att fattas, givet en viss situation (Lowndes 2010: 75).   

 

4.3 Operationalisering  

I detta avsnitt beskrivs applikationen av begreppen Rational Choice och normativ 

institutionalism i undersökningen.  

 

4.3.1 Rational Choice – partier är nyttomaxierande aktörer  

Andrew Hindmoor (2010: 45-49) knyter an till Downs som menar att partipolitik ytterst 

handlar om att erhålla röster och därmed mandat i parlamentet samt regeringsposter. 

Partier är enligt detta perspektiv rationella nyttomaximerare liksom alla andra aktörer. 

För att beskriva sin teori använder sig Downs av en förenklad bild där endast två 

konkurrerande partier figurerar. I ett sådant läge handlar det om ett nollsummespel där 

den enes bröd är den andras död; det vill säga om ett parti vinner röster så sker detta på 

bekostnad av det andra partiet.  När det gäller ställningstaganden kring olika politiska 

sakfrågor längs exempelvis en höger-vänster-skala återfinns fler väljare ju längre mot 

mitten man kommer. Således finns det anledning för partier att sträva mot mitten i olika 

sakfrågor, för att därmed attrahera fler väljare. Med detta perspektiv går det att beskriva 

det som att partiers primära mål är att erhålla röster. Att företräda en viss ideologi är av 

sekundär karaktär. I denna undersökning så innebär detta att etablerade partier skulle 

bemöta högerpopulistiska på ett sådant sätt som är gynnsamt för dem själva vad gäller 

parlamentariska och elektorala förhållanden. 
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4.3.2 Normativ institutionalism – partier är bundna av traditionella ståndpunkter 

och värderingar 

Li (2009: 9) skriver ”[…]institutionalism is the preferred methodology for justifying a 

particular political order”. Vidare skriver han att människor agerar inte alltid rationellt, 

utan istället utifrån hur de antar att deras handlingar kommer att uppfattas av det övriga 

samhället. Det är här institutioner kommer in; institutioner bygger på normer och 

moraliska överväganden vilka aktörer anser att de bör följa när de handlar. Mot denna 

bakgrund går det att förstå partiers agerande utifrån tidigare skapade normer och 

värderingar, vilka ”styr” hur de agerar och kommer att agera. Således skulle man i 

denna undersökning kunna betrakta de etablerade partiernas parlamentariska agerande 

utifrån invävda normer och moraliska ståndpunkter. Dessa påverkar huruvida 

högerpopulistiska partier bjuds in till förhandlingar och samarbeten, eller inte.  

 

Vad gäller den normativa institutionalismen så kommer några teoretiska utgångspunkter 

kopplas till denna, för att förklara utfallen i de olika länderna (i.e. varför 

högerpopulistiska partier är mer inkluderade i Danmark och Norge än i Sverige). De 

teoretiska utgångspunkterna är 1) etablerade partiers historiska agerande gentemot 

högerpopulistiska partier samt 2) de högerpopulistiska partiers historik och 

ledarskap/personer samt hur detta har påverkat den föregående punkten. 

 

Sammanfattningsvis är teoriramen följande:  

 Rational Choice; innebär att de etablerade partierna är nyttomaximerande 

aktörer som agerar utifrån egenintresset. De bemöter således ett 

högerpopulistiskt parti utifrån nyttomaximerande kalkyler.  

 Normativ institutionalism; innebär att de etablerade partierna är begränsade i 

sitt handlingsutrymme av en slags moralisk/normativ spårbundenhet, där det 

råder en tradition för hur det är lämpligt att agera. Denna tradition styr således 

hur etablerade partier bör bemöta ett högerpopulistiskt parti.   
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5. Analys 

5.1 Beskrivning av de skandinaviska högerpopulistiska partierna 

Innan uppsatsen går vidare med att undersöka förhållandet mellan etablerade och 

högerpopulistiska partier i Skandinavien, följer en beskrivning av de tre skandinaviska 

högerpopulistiska partierna och deras historik. Därefter följer även en beskrivning av 

dessa  partiers personer och ledarskap. Detta för att få en förståelse av vad det är för 

slags partier som interagerar med de etablerade partierna.  

 

5.1.1 Dansk Folkeparti 

DF bildades år 1995 genom en utbrytning ur Fremskridtspartiet (fortsättningsvis danska 

FrP, för att skilja det från norska FrP som beskrivs nedan), vilket i sin tur bildades under 

tidigt 1970-tal (Ignazi 2003: 140-150). För att kunna få en god förståelse av DF som 

parti (dess uppkomst och etablering) är det därför relevant att studera danska FrP:s 

bakgrund.   

Danska FrP grundades år 1971 av Mogens Glistrup. Partiet etablerade sig mycket tack 

vare sin till en början neo-liberala agenda. Enligt Ignazi var det flera förhållanden som 

gynnade danska FrP. I tider av misstro mot etablissemanget och det politiska systemet 

som sådant, samt ett missnöje mot den socialdemokratiska välfärdsstaten, framstod 

danska FrP för väljarna som ett lämpligt alternativ (Ignazi 2003). Glistrup beskrivs 

också som en karismatisk ledartyp som var emot konventionella organisationsstrukturer. 

Han kan på så vis ses som en radikal politiker. I begynnelsen framstod danska FrP 

mestadels som ett radikalt neo-liberalt parti som hyste starkt motstånd mot 

välfärdsstaten. Mot slutet av 1980-talet började partiet emellertid skifta fokus och 

prioriterade numera traditionella auktoritära ståndpunkter som minskad invandring samt 

lag och ordning. När Glistrup i slutet av 1980-talet hamnade i fängelse för ekonomiska 

brott, fick partiet en ny ledare i Pia Kjaersgård. Enligt Ignazi (2003: 140-150) började 

Kjaersgård att avradikalisera partiet och hon var också mer av en traditionell politisk 

förhandlare.   

Van Spanje och Van der Brug skriver i sin artikel The Party as Pariah: The Exclusion 

of Anti-Immigration Parties and it’s Effect on their Ideological Positions att Danmark 

är ett av de tidigare västeuropeiska exemplen där de etablerade partierna i parlamentet 

började samarbeta med högerpopulistiska/invandringskritiska partier, eller åtminstone 
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inte avfärdade dem helt. Under Kjaersgårds ledning i danska FrP under sent 1980-tal 

började partiet att stötta högerregeringar och senare under 1990-talet gjorde DF 

detsamma. Detta har DF fortsatt med ända in på 2000-talet (Van Spanje & Van der 

Brug 2007).  

Ignazi hävdar att i takt med danska FrP:s valframgångar i slutet av 1980-talet så började 

partiet betraktas som rättfärdig samarbetspartner. Danska FrP hade agerat stödparti åt 

den sittande högerregeringen och år 1989 bjöds partiet in till budgetförhandlingar med 

de övriga borgerliga partierna. Efter Kjaersgårds moderering av partiet sågs danska FrP 

som en alternativ regeringspartner bland högerpartierna (Ignazi 2003: 140-150).  

Efter inbördes stridigheter där Glistrup stod för ekonomisk libertarianism, medan 

Kjaersgård hade en mer moderat inställning, splittrades partiet. (Det ska dock nämnas 

att Glistrup trots sin laizze-faire-agenda samtidigt talade om sociala förmåner). 1995 

grundade Kjaersgård DF. Även om Kjaersgård till skillnad från Glistrup inte var en 

radikal motståndare till etablissemanget kom hon ändå att representera auktoritära 

åsikter som minskad invandring, nationalism och lag och ordning (Ignazi 2003: 140-

150).  

Rydgren beskriver också DF:s historia i sin artikel. Partiet som dansk Folkeparti (DF) 

härrör ifrån hette Fremskridtspartiet (Framstegspartiet) och grundades år 1972. Partiet 

hade i begynnelsen en neoliberal agenda med åsikter som minskad skatt. Efterhand 

började partiet anamma mer traditionella högerpopulistiska värderingar som minskad 

invandring och nationalism. Rydgren hävdar att Danmark emellertid inte hade något 

reellt högerpopulistiskt/nationalistiskt parti förrän DF etablerades. DF kom till genom 

en utbrytning ur Fremskridtspartiet i mitten av 1990-talet med Pia Kjaersgård i spetsen. 

Kjaersgård hade dessförinnan varit en ledande figur i Fremskridtspartiet (Rydgren 

2004).  

 

Enligt Rydgren är stora delar av DF:s politik idéer hämtade från andra 

högerpopulistiska partier i Europa, inte minst det franska Front National. Dessa idéer 

har sedan nått DF via en intressegrupp vid namn ”Den danske forening”, vilken för fram 

åsikter av auktoritärt slag som anti-immigration, och drar paralleller mellan nazi-

Tysklands ockupation och dagens invandring (ibid.).  
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DF utger sig för att vara emot etablissemanget och de etablerade partierna. Samtidigt är 

de angelägna om att inte heller framstå som extremistiska. Något som har hjälpt dem på 

vägen med detta är det faktum att DF från början är ett renodlat högerpopulistiskt parti, 

med avsaknaden av neo-nazistisk eller extremistisk historik. Detta är något som skiljer 

dem från andra liknande partier, däribland Sverigedemokraterna (SD) (ibid.).  

 

Den nya dimensionen med socio-kulturella frågor har på senare tid vunnit mark. Detta 

har skett på den gamla politikens bekostnad, den som mestadels handlade om 

ekonomisk omfördelning. År 1997 kunde Den danske forening nöjt konstatera att de 

hade lyckats med att få upp invandringsfrågan på dagordningen (ibid.).  

5.1.2 Fremskrittspartiet 

Liksom i fallet Danmark, bildades det första högerpopulistiska partiet (Anders Langes 

parti til sterk nedsetellse av skatter, avgifter og statlige ingrepp) i Norge under 1970-

talet som en neo-liberal motreaktion mot för höga skattenivåer. Redan 1973 kom partiet 

in i det norska parlamentet, men skulle snart komma att åka ur det igen och bytte namn 

till Fremskrittspartiet. Strax därpå, år 1981, gjorde partiet ett återinträde i parlamentet. 

Detta under partiledaren Carl I. Hagen. Partiet var emellertid marginaliserat fram till i 

slutet på 1980-talet då det erhöll hela 13 procent av väljarkårens röster (Ignazi 2003: 

150-157).  

Liksom inom danska FrP fanns det inom norska FrP ett motstånd mot traditionella 

organisationsstrukturer och ett anti-etablissemangsklimat. Partiet åkte under 1990-talet 

berg- och dalbana gällande röstantal men år 1997 erhöll det rekordsiffran 15,3 procent 

och blev näst största parti i Norge (Ignazi 2003: 150-157). En viktig orsak till partiets 

framgångar under slutet av 1980-talet var att partiet utöver kritik mot skatter även 

började ta upp invandringsfrågan på dagordningen. I början av 1990-talet lagstiftades 

det om en mer restriktiv invandringspolitik vilket tvingade norska FrP att ta upp 

ytterligare sakfrågor på agendan som lag och ordning. Detta gav upphov till partiets 

framgångar under sent 1990-tal (ibid.).  

 

Enligt Ignazi (2003: 150-157) är norska FrP ett parti med utpräglat auktoritära åsikter 

som minskad invandring, lag och ordning, anti-etablissemang etc. Liksom danska FrP i 

Danmark har partiet också kännetecknats som att vara neo-liberalt och emot skatter, 

samtidigt som de vill upprätthålla välfärden och i synnerhet en god äldreomsorg.  
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Norska FrP mötte länge antagonism bland de etablerade partierna framförallt på grund 

av deras ställning i invandringsfrågan. De övriga partierna ville länge inte förhandla 

med dem. När partiet i slutet av 1990-talet drastiskt ökade sitt röstantal och således 

mandaten i parlamentet, ökade också dess legitimitet som en potentiell 

samarbetspartner.  

 

5.1.3 Sverigedemokraterna 

När det gäller Sverige så finns inte samma bakgrund som i Danmark och Norge med 

populistiska neo-liberala partier under 1970-talet. Första gången ett högerpopulistiskt 

parti kom in i Riksdagen var i början på 1990-talet genom Ny Demokrati (ND) 

(Rydgren 2002), med två berömda personer i spetsen i Bert Karlsson och Ian 

Wachtmeister. Partiet skulle dock snart komma att gå under. 

  

Sverigedemokraterna (SD) grundades 1988 i kölvattnet av den högerextrema rörelsen 

Bevara Sverige Svenskt (BSS). Rydgren menar att partiets bakgrund i neo-nazismen har 

bidragit till att partiet länge hade svårt att locka väljare (Rydgren 2002). Kiiskinen och 

Saveljeff skriver också att det går att spåra SD:s framväxt ur en rad olika högerextrema 

rörelser från sent 1970-tal fram till sent 1980-tal, där BSS var en ledande organisation. 

BSS hade gjort ett försök att gå samman med Framstegspartiet för att skapa ett politiskt 

parti. Detta misslyckades och istället bildades Sverigepartiet, vilket senare kom att byta 

namn till Sverigedemokraterna (Kiiskinen & Saveljeff 2010). Mikael Jansson var 

partiledare för SD under tidigt 1990-tal och arbetade med att rensa undan de allra mest 

extrema inslagen i partiet, för att förbättra dess anseende. Vid valet 2002 fick SD 40 

kommunala mandat, vilket var en framgång för partiet. Detta följdes av ytterligare en 

valframgång 2006 då partiet vann hela 280 kommunala mandat. (År 2005 hade SD fått 

en ny partiledare i Jimmie Åkesson) (ibid.). 

 

Vid riksdagsvalet 2010 kom SD för första gången in i riksdagen med ca 5,7 procent av 

rösterna. Valet därpå, år 2014, mer än fördubblade partiet sina mandat och fick 13 

procent av rösterna (Valmyndigheten).  

 

Backlund (2013) framhåller att SD är ett parti som prioriterar frågor längs den nya 

socio-kulturella skalan där invandringsfrågan dominerar. Således är den traditionella 
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ekonomisk-politiska skalan av mindre vikt för partiet. SD är liksom DF också ett parti 

som förespråkar välfärds-chauvinism. Det innebär att de förespråkar en välfärdsstat, 

samtidigt som de vill begränsa denna välfärd endast till medborgarna, och således 

försvåra för immigranter att ta del av den. 

 

5.2 Personer/Ledarskap  

Sverigedemokraternas första partiledare hette Anders Klarström och hade förflutet i 

högerextrema miljöer. År 1995 fick partiet en ny ledare i Mikael Jansson som var mer 

modererad och saknade högerextrem bakgrund. (Kiiskinen & Saveljeff 2010).  

I en artikel i Dagens Nyheter (DN) framgår att SD under sin tid i riksdagen har drabbats 

av åtskilliga skandaler där partitoppar är inblandade. Där ingår namn som Erik 

Almqvist, Mattias Karlsson, Kent Ekeroth och Rickard Jomshof. Almqvist åtalades år 

2011 för inblandning i slagsmål. Året därpå var han dessutom deltagande i det som 

skulle komma att kallas ”Järnrörsskandalen”, där han tillsammans med Ekeroth och 

Christian Westling benämnde personer med nedsättande och rasistiska ord samt bar på 

järnrör. Ekeroth har dessutom efter det vid två tillfällen varit involverad i krogbråk. DN 

skriver också att partitoppen Rikard Jomshof har dragit paralleller mellan nazism och 

Islam. SD:s tid i riksdagen har också präglats av företrädare för partiet 

uppmärksammats för att ha uttryckt diverse rasistiska saker, för att ha ljugit om 

väsentliga saker, och för ekonomiska tvivelaktigheter (DN 2014a). 

 

Claes Lönegård (2016) kallar i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) Ekeroth för 

”Skandalernas man” och skriver bland annat att ”Faktum är att det finns få svenska 

politiker som det har stormat lika mycket kring som Kent Ekeroth”. Den senaste 

skandalen där Ekeroth var involverad, var härvan kring Putilov som ägde rum hösten 

2016. Det var Ekeroth som anställde den mycket kontroversielle ryska personen med 

anknytning till det ryska politiska högkvarteret Kreml.  

 

Något som är intressant är att skandalerna inte har verkat särskilt negativt för partiet 

bland väljarkåren. Tvärtom har partiet trots diverse skandaler, och trots att partitoppar 

varit inblandade i somliga av dem, generellt sett ökat i opinionsundersökningar.  

 

Vad som är mer intressant i denna undersökning är dock hur SD bemöts på den 

parlamentariska arenan av de etablerade partierna. Än så länge har inte något av de 
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etablerade partierna, trots SD:s återkommande framsteg i val efter val där det ökat sin 

röstandel avsevärt, inte öppnat upp för någon form av parlamentariskt samarbete.  

 

Ignazi (2003) skriver att det norska FrP:s partiledare Carl I Hagen strävade efter att 

förändra bilden av sitt parti från oansvarigt till att istället accepteras som ett 

ansvarstagande parti. Något som var till hjälp för detta var det faktum att Hagen själv 

inte hade särskilt dåligt anseende. Därmed lyckades han framställa sig själv som en 

seriös politiker. Generellt sett lyser skandaler inom norska FrP med sin frånvaro, i 

jämförelse med SD.  

Inte heller i DF, och dess föregångsparti danska FrP, går det att finna jämförbara 

skandaler. Det enda som liknar en skandal är att Glistrup, som ovan nämnts, hamnade i 

fängelse på grund av ekonomiska brott.  

 

5.3 Normativ institutionalism kontra Rational Choice i de skandinaviska 

länderna 

Ett av de etablerade partierna i den svenska riksdagen – Socialdemokraterna – har sedan 

tidigt 2000-tal haft en genomgående negativ inställning gentemot SD såtillvida att de 

betraktar partiet som högerextremt, rasistiskt och ibland även nazistiskt (Kiiskinen & 

Saveljeff 2010: 132-133). Dessutom menar socialdemokraterna att SD är ett tämligen 

oärligt parti med dold agenda, vars enda syfte är att minimera immigrationen till 

Sverige. Kiiskiken och Saveljeff skriver vidare att socialdemokratiska representanter i 

mitten av 00-talet fortfarande hävdade att SD var ett parti som saknade transparens 

kring sin egentliga politiska ideologi. Det framkommer att Socialdemokraterna såg som 

en väsentlig uppgift att framföra detta faktum för väljarkåren. Även om SD är ett parti 

som agerar enligt demokratiska kanaler liksom alla andra partier, så anses det från 

socialdemokratiskt håll att dess ideologiska grund är demokratiskt bristfällig.  

 

När det gäller ett annat etablerat parti i den svenska riksdagen, Moderaterna, påminner 

dess bemötande om hur Socialdemokraterna ser på Sverigedemokraterna. Liksom 

Socialdemokraterna beskriver Moderaterna SD med begrepp som de själva finner 

negativa. Däremot skiljer sig de negativa begreppen åt en aning. Moderata 

representanter betraktar SD som ett populistiskt parti med anti-etablissemangsretorik. 

Det finns också svårigheter med att fastslå var SD befinner sig på den traditionella 

ekonomiska höger-vänster-skalan. Moderater menar utöver detta att SD är ett 
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främlingsfientligt och nationalistiskt parti, men uttrycker mer sällan begrepp som 

rasistisk eller nazistiskt (Kiiskien & Saveljeff 2010: 166-167).  

 

Kiiskinen och Saveljeff beskriver också hur socialdemokrater ansåg det vara lämpligast 

att bemöta Sverigedemokraterna som parti. Innan 2006, då SD hade relativt svagt stöd 

bland väljarkåren, ansåg socialdemokrater att SD skulle avfärdas och samtidigt inte ges 

något debattutrymme. För att hålla SD på en fortsatt låg nivå var det bästa alternativet 

att inte låta partiet höras i debatter eller i media, ansågs det. Denna strategi, antogs det, 

skulle småningom leda till SD:s försvinnande som parti och tyder på ett starkt 

avståndstagande gentemot SD (ibid.: 137-139).  

 

Moderaterna valde att bemöta SD på i stort sett samma sätt som Socialdemokraterna, 

det vill säga genom att avfärda partiet och inte bjuda in det till någon debatt, åtminstone 

inte på det nationella planet (ibid.: 168-169). Detta bygger på intervjuer som Kiiskinen 

och Saveljeff har genomfört med representanter, såväl lokala som nationella, för 

Socialdemokraterna och Moderaterna.  

 

Vidare menar Kiiskinen och Saveljeff att Socialdemokraterna efter valet 2006 ansett att 

SD alltmer framstått som en konkurrent att räkna med. SD nådde nämligen nya 

framgångar och utökade sina lokala mandat markant. Detta har medfört ett nytt 

förhållningssätt till SD. Socialdemokrater började från och med nu att fokusera mindre 

på att isolera och avfärda SD som parti, och mer på hur man ska förhålla sig till deras 

sakfrågor. Detta för att kunna återerövra väljare som flytt från Socialdemokraterna till 

SD (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 139-144).  

 

Socialdemokrater framhåller även sitt eget och de övriga etablerade partiernas ansvar i 

framgången för SD. De menar att etablerade partier har misslyckats med att inse det 

faktum att många i det svenska samhället har upplevt samhällsutvecklingen den senaste 

tiden som oroväckande. I tider av globalisering och omfattande migration har SD 

framstått som ett lämpligt alternativ för många väljare (ibid.).  

 

Socialdemokrater har, efter valet 2006, gått från inställningen att inte ge SD något 

debattutrymme, till att istället tvärtom betona vikten av att börja debattera med SD. 

Samtidigt som det ansågs vara viktigt att debattera med SD var det emellertid inget 
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alternativ att vare sig samarbeta med partiet eller hämta parlamentariskt stöd från det, 

eftersom socialdemokrater anser sig stå långt ifrån SD i frågan om flykting- och 

integrationspolitik. Partiet har dock varit splittrat kring huruvida det är lämpligt att 

debattera med SD. Överhuvudtaget har SD varit en såväl problematisk som känslig 

fråga för Socialdemokraterna (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 144-151). Trots att 

Socialdemokraterna från och med nu börjat använda mer av rationella kalkyler för att 

locka tillbaka väljare som flytt till SD, visar detta att det finns en inbiten moralisk 

spårbundenhet inom partiet. Att det har varit så svårt att bestämma sig för huruvida 

Socialdemokraterna överhuvudtaget ska debattera med SD, tyder på en normativ 

institutionalism, vilken begränsar partiets handlingsfrihet. 

 

Moderaterna har till skillnad från Socialdemokraterna ansett att det är viktigt att ha ett 

mer individualistiskt förhållningssätt gentemot SD. Det vill säga medan 

Socialdemokraterna anser att samtliga etablerade partier har ett gemensamt ansvar att ta 

sig an SD:s framgångar, menar moderata representanter att det är upp till vart och ett av 

partierna att bemöta SD på lämpligast sätt. Moderata representanter har efter valet 2006, 

i likhet med Socialdemokraterna, ansett att det är dags att börja debattera med SD. De 

började från och med nu befara en eventuell väljarflykt från det egna partiet till SD, 

såvida de inte förändrar sitt bemötande av SD. Moderaterna ansåg nu att det var viktigt 

att öppet ta ställning i flykting- och integrationsfrågan, för att på så sätt visa för 

väljarkåren att det är en viktig fråga för partiet. Inte minst eftersom att SD anses vara 

det parti som främst sätter invandringsfrågan på agendan. Vidare ansåg de att om de 

själva fick upp invandringsfrågan på dagordningen och samtidigt tog ställning i den, 

skulle detta leda till att SD förlorade sitt ”monopol” på frågan. Moderata representanter 

började nu även framhålla vikten av att erkänna att det finns en problematik med den 

rådande invandringspolitiken. Det är viktigt att nämna att en del moderater dock 

kritiserade denna retorik, och befarade att deras eget parti började närma sig SD i 

frågan. Denna kritik bemöttes med att partiet måste förändra sitt förhållningssätt 

gentemot SD för att visa att det lyssnar på väljarnas missnöje med den rådande politiken 

(Kiiskinen & Saveljeff 2010: 169-175).  

 

Moderaternas agerande efter 2006 visar tecken på att partiet anammar ett rationellt 

tänkande, där målet är att på ett framgångsrikt sätt bemöta en konkurrerande 
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uppkomling, för att på så vis maximera sitt röstantal. Detta har emellertid mer att göra 

med väljararenan än med den parlamentariska arenan.  

 

På sistnämnda arena verkar Moderaterna fortfarande vara begränsade av en normativ 

institutionalism. Ett tecken på detta är den så kallade Decemberöverenskommelsen 

(DÖ). Detta var en överenskommelse mellan sex etablerade partier i Riksdagen, vars 

syfte var att exkludera SD från parlamentariskt inflytande. Vid valet 2014, där SD erhöll 

ca 13 procent av rösterna, blev alliansen med Moderaterna i spetsen svagare än de så 

kallade rödgröna partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet). Inget 

av de två blocken Alliansen eller de rödgröna fick egen majoritet och således fick SD en 

vågmästarroll. Detta utnyttjade SD genom att lägga sin röst på Alliansens budget och 

därmed sänka regeringens (de rödgrönas) budget. En parlamentarisk kris uppstod och i 

dess kölvatten skapades DÖ. DÖ var ett avtal mellan alliansen och de rödgröna och 

fungerade som en ömsesidig garant för att kommande minoritetsregeringar skulle få 

igenom sina budgetar i Riksdagen, och därmed slippa vara beroende av SD. 

Moderaternas agerande efter valet 2014 tyder på att partiet är begränsat i sin 

handlingsförmåga av en normativ institutionalism. För det första hade Alliansen, med 

Moderaterna i spetsen, kunnat regera om de valt att antingen låta SD ingå i regeringen 

eller låta dem agera stödparti åt regeringen. På så vis hade nämligen Alliansen blivit 

större än de rödgröna. För det andra skrev Alliansen under på DÖ, vilket innebar att de i 

praktiken lät de rödgröna fortsätta i regeringsställning (DN 2014b). 

 

Liksom nämnts ovan hävdar de Lange (2012) att en avgörande orsak till att 

högerregeringar under Rasmussen har överlevt är att DF har agerat stödparti. Således 

har det varit rationellt av de etablerade högerpartierna att inte avvisa DF, för att kunna 

regera.  

 

Invandringsfrågan fick enligt Rydgren (2010) ett uppsving under 1990-talet hos de 

danska medierna och blev den viktigaste och mest omtalade politiska frågan i Danmark. 

Rydgren menar vidare att danska etablerade partier engagerade sig i debatten kring 

invandringspolitiken och gjorde DF sällskap i frågan. Detta gjordes främst av de 

borgerliga partierna. Följden blev att både DF och kritiken mot den förda 

socialdemokratiska invandringspolitiken legitimerades. Inte bara de borgerliga partierna 

tog dock ställning. Socialdemokraterna började känna sig hotade inte bara av tappet av 
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väljare till DF, utan även av konkurrensen från det liberala Venstre gällande 

invandringsfrågan. Även Socialdemokraterna ”tvingades” på så vis att ändra inställning 

i frågan och började tala om en mer restriktiv invandringspolitik. Invandringsfrågan 

splittrade visserligen Socialdemokraterna, men partiet försvarade inte sin traditionella 

positiva syn på mångkultur och invandring, inte minst av rädslan för DF:s elektorala 

framgångar. 

 

Enligt Rydgren har åsikter som är invandringskritiska givits ökad legitimitet i Danmark. 

Redan i början på 2000-talet hade en parlamentsledamot i DF åtskilliga gånger tillåtits 

att uttrycka sina åsikter i en av Danmarks största tidningar Ekstrabladet. Samtidigt har 

övriga partier sedan 1990-talet börjat efterlikna DF i deras invandringspolitik, och 

därmed givit dem både indirekt inflytande över politiken och dess ståndpunkter ökad 

legitimitet (ibid.).  

Fortsättningsvis skriver Rydgren att DF efter valet 2001 har lyckats få till formella avtal 

med Liberalerna, andra partier har börjat efterlikna deras invandringspolitik, etablerade 

medier har visat sitt stöd åt partiets åsikter et cetera. Detta i kombination med frånvaron 

av en känd historisk extremism i partiet (något som skiljer dem från SD) har bidragit till 

att skänka legitimitet åt DF (Rydgren 2004). 

 

I Norge bildades FrP efter att Anders Lange dog (Bjerkem 2016). Det var Lange som 

hade bildat det första högerpopulistiska partiet i Norge, Anders Langes parti til sterk 

nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige ingrepp. Som namnet antyder hade partiet 

till en början endast neo-liberala ekonomiska frågor på agendan. Det är först senare, 

under 1980- och 90-talet som partiet anammade socio-kulturella frågor som minskad 

invandring, nationalism och lag och ordning.  Langes parti gjorde ett svagt val år 1977 

vilket mynnade ut i att FrP bildades. Bjerkem framhåller att norska FrP, i kontrast till 

SD, saknar en högerextrem historik och menar dessutom att partiet inte är av lika 

auktoritärt slag som jämförbara högerpopulistiska partier i Danmark och Sverige.  

 

Det finns likheter mellan Norge och Danmarks högerpopulistiska historia. Bägge 

länderna har erfarenhet av högerpopulistiska neo-liberala strömningar under tidigt 1970-

tal. Det som skiljer Danmark från Norge är emellertid att Dansk Folkeparti, som bröt sig 

loss från danska Fremskrittspartiet i mitten av 1990-talet, började bli ett mer renodlat 

nationalistiskt och anti-immigrationsparti där de ekonomiska frågorna tappade vikt 
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(Bjerkem 2016). Det norska FrP blev tillsammans med de konservativa en del av den 

norska minoritetsregering som tillsattes efter valet 2013. Denna regering kom att få 

parlamentariskt stöd från två stycken etablerade center-högerpartier. En orsak till att 

norska FrP lyckades bli ett regeringsparti är att FrP, sedan Siv Jensen blev partiledare 

2006, avradikaliserades och började efterlikna de etablerade partierna. Siv Jensen tog 

exempelvis avstånd från de andra högerpopulistiska partierna i Norden, vilka hon 

menade var extremare än hennes eget parti (ibid.). 

 

Till skillnad från Sverige är även historiska förhållanden i Danmark och Norge 

annorlunda. I Danmark tog de etablerade partierna redan i slutet på 1980-talet initiativ 

till ett politiskt-ekonomiskt samarbete med DF. Bakgrunden till detta var att DF:s 

ledarskap hade omdanat partiet från ett strängt anti-etablissemangsparti, till ett parti som 

uppträdde och förhandlade i linje med det som ansågs konventionellt och etablerat. Till 

skillnad från i Sverige har det som sagt länge varit relativt legitimt och okontroversiellt 

för de etablerade partierna att samarbeta med de populistiska. Ett antal faktorer kan 

lyftas fram för att förklara denna skillnad. En sådan faktor är den redan nämnda 

studerade att de populistiska partierna i Danmark och Norge har sina rötter i 

neoliberalism. De historiska förebilderna för den svenska motsvarigheten står däremot 

att finna i nationalsocialistiska rörelser som Bevara Sverige svenskt. Att samarbeta eller 

förhandla med den typen av aktörer kan ha upplevts vara problematiskt för etablerade 

partier. 

 

En annan orsak till skillnaden står att finna i det faktum att de populistiska partierna i 

grannländerna har utvecklats från stränga anti-etablissemangspartier till sådana som 

uppträder i linje med det som anses som konventionellt och etablerat. Följden blev att 

de etablerade partierna öppnade för samarbeten, i vissa fall till och med i regeringar. SD 

har använt sig av samma typ av försök att anpassa både retorik och attribut till det 

politiska etablissemanget. En rad händelser av skandalartad karaktär - där den nämnda 

så kallade Järnrörsskandalen är mest känd – är dock något som skiljer partiet åt från DF 

och FrP. 
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5.4 Sammanfattning  

5.4.1 Sverige 

I Sverige har de etablerade partierna genomgående sedan början av 2000-talet avfärdat 

SD som ett extremt parti med nazi-bakgrund. Detta innebar till en början att de inte ville 

debattera med partiet. Tanken med denna metod var att om SD inte fick något 

debattutrymme så skulle partiet snart dö ut och försvinna från den svenska politiken. 

Det skulle emellertid visa sig att SD tvärtom växte som parti. Efter 2006, då SD ökade 

sina lokala mandat rejält, började de två stora etablerade partierna Socialdemokraterna 

och Moderaterna ändra sin strategi. SD började från och med nu ses som ett reellt hot 

mot de etablerade partierna på grund av väljarflykt från Moderaterna och 

Socialdemokraterna till SD. Istället för att isolera partiet ansågs det tvärtom viktigt att ta 

debatten med SD och att ta ställning i invandringsfrågan. Risken vore annars att SD 

skulle verka ha ”monopol” på den frågan.  

 

Även om etablerade partier från och med nu började debattera mot SD, har de på den 

parlamentariska arenan inte närmat sig partiet på något sätt. Trots SD:s inträde i 

riksdagen år 2010 och dess ökade mandat i valet 2014, visar 

Decemberöverenskommelsen att de etablerade partierna fortfarande verkar vara styrda 

av en normativ institutionalism. Att samarbeta eller förhandla med SD är ännu inget 

alternativ. Detta torde ha mycket att göra med dels SD:s förflutna som ett parti sprunget 

hur högerextrema miljöer, dels med SD:s partirepresentanter som agerat tämligen 

okonventionellt. 

  

5.4.2 Danmark och Norge 

DF och norska FrP saknar till skillnad från SD en högerextrem historik. Dessa partier är 

istället sprungna ur neo-liberal populism på 1970-talet. Det är först senare som dessa 

partier började anamma auktoritära åsikter som minskad invandring, nationalism och 

välfärdschauvinism, samt lag och ordning. De har sedan längre tid tillbaka också varit 

centrala aktörer på den parlamentariska arenan där deras parlamentariska stöd gjort det 

möjligt för borgerliga partier att regera. DF och FrP har dessutom, till skillnad från SD, 

inte i någon jämförbar utsträckning drabbats av interna partiskandaler med 

representanter som agerat okonventionellt.  
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I Danmark legitimerades i slutet av 1990-talet både DF som parti och dess inställning i 

invandringsfrågan. Detta berodde dels på att invandringsfrågan blev den viktigaste 

frågan i dansk media, dels på att liberala partier började ta efter DF:s åsikter i frågan, 

och i viss utsträckning även Socialdemokraterna. Det var rationellt av de etablerade 

partierna att göra detta eftersom invandringsfrågan var så central för det danska folket 

och för att DF växte på den elektorala arenan. 

 

I Norge blev FrP en del av regeringen 2013, tillsammans med de konservativa. Detta 

beror mycket på att Siv Jensen, efter att hon blev norska FrP:s partiledare 2006, strävat 

efter att normalisera partiet och på så sätt efterlikna de etablerade partierna. Norska FrP 

kännetecknas dessutom mer av ekonomisk liberalism och mindre av auktoritära åsikter 

än motsvarigheterna i Skandinavien.  

 

Att DF och FrP saknar en högerextrem historik och skandaler i samma utsträckning som 

SD, har möjliggjort för de etablerade partierna att agera utifrån rationella kalkyler, det 

vill säga en ”Rational Choice-approach”. De har inte varit bundna av en normativ 

institutionalism i samma utsträckning som de etablerade partierna i Sverige har.  

 

6. Slutsatser 

6.1 Anknytning till uppsatsens frågeställning  

- Varför har Sverigedemokraterna, till skillnad från de högerpopulistiska 

partierna i övriga Skandinavien, inte kunnat etablera sig på den 

parlamentariska arenan, dvs; varför har partiet än så länge (till skillnad från 

Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet) möts av ett cordon sanitaire bland 

de etablerade partierna och inte bjudits in till vare sig öppna förhandlingar 

och/eller formella samarbeten? 

I Sverige är Sverigedemokraterna fortsatt uteslutna från parlamentariska förhandlingar 

och samarbeten, trots framgångar i riksdagsval och därmed utökat antal mandat i 

riksdagen. I Danmark och Norge har DF respektive FrP lyckats att etablera sig i 

parlamentet sedan relativt länge. Länderna i undersökningen påminner om varandra i 

många avseenden; de är alla skandinaviska länder och stabila demokratiska 

välfärdsstater med en likande historia och kultur. Dessa oberoende variabler kan således 

uteslutas som förklaringar till de skilda utfallen på den beroende variabeln gällande 
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högerpopulistiska partiers etablering i parlamentet. Vad beror då denna skillnad mellan 

å ena sidan Danmark och Norge, och å andra sidan Sverige på? Varför har SD, till 

skillnad från de högerpopulistiska partierna i Danmark och Norge, inte lyckats 

förhandla och ingå formella samarbeten med etablerade partier?   

 

Denna uppsats har med hjälp av de två analysinriktningarna Rational Choice och 

normativ institutionalism försökt att förklara detta.  

 

I analysdelen kommer uppsatsen fram till att en av förklaringarna är att det råder en viss 

skillnad mellan Danmark och Norge å ena sidan och Sverige å den andra, när det 

kommer till vilken utsträckning de etablerade partierna som aktörer är styrda av en 

normativ institutionalism. I Sverige har etablerade partier varit mer styrda av detta än 

vad de har i Danmark och Norge.  

 

Uppsatsen kommer fram till två orsaker till detta. Att etablerade partier i Danmark och 

Norge har haft en öppnare inställning gentemot de högerpopulistiska partierna än vad 

dito i Sverige haft, kan för det första förklaras av att DF och FrP är partier som i 

begynnelsen baserade sig på neo-liberala åsikter som minskad skatt, och saknar därmed 

en bakgrund i högerextrema rörelser. Det är först senare som dessa partier har prioriterat 

auktoritära åsikter som nationalism, välfärdschauvinism och minskad invandring. SD, 

däremot är från början sprunget ur högerextrema rörelser och inte i någon neo-liberal 

anda.  

  

En annan väsentlig del av förklaringen är partiernas respektive ledarskap. SD är ett parti 

som har drabbats av åtskilliga skandaler där framstående personer varit inblandade. Det 

handlar om kontroversiella uttalanden, åtal för diverse brott och ekonomiska 

tvivelaktigheter, för att nämna några exempel. Respekten och acceptansen för SD bland 

de etablerade partierna kan således ha urholkats. Detta är något som skiljer ut SD från 

de övriga populistiska partierna Skandinavien.  

 

Att de etablerade partierna i Sverige sedan början av 2000-talet tagit starkt avstånd från 

partiet har lett till en moralisk spårbundenhet, en normativ institutionalism, som i 

förlängningen har gjort det vanskligt att samarbeta med det. Detta är annorlunda i Norge 
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och Danmark, där man sedan länge har förhandlat med och gjort sig beroende av de 

högerpopulistiska partiernas parlamentariska stöd.  

 

Något som visar tecken på denna normativa institutionalism i Sverige är Moderaternas 

agerande efter valet 2014. Alliansen, med Moderaterna i spetsen, hade med hjälp av 

SD:s stöd kunnat regera efter detta val. Om partiet hade agerat enligt ett Rational 

Choice-approach, hade det valt denna väg. Partiet valde emellertid att acceptera 

Decemberöverenskommelsen och lät i praktiken de rödgröna att regera.  

 

6.2 Egna reflektioner samt framtida forskning  

I arbetet med denna uppsats har jag funderat på huruvida denna utveckling kommer att 

fortsätta efter det svenska riksdagsvalet 2018 återstår att se. Mycket tyder på att SD 

kommer att få ännu fler mandat i riksdagen efter nästa val. Teoretiskt sett går det att 

stänga ute ett parti så länge att det inte får egen majoritet, men i praktiken verkar det 

orimligt om SD skulle växa sig ännu större än vad de är idag. Jag har också funderat på 

den mer självklara position som de högerpopulistiska partierna intagit i de övriga 

skandinaviska länderna. Kommer de högerpopulistiska partiernas etablering i Danmark 

och Norge konsolideras ännu mer än vad som redan är fallet, eller finns det något som 

talar för det motsatta? 

 

För vidare forskning skulle andra tänkbara oberoende variabler till de högerpopulistiska 

partiernas olika grad av parlamentarisk etablering kunna undersökas. Ett exempel på 

sådana varibabler är ländernas generella nationella historia och kultur. Som bekant var 

Danmark och Norge ockuperade under andra världskriget, medan Sverige inte var det. 

Att vara ockuperad av en extern makt kan i längden leda till ökad nationalism, vilket i 

sin tur kan leda till ökad acceptans av nationalistiska åsikter och nationalistiska politiska 

partier. Ett annat exempel på obeorende varibler som skulle kunna tas med i 

beräkningen är det mediala klimatet i länderna.  
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