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ABSTRACT 

 
The aim of the study is to research if the Sweden Democrats portray themselves in a 

way that can be described as populistic and xenophobic and also if this portrayal has 

changed over time.  

In order to do so, the terms of populism and xenophobia has been defined by research 

and put together into two separate ideal types. Through the eyes of the two ideal types 

and their traits, four of the party programs of the Sweden Democrats have been 

researched to look at how they express themselves in the programs and if it can be 

connected to some of the traits within the two ideal types.  

The conclusion is that some of the traits are to be found in the programs, and that this 

also varies over time. From showing signs of both populism and xenophobia, the 

populistic traits become less over time, while the xenophobic ones instead increases.  
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1.1 INLEDNING 

 

 

 

”While in some cases there may still be a lingering heritage tying some leaders, 

militants and voters to classic fascism or Nazism, most – especially the most successful 

– have consciously broken, or at least marginalised and hidden, the few remaining links 

to a discredited past, the better to appeal to new generations”.
1
  

 

”Dags för ansvar”, heter det brev som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson publicerade i oktober år 2012. Brevet publicerades efter att ett antal 

representanter för Sverigedemokraterna på lokal och riksdagsnivå hade uttalat sig och 

varit inblandade i ett antal händelser som uppfattats som olämpliga eller rent utav 

stötande och rasistiska.
2
 Åkesson förklarar att det ”titt som tätt” och vid alldeles för 

många tillfällen dykt upp personer inom paritet som genom sitt agerande skadat partiets 

anseende. Han skriver att han vill klargöra sin och partiets inställning till händelserna, 

och hur problemet ska åtgärdas. Enligt Åkesson finns det varken utrymme för rasister, 

extremister, rättshaverister eller andra personer som har ett personligt behov av 

utsvävningar, likväl privata som politiska. Han vill absolut inte att de sorgliga 

händelserna skall utge bilden för hur partiet uppfattas utav väljarna. ”Från och med nu 

råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet”.
3
  Efter 

uppdagandet att blivande sverigedemokratiska riksdagsledamöter fällt både rasistiska 

och stötande kommentarer samt motat sparkar och knuffat personer på stan en sen 

sommarnatt 2010, har de tre inblandade fått lämna sina förtroendeuppdrag.
4
 I ett andra 

brev publicerat av Åkesson sa han att övertramp inte kommer att accepteras. Ända 

sedan Sverigedemokraterna röstades in i Riksdagen har det varit tumult och 

uppståndelse kring deras politik och en mängd uttalanden som gjorts.  

Många forskare och journalister har intresserat sig för så kallade RHP- partier, radikala 

högerpopulistiska partier och försökt ge förklaringar till vad som kännetecknar dem. 

Jens Rydgren förklarar att RHP- partier kännetecknas av att deras profiler och program 

                                                

1
 DeAngelis, R. S. (2003:92) 

2 Dagens nyheter (SD-skanadeln-detta har hänt)  
3 Sverigedemokraternas hemsida (dags för ansvar)  
4 Sverigedemokraternas hemsida (Vi accepterar inga överträdelser)  
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baseras på den etniskt nationalistiska främlingsfientligheten i kombination med den 

populistiska strategin om anti-etablissemanget.
5
 Ann-Cathrine Jungar förklarar att det 

finns invändningar mot populism då det sägs vara alltför uttänjt som begrepp men att 

det ändå finns ett värde i det om man accepterar att ingen precis definiering går att få 

fram. Istället menar hon att det kan hjälpa till att eventuellt ringa in och sätta fingret på 

de politiska fenomen som andra begrepp misslyckas med.
6
 Paul Taggart förklarar också 

varför det är väsentligt att undersöka begreppet populism;”We must understand 

populism because to do so is to make fuller our comprehension of those ideologies that 

attach themselves to populism”.
7
 

Med avstamp i händelserna kring Sverigedemokraterna och forskning kring hur RHP- 

partier definieras, uppstår ett forskningsproblem som behöver redas ut; Vad 

kännetecknar Sverigedemokraterna som parti? Skulle det kunna klassas som ett 

populistiskt och främlingsfientligt parti? Finns det en koppling mellan de händelser som  

inträffat inom Sverigedemokraterna och på hur partiet kännetecknas, eller är det bara 

olyckliga sammanträffanden som gör att partiet framställs på det sättet i och med deras 

uttalanden och ageranden?  

 

 

1.2 VAD KÄNNETECKNAR SVERIGEDEMOKRATERNA IDAG? 

 

Jens Rydgren diskuterar Sverigedemokraterna i ”Le Pen till Pim Fortuyn- populism och 

parlamentarisk högerextremism i dagens Europa” och menar att det ledande radikala 

högerpartiet i Sverige är just Sverigedemokraterna, vars rötter går att finna i 

högerextremismen. Under senare delen av 90-talet har partiet utvecklats till att alltmer 

bli ett renodlat radikalt högerparti. Partiet har framförallt berört frågor runt 

främlingsfientlighet, populistisk kritik av systemet, etnonationalism, samt haft 

utpräglade högerauktoritära åsikter om sociokulturella frågor.
8
  Rydgren fortsätter och 

diskuterar kring varför Sverigedemokraterna i det stora hela misslyckats med att locka 

till sig väljare. Anledningen är att partiet ansetts som alldeles för extremt (boken kom ut 

2004) men att partiet under senare delen av 90-talet försökt se till att deras fasad är mer  

respektabel, både genom att öppet ta avstånd från nazismen samt införa förbud mot 

                                                
5 Rydgren, J (2004:18)  
6
 Jungar, A-C. (2010:203. 

7
 Taggart, P. (2000:115) 

8 Rydgren, J. (2004:198). 
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uniform. Nedtoningar eller borttagningar i partiprogrammet har även skett, bland annat 

kring kontroversiella inställningar kring adoption, dödstraff och abort.
9
  

I och med den senaste tidens händelseutveckling för partiet med uttalanden och avhopp, 

och att Jimmie Åkesson talat om nolltolerans och att man inte accepterar några 

övertramp samt att man skall städa upp i leden, leder det in på vad det är som skall 

städas upp? Och kan det vara så att det till skillnad från idag, tidigare funnit plats för 

extremism, rasism, rättshaverier eller utsvävning som gör att människor med sådana 

åsikter fortfarande finns kvar i partiet?  

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sverigedemokraterna är att betrakta 

som ett populistiskt och/eller främlingsfientligt parti och om det har skett en förändring 

i det avseendet över tid. 

Frågeställning: 

 Vad kännetecknar ett populistiskt parti? 

 Vad kännetecknar ett främlingsfientligt parti? 

 Framställer sig Sverigedemokraterna som ett populistiskt och/eller 

främlingsfientligt parti, och om de gör det, har partiets bild av sig själv ändrats 

över tid? 

 

1.4 DISPOSITION 

I teori- och bakgrundskapitlen kommer begreppen populism och främlingsfientlighet 

diskuteras med hjälp av tidigare forskning. En sammanställning har gjorts av de båda, 

vilka jag har utformat till en idealtyp för var och ett av begreppen. Med hjälp av dem 

skall jag senare komma fram till om Sverigedemokraterna framställer sig som ett 

populistiskt och/eller främlingsfientligt parti utifrån parti/principprogramen. Jag skall 

också se om det har skett en förändring i denna framställning över tid.  

I metodkapitlet beskrivs undersökningens utformning och beskriver vilken typ av studie 

det är och varför just denna typ har valts. Valet av begrepp och fall förklaras också, 

liksom vilken typ av material som använts samt hur idealtyperna konstruerats.  

                                                
9  Ibid sid. 215 
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I analysen behandlas Sverigedemokraternas partiprogram utifrån de idealtyps- 

egenskaper som tagits fram och redovisas egenskap för egenskap. Därmed besvaras 

även de två första frågorna.  

I slutsatserna sammanställs vad jag kommit fram till i undersökningen och den tredje 

frågan som ställts besvaras. Till sist diskuterar jag själv mitt arbete och vad jag kommit 

fram till med undersökningen samt förslag på vidare forskning. 

 

2. VILKA ÄR SVERIGEDEMOKRATERNA? 
 

Sverigedemokraterna bildades i februari år 1988 som efterträdare till Sverigepartiet som 

hade bildats år 1986 som en hopslagning av BSS (Bevara Sverige Svenskt) och det 

svenska framstegspartiet.
10

 År 1991 får partiet sitt första kommunala mandat i två 

kommuner och i valet år 1998 vinner de åtta kommunala mandat. Hösten år 2002 ökar 

de ännu mer och tar totalt 50 mandat i 30 kommuner. I valet 2006 ökar de ännu mer i de 

kommunala valen med dryga 280 kommunala mandat och 2,3 procent av 

riksdagsrösterna.
11

 Vid riksdagsvalet i september 2010 trädde Sverigedemokraterna för 

första gången in i Sveriges Riksdag med 5,7 procent utav rösterna.
12

 

 

3. TEORETISK STOMME 

 

3.1 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Teorierna för arbetet består i tidigare forskning som har gjorts kring populism och 

främlingsfientlighet som diskuteras och konkretiseras i relation till uppsatsens syfte. De 

två begreppen är minst sagt mångfacetterade och något enkelt svar eller resonemang 

finns inte. Genom att dock föra ett resonemang om vad begreppen antyder kan man se 

om det går att finna kopplingar mellan de två begreppen och partiet 

Sverigedemokraterna. För att detta skall kunnas göras på bästa möjliga sätt skall jag 

utifrån forskningen kring begreppen göra en idealtyp för var och ett av dem. Begreppen 

populism och främlingsfientlighet har valts ut på grund hur högerpopulistiska partier 

definieras, och att Sverigedemokraterna räknas till den familjen utav partier.  

 

                                                

10
  Ibid sid 215.  

11 Sverigedemokraternas hemsida (partihistorik)   
12 Valmyndigheten (val 2010) 
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Populism:  

Populism är svårt att klassificera eller identifiera i någon vänster-högerskaleuppdelning. 

Populism kan ses som en rörelse som inkluderar alla klasser, dock gör inte det 

automatiskt alla rörelser populistiska. Vanligtvis innefattar populism komponenter som 

står i kontrast till varandra, exempelvis krav om jämlika politiska rättigheter och ett 

helomfattande deltagande från det vanliga folket. Det är också vanligt att populistiska 

rörelser styrs av en karismatisk ledare. Samhälleliga krav eller en social rättvisa 

efterfrågas likväl som att vikten av klass förnekas. Inom populism inkluderas även 

nationalistiska beståndsdelar och ett stort försvar för småskaligt ägande.
13

 Det 

argumenteras även för att populism förenklar politiken, svårigheter, och beslut som 

anses komplexa ersätts istället av förklaringar som är oprecisa.
14

 

 

I London år 1967 hölls en konferens för ledande inom forskning om populismen. 

Konferensen gick ut på att ”definiera populism”, vilket de senare konstaterade som en 

uppgift som var dem ”övermäktig”. Under de två senaste decennierna har populism som 

begrepp mer försökt ramats in kring demoratiska system, som också ibland kallas för 

nypopulism, i kontrast till den tidigare vänsterpopulismen och tredjevärldenpopulism. 

Kopplingen till de demokratiska systemen och den representativa demokratin är viktig 

då den visar på det ideologiska innehållet hos populism som begrepp. Begreppet 

innefattar direktdemokrati, systemkritik och till skillnad från rationalismen hos eliten, 

tron på förnuftet hos folket.
15

   

Paul Taggart menar att det grundläggande med populism är att det är en reaktion på det 

styrande.
16

 Han beskriver den så kallade nya populismen, som format sig, 

huvudsakligen i Västeuropa. Denna typ av populism har anammats av partier långt ut 

till höger på vänster- högerskalan som en slags reaktion mot agendan och dominansen 

hos ett antal nyckelpartier i regeringen. Den nya populismen illustrerar en generell typ 

av populism samt en politik som visar på motstånd till institutioner.
17

  Jungar beskriver 

att populister menar att den nuvarande demokratin förvrängts och förvanskats så att 

folket inte längre styr över sig självt och syftar bland annat till att makten istället lagts 

på övernationella politiska institutioner eller expertorgan som är oberoende.
18

 Genom 

                                                
13 Laclau, E. (2005:4).  
14  Ibid sid 18. 
15

 Andersson, C. (2009:17). 
16

 Taggart, P. (2000:14).  
17

  Ibid sid 73. 
18 Jungar, A-C. (2010:216). 
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att hänvisa till Margaret Canovan beskrivs hur populister ser negativt på att folkets 

åsikter riskerar att begränsas i de politiska processer som finns, däribland 

svårkontrollerade eller oberoende organ, som till exempel den Europeiska Unionen.
19

 

Den nya typen av populism som Taggart talar om blev en reaktion mot en välfärdsstat 

som var tungt byråkratisk och betonande samarbeten mellan de redan etablerade 

partierna och korruptionen inom dem. Till skillnad från den nya politiken fanns strävan 

om att deras politik istället skulle vara uppbyggd kring frågor om immigration, 

skattefrågor samt regionalism alternativt nationalism.
20

 Speciellt för välfärdsrika 

Skandinavien betonade den nya populismen immigrationsfrågor och skattelättnader.
21

 

  

Populister hyllar ”folket”, speciellt då deras åsikter motsätter sig elitens. En vanlig 

aspekt inom populismen är att den finns till för folket. Folket ses som en solidariskt 

oskiljaktig enhet, självmedveten och redan utvecklad.
22

  Taggart beskriver också att 

populister anser att kosmopolitanism och internationalism är något som bör bannlysas.
23

 

Den Holländske statsvetaren Cas Mudde försöker i sin artikel ”The Populist Zeitgeist” 

”definiera det odefinierbara”, populism. Begreppet populism går att dela upp och tolka 

på två olika sätt. De har gemensamt att de är negativa och väldigt laddade. Det ena sättet 

utgår från en diskurs byggd på känslor och enkelhet som är riktad till folkets 

”magkänslor”.
24

 Det andra sättet förklarar morgondagens politik med att, istället för att 

sträva efter det val som rationellt sett kan tyckas vara bäst, att ”köpa” väljare genom att 

göra dem nöjda och till lags på snabbast möjliga sätt.
25

  

 

 Mudde forstätter och menar att populism allt som oftast innefattar två saker, ”eliten” 

och ”folket”, alltså säger populism något om relationen mellan just dessa två. Han 

definierar populism som; ”an ideology that considers society to be  ultimately separated 

into two homogeneous and antagonistic groups, “the pure people” versus the “corrupt 

elite”, and which argues that politics should be an expression of the volonté general 

(general will) of the people”.Begreppet populism omfattar därav två motsatser, 

pluralism och elitism.
26

  

                                                
19

  Ibid sid 218-19.  
20

 Taggart, P. (2000:75). 
21  Ibid sid 76. 
22  Ibid sid 90-91.  
23  Ibid sid 96. 
24

  Mudde, C. (2004:542).  
25

  Ibid sid 542. 
26  Ibid sid 543. 
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 Mudde menar att populism visst kan ses som en ideologi, men inte på samma sätt som 

exempelvis liberalismen eller socialismen. Den håller varken samma nivå av 

”intellektuell förfining” eller har samma följdriktighet. ”Populism is only a ”thin- 

centred ideology” exhibiting ”a restricted core attached to a narrower range of 

political concepts”. Även om “folket” och “eliten” är varandras motsatser, utgör de 

båda kärnan i populism som koncept.  På grund av dess tunnhet som ideologi, går det att 

kombinera den med andra ideologier såsom ekologism, socialism, kommunism och 

nationalism relativt lätt.
27

 Det viktiga i ”folket” och ”eliten” är den normativa 

skildringen dem emellan, alltså hur de uppfattas och bör vara och inte den skillnaden 

som bygger på fakta kring attityder och uppträdande.
28

 De som anser att vissa utländska 

kulturer inte går att förena med den europeiska, och varnar för att ett getto och sociala 

konflikter skall utvecklas, måste räkna med att klassas som ”intellektuella medresenärer 

av nationalistiska populister”.
29

 

 

Jens Rydgren gör i boken Från skattemissnöje till etnisk nationalism- Högerpopulism 

och parlamentarisk högerextremism i Sverige skillnad på populistisk ideologi och 

populistiskt strategi.  Den populistiska ideologin innefattar bland annat tanken om 

”eliten” eller ”etablissemanget” och att det är avskilt från ”folket”. Generellt sett 

misstror populister både etablerade samhälleliga institutioner, bland annat media, 

politiska partier och universitet likväl som statliga institutioner. Folket ses som 

homogent och populismen avfärdar, liksom de motsätter sig produktion i stor skala, 

centralisering och internationalisering av ekonomin. Populister använder också ofta en 

förenklande politik för att  ”vanligt folk” skall kunna förstå och att politik i själva verket 

är mycket enklare än vad de etablerade politikerna får det att framstå som. Politisk 

Strategi innebär att det populistiska partiet framställer sig som att de är i opposition till 

det politiska etablissemanget. Dock är det en balans, då man inte vill uppfattas som för 

extremt eller odemokratiskt.
30

   

Ann-Cathrine Jungar beskriver invändningar som finns gentemot populismen, och att 

det är ett för brett, uttänjt begrepp för att det skall kunna användas som ett tydligt 

verktyg, men hon menar att det ändå har ett mervärde om man kan lätta på den precisa 

definition som inte går att få fram. Alla begrepp kan inte stå för exakta gränsdragningar 

                                                
27  Ibid sid 544. 
28

  Ibid sid 544.  
29

  Wimmer, A. (2010:18). 
30 Rydgren, J. (2005:18-22). 
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och förklaringar, men de kan hjälpa till att rama in eller sätta fingret på politiska 

fenomen andra begrepp misslyckas med.
31

  

 

Högerpopulism: 

 

Som summering är populism ett väldigt stort och vitt begrepp, och inte helt enkelt att 

konkretisera. Det finns olika typer av populism, och även om Sverigedemokraterna rent 

ideologiskt inte tillhör högern, brukar man räkna in partiet bland radikala 

högerpopulistiska partier (RHP) just för att de delar vissa åsikter, däribland motståndet 

till invandring och kritik mot de mer etablerade politikerna. Det finns ingen riktigt 

definition för dessa typer av partier. Nya varianter tillkommer ständigt i och med ny 

forskning och debatter men i boken Från Le Pen till Pim Forteuyn- populism och 

parlamentarisk högerextremism i dagens Europa klassar man alltså 

Sverigedemokraterna som ett RHP- parti. Radikalt, därför att dessa typer av partier har 

långtgående krav på förändring, höger för att de står till höger ideologiskt sett samt att 

det anses vara populistiskt.
32

 Jens Rydgren beskriver kärnan i Sverigedemokraterna och 

resterande RHP- partier som en förening av främlingsfientlighet, en populistisk syn på 

demokrati där motstånd till etablissemanget ingår, etnisk nationalism, ståndpunkter 

rörande lag och ordning, samt familj som ses som högerauktoritära.
33

 

 

Anders Widfeldt beskriver i samma bok utvecklingen för den radikala 

högerpopulismen, och menar att den stärkt sin ställning i Europa samtidigt som dess 

politiska inflytande och legitimitet har ökat. I Europa överlag, har en förskjutning ägt 

rum och den politiska isolering som tidigare rådde för den radikala högerpopulismen 

finns inte längre, den håller istället på att etableras alltmer.
34

 En uppfattning som är 

relativt vanlig är att dessa RHP- partier uppstod just efter slutet av andra världskriget. 

Widfeldt sammanfattar den tyske statvetaren Klaus von Beyme som delat in 

partifamiljens utveckling i tre perioder. Den första perioden som varade mellan 1945 

och 1955 innehöll rörelser och partier som återuppstått från mellankrigstiden, däribland 

det efterträdande partiet till Mussolinis fascistparti. De andra partierna försvagades bara 

                                                
31 Jungar, A-C. (2010:203). 
32

 Widfeldt, A (2004: 10-11).  
33

Rydgren, J. (2004:216). 
34 Widfeldt, A (2004:16). 
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alltmer.
35

 Den andra perioden, 1955 till 1980, kom nya RHP- partier till som såg 

annorlunda ut än tidigare. Bland annat kritiserades de etablerade partierna angående 

avigsidorna hos den ekonomiska utvecklingen. De som mest kännetecknar den andra 

perioden var de protestpartier som uppstod i Norge och Danmark i början av 1970-talet 

som ställde sig kritiska till frågor rörande byråkrati och skatter. Kring 1980 började den 

tredje perioden vilken kännetecknades av en större fokusering på invandringspolitik hos 

RHP- partierna samt att väljarstödet ökade för dem. Under den tredje perioden kunde 

man ännu mer än tidigare uppfatta en främlingsfientlighet i dess grundideologi.
36

  

Cas Mudde räknar upp en mängd olika benämningar för att kunna ringa in dessa typer 

av partier, och menar att detta ”terminologiska kaos” inte betyder att åsikterna drastiskt 

skiljer sig åt för att man har svårt att komma överrens om en korrekt definition. Snarare 

är det en konsekvens av att det inte finns en definition som anses tillräckligt tydlig och 

klar.
37

 Mudde menar att vad som anses radikalt kan skilja sig åt i olika länder beroende 

på den politiska kulturen och beroende på det specifika landets system. Han beskriver 

att radikal i viss utsträckning definieras som att det står i opposition till grunddelarna 

inom liberal demokrati och allra mest mot konstitutionens skyddande av minoriteter och 

politisk pluralism. Högern är till störst utsträckning definierat såsom att den vill ha en 

självreglerande marknad utan att staten skall blanda sig i.
38

 Dock definierar han själv 

radikalt som en motsättning till grundläggande värderingar för den liberala demokratin, 

medan han förklarar högern som en ”naturlig ordning med olikheter”.
39

 Partier kan på 

olika sätt ”vara ett högerparti” men de högerpopulistiska partierna klassas som höger då 

de lägger vikt vid en sociokulturell dimension där de står till höger gällande frågor om 

kultur, nationalitet och befolkning.
40

 

Partier som anses högerpopulistiska kännetecknas av att de kombinerar anti-

etablissemangsretoriken där exempelvis Europeiska unionen, partier och tjänstemän 

kritiseras med en xenofobisk anti-immigrationspolitik. Högerpopulismen frammanar ett 

folk som ter sig homogent och enhetligt och hotas av EU-byråkrater, inhemska politiker 

och att nationens gemensamma kultur, historia och dess traditioner riskerar att försvinna 

på grund av globaliseringens framfart.
41

 

                                                
35 Ibid sid 12. 
36 Ibid sid 12-14. 
37 Mudde, C. (2007:12). 
38 Ibid sid 25. 
39 Ibid sid 26. 
40

 Widfeldt, A.(2010:159). 
41 Jungar, A-C.(2010:207-208). 
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De radikala högerpopulistiska partierna har vitt skilda historier samt skiljer sig även i 

övrigt från varandra på en mängd olika punkter, dock kan det konstateras att en 

sammanlöpande profil hos dessa typer av partier vuxit fram där det politiska 

etablissemanget kritiseras på ett populistiskt sätt. Samtidigt framförs ett 

främlingsfientligt budskap som är baserat på en etnisk nationalism.
42

  

Cas Mudde diskuterar RHP-partierna i artikeln The Single Issue Party Thesis: Extreme 

Right Parties and the Immigration Issue. Han menar att forskare har ifrågasatt 

sambandet mellan radikala högerpopulistiska partier och en specifik ideologi. Istället 

går det snarare att identifiera som en slags motreaktion på vänsterideologi och därav 

kallas för en slags ”icke-ideologi” eller ”anti-ideologi”.
43

 

Mudde omnämner Populist Radical Right Parties, (RHP) som rädda för en ”invasion av 

utlänningar” som de förknippar med både kriminalitet, arbetslöshet och brist på 

traditioner och värderingar. Deras rädsla gäller dock inte endast människor med 

utländskt ursprung, utan innefattar allt som de inte känner igen sig i. RHP- partier är 

överlag positiva till välfärdsstaten, men anser att den är menad till att endast hjälpa det 

”egna folket”.
44

 Immigrationsfrågan har fungerat som en katalysator för RHP- partier i 

Västeuropa, och det har gjort det möjligt för dem att koppla samman deras ideologiska 

kärna, bestående av främlingsfientlig nationalism med väljarnas ökande ängslighet och 

ovilja.
45

 

Dagens RHP- partier kan ses som att de skapar en slags ihållande ström utav 

populistiska anti-parti - åsikter som riktas mot de mer etablerade partierna, såväl 

regeringen som dess opposition.
46

  I hans bok Populist Radical Right Parties in Europe 

beskriver Mudde att den stora interna fienden för den populistiska högerextrema kärnan 

är ”eliten”, vilken är kritiserad i både populistiska och nativistiska aspekter och ses som 

nationsförrädare en korrupt elit som styr över folket.
47

  Med nativism menas att staten 

skall bestå av en ”inhemsk” befolkning och att man är fientligt inställd till utomstående, 

likväl som tron på att endast en nationalstat kan frambringa sann demokrati.
48

 Det är 

                                                
42 Rydgren, J. (2004:18). 
43

 Mudde, C. (1999:187). 

44  Ibid sid 188. 
45  Ibid sid 192.  
46

  Ibid sid 192. 
47

  Ibid sid 65. 
48  Ibid sid 138-139. 
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heller inget märkvärdigt att de flesta RHP- partier är negativt inställda till den 

Europeiska Unionen med tanke på deras tro på nationsstaten.
49

   

Anledningar till den negativa inställningen till den Europeiska Unionen beror på vad 

man i framtiden inte vill ha, däribland förlust av självständighet, federalism och en 

Europeisk superstat.
50

 Politik som talar om identitet, vilket RHP- partierna gör, är alltid 

grundad på ett ”vi och dem”. För att då kunna se till landets ”inhemska” identitet, finns 

ett behov av att sätta upp gränser och skiljelinjer med andra identiteter, exempelvis de 

”utomstående” eller de ”icke-inhemskas” identitet.
51

   

 

Främlingsfientlighet/Xenofobi: 

 

Den litterära definitionen av xenofobi är grekiska där fobi betyder rädsla för xeno, som 

betyder det konstiga eller det främmande/utländska. Xenofobi används vanligen som ett 

uttryck för rädsla, misstro och/eller ett hat mot utländska/främmande personer. De är 

ihopkopplade till en slags nationsidentifiering och representerar kulturen. Utländska 

eller främmande personer anses vara de som innehar en annan kultur och genom den 

innehar en möjlighet att hota och inkräkta på den egna nationens integritet.
52

 

Kommissonen mot rasism och främlingsfientlighet förklarar främlingsfientlighet såsom 

”känslor som, i varierande styrka, innebär ovilja, rädsla, inför eller hat gentemot andra 

etniska grupper”. Kommissionen anser främlingsfientlighet vara ett slags psykologiskt 

fenomen, snarare än att det skulle vara ett ideologiskt.
53

 Avståndstagandet hos en 

främlingsfientlig är inte grundat i någon slags rasrenhetsteori, utan det handlar istället 

mer troligt om obehagskänslor inför människor som denne inte uppfattar som ”vi”.
54

 

 Eva Wakolbinger skriver i boken ”New Xenophobia in Europe” också om att xenofobi 

är psykologiskt och att samhällets attityder gentemot ”det utländska” samt regeringars 

policys kring människor med utländsk härkomst på sätt och vis är ett psykologiskt 

förrättat tillstånd.
55

  

Om nationalstaters suveränitet skulle vara hotad, är det möjligt med ökad 

främlingsfientlighet som ett slags svar till den uppfattade faran gentemot den egna 

kulturen och nationen. Europeisk integration skulle i det fallet kunna visa på ett sådant 

                                                
49  Ibid sid 159. 
50  Ibid sid 168. 
51

  Ibid sid 63.  
52 De Master, S., & Le Roy, M. K. (2000:425).  
53

 Sander, Åke sid 137. 
54 Ibid sid 137-138. 
55 Wakolbinger, E. (1995:13).  
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hot om det sågs som ett försök till att sätta samman nationalstater till en större enhet 

som tvingade individer från olika nationer med motstridiga kulturer närmre varandra.
56

 

Främlingsfientlighet ses som något negativt då människor utesluts från en gemenskap. 

Anledningarna kan variera från exempelvis en kamp om resurser, nationalism, 

etnocentrism till en konkurrerande arbetsmarknad med mera.
57

  Det leder till att; 

”Främlingsfientlighet blir en sidoeffekt av nationalstatens självreproducerande logik. 

Det är här som etnisk tillhörighet blir en viktig faktor vid skapandet av moderna 

nationalstater”.
58

 

Förlusten av traditionella normer, värderingar som har luckrats upp samt ett ekologiskt 

system som har förstörts har lett till en vilsenhet kring existensen som i sin tur kan leda 

till främlingsfientlighet.
59

 

Under decenniet efter att Maastrichtfördraget efter mycket motstånd trätt i kraft och allt 

sedan dess har stödet för nationalistiska partier i Europa ökat och samtidigt medfört 

inslag av motstånd gentemot utländska personer och immigration på den politiska 

arenan. De tenderar till att påverka stödet för europeisk integration, en ökande 

främlingsfientlighet och försiktighet gentemot utifrånkommande förändringar som kan 

hota den egna nationens integritet. Bortsett från ett medhåll gällande nationella 

traditioner, ses de här argumenten som ett tecken på att man vill bevara just nationens 

integritet, eller en rädsla för influenser från andra länder.
60

   

 Då varje kultur består av en blandning av olika unika typer av inriktningar, är det 

oundvikligt att utländska personer hotar att ändra den inhemska kulturen som redan 

finns i landet genom att nya kulturella inriktningar introduceras.
61

  

Professor Andreas Wimmer har i sin artikel Explaining xenophobia and racism: a 

critical review of current reserach approaches förklarat och kritiskt granskat 

främlingsfientlighet och rasism genom fyra olika förklaringsmodeller; rational 

choiceteorin, funktionalism, diskursteorin och fenomenologi. Enligt rational 

choiceteorin härstammar rasism och främlingsfientlighet från en intensiv rivalitet 

mellan inhemska grupper och immigranter. Under tider av ekonomisk kris är tillgång till 

billigt boende och jobb ofta otillräckliga och ur de redan etablerade invånarnas 

synvinkel, är det som en tävling om arbetstillfällen och boende. Om man dock ser till 

                                                
56

  De Master, S., & Le Roy, M. K. (2000:426).  
57  Bel Abib, H. (1995:97). 
58  Ibid sid 106.  
59  Ibid (1995:97). 
59

  Ibid (1995:112).  
60

 De Master, S., & Le Roy, M. K. (2000:419).  
61 Ibid (2000:420).  
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det här problemet över en längre tid ser man att xenofobisk/främlingsfientlig rädsla för 

utländsk dominering inte är så stark om en lönesänkning skulle ske, likväl som om 

arbetslösheten ökar, trots att båda två är tecken på en kraftig konkurrens på 

arbetsmarknaden.
62

 Detta tyder då på att grunden för xenofobi och främlingsfientlighet 

bottnar i något annat än en kris.  

Enligt funktionalismen sägs det att till skillnad från immigranter från östra och södra 

Europa, anses de från tredje världen inte kapabla till att assimilera sig i samhället, på 

grund av att de till största delen kommer från bondesamhällen eller feudalistiska 

förhållanden. Oförmågan för minoriteter att integreras i samhället leder då till en 

främlingsfientlig avvisning av befolkningen.
63

 

Diskursteorin anser att kulturellt säregna begrepp, oförmågan till assimilering samt 

kulturella skillnader som är oöverstigliga tillsammans formar grunden för ”de andra”, 

vilket hjälper till att exkludera immigranter från en social ”kärngrupp”, samt att grunda 

och upprätta dominans över dem. Det är politikerna som hålls ansvariga för denna 

uppdelning, och xenofobi förklaras som en kulturell konflikt. Diskursteorin beskriver ett 

samhälle där en alldaglig rasism och politiskt organiserad högerextremism kan 

utvecklas på grund av synen till den multikulturella idén om att varje kultur är värd att 

skyddas. Det kan återtolkas som en rätt att skydda hemlandet och den inhemska 

kulturen från att beblandas med andra.
64

   

Fenomenologin ser varken fientligheten gentemot främlingar som något den politiska 

eliten skapat eller en reaktion till den ökade utländska populationen. Det har istället att 

göra med kollektiva kriser kring identitet som återkommer i ett samhälle i och med 

olika faser av modernisering. Välfärdsstaten kan inte bevaras på grund utav ”anomiska 

spänningar”, vilket leder till att den tidigare säkerheten och tryggheten i det egna, 

möjligen försvinner i en slags oproblematisk relation med minoriteterna i samhället. 

Enligt den här inriktningen tolkas xenofobi och främlingsfientlighet som en slags 

försäkran om nationen och dess gränser, allt för att se något vettigt i världen under 

kristider.
65

   

Fortsättningsvis diskuterar Wimmer begreppet och konstaterar att vem som helst som 

inte tillhör den nationella majoriteten, vare sig det är en medlem av en etnisk eller 

religiös minoritet eller en immigrant, ses som ett hot. ”De andra” ses som främlingar 

                                                
62 Wimmer, A. (2010:19). 
63  Ibid sid 22.  
64  Ibid sid 25.  
65  Ibid sid 27. 
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och inkräktare i ett slags idealsamhälle av nation och ras, och dessa blir också på ett sätt 

ansvariga för den osäkerhet som finns inför framtiden.
66

  

Bel Abib talar också om ”vi och dem”; ”Den biologioriorienterande trettiotalsrasismen 

är i det närmaste död. Kulturellt förvärvade egenskaper har istället tagit över som 

särskiljande karakteristiska i ”vi-de-dokotomisternas” argumentering för att ”bevara 

Sverige svenskt”, samt i deras argumentering för vad och vilka som är hotet mot 

detta”.
67

  

Wimmer beskriver att asylsökande eller grupper med immigrerande där arbetslösheten 

är stor blir måltavlor för xenofobiskt hat på grund av att de tar tid och energi från det 

staten egentligen borde ägna sig åt, dess ägares välmående.
68

  Avslutningsvis menar han 

att den xenofobiska diskursen inte handlar om att lugna vissa specifika individer, utan 

att det är ett inslag i en politisk kamp om vem som har rätt att tas om hand av staten.
69

 

Xenofobi är en känsla eller åsikt nära relaterad till bildande utav nationsidentitet, 

nationsbildning och nationalism, och den kan också i en relativt mild form endast ses 

som patriotism och stolthet.
70

 

Benägenheten att anse att människor med utländsk bakgrund och utländska institutioner 

som ett hot gentemot den egna kulturen tenderar att påverka hur européer ser på och 

låter sig påverkas av integration. De som identifierar sig själva med en specifik 

nationalstat som det som utgör formen av deras kultur, håller sig instinktivt undan folk 

med utländsk bakgrund, då de anses som hot mot den egna gruppen. Den nästan 

självklara konsekvensen blir att de som räds folk med utländsk bakgrund är emot 

organisationer som överträder dess kulturellt redan etablerade grupp, nationalstaten.
71

 

Partier som är emot personer med utländsk härkomst har ändrat sitt huvudargument från 

att tala om biologiska koncept, till att istället referera till en ”kulturell skiljaktighet”. Det 

handlar inte om något motstånd gentemot människor med utländsk härkomst, utan man 

väljer att rikta sin politik och fokusera på den inhemska befolkningen.
72

 

 

3.2 IDEALTYPER: POPULISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET 

 

                                                
66

  Ibid sid 30. 
67 Sander, Å (1995:159).  
68 Wimmer, A. (2010.30).  
69  Ibid (2010:32).  
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Efter redogörelsen för tidigare forskning om populismen, samt inramningen på 

högerpopulism, ser man att de flesta egenskaperna utmärkande för högerpopulismen 

redan går att finna hos populismen, som ses både som ett bredare begrepp likväl som en 

ideologi. Därför väljer jag att endast fokusera på de populistiska egenskaperna för att 

skapa min idealtyp för just, populism. 

Idealtyperna har valts för att de skall kunna hjälpa till och underlätta den senare 

analysen av Sverigedemokraterna. Finns det två idealtyper för de två begreppen 

uppställda med specifika egenskaper för just det begreppet, är det sedan lättare att 

koppla ihop och se likheter och skillnader i Sverigedemokraternas partiprogram i 

förhållande till de två begreppen. De två idealtyperna för populism och 

främlingsfientlighet har konstruerats utifrån den tidigare forskningen kring begreppen, 

där de båda har diskuterats och analyserats, både i form av olika värderingar och åsikter 

samt hur de kan tolkas och vad de faktiska orden i sig betyder och står för. De 

formuleringar som återkommit i flera delar av den forskning som undersökts har sedan 

sammanställts, där några specifika och extra klara och tydliga egenskaper för just det 

begreppet valts ut till min idealtyp.  

 

Idealtyperna 

I den tidigare forskningen kan man utläsa en del egenskaper och förhållningssätt som 

återkommer vid ett flertal tillfällen, så de mest utmärkande har valts ut till 

sammanställningen av idealtypen. För att klassificeras som mest utmärkande, har 

egenskaperna valts utefter om de haft stöd hos minst tre forskare.  

 

Idealtyp: Populistiskt parti 

 Förenklar politik: Populismen anses vara en diskurs byggd på enkelhet och ofta 

förenklas politiken, eller förklaras såsom att politikerna vill att den skall 

uppfattas svårare än den egentligen är. (Laclau, Mudde, Rydgren).  

 Etablissemangskritik: En kritik mot både systemet och de etablerade, styrande 

partierna samt motstånd mot institutioner är genomgående. (Andersson, Taggart, 

Rydgren). 

 Föreställningen om ”eliten” vs ”folket”: Synen på att de styrande står i 

motsättning till ”folket”. Samt tron till ”folket” som både hyllas då man tror på 

förnuftet hos ”folket” (Mudde, Rydgren, Andersson, Taggart).  
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 Motstånd till överstatlighet och internationalisering av ekonomin: Man ser 

helst att ekonomin skall skötas på nationell nivå och inte ”förläggas utomlands” 

likväl som att överstatlighet anses påverka direktdemokratin negativt. (Rydgren, 

Jungar, Taggart). 

 

Idealtyp: Främlingsfientligt parti  

 Misstro/hat mot främmande/utländska personer eller en slags attityd mot ”det 

utländska”: Rädsla, misstro eller rentav hat för det man inte känner igen sig i, 

vilket kopplas samman med det som är främmande eller utländskt. En attityd 

eller jargong gentemot det som är utländskt urskiljs. Tolkningar antyder också 

ett motstånd till ”invasionen” av folk med utländsk härkomst, rädslan för 

utifrånkommande förändring (De Master& Le Roy, Mudde, Wakolbinger, 

Wimmer).  

 

  Identitet/ ”Vi och dem”: Man talar om identifiering med nationen, och att en 

kris kring identiteten kan vara relaterad till denna nationsidentitet. Människor 

utesluts från en gemenskap, känslor av obehag för människor ”de andra” som 

inte inkluderas i ett ”vi”. (Wimmer, Gellner, Bel Abib, De Master& Le Roy). 

 

 Fara mot kultur & Nation/Rädsla för förlust av tradition och normer: Om 

man ser det som att suveräniteten hos nationen är hotad, uppstår 

försiktighetsåtgärder mot hotet ifråga. Främlingsfientligheten kan därav ses som 

en försäkran om nationen och dess gränser. Det kan finnas en rädsla kring att 

nationens gamla normer, värderingar och traditioner skulle riskeras att gå 

förlorade eller luckras upp, vilket vidare kan tolkas som rätten att skydda den 

inhemska kulturen och hemlandet mot inkräktare. (Bel Abib, De Master & Le 

Roy, Wimmer). 

 

 Kamp om resurser: åsikten om att staten och partier bör fokusera på den 

”inhemska” befolkningen kan leda till en uppfattning om att det utspelar sig en 

kamp eller fejd om samhällets och statens resurser och tid. Om det även är hög 

konkurrens om arbete kan det också göra att denna kamp hårdnar. (Bel Abib, 

Wimmer, Baumgartl & Favell).  
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4. METODKAPITEL 

 

4.1 MATERIAL  

 

Som material i arbetet har tidigare forskning och teorier kring vad som kännetecknar 

begreppen populism och främlingsfientlighet använts för att senare mynna ut i form 

utav två idealtyper, en som förklarar vad som kännetecknar ett populistiskt parti och en 

som förklarar vad som kännetecknar ett främlingsfientligt. Materialet som använts för 

att få fram egenskaper hos Sverigedemokraterna och hur de framställer sig själva är 

deras partiprogram från år 1989 och år 1999 samt principprogrammen från år 2003 och 

år 2011. Principprogrammen beskrivs på deras hemsida som ett ”allmänt hållet 

ideologiskt dokument kring hur partiet principiellt ser på olika frågor” (vilket motsvarar 

ett så kallat partiprogram).
73

 Dock vill jag understryka att principprogrammet från år 

2003 tillsammans med ett antal handlingsprogram ersätter partiprogrammet från år 1999 

och att jag endast tagit del av just principprogrammet.
74

  

Då partiprogrammen har hämtats från Expos researchsida har de endast sparats ned i 

form av ett Word - dokument. Då partiprogrammen från hemsidan inte varit numrerade, 

har jag numrerat sidorna från början till slut för att kunna referera till dem så gott det 

går. Det senaste partiprogrammet från 2011 har dock sidnumreringar, så där har 

självfallet dessa använts vid källhänvisningen. I analysen har samtliga partiprogram från 

Expos sida använts, de från år 1989, 1999 och 2003. Dessutom också det nuvarande 

från 2011 som finns att ladda ner från Sverigedemokraternas hemsida. Det finns ännu 

ett partiprogram från 2005 (revidering från 2003) som jag hittat på internet, men någon 

ordentlig ursprungskälla går inte att finna, så av den anledningen har jag avstått från att 

använda mig av det. 

Programmen har granskats genom att se till hur partiet framställer sig själva i olika 

sakfrågor och ideologiska ståndpunkter. Utifrån parti/principprogram jämförs materialet 

med idealtyperna för att se hur paritet förhåller sig till dem. 

Programmen har hämtats från stiftelsen Expos länk till Way Back Machine, en 

amerikansk tjänst som tillhandahåller internetinformation. Expo har sedan 1995 arbetat 

för att granska, informera och kartlägga den organiserade intoleransen i samhället.
75

 

                                                
73 Sverigedemokraternas hemsida, Våra åsikter. 
74 Expos hemsida, Waybackmachine. 
75 Expos hemsida, historia 
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Expo har en direktlänk till Way Back Machines arkiv där Sverigedemokraternas gamla 

hemsida innehållande parti- och principprogram finns publicerad.
76

  

Valet stod till att ta del av de program som fanns publicerade på sidan eftersom de 

ursprungskällorna är tillräckligt tillförlitliga. Ännu ett principprogram från år 2005 

hittades men då ursprungskällan inte fanns tillgänglig uteslöts det. Programmet 

förklarades dessutom också endast vara en revidering av 2003 års program, som jag 

redan valt att använda. Efter kontakt med Expo tillkom information om att de också 

tillhandahöll partiprogram i tryckt format från åren 1994 och 1996, samt 

partiprogrammet från år 2005 som tidigare nämnts. Tanken bakom de utvalda 

programmen var att få en relativt jämn spriding av åren för att få en helomfattande bild 

till om det möjligen kunde skett något förändring i programmen över tid. Att se till 

programmen från åren 1989, 1999, 2003 och 2011 ansågs vara ett bra alternativ. 

 

4.2 METOD 

 

I arbetet skall tre frågor besvaras. Först skall frågorna om populism och 

främlingsfientlighet beskrivas och sättas ihop till två idealtyper med hjälp av den 

tidigare forskning som gjorts där båda begreppen definierats. En idealtyp för ett 

populistiskt parti skapas utifrån hur begreppet definieras likväl som en idealtyp för ett 

främlingsfientligt parti sätts upp efter det begreppets egenskaper.  

Idealtyperna har jag tagit fram för att kunna svara på den tredje frågan, huruvida 

Sverigedemokraterna framställer sig som ett populistiskt, främlingsfientligt parti genom 

att se till deras partiprogram från 1989, 1999 samt principprogrammen från 2003, och 

2011. Då undersöker jag hur Sverigedemokraterna, genom hur de framställer sig själva, 

ser ut i relation till de två framtagna idealtyperna.  

Designen på arbetet är en fallstudie därför att enheten som skall analyseras är partiet 

Sverigedemokraterna i en och samma kontext.
77

 I arbetet beskrivs begreppen och sätts 

ihop till en idealtyp, vilket visar på en beskrivande utformning. Det är en beskrivande 

studie för att jag ska svara på vad som kännetecknar ett populistiskt respektive ett 

främlingsfientligt parti. Den andra delen av arbetet blir också den beskrivande i sin 

utformning därför att jag förvisso med hjälp av de idealtyper jag konstruerat utifrån de 

                                                
76 Expos hemsida, research, frågor om Sverigedemokraternas äldre partiprogram 
77 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oskarsson, H & Wängnerud, L. (2010:121). 
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förklarande begreppen, endast beskriver vilket typ av parti Sverigedemokraterna 

framställer sig som.
78

 

Det grundläggande när man skapar idealtyper är att de inte är en avbild av verkligheten. 

Istället väljs extremer ut av egenskaper som finns i verkligheten, och sammanställs till 

en idealtyp. De är dock inte menade att till fullo stämma överrens med verkligheten. 

Egenskaperna skall istället vara så tydliga att det som ska belysas genom användandet 

av dem kommer fram ordentligt. De skall fungera som en enkel renodling av 

verkligheten. Viktigt att poängtera är att det inte på något sätt handlar om att det som 

ryms hos en idealtyp inte kan stämma överens med verkligheten, det handlar endast om 

att den skall vara så enkel som möjligt att tolka.
79

 Idealtypen skall därför inte alls se 

som ett instrument för att kunna avläsa verkligheten. Genom en idealtyp kan man säga 

att idésystemet omskapas.
80

 En stor fördel med att använda sig utav en idealtyp är att 

det lättare går att få ordning på materialet för studien. När verktygen gjorts, är det 

smidigt att gå igenom materialet som skall undersökas. Det är speciellt lämpligt att 

använda sig av idealtyper då materialet är omfattande och det finns ett behov av att 

kunna dela in det i olika kategorier för att de lättare skall kunnas reda ut.
81

 

 

Eftersom studien bygger på att se hur Sverigedemokraterna passar in på de två 

idealtyperna blir den en idealtypsanalys. Idealtypsnalys kännetecknas av att man 

intresserar sig för att se gradskillnader, för att kunna undersöka egenskaper för den 

aktuella enhet som skall granskas, i detta fall Sverigedemokraterna.
82

 Det som kan vara 

kritiskt med att använda sig av en idealtyp är att den inte gagnar empiriska analyser. 

Fördelen med en idealtyp blir dock att man med en idealtyp byggd på samhällsfenomen 

som är av intresse, gör att kännetecknande drag hos dessa kan fångas in.
83

 För att 

idealtyperna skall anses som möjliga att operationalisera är det viktigt att de innehar 

delar som kan jämföras med verkligheten. En verklighetsrelevans måste därför finnas 

inför den verklighet som den skall ställas i förhållande till.
84

 När kännetecken eller 

egenskaper för idealtyperna valts ut har de, som minst tre forskare berört, valts ut så att 

den specifika egenskapen styrks upp av åtminstone två andra källor.  
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4.3 VAL AV FALL OCH BEGREPP 

 

Valet att studera Sverigedemokraterna känns i dagens läge högst relevant då de varit väl 

omdebatterade angående händelser och yttranden som gjort att justeringar och 

markering från partiet ägt rum. Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet i 

Sverige som anses vara högerpopulistiskt och tillhöra den högerpopulistiska 

partifamiljen.
85

 Därför blir partiet mest relevant och intressant att studera då jag vill 

undersöka det parti i Sverige som bäst kan kopplas ihop och relatera till den typ av 

partier och åsikter, som på den senare tiden vuxit sig starkare runtom i Europa. I den tid 

vi lever, när människor reser och lär sig om andra kulturer, företag handlar och 

samarbetar internationellt, finns även motstånd och rädsla till utvecklingen vilket kan 

identifieras såsom främlingsfientlighet.  

Eftersom att Sverigedemokraterna både ingår i den familjen av högerpopulistiska partier 

som bland annat bottnar i populismen, samt att de har ett främlingsfientligt ursprung 

passar de valda begreppen väl in på partiet Sverigedemokraterna, som jag i denna studie 

valt att undersöka.
86

 Då jag valt att undersöka och definiera populism som begrepp, har 

en idealtyp först konstruerats för populism för att kunna se vad det anses vara och 

innehålla i ett större perspektiv. Jag har även sett till högerpopulism som begrepp för att 

kunna utforska respektive likheter och skillnader. I och med att högerpopulismen i stor 

utsträckning förklaras såsom en form av populism har jag valt att endast hålla mig till 

populism som begrepp. Cas Mudde har dock förklarat att populism inte är jämförbar 

med andra mer klassiska ideologier, men att det ändå kan räknas som en tunn sådan. 

Han har även tolkat populism som en reaktion på vänsterpopulism, en anti- eller icke-

ideologi. Det som kan kritisera mitt val av begrepp kan vara att det möjligen bör 

kombineras med andra helgjutna ideologier eller åsikter för att kunna bli 

framgångsrikt.
87

 Ann- Cathrine Jungar ser problematiken i populism som verktyg, men 

anser att det kan ses som ett komplement till att precisera fenomen eller ett försök till att 

sätta fingret på en del egenskaper som annars kan ses som problematiskt.
88
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4.4 OPERATIONALISERING 

Begreppen för vad som kännetecknar ett parti som kan anses populistiskt och 

främlingsfientligt har sammanställts till två idealtyper som sedan lättare skall kunna 

hjälpa till att besvara frågeställningen om Sverigedemokraterna går att klassa som ett 

populistiskt, främlingsfientligt parti. De fyra parti/principprogrammen ställer jag sedan 

mot de två idealtyperna med tillhörande egenskaper för att se om det på några punkter 

eventuellt kan överrensstämma. Eftersom jag i min frågeställning också vill se om det 

finns en eventuell förändring över tid i dessa framställningar, skall även detta noteras.  

 

5. ANALYS 

 

Nedan följer delar av parti/principprogrammen som kopplas ihop till de olika 

egenskaperna för de två idealtyperna. 

 

5.1 PARTI/PRINCIPPROGRAMMEN 

 

Populistisk idealtyp:  

 Förenklar politik: Det finns inga tillräckligt tydliga beskrivningar som går att 

tolka som att Sverigedemokraterna har enkla lösningar på svåra problem. Det 

finns heller inget som skulle visa på att de anser att de etablerade politikerna 

skulle få politiken att framstå som svårare än den egentligen är. (PP89, 99, 03 & 

11). 

 

 Etablissemangskritik: Man menar att både flykting- och invandringspolitiken är 

vansinnig och klassar den som självmordspolitik. (PP89 sid 2) Den svenska 

byråkratin benämns som kostnadsslukande, ineffektiv och att slösandet med 

skattemedlen har pågått alltför länge.(PP89 sid 3, PP99 sid 2). 

Kriminalpolitiken anses släpphänt och den grövre brottsligheten ses som ett 

tydligt tecken på en misslyckad politik. (PP89 sid 3, PP99 sid 3). 

Det talas om att ”politiska missgrepp” började göras på 60-talet och att de 

allteftersom också förvärrades. En våldsam tillväxt av den offentliga sektorn 

skedde också, och man menar att det som skulle trygga välfärden istället 

undergrävde den.(PP99 sid 2). Det beskrivs att politiker som ansvarat för 

nationen sedan 60-talet inte sett till folkets behov och bästa, vilket bland annat 
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resulterat i splittrade hem, aborter, låg svensk nativitet, hög brottslighet och 

skilsmässor.(PP99 sid 2). Det talas om korruption och mygel inom systemet 

som har lett till att folk tillsatts på poster de inte varit kvalificerade för. 

Yttrandefriheten anses också vara i fara.(PP99 sid 2). Samhällets organisation i 

dagsläget beskrivs som både tungrodd, ineffektiv och att en allomfattande 

förvaltningsreform är nödvändig för att visionerna som partierna har skall kunna 

förverkligas.(PP99 sid 8.) Successivt anser man att landstingen bör avvecklas då 

de överlag varit både överbyråkratiserade, ineffektiva och resursslukande.(PP99 

sid 10).  

Den ”s.k kulturpolitik” som de etablerade partierna bedriver förklaras bidra till 

att skapa människor som både är identitetslösa, rotlös och olyckliga.(PP99 sid 

16). När befolkningspolitiken diskuteras, talas det om att villja hjälpa människor 

på plats genom att prioritera hjälp till självhjälp istället för den ”hittills förda och 

missriktade invandringspolitiken”.(PP99 sid 22). Partiet beskriver negativa 

effekter på medborgarnas rättstrygghet på grund av kriminalvården och 

rättsväsendets ”flum och dalt” som förekommit de senaste 30 åren. Mot Förenta 

Nationerna anser man att Sverige bör agera mer kritiskt och även att hela 

byråkratin kring organisationen bör bli mer effektivt. (PP99 sid 30). 

 

 Föreställningen om ”eliten” vs ”folket”: Det talas om att politiker varken sett 

till folkets bästa eller önskemål, vilket kan tolkas som att politikerna, ”eliten” 

står på ena sidan, och ”folket” på den andra i någon slags opposition.(PP- 89 sid 

2)  

TV- och radiomonopolet gör att informationen ofta är vinklad, och man anser att 

svenska folket inte skall utsättas för någon enkelriktad propaganda eller politisk 

hjärntvätt.(PP89 sid 21) I 1999 års program beskrivs också att svenska folket 

inte skall utsättas för enkelriktad propaganda eller politisk hjärntvätt på grund av 

”osunda ägarkoncentrationer” hos media som leder till att yttrandefriheten 

undergrävs.(PP99 sid 28) Sverigedemokraterna menar att man vill stärka och 

göra sig till tolk för allmänintresset.(PP99 sid 6) Under diskussionen kring abort 

och adoption beskriver partiet sig som ett ”seriöst nationellt parti med det 

svenska folkets bästa för ögonen” (PP99 sid 22) Vilket kan tyda på att man vill 

föra ”folkets” talan, gentemot ”eliten”. De säger att ”makthavarna ignorerar den 

folkliga opinionen” och att de försöker tvinga svenskarna att anpassa sig till det 
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nya ”mångkulturella samhället” med hjälp av lagstiftning. (PP99 sid 21). I 2003 

års program diskuteras demokratin, där man säger att all makt skall utgå från 

folket, (PP03 sid 8) likväl som det görs igen i 2011 års program, och förklarar 

då också att det är den av Sverigedemokraternas principer som är mest central 

(PP11 SID 5)  

 Motstånd till överstatlighet och internationalisering av ekonomin: 

Sverigedemokraterna är emot frihandel och tycker att det är speciellt viktigt att 

import av produkter som likväl kan produceras i Sverige ska begränsas (PP89 

sid 5, PP99 sid 5) för att kunna ”skydda våra egna näringar” (PP89 sid 8).  

Ekonomisk tillväxt anses viktigt, så länge den inte leder till en förminskning av 

det nationella oberoendet. Man talar även för en decentralisering av näringslivet 

och ser positivt till småföretagande.(PP89 sid 8, PP99 sid 10). Det bör också 

finnas ramar kring utländska medborgares ägande av svensk verksamhet, allt för 

att minska risken för att låta utländska intressen styra.(PP89 sid 10). Det talas 

även om att ett överdrivet utlandsberoende måste motverkas.(PP99 sid 10). En 

ansvarslös internationalisering i kombination med en dåligt skött ekonomi 

beskrivs vara det som ligger bakom de stora problem som svenskarna upplevt. 

(PP 99 sid 10). Ansträngningar bör också göras för att kunna behålla 

nyckelindustrier och minimera risken att utländska intressen skall styra i 

Sverige.(PP99 sid 11). Ägarskapet för svenska företag finns det ett intresse för 

att de stannar inom Sverige, likväl som att multinationella företags spelregler 

och  globaliseringen är i behov av att regleras. Med försiktighet och klokhet bör 

också begränsningar inom frihandeln göras.(PP03 sid 9).  

 

En hög självförsörjningsgrad som avser produktionen av livsmedel ses ha både 

ett starkt miljöpolitiskt och strategiskt värde.(PP11 sid 22). 

Sverigedemokraterna förklarar att de vill bevara landets nationella, självständiga 

valuta, men erkänner och respekterar också att Sverige som land är beroende av 

omvärlden. Därför ser partiet att det ligger i landets intresse att inom 

ekonomiska områden samarbeta internationellt, dock på en mellanstatlig nivå. 

Frihandel är man i grunden positivt inställt till, men att undantag måste vara 

möjliga, exempelvis restriktioner gentemot varuimport där produkterna 

exempelvis orsakat lidande hos djur.(PP11 sid 24). 
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Det nämns att Europeiska Unionen vill tvinga fram en ”europeisk förbrödring på 

bekostnad av de enskilda nationernas suveränitet” vilket istället endast anses 

hota den fred som finns inom Europa.(PP99 sid 7). 

 

Sverigedemokraterna menar att det var när internationaliseringsprocessen 

startade och Olof Palme talade om ”internationell solidaritet” och landet 

”öppnades upp” som var tidpunkten för när problemen började. Den 

”internationella solidariteten” anses ha lett till, och kommer att leda till en ännu 

värre och ökad brottslighet, våld och olösliga invandrarproblem.(PP- 89 sid 2). 

Sverigedemokraterna är emot Europeiska Gemenskapen (nu Europeiska 

Unionen) såsom den är formad idag. De anser att landet ger upp viktiga 

nationella värden och att landets självständighet minskas.(PP89 sid 9). Sverige 

bör inte binda sig till avtal som kan leda till nationellt oberoende, vilket görs i 

och med den Europeiska Gemenskapen (Europeiska Unionen).(PP89 sid 22).  

Genom en lugn migration och homogenitet tror Sverigedemokraterna att Sverige 

kan behålla både känslan av ”genuint svenskt ursprung”, samt sin 

självständighet. Därför skall internationalisternas unionsprojekt bekämpas, då 

följden av etniska konflikter och identitetsproblem bildar rasism i mångetniska 

samhällen.(PP99 sid 22).  

Sverigedemokraterna anser att man inte skall vara ansluten till Europeiska 

Unionen då medlemskapet till stor del leder till att länderna tappar möjligheten 

till att bedriva en egen autonom politik. Den Europeiska unionen ses inkräkta på 

på den frihet och oberoende som funnits i flera hundra år, på ett allvarligt 

sätt.(PP99 sid 29). Vid statliga samarbeten vilka är överstatliga i sin utformning, 

där en politisk union innehar en konstitution som medlemsländerna står under, 

anses den kränka den nationalistiska principen. Det förklaras utifrån att ”varje 

folk bäst känner sina egna intressen” och att obalanserade maktförhållanden inte 

sällan är resultatet av olikheter mellan länderna.(PP03 sid 5).  

I 2011 års program är Sverigedemokraterna starkt skeptiska till överstatlighet. 

Skepsises innefattar bildandet av en union som står över medlemsländerna där 

risken att obalanserade maktförhållanden uppstår på grund av ländernas 

olikheter. Anledningen till tron på suveränitetsprincipen är att folket själva 

lättast kan värna om sina egna intressen.(PP11 sid 32).  
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Sverigedemokraterna anser att det skall vara möjligt för Sverige att delta i 

internationella insatser som är fredsbevarande i sin form, dock med 

förutsättningen att den är sanktionerad av Förenta Nationerna.(PP11 sid 29).  

 

Främlingsfientlig idealtyp: 

 Misstro/hat mot främmande/utländska personer eller en slags attityd mot ”det 

utländska”: Flykting- och invandringspolitiken beskrivs bidra till det 

mångetiska och mångkulturella samhället som Sverige håller på att få. Det vill 

motverkas så att man inte riskerar att förlora kontrollen över landet. Den svenska 

homogena sammansättningen ses som något positivt, då det varit en stor tillgång 

för Sverige.(PP89 sid 16). Det utländska kommersiella utbudet på TV vill man 

skall ersättas av inhemska program.(PP89 sid 21). I 1999 års program tas frågan 

också upp. Där nämns att det utländska kommersiella utbudet i ”betydande 

utsträckning” ska ersättas av det som är inhemskt producerat.(PP99 sid 28). 

Religionsfriheten anses vara en självklarhet, dock får det inte finnas några 

moskéer i landet. Islam förklaras ha politiska och sociala ambitioner, likväl som 

att det är en religiös strömning vilken man inte anser önskvärd.(PP99 sid 8).  

I förskolan menas att ”kulturimpulser av vilka osunda levnadsideal och allmän 

destruktivitet följer” i den mån det är möjligt, tas bort från barnen och att de 

”måste få känna stolthet över att vara svenskar”.(PP99 sid 14). 

Sverigedemokraterna säger sig inte motsätta invandring. De förklarar dock, att 

den måste vara av en karaktär och på en sådan nivå att den inte hotar den 

nationella identiteten, eller landets trygghet och välfärd.(PP11 sid 17).                 

I programmet från år 2011 säger partiet att religionsfriheten är att ses som en 

”naturlig del av det demokratiska samhället”. Trots den inställningen, beskrivs 

ändå islam och speciellt de starka fundamentalistiska och politiska grenar, som  

speciellt svåra att ”harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska 

kulturen”. Av den anledningen anser partiet att det inflytande som islam har ska 

motverkas, samt att en stark begränsning av invandring från de länder där 

fundamentalism finns bör ske.(PP11 sid 21). 
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 Identitet/ ”vi och dem”: För att skapa sig en nationell identitet anser 

Sverigedemokraterna att människor bör leva där de har möjlighet till det. Det 

görs lättast av européer som kulturellt och etniskt kan smälta in. Liknande 

beskrivning görs i 1999 års program där det som också tidigare sägs, ”människor 

bör leva där de har en chans att skapa sig en nationell identitet”. Hjälp till 

flyktingar skall därför ges i dess egna, eller i annat likartat land.( (PP89 sid 17, 

PP99 sid 22) Flyktingar och invandrare som tas in i Sverige bör av den 

anledningen till största del komma från Europa. En vilja om att ”vända på 

invandrarströmmen” genom både återflytting och begränsad invandring nämns 

också. Dock skall ”tillfällig transistering” kunna ges till en del flyktingar som 

kommer utanför Europa och riskerar livet i hemlandet, eller nte har ett annat 

närbesläktat land till sitt egna att istället kunna fly till.(PP89 sid 17). 

 

I 1999 års program läggs också vikt på skillnaden mellan europeisk och 

utomeuropeisk bakgrund. Partiet förklarar att de som är bosatta närmre 

geografiskt (Europeiska länder) också står svenskarna närmre, och därav kan 

neutraliseras lättare. Inomeuropeisk invandring förklaras också oftast ”anta mer 

naturliga proportioner”.(PP99 sid 21). Stora, nyligen inflyttade 

befolkningsgrupper från ”tredje värden” beskrivs som ”helt alienerade från det 

svenska samhället”. Svåra, sociala spänningar i samhället beskrivs ha 

uppkommit på grund av att den rådande arbetslösheten gjort att man inte har 

kunnat integrera de här människorna. Därför föreslås, (i likhet med 1989 års 

program) återflyttning av invandrare som inte är i behov av något skydd.(PP99 

sid 21-22). Värderingar och normer som anses grundläggande beskrivs vara en 

viktig faktor för att människans identitet och att denne skall känna sig trygg. 

Gemenskap förklaras vara något som alla är beroende av, men också människor  

man kan identifiera sig i, och liknar en själv. Först och främst är det nationen 

och familjen som kan bidra till detta.(PP03 sid 1). Enligt den nationalistiska 

principen anser man att varje folk har rätt till självbestämmande kring sin egen 

identitet och frihet till sitt eget land.(PP03 sid 5).  

Den viktigaste politiska målsättningen för Sverigedemokraterna är att försvara 

den svenska identiteten. Den identiteten anses på ett allvarligt sätt vara hotad av 

de senaste årtiondenas massinvandring.(PP99 sid 21). Partiet beskriver att de 

vill ”återskapa Sverige som en svensk nation”, både kulturellt och etniskt där 
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svenskarnas intressen skall ses till i första hand. Som svensk menar man, är den 

person som av andra svenska personer uppfattas som just, svensk.(PP99 sid 21).  

Det talas om den ovärderliga tillgång som Sveriges homogena 

befolkningssammansättning bidragit till, vilket är anledningen till att de vill ha 

en ”starkt reglerad invandringspolitik”. Dock gäller undantag för demokratiska 

oppositionspolitiker som kommer från diktaturer, likväl som för gäststudenter 

och gästforskare som kan beviljas tillfälliga uppehållstillstånd.(PP99 sid 21). 

Övergripande mål med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett samhälle 

som är välmående. En av förutsättningarna till att göra det är att det finns en 

stark gemensam identitet, småskalighet, grundläggande social rättvisa samt en 

fungerande rättstat (PP03 sid 2).  

En gemensamma identiteten är den viktigaste faktorn i ett solidariskt, tryggt och 

harmoniskt samhälle, och denna gemensamma identitet utgår från en hög grad 

av kulturell och etnisk likhet.(PP03 sid 2). ”Sverige är svenskarnas land” anser 

man,  men förklarar att det inte betyder att svenskar på något sätt skulle vara 

bättre än andra. Endast det faktum att det är i Sverige ”vi har en absolut rätt att 

verka och kan utveckla vår egen särart och identitet”.(PP03 sid 6). Välståndet 

och framstegen i Sverige är folkets verk och det finns ett ansvar att förvalta det, 

”låt Sverige förbli Sverige”.(PP03 sid 8). 

Demokrati och folkstyre kan vara problematiskt när det bor flera folk i en stat, 

därför anses det som ligger till grund för en fungerande och stark demokrati vara 

en gemensam kulturell och nationell identitet bland befolkningen.(PP11 sid 5).   

Ett minimum av religiösa, språkliga och kulturella skillnader, tillsammans med 

en stark nationell identitet anser partiet vara det som påverkar samhällets 

stabilitet, sammanhållning och trygghet på ett positivt sätt.(PP11 sid 7).  

De förklarar också att det enskilt viktigaste verktyget för att ”bejaka den 

gemensamma identiteten” är nationalism.(PP11 sid 10).  

Assimilering ses som eftersträvansvärt likväl som komplicerat, man menar att ju 

mer en invandrares kultur och ursprungliga identitet skiljer från den svenska 

nationens, och beroende på hur stor invandrargruppen är, desto svårare har de att 

assimilera sig. På grund av det, vill Sverigedemokraterna ha en ”långsiktigt 

ansvarstagande och begränsad invandring”. Så många som möjligt av statens 

medborgare skall också inneha svensk identitet då det anses bäst för samhället. 

Motsatsen är dock inte ett problem, så länge gruppen utan svensk identitet 
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accepterar normer, lagar, traditioner och är begränsad.(PP11 sid 12). Det 

beskrivs även att det för Sverigedemokraterna är betydelsefullt att i framtiden 

bevara regionala och lokala identiteter som har en stark förankring i historien. 

(PP11 sid 22). 

 

 Fara mot kultur och nation/Rädsla för förlust av tradition och normer: 

Flykting- och invandrarpolitiken kommer leda till ”den länge enade svenska 

nationens sönderfall” och ett fungerande ”flerspråkigt och mångkulturellt 

samhälle” anses vara en bedräglig utopi.(PP89 sid 2). Partiet nämner att en 

kulturellt och etniskt homogen nation har bättre chans till en demokratiskt 

fredlig utveckling än vad en nation med mångkultur skulle ha.(PP89 sid 4, PP99 

sid 4). Av erfarenhet vet man att den nationella samhörigheten stärks av 

gemensamma rötter och att det medverkar till rättvisa och stabilitet.(PP99 sid 4). 

Hoten som finns mot både miljön, demokratin och ”våra nationella intressen” 

kräver både vaksamhet och uppmärksamhet.(PP89 sid 7). Sverigedemokraterna 

menar att ”det är en ansvarsfull statslednings främsta uppgift att slå vakt, och 

värna om sitt eget folks kultur och inhemska traditioner”.(PP99 sid 4).              

En ansvarslös invandringspolitik med syftet att skapa ett ”mångkulturellt 

samhälle” har lett till att nya etniska minoriteter etablerat sig, och fört med sig 

ökade samhällsproblem.(PP99 sid 21). Anledningen till att Sverigedemokraterna 

bildades var att det fanns ett motstånd mot den invandringspolitik som fördes, 

den beskrivs som ett ”hot mot vårt land, såväl ekonomiskt som socialt”.(PP03 

sid 1). 

Att förena olika kulturer med varandra beskrivs som ”mer eller mindre 

komplicerat” och att det emellanåt blir speciellt svårt då de grundläggande 

värdesystemen i kulturerna krockar. Den här typen av kulturkrockar bör därför 

avstyras, som en del i strävan om att konflikter bör undvikas.(PP03 sid 1-2). 

Kulturella impulser kan absolut upptas utav den svenska, men det anser man bör 

ske successivt, frivilligt och organiskt. Om dessa impulser dock inte anpassas, 

och av grupper eller makthavare som inte ser sig som svenska, planteras in i 

samhället ser man det istället som kulturimperialism. Vid sidan om detta är det 

också viktigt att bevara själva kärnan i den svenska kulturen och värna om det 

kulturarv som finns (PP11 sid 14, 15).  
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Sverigedemokraterna förklarar att deras politik är grundat på den nationalistiska 

principen som bygger på ”principen om en stat, en nation” där de 

befolkningsmässiga gränserna skall stämma överrens med statens territoriella 

gränser. Befolkningen i ett sådant samhälle är vid ideala fall homogen, men 

principen kan omöjligt praktiseras till fullo på grund av de omständigheterna 

som råder i Sverige, likväl som i omvärlden. Partiet förklarar att instabilitet och 

konflikter uppstår, bland annat genom kränkningar av den nationalistiska 

principen.(PP03 sid 2). I 2011 års program under rubriken 

”Sverigedemokraterna och nationalismen” förklaras att man står bakom de 

grundläggande nationalistiska principerna, men poängterar att deras definiering 

av nationalismen innehåller fler delar än principens. Avstånd tas också från den 

nationalism som i grunden är odemokratisk och menar att partiets nationalism är 

öppen för alla och inte är rasistisk.(PP11 sid 10). 

 Kulturell mångfald förklaras vara av yttersta vikt att skydda, och att stater med 

flera framstående kulturer tenderar att utvecklas så till en grad att kulturerna 

blandas ut vilket leder till att identiteter i mångt och mycket tillintetgörs. De 

mest allvarliga hoten mot den nationalistiska principen menas vara 

överstatlighet, invandring och imperialism.(PP03 sid 3).  

Fortsättningsvis förklaras det uttalade målet om skapandet av ett pluralistiskt 

samhälle, ha lett till ett ”allvarligt hot mot den svenska nationen och dess 

homogena sammansättning”. Att en sådan politik utgör en ”elakartad kränkning” 

av den nationalistiska principen sägs det inte vara någon tvekan om. Dock 

poängteras att invandring ändå är möjlig, men att nivån inte får göra att 

befolkningssammansättningen förändras och leder till att ”etniska enklaver 

uppstår”.(PP03 sid 4-5). Om detta trots allt sker, föreslås två lösningar i form av 

återvandring eller assimilering.(PP03 sid 5). Politikens viktigaste uppgift är 

både försöka upprätthålla, skapa, och stödja lagar, normer, miljöer, moral, 

beteenden, sedvänjor, gemenskaper samt traditioner. Alla förklaras underlätta 

för individen att se till de konstruktiva och goda sidorna hos sig själv.(PP11 sid 

8). Skilda kulturer som finns är ”mänsklighetens gemensamma arv och bör 

erkännas och skyddas till allas gagn”.(PP11 sid 15).  

Den svenska kulturens utveckling ska främjas, och det rika kulturarv som finns 

får inte gå förlorat, då den idag är hotad av bland annat den utomeuropeiska 

invandringen och den ”kommersiella, USA-influerade ”skräpkulturen”.(PP89 
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sid 14, PP99 sid 17). Styrkan ligger i mångfalden av identiteter och nationella 

arv, men den är hotad då det finns tankar om att skapa en ”artificiell europeisk 

identitet”.(PP99 sid 7). Gamla fornnordiska och svenska ord som försvunnit i 

det svenska språket vill man ska återinföras i samband med undervisningen. 

Statyer och målningar som beskriver svensk historia skall också finnas på olika 

offentliga platser, samt bör nationaldagen bli en helgdag. Partiet beskriver också 

att ”kulturella skillnader beroende av rastillhörighet är försvinnande små och 

påverkar inte Sverigedemokraternas analysgrunder”.(PP99 sid 17). 

Internationalisering och globalisering har framkallat allvarliga hot mot 

kulturerna. De förklarar att det kan vara till fördel att idéer och erfarenheter 

utbyts, men att det endast skall ske på frivilliga grunder, och inte vara påtvingat 

.(PP03 sid 6). I 2011 års program säger de sig vara positiva till både 

kulturimpulser, erfarenheter och idéer över nationsgränserna men att de måste 

ske på jämlik och frivillig basis. Samtidigt får det inte på ett allvarligt sätt 

riskera att utgöra ett hot mot den nationella identiteten. Om det skulle vara 

påtvingat, menar man att det i sådant fall skulle ses som kulturimperialism. 

(PP11 sid 32). 

Sverigedemokraterna säger sig vara starka motståndare till mångkulturalismen 

både som samhällssystem och som politisk idé just för att man anser att kulturen 

betyder mycket för nationens och samhällets fortlevnad. Vare sig det slutliga 

målet med mångkulturen är att olika kulturer skall upplösas och bilda en helt ny 

kultur,eller ett kulturellt skilt samhälle, skulle samhällsklimatet försämras och 

leda till ett ökande av motsättningar, rotlöshet, segregation, otrygghet och en 

minskad välfärd. De förklarar dock att ett samhälle inte automatiskt klassas som 

mångkulturellt för att utländska impulser och invandrare förekommer. Som 

alternativ ser man att invandrare ska ”ta seden dit de kommer” och över en 

längre tid, istället överge sina tidigare identiteter och kulturer och ”bli en del av 

den svenska nationen”.(PP11 sid 16).   

 

 Kamp om resurser: U-hjälpen ”slukar miljarder” och menar att delar av de 

pengarna istället, bland annat skulle användas till de svenskar som har det sämst 

ställt, bättre skolor och sjukvård samt åt barnfamiljer med låga inkomster.(PP89 

sid 3, PP99 sid 3). Sverigedemokraterna anser att skattemedlen alltid i första 

hand skall användas till svenskarnas behov (PP89 sid 10, PP99 sid 12) och att 
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slöseriet med dem har ”tillåtits pågå alltför länge”.(PP99 sid 3). För att 

medborgarna fortsättningsvis vill bidra till det allämna, är det av vikt att de 

”gemensamma ekonomiska resurserna i första hand används till inhemska 

behov”.(PP03 sid 10). Den nationalistiska ideologin tas upp, men förklaras vara 

”löst definierad”, och i  en ”nedskalad form” bland annat innebär att nationens 

intressen skall ses till i första hand.(PP11 sid 10). Det skrivs att invandringen i 

flera fall varit positiv, men att den ”sammanlagda nettoeffekten” av 

massinvandring från länder långt bort, både socialt och ekonomiskt varit starkt 

negativ.(PP11 sid 17). Den nationella sammanhållningen är viktig för att på 

långt sikt ”slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten”. En gemensam 

identitet som grund måste finnas för att de som har mer ska vilja dela med sig 

till de som inte har lika mycket. Av denna anledning menar partiet att det finns 

en motsättning mellan just välfärd och mångkulturalism.(PP11 sid 27). Den 

svenska utrikespolitiken skall vara självständig, och först och främst värna om 

svenska intressen samt demokratiska fri och rättigheter världen över. (PP11 sid 

32).  

5.2 SLUTSATSER 

 

Genomgången av parti/principprogrammen sett från de olika egenskaperna hos 

idealtyperna visar både att det finns kopplingar mellan vissa av dem, och i andra, inte 

alls. De två första frågorna om kännetecken för populism och främlingsfientlighet 

besvarades i och med egenskaperna hos idealtyperna. Med hjälp av de båda skall fråga 

tre besvaras. Denna lyder alltså: 

 Framställer sig Sverigedemokraterna som ett populistiskt och/eller 

främlingsfientligt parti, och har partiets bild av sig själv ändrats över tid? 

Gemensamt för alla fyra programmen är att egenskapen om förenklandet av politiken 

helt uteblir. Inga tydliga tecken har hittats på att de skulle beskriva enkla lösningar till 

svåra problem.  

1989 års program visar tydliga tecken på populistiska tendenser i form utav egenskapen 

om motståndet till överstatlighet och internationalisering av ekonomin, likväl som en 

viss etablissemangskritik och beskrivningar om ”folket”. Ifråga om främlingsfientlighet, 

finns tecken på misstro/ hat/attityd gentemot ”det utländska” samtidigt som egenskapen 

kring identiteten/vi/dem likväl som egenskapen fara mot kultur/nation och rädsla för 
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förlust av tradition och normer synliggörs. Kampen om resurser går det också att hitta 

tecken för.  

I 1999 års program tar de populistiska egenskaperna etablissemangskritik och synen på 

eliten/folket större plats än tidigare, dock är motståndet till överstatlighet och 

internationaliseringen av ekonomin ungefär detsamma. Angående de främlingsfientliga 

egenskaperna har misstron och hatet mot det utländska inkluderat motståndet till islam, 

och tanken om identitet/vi/dem tas upp mer än tidigare. Egenskapen om fara mot 

kultur/nation/rädslan för förlust av tradition och normer finns fortfarande kvar i 

liknande uträckning som i tidigare program, likväl som kampen om resurserna.  

2003 års program visar på ett tydligt trendbrott, då de populistiska egenskaperna i 

princip är marginaliserade. Inget tydligt tecken finns för någon form av 

etablissemangskritik och det enda som kan kopplas till synen på eliten/folket är att man 

anser att ”all makt skall utgå från folket”. Ett visst motstånd mot överstatlighet och 

internationaliseringen finns, men inte alls lika tydligt som innan. Tidigare program har 

exempelvis helt tagit motstånd till frihandel, medan det nu istället talas om att 

begränsningar inom frihandeln bör göras.  

Till skillnad från de populistiska egenskaperna som minskat betydligt i omfattning, ses 

istället en stor skillnad hos de beskrivningar som kopplats ihop med de 

främlingsfientliga egenskaperna, då främst identitet/vi/dem samt fara mot 

kultur/nation/rädsla för förlust av tradition och normer, som det fokuseras mycket mer 

på, och tar upp mycket mer utrymme än tidigare. Kamp om resurser nämns, men har 

minskat sedan innan. 

Minskningen av tecken som visar på de populistiska egenskaperna syns också i 2011 års 

program då etablissemangskritiken inte går att finna alls, medan tanken om eliten/folket 

endast nämns i form av att man menar att den centrala principen likväl som i 2003 års 

program skall utgå från folket. Dock är inte det någon uppseendeväckande syn att se på 

folket. Hos motståndet till överstatligheten och internationaliseringen av ekonomin kan 

man dock se en tydlig förändring i och med frihandeln, som partiet säger sig i grunden 

vara positivt inställda till, men att restriktioner måste vara möjliga.  

För att se till de främlingsfientliga egenskaperna, kan man se att misstro/hat och 

attityden mot ”det utländska” återigen finns med, efter att försvunnit i och med 2003 års 

program. Liksom i programmet från 2003 tar egenskaperna identitet/vi/dem och fara 

mot kultur/nation/rädsla för förlust av tradition och normer upp stort utrymme. Kamp 

om resurserna berörs också åter igen. 
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6. DISKUSSION 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte alltför sällan är övermäktigt att sätta 

en etikett, definiera, eller rama in begrepp, såväl som politiska partier. Det finns inget 

rakt svar på hur Sverigedemokraterna framställer sig själva, men enligt undersökningen, 

finns egenskaper som kopplas ihop både till de populistiska och främlingsfientliga.  

2003 års program är inte lika allomfattande som de andra i studien, dock kan det ses 

som ett resultat i sig då fokus istället lagts på en ändrad utformning.  

Resultatet visar att partiet i stora drag blivit mindre populistiska och mer 

främlingsfientliga allteftersom. En förändring i partiets framställning har skett, och 

utifrån studien leder det till slutsatsen att Sverigedemokraterna inte längre är lika 

populitiskt, men alltjämt ett främlingsfientligt parti. För att knyta tillbaka till det 

ursprungliga forskningsproblemet och Jimmie Åkessons ord om att partiet inte har 

utrymme för bland annat rasister, likväl som att de sorgliga händelserna inte skall utge 

bilden av hur partiet uppfattas av väljarna, leder det till antagandet att den bilden 

faktiskt stämmer.  

Då Sverigedemokraterna i undersökningen innehar många av de främlingsfientliga 

egenskaperna hos idealtypen, dras slutsatsen att det finns en koppling mellan 

händelserna, hur partiet kännetecknas, och med hur partiet framställer sig själva.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att jämföra de olika ”brännpunkterna” 

mer, såsom kultur, religion, invandring, och se hur de ställer sig till det. Ett annat 

alternativ är också att välja ut delar ur Sverigedemokraternas program och istället för att 

ställa dem mot idealtyper, jämföra med andra partiers program, exempelvis i fråga om 

fokus på identitet och nation. 
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