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Abstract 
The Sweden Democrats has become the third largest party in Sweden after the 

parliamentary elections in 2014. Ever since the party was founded in 1988, debates 

regarding the party’s policy has been of great interests but also the party’s ideological 

affiliation whether to classify it as a populist radical right party or not. Furthermore, 

many scientists have arrived at the conclusion that the Sweden Democrats should be 

seen as a populist radical right party. This conclusion makes it interesting to further 

investigate what ideological affilitation the party should identify itself with since the 

party itself argues to be a social conservative party with a nationalist ethos. With this in 

mind, the purpose of this study is to examine if the party has populist radical right 

fundamentals in its recent policy program through the use of the method idea analysis 

and through the use of creating an ideal type of the theory populist radical right. In 

addition, it has thus been possible to confirm or to deny the Sweden Democrats as a 

populist radical right party. The result of this thesis has shown that the policy program 

does consist of populist radical right elements. Hence, it has been concluded that the 

Sweden Democrats should be categorized as a populist radical right party. 
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1 Vad är Sverigedemokraterna för ett parti? 
 
Rasism och främlingsfientlighet är inget nytt fenomen inom Europas historia. Från ett historiskt 

perspektiv har Europa erfarit ett arv av kolonialism, fascism och nazism som enligt journalisten 

Håkan A. Bengtsson tycks regelbundet återuppväckas, speciellt i tider av ekonomisk och social 

instabilitet (Bengtsson, 2009:43-44). Sociologen Jens Rydgren menar att en ny partifamilj i 

Västeuropa har under de senaste 30 åren vuxit fram vid namn RHP dvs. radikala högerpopulistiska 

partier (Rydgren, 2005:7). Enligt professorn Cas Mudde är RHP-familjen den enda nya partifamilj 

som har lyckats upprätthålla sig inom den politiska sfären och därmed blivit den enda nya 

framgångsrika partifamiljen i Europa (Mudde, 2007:1). Dessa partier har rötter i bl.a. den 

utomparlamentariska högerextremismen, nationalismen och även i populistiska proteströrelser 

gentemot globalisering, integration och EU:s fördjupade politiska union (Rydgren, 2005:12, 

Bengtsson, 2009:48). Anna-Lena Lodenius, Bengtsson och Rydgren argumenterar vidare att partier 

såsom Front National i Frankrike, österrikiska Frihetspartiet, Dansk Folkeparti och norska 

Framstegspartiet tillhör RHP-familjen. Vidare har argumentationer lyfts att även 

Sverigedemokraterna (SD) tillhör denna partifamilj, vilket belyser en undran eftersom SD betraktar 

sig vara ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn (Lodenius i Bengtsson, 2009:36, 

48, Rydgren, 2005:8, Sverigedemokraterna, 2015).   

 

SD har på senare tid etablerats och fått ett ökande väljarstöd, vilket påvisas efter riksdagsvalet år 

2010 när det kom in i riksdagen för första gången med sina 5.7 procent av väljarsympatierna 

(Valmyndigheten, 2010). Efter riksdagsvalet år 2014 ökade SD:s väljarstöd till 12.86 procent vilket 

resulterade i att partiet kom att bli det tredje största partiet i Sverige (Valmyndigheten, 2014, 

Svensson, 2014). Problematiken som har infunnit sig är SD:s omstridda bakgrund som ifrågasätter 

partiets demokratiska tillförlitlighet på grund av dess ständiga föränderlighet. Forskare som har 

analyserat SD är oense om vilken ideologi partiet kan refereras till (Hellström, 2010:25-26). SD har 

bland annat kategoriserats som antingen nyfascistiskt, nationalsocialistiskt, nationalistiskt eller ett 

högerpopulistiskt parti samtidigt som partiet självt betraktar sig vara socialkonservativt med en 

nationalistisk grundsyn, som nämnts ovan (Sverigedemokraterna, 2015). Intresset faller därmed på 

SD:s ideologiska utgångspunkt. 

 

SD som helhet är således svårdefinierat eftersom man finner att dess politiska partiprogram inte är 

konstant utan snarare varierar i försök om att upprätthålla sin position inom den svenska politiska 

sfären. Som Larsson och Ekman argumenterar har SD ett synligt och ett dolt program vilket 
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gestaltar sig i partiets engagemang bakom stängda dörrar och den verklighetsbild de presenterar i 

sitt partiprogram. Trots SD:s utsagda definition om dess ideologi kan partiets kontroversiella 

bakgrund ifrågasätta dess ideologiska ståndpunkt (Larsson & Ekman, 2001:12-15). Med den här 

informationen samlad blir det angeläget att konkretisera vilken ideologi partiet står närmast 

eftersom det tydligt visar att det finns en förvirring närvarande. Vad är Sverigedemokraterna för ett  

parti?  

 

Partiets tillträde i riksdagen har resulterat i att SD har fått ett större inflytande inom den svenska 

politiken. Dess inflytande påverkar inte bara den enskilda individen men också internationella 

samarbeten med exempelvis EU. Från ett utomvetenskapligt perspektiv kan man se att den 

motstridighet som har skapats har blivit problematisk eftersom väljarsympatierna kanske inte är 

medvetna om vilket parti de egentligen har röstat på. Därmed blir det av ytterst vikt att kategorisera 

partiet och klargöra vad SD egentligen är för parti och vad den står för. Av den orsaken kommer 

den här studien att studera om partiet har utmärkande egenskaper med radikal högerpopulism eller 

inte. Valet av radikal högerpopulism beror främst på att SD har av flera forskare kategoriserats som 

ett RHP-parti. Från ett inomvetenskapligt perspektiv blir det aktuellt att studera om SD har inslag av 

radikal högerpopulism eller inte, speciellt när RHP-familjen har intagit en allt större roll på den 

internationella arenan. Förhoppningsvis kan den här studien bidra med en djupare kunskap om SD 

som har missats i tidigare forskning och därefter antingen bekräfta eller utmana tidigare forskning 

om SD och dess ideologiska tillhörighet.   

 

1.1 Sverigedemokraternas historiska bakgrund 
 
I samband med andra världskrigets slut år 1945 besegrades fascismen och nazismen i Europa. Dock 

fortlevde en handfull fascistiska och nazistiska veteraner som vidmakthöll sina fasta ideologiska 

ståndpunkter. En av dessa var ledaren av Nysvenska Rörelsen vid namn Per Engdahl som år 1979 

stipulerade att den gamla rasbiologin nu var inaktuell och istället borde ersättas av kulturella 

differenser med fokus på invandrare (Larsson & Ekman, 2001:49). Per Engdahls argumentation 

medförde en ny politisk rörelse, Bevara Sverige Svenskt (BSS), med bl.a. grundarna Leif Zeilon, 

Niels Mandell, Sven Davidsson och Christopher Jolin. Den antisemitism den lilla 

kampanjorganisationen hade som utgångspunkt ansåg sig vara i senare skeden oförmögen i den 

svenska politiken. Det resulterade i ett försök om att skapa ett politiskt parti vid namn 

Sverigepartiet, dvs. ett nationalistiskt parti kritisk mot invandring. Sverigepartiet upplöstes dock 

efter interna stridigheter som sedan resulterade i formandet av ett helt nytt parti vid namn 

Sverigedemokraterna (SD) år 1988 (Ekman & Poohl, 2010:74, Larsson & Ekman, 2001:55-56, 108, 
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Jungar & Jupskås, 2014:221). Ekman och Poohl argumenterar att de sju grundarna för SD som 

bestod av samtliga personer Leif Zeilon, Sven Davidsson, Jerker Magnusson, Lars Ljung, Johan 

Rinderheim, Johnny Bergh och Ulf Ranshede har bakgrund i både BSS-falangen och i 

Sverigepartiet. Ursprungsidén var att bilda ett helt nytt parti eftersom BSS och Sverigepartiet i deras 

slutskede resulterade i en ogenomskådlig komplexitet som inte kunde räddas. Det behövdes 

följaktligen ett nytt partiprogram, nya stadgar och en ny styrelse för att förmå etablissemanget 

(Larsson & Ekman, 2001:107-109).  

   

Efter det första årsmötet år 1989 fick SD sin första partiledare vid namn Anders Klarström med sin 

politiska bakgrund i den Nordiska Rikspartiets (NRP) så kallade Riksaktionsgruppen (RAG), som 

främst bestod av skinnskallar. Hans politiska engagemang i RAG ledde till ett flertal gripanden och 

ett flertal åtal för olaga hot, skadegörelser och stöld (Larsson & Ekman, 2001:114,126, Lodenius i 

Bengtsson, 2009:15). Klarströms första partistyrelse bestod av partirepresentanter som i deras 

tidigare aktiviteter inom den politiska sfären visar ett tydligt mönster av kriminalitet, 

främlingsfientliga engagemang, skinnskallekretsar samt nazikopplingar. Exempelvis hade Ulf 

Ranshede tillsammans med en grupp skinnskallar åtalats för grov misshandel mot en 14-årig 

invandrarpojke och därmed tvingats hoppa av. Även skinnskallen Johnny Bergh försvann redan 

efter några månader och emellertid var det endast Niklas Krantz (som tidigare var aktiv moderat) en 

av de få utan ett brottsregister. Dock lämnade han SD efter att ha påträffat partiets förhöjda 

brottsstatistik och har sedan dess inte haft ett samröre med partiet (Larsson & Ekman, 2001:109, 

126-127). 

 

Anna-Lena Lodenius ifrågasätter i boken Högerpopulismen: En antologi om Sverigedemokraterna 

(2009) om SD är samma parti som det var när det startade år 1988 (Lodenius i Bengtsson, 2009:14). 

Vidare argumenterar Lodenius att den frågan kan besvaras med både ett ja och ett nej. Hon menar 

att Sverigedemokraterna följer en röd tråd gällande partiets framväxt men att det var efter att Mikael 

Jansson, före detta ledamot i Centerpartiet, avlöste Anders Klarström som partiledare år 1995 som 

SD började ta form som ett seriöst demokratiskt nationellt riksdagsparti och som därmed kan 

relateras till dagens SD (Lodenius i Bengtsson, 2009:16).   

 

Under samma år som partiet etablerades ställde det upp till riksdagsval som endast gav ett resultat 

på ca 1100 röster. Tre år senare erhöll partiet mandat i två olika kommuner i södra Sverige och efter 

tio år utformades ett nytt partiprogram som resulterade i att partiet kom att bli det största partiet 

utanför riksdagen år 2002 med sina 76 300 röster (Ekman & Poohl, 2010:130). År 2005 tillträdde 

Jimmie Åkesson som SD:s partiledare och fortsatte på det spår som Mikael Jansson påbörjade i 
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hopp om att vinna ett högre väljarstöd och för att milda partiets kopplingar till nazismen. Enligt 

Lodenius försökte man medialt inför riksdagsvalet år 2006 begränsa SD:s tillgång till allmänheten 

genom mindre publicitet om partiet. Trots detta fick SD 2,9 procent av väljarrösterna och även om 

partiet inte klarade 4-procentspärren innebar det ändå en ökning som resulterade i 280 kommunala 

mandat (Lodenius i Bengtsson, 2009: 17). Därefter har partiet etablerats och erhållit en stark 

position inom den svenska politiska sfären och år 2010 blev det ett riksdagsparti med sina 5,7 

procent (Valmyndigheten, 2010).  

 

Från en utomstående synvinkel har SD stött på motgångar då partiet ständigt fått kritik på grund av 

dess historiska framväxt från både de etablerade riksdagspartierna men också från media. Även om 

SD i dagsläget är det tredje största partiet i Sverige (Svensson, 2014), är det fortfarande förvirrande 

vad partiet egentligen står för. Dels är det på grund av partiets strategi att kontinuerligt förändra sitt 

partiprogram för att upprätthålla sin position i den politiska sfären men också på grund av 

förvirringen gällande partiets ideologiska tillhörighet (Lodenius i Bengtsson, 2009:23, Rydgren, 

2005:16).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att granska SD:s principprogram och undersöka om partiet har 

inslag av radikal högerpopulism. För att uppfylla syftet görs en noggrann analys av radikal 

högerpopulism och dess huvudsakliga karaktärsdrag. Vidare kommer även SD:s senaste 

principprogram från 2011 att noga analyseras för att kunna belysa om det förekommer radikala 

högerpopulistiska utmärkande egenskaper i partiets principprogram.  

 

Utifrån syftet kommer följande preciserade frågeställning användas för att kunna utforma analysen 

och slutsatsen:   

     
-‐ Är Sverigedemokraterna ett radikalt högerpopulistiskt (RHP) parti? 

Den övergripande frågeställningen kommer att bli besvarad genom att undersöka den underliggande 

preciserade frågeställningen: 

 
-‐ Vilka överensstämmande egenskaper har Sverigedemokraternas principprogram med radikal 

högerpopulism? 
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1.3 Studiens disposition 
 
I kapitel 2, Metod och material, kommer metodologiska överväganden att presenteras men också 

strukturen på den valda metoden idéanalys och dess nackdelar. Vidare kommer även en 

argumentation föras gällande betydelsen av förförståelsen samt reliabiliteten i uppsatsen. Även 

avgränsningen av teori och material kommer att förklaras och avslutningsvis görs en kort 

beskrivning på det valda materialet. 

I kapitel 3, Tidigare forskning, kommer ett antal framträdande författare gällande 

Sverigedemokraternas ideologiska tillhörighet att presenteras.    

I kapitel 4, Teori, beskrivs den valda teorin som delas in i tre olika underrubriker: den populistiska 

ideologin, den radikala högerpopulismens kännetecken och RHP-partiernas strategi. Avslutningsvis 

presenteras även den konstruerade idealtypen som består av ett analysschema i tre delar.      

Kapitel 5, Empirisk analys, består av Sverigedemokraternas principprogram. Vidare är 

resultatredovisningen avsedd att besvara den underliggande frågeställningen: Vilka 

överensstämmande egenskaper har Sverigedemokraternas principprogram med radikal 

högerpopulism? Detta görs genom att jämföra den konstruerade idealtypen med 

Sverigedemokraternas principprogram.  

Kapitel 6, Slutsats, ämnas besvara den övergripande frågeställningen: Är Sverigedemokraterna ett 

radikalt högerpopulistiskt (RHP) parti? genom att utgå från resultatet av analysschemat (idealtypen) 

som har jämförts med Sverigedemokraternas principprogram.   

Kapitel 7 handlar om Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning.  

Kapitel 8, Referenslista, kommer de referenser som har används i den här studien att presenteras.  
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2 Metod och material 
 
I den här sektionen kommer den valda metoden idéanalys att diskuteras och varför den anses vara 

bäst lämpad för den här studien. Vidare kommer även analysverktyget att presenteras och dess 

tillvägagångssätt. Slutligen kommer även studiens avgränsning samt det valda materialet och dess 

validitet och reliabilitet att diskuteras.  

 

2.1 Metod: Idéanalys  
 
Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver metoden idéanalys i boken Textens Mening och 

Makt: Metodbok i Samhällsvetenskaplig Text och Diskursanalys (2014). Idéanalysens 

innebördsaspekt är främst att studera de idéer som uttrycks i texter. I boken Grundbok i idéanalys: 

Det kritiska studiet av politiska texter och idéer (2007) argumenterar Ludvig Beckman att 

idéanalysen används i sammanhang när forskaren har som avsikt att studera och kritiskt granska de 

politiska budskap som framförs i bl.a. riksdagsdebatter och partiprogram (Beckman, 2007:1-2). 

Definitionen av en idé är därmed betydande och anses enligt Bergström och Boréus betraktas som 

en tankekonstruktion om verkligheten och hur man bör agera i den. När dessa idéer slås samman 

kategoriseras de som en ideologi, dvs. en lära om idéer och politiska ståndpunkter (Bergström & 

Boréus, 2014:139-140). Metoden idéanalys har ett antal förgreningar såsom beskrivande-, 

innehållslig- och funktionell idéanalys. Var och en av dessa har sina specifika utgångspunkter och 

den här studien kommer att använda sig av inriktningen innehållslig idéanalys där avsikten är att 

analysera och klarlägga en grupps (dvs. SD) eller en enskild aktörs ideologi. Följaktligen är den här 

uppsatsen en aktörscentrerad idéanalys då tanken är att beskriva och tolka innebörden av SD:s 

senaste principprogram (Bergström & Boréus, 2014:145-146, Beckman, 2007:14, 16-17).  

 

Eftersom syftet med den här uppsatsen ämnar analysera SD:s principprogram och se om det 

förekommer radikala högerpopulistiska inslag (idéer) i partiet, anses en kvalitativ textanalys och 

närmare bestämt en idéanalys bäst lämpad. Enligt Peter Esaiasson et al. i boken Metodpraktikan: 

Konsten att studera Samhälle, Individ och Marknad (2011) är fördelen med en sådan kvalitativ 

metod att man med en noggrann och intensiv läsning av textens delar, helhet och vilken kontext den 

ingår i, kan finna det dolda i texten och därmed dess egentliga innebörd (Esaiasson et al., 

2011:210). Med hjälp av idéanalys som metod och idealtyp som analysverktyg, kan eventuella 

likheter kunna belysas mellan SD:s principprogram och radikal högerpopulism, som på sådant sätt 

kan fullfölja syftet samt besvara den här studiens frågeställning.  
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2.1.1 Analysverktyg – Idealtyp 
 
Beckman menar att det är viktigt att forskaren har klart för sig vilka argument, påståenden eller 

föreställningar i de valda textmaterialen som ska studeras för att kunna finna det man söker efter 

(Beckman, 2007:19-20). Den här studien kommer att utforma en idealtyp som enligt Bergström och 

Boréus anses vara ett verktyg för att konstruera ett idésystem. De anser att en idealtyp fungerar som 

teoretiska glasögon när forskaren ska undersöka det valda materialet (Bergström & Boréus, 

2014:150). Beckman menar att när man konstruerar en idealtyp så tar man fram de huvudsakliga 

idéerna som utmärker den valda ideologin. Till följd kan man sedan placera de politiska budskapen 

som undersöks i förhållande till idealtypen och se hur nära eller hur långt de är ifrån den (Beckman, 

2007:28-29). Med andra ord krävs det en teoretisk referensram för att utveckla en sådan idealtyp. 

Den valda teorin i den här studien, som beskrivs i teorikapitlet, är radikal högerpopulism och det är 

även den teorin som kommer att konstruera ett idésystem med hjälp av dess utmärkande 

egenskaper. Därefter kan man på sådant sätt avgöra om SD:s utsagor kan kategoriseras med radikal 

högerpopulism eller inte (Bergström & Boréus, 2014:150).  

 

2.1.1.1 Operationalisering av radikal högerpopulism genom en renodlad idealtyp 
  
Den renodlade idealtypen görs genom att ta fram de huvudsakliga karaktärsdragen av teorin. De 

variabler som väljs är också de variabler som är relevanta för fenomenet som ska studeras. De valda 

variablerna från teorin, radikal högerpopulism, kommer bland annat att vara syn på demokrati, 

folket, ekonomi, anti-intellektualism som sedan i ett så kallat analysschema kommer jämföras med 

det empiriska materialet, dvs. Sverigedemokraternas principprogram. På sådant sätt kan man sedan 

se om analysenheterna från Sverigedemokraternas principprogram har liknande värden som den 

radikala högerpopulismens variabler. Om så är fallet kan man därefter anta att det empiriska 

materialet har inslag av radikal högerpopulism (Bergström & Boréus, 2014:159-60).  

 

2.1.1.2 Nackdel med idealtyp 
 
Esaiasson et al. argumenterar att det är att föredra att använda sig av två idealtyper, dvs. två polära 

idealtyper. På sådant sätt kan det tydliggöras vilken idealtyp det fenomen man studerar står närmst. 

Med bara en jämförelsepunkt är det svårt att urskilja hur långt eller hur nära fenomenet befinner sig 

med idealtypen (Esaiasson et al, 2012:141). Uppsatsen skulle kunna utvecklas ytterligare genom att 

konstruera en idealtyp som exempelvis socialkonservatism. Men eftersom den här studiens syfte är 

att se om SD har inslag av radikal högerpopulism och inte till vilken grad den har inslag av radikal 

högerpopulism, anser jag att en idealtyp bör räcka. Även studiens krav att följa ramverket gällande 
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uppsatsen tillåtna omfång och den utsatta tidsramen har varit ännu ett skäl till valet av endast en 

idealtyp.  

 

Enligt Bergström och Boréus innebär konstruerandet av endast en idealtyp en mer djupgående och 

tydlig analysmodell som bringar ordning i materialet, vilket därefter underlättar att en tydlig 

komparativ analys kan genomföras mellan idealtypen och det empiriska materialet (Bergström & 

Boréus, 2014:166). Dock kan en alltför utvecklad analysmodell innebära att man påtvingar 

materialet att passa idealtypen istället för att texten själv får tala. Även kan validitetsproblem uppstå 

om idealtypen inte avser att mäta vad den påstår att den mäter (Bergström & Boréus, 2014:40, 167). 

Med den insikten har de variabler som ingår i den här studiens analysmodell såsom bl.a. syn på 

demokrati, folket, ekonomi och anti-intellektualism, strategiskt valts ut. Vidare anses dessa 

relevanta för att besvara den preciserade forskningsfrågan eftersom de valda variablerna är de mest 

grundläggande egenskaperna som beskriver den radikala högerpopulismen.  

 

2.1.2 Förförståelse och reliabilitet  
 
I samband med hermeneutiken är det viktigt att titta på materialet så opartiskt som möjligt. 

Bergström och Boréus menar att ens förförståelse kan påverka resultatet man får fram när man 

studerar en given text (Bergström & Boréus, 2010:31-32). Eftersom diskussionen om 

Sverigedemokraterna är ett omdebatterat och ett vinklat ämne, beroende på vilket perspektiv man 

utgår ifrån, är det därmed viktigt att forskaren är medveten om vilka glasögon denne använder sig 

av. Målet är i och med det att försöka förhålla sig till texten så neutralt som möjligt vilket uppnås 

genom ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt vid bearbetningen av texten. Följaktligen kan 

man på sådant sätt öka intersubjektiviteten; om intersubjektiviteten är god innebär det att andra 

forskare som utför samma forskning av samma fenomen får samma resultat. Om så är fallet, kan 

man anta att reliabiliteten är god och studien därmed tillförlitlig (Bergström & Boréus:42). Fördelen 

med att använda en idealtyp innebär också att tolkningsutrymmet är begränsat eftersom tolkningen 

av texten utgörs från det teoretiska raster, radikal högerpopulism, vilket gör att studien inte påverkas 

allt för mycket av ens förförståelse men också blir reliabiliteten god. 

       

2.2 Material 
 
Gällande den valda teorin kommer teorikapitlet bestå av tre olika författares perspektiv på radikal 

högerpopulism. De tre valda böckerna är Cas Muddes bok Populist Radical Right Parties in Europe 

(2007), Jens Rydgrens bok Från skattemissnöje till etnisk nationalism (2005) samt Håkan A. 

Bengtssons bok Högerpopulismen: En antologi om Sverigedemokraterna (2009). Valet av 
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sekundärmaterialet är främst för att dessa tre författare anses vara tre utmärkande forskare inom 

radikal högerpopulism. Att utgå från deras aspekter kan ge en bredare vy som därefter kan lyfta 

fram de utmärkande egenskaperna av teorin, i synnerhet när argumentationen har varit att det inte 

finns identiska RHP-partier och att radikal högerpopulism är svårdefinierat (Bengtsson, 2009:45, 

Mudde, 2007:13). 

 

Då studiens syfte är att studera Sverigedemokraterna kommer det empiriska materialet bestå av 

dess senaste principprogram från år 2011. Eftersom partiet har förändrats med tiden och 

kategoriserats olika av forskare anses valet av en primärkälla lämpligt. Dels då syftet söker besvara 

partiets ideologiska tillhörighet i dagsläget och inte i dess historiska rötter, men också för att mildra 

allt för partiskt material i studiens analys. Det bör dock noteras att detta val görs med avsikt även 

om sekundära källor skulle kunna generera mer information och därefter bekräfta eller förneka 

studiens resultat.  

 

Vidare kan SD:s principprogram förklaras som en politisk skrift i vilket SD tillkännager sina 

ställningstaganden gällande dess tolkning av sin politik. Sådana handlingsmål ses som långsiktiga 

då den politik som presenteras är vad partiet strävar att uppnå i framtiden. Valet av just 

principprogrammet är främst för att den tillhandahåller primär information om vad partiet står för 

och strävar efter. Det ses som fördelaktigt eftersom det kan bidra till en fördjupad kunskap om 

partiet som helhet och vad det förespråkar för politik i dagsläget.  
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3 Tidigare forskning 
 

Det som har skrivits om Sverigedemokraterna har både varit artiklar och böcker med främsta syfte 

att belysa SD:s historiska framväxt och partiets kopplingar till främlingsfientliga och populistiska 

rörelser. En av de framträdande böckerna som har fått stor uppmärksamhet är bland annat Stieg 

Larssons och Mikael Ekmans bok Sverigedemokraterna: Den nationella rörelsen (2001). Boken 

söker att förklara SD:s historiska framväxt som sträcker sig till 1920-talets fascism och nazism. 

Vidare menar författarna att partiets tillvägagångssätt har resulterat i ett avstamp från partiets 

nazistiska och fascistiska stämpel samt från dess föregående brottsbelastade medlemmar. Men trots 

att partiet numera kategoriseras som ett demokratiskt parti, försöker Larsson och Ekman förklara att 

SD endast har skapat en polerad fasad och att partiet egentligen har ett dolt program som partiet 

utför bakom stängda dörrar (Larsson & Ekman, 2001:12-15).   

 

En annan framträdande ikon gällande forskning om Sverigedemokraterna är statsvetaren Anders 

Hellström. I boken Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras 

politik (2010), diskuterar Hellström om debatten gällande SD:s politik. Hellström menar att både 

media och oppositionen har haft svårt att hantera SD:s framgångar och därmed ämnar boken 

undersöka SD:s position i den svenska politiska sfären. Vidare förklarar Hellström att de debatter 

som har varit riktade mot SD har handlat om etik och moral till skillnad från de debatterna om 

riksdagspartier och deras höger- och vänsterorienterade politik (Hellström, 2010:15).  

Avslutningsvis menar han att SD bör betraktas och bemötas som vilket parti som helst trots att SD 

utmanar den svenska föreställningen om att Sverige är ett tolerant land (Hellström, 2010:28-29, 

171). Ett liknande argument har skrivits i boken Ut ur skuggan: En kritisk granskning av 

Sverigedemokraterna (2010) skriven av Mikael Ekman och Daniel Poohl som menar att 

diskussionen om tolerans är ett känsligt ämne i Sverige. Den verklighetsbild det offentliga Sverige 

presenterar gällande multikulturalism och att föreställningen om att Sverige är öppet och tolerant är 

endast en del av den verklighet svenskarna står för. Ekman och Poohl menar att 

Sverigedemokraterna är ett resultat av den delen av verkligheten som kan definieras som intolerant 

(Ekman & Poohl, 2010:12). Därmed analyserar Ekman och Poohl SD:s historia, dess nuvarande 

ideologi samt partiets strategi. 

 

Utöver detta skriver sociologen Jens Rydgren i boken Från skattemissnöje till etnisk nationalism: 

Högerpopulism och parlamentarisk högerextremism i Sverige (2005) om skattepopulism och 

radikal högerpopulism i Sverige från 1980-talet och framåt. Författaren förklarar högerpopulismens 

kronologi och dess mobilisering mot etablissemanget genom att studera sådana rörelsers framväxt 
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samt deras väljarmässiga framgång och bakslag. Slutligen menar Rydgren att Sverigedemokraterna 

borde i dagsläget definieras som ett renodlat RHP-parti eftersom den har rötter i den 

utomparlamentariska högerextremismen (Rydgren, 2005:134). Även Cas Mudde i boken Radical 

Rights Parties (2007) kategoriserar SD som ett RHP-parti. Bokens främsta syfte är att definiera 

RHP-familjen genom att studera koncept och klassificeringar och menar att det finns tjugo begrepp 

som bör användas för att kunna definiera ett parti som ett RHP-parti. Vidare förklaras att beroende 

på vilket parti man utgår ifrån har alla sådana partier med varierad grad inslag av nationalism, 

fascism och populism. Slutligen kategoriserar han partier som har framträdande inslag av radikal 

högerpopulism i Europa och menar att Sverigedemokraterna är ett av de partier som tillhör denna 

partifamilj (Mudde, 2007:307). Ytterligare en bok om högerpopulismen är boken 

Högerpopulismen: En antologi om Sverigedemokraterna (2009) skriven av bl.a. Anna-Lena 

Lodenius och Håkan A. Bengtsson. Boken belyser olika infallsvinklar om högerpopulismen med 

utgångspunkt från både Sverigedemokraterna och dess historiska framväxt samt ursprung men 

också högerpopulismens kännetecken och hur det kommer sig att sådana partier har tagit allt större 

plats i Europa (Bengtsson, 2009:8-9).  

 

3.1 Sammanfattning 
 
Det ovanstående kapitlet, gällande den tidigare forskningen om SD:s differentiella ideologiska 

tillhörighet, har belyst en djupare förståelse för komplexiteten av partiets ideologiska definition. 

Sammanfattningsvis ser man att främlingsfientliga partier har varit närvarande både inom svensk 

men också inom europeisk politik sedan lång tid tillbaka. Den tidigare forskningen har därmed 

bidragit med ny förståelse gällande problematiken av bemötandet av Sverigedemokraterna och dess 

komplexa historiska framväxt, som har resulterat i en förvirring kring partiets ideologiska 

definition. Med dessa böcker som utgångspunkt förväntas den här studien att fylla en lucka gällande 

argumentationen kring att Sverigedemokraterna bör ses som ett renodlat RHP-parti.      
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4 Teori 
 
I den här sektionen klargörs den valda teorins huvudsakliga egenskaper som även kommer att 

konstruera det teoretiska ramverk, närmare bestämt idealtypen. Enligt Bergström och Boréus är det 

viktigt att man har en ingående kännedom om analysverktyget innan man utformar en sådan 

idealtyp (Bergström & Boréus, 2014:151). Här nedan sker därmed en basal undersökning om den 

populistiska ideologins grundvärderingar då den anses vara ett tydligt inslag inom den radikala 

högerpopulismen. Därefter kommer den radikala högerpopulismen och dess strategi att förklaras 

och slutligen skapas ett analysscheman bestående av tre delar som utgör den konstruerade 

idealtypen och som kommer att användas för den empiriska analysen.   

 

4.1 Radikal högerpopulism 
 
4.1.1 Den populistiska ideologin  
 
Rydgren och Bengtsson argumenterar över betydelsen att definiera populism och dess innebörd då 

den är ständigt formbar och växlande (Rydgren, 2005:11, Bengtsson, 2009:46). Den populistiska 

ideologin präglas av en fientlighet gentemot representativ demokrati. Dock anses den inte vara 

antidemokratisk då den definieras att representera en majoritet av folkviljan och förespråkar därmed 

direktdemokrati. En annan utmärkande aspekt är att populismen är misstänksam mot statliga 

institutioner och misstror således den styrande eliten som anses vara korrupt och saknar det sunda 

förnuft som den enskilda individen besitter (Rydgren, 2005:12, Bengtsson, 2009:36).  

 

Folket står i centrum inom den populistiska ideologin men brister inom vilka som tillhör demos. 

Exempelvis har RHP-partier en etnisk nationalistisk syn på folket, dvs. att de som tillhör folket är 

de som tillhör den egna etniska nationaliteten (se nedan). Radikal högerpopulism förespråkar 

sålunda ett homogent folk och exkluderar på sådant vis minoriteter och invandrare (Rydgren, 

2005:13, Bengtsson, 2009:37). Vidare argumenterar Rydgren att den populistiska föreställningen 

om folket kan gå under begreppet heartland som bygger på en idealiserad bild av ett utvalt folk som 

är bosatt på ett likaledes idealiserat geografiskt område. Även här särskiljer det sig beroende på 

vilken populistisk rörelse det är; vissa utgår från nationens gränser medan andra utgår från de 

regionala gränserna. En annan utmärkande aspekt enligt Rydgren är att klasskillnader ses som 

särintressen och i och med det ser populistiska rörelser sig som klasslösa och prioriterar vad som är 

folkets bästa (Rydgren, 2005:13).  
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Från ett ekonomiskt perspektiv är den populistiska ideologin utmärkande då den till skillnad från 

andra ideologier motsätter sig centralisering, arbetsdelning, klasstänkande och internationalisering 

av nationens ekonomiska tillväxt. En av de framträdande anledningarna till varför ideologin sätter 

sig emot dessa sakintressen är på grund av att de associeras med den styrande eliten. Som nämnts 

ovan är eliten korrupt och värnar inte om folkets bästa. Därmed baseras den populistiska ideologins 

ekonomiska politik på familjekapitalism samt småskalig produktion (Rydgren, 2005:14). 

 

Ytterligare en aspekt Rydgren framhåller är anti-intellektualism (Rydgren, 2005:14). Enligt 

Rydgren och Bengtsson anser den populistiska ideologin att den styrande eliten försöker återge en 

komplex politik för att hålla folket på avstånd som till följd gör att eliten kan bibehålla sin makt 

inom den politiska sfären. Följaktligen förordar populistiska partier transparanta beslutsprocesser 

som exempelvis folkomröstningar. Därmed är de emot icke transparanta procedurer såsom den 

representativa demokratins språkbruk, beslutsformer och sedvänjor. Populismen förordar på sådant 

sätt en politik som är okomplicerad och så pass tydlig så att folket begriper (Rydgren, 2005:14, 

Bengtsson, 2009:36-37). Sammanfattningsvis anses populismen vara en ideologi eller en rörelse 

som vädjar till folket. Folket anses alltså vara obetydlig av den styrande eliten som är korrupt. 

Eftersom folket står i centrum för den populistiska ideologin betraktar den därmed också vara 

folkets sanna företrädare (Nationalencyklopedin).  

 

4.1.2 Den radikala högerpopulismens kännetecken  
 

Enligt Mudde är RHP-familjen en av de två partifamiljer som har lyckats etablera sig inom Europa 

efter andra världskrigets slut. Vissa av RHP-familjens partier har haft en mer marginell position 

medan andra har etablerats på den nationella samt internationella arenan och fått en betydande roll 

såsom exempelvis Front National i Frankrike och FPÖ i Österrike (Mudde, 2007:1-2, 11).    

 

Trots att RHP-familjen har genomgått stor uppmärksamhet bland samhällvetenskapliga forskare har 

man fortfarande inte lyckats finna en enhetlig definition av partifamiljen och dess medlemmar. 

Exempelvis argumenterar Mudde att RHP-partierna är alla åtskilda och individuella partier men 

besitter gemensamma karaktäristiska drag som gör att de kan kategoriseras inom radikal 

högerpopulism (Mudde, 2007:13). En av de utmärkande egenskaperna är bl.a. populismen vilket 

påvisas i samband med RHP-familjens syn på representativ demokrati och dess ställning gentemot 

den politiska eliten som styr landet oberoende av folket, vilka besitter det sunda förnuft eliten 

saknar (Rydgren, 2005:13, Bengtsson, 2009:52). Eftersom populismen redan har behandlats är det 

därför dags att gå vidare till de resterande egenskaperna som utgör de gemensamma nämnarna för 
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RHP-partierna. Exempelvis argumenterar Bengtsson att RHP-partierna har sina utgångspunkter från 

ett auktoritärt samhälls- och medborgarideal och att de inte bara präglas av populism men också av 

nationalism och xenofobi (Bengtsson, 2009:45-46).   

  

Ann-Cathrine Jungar och Anders Ravik Jupskås argumenterar i sin artikel Populist Radical Right 

Parties in the Nordic Region: A New and Distinct Party Family? (2014) att den radikala 

högerpopulismen förespråkar att nationen och staten bör vara kulturellt och etniskt homogent, med 

andra ord har RHP-partier ett vi mot de tänk (Jungar & Jupskås, 2014:218). Rydgren kallar detta för 

etnisk nationalistisk främlingsfientlighet, dvs. den etno-pluralistiska doktrinen som anser att 

folkslag och etniciteter bör vara åtskiljda för att inte riskera att förlora folkslagets/etnicitetens 

kulturella karaktär. Det är sålunda inte eftersträvansvärt att sammanväva olika kulturer eftersom 

varje kultur är unik och annorlunda (Rydgren, 2005:17). Vidare förklarar Mudde att RHP-partier 

anser att det inte finns en möjlighet till en fredsam samlevnad för olika folkslag och etniciteter 

eftersom det hotar nationens identitet. Därmed förespråkar RHP-partier ett homogent folk som 

Mudde själv kallar för nativism, dvs. de infödda (Mudde, 2007:64).  

 

Från ett socioekonomiskt perspektiv framförs det att ekonomi inte är prioriterat eftersom 

sociokulturella värden anses viktigare än materiella ting vilket även utgör att RHP-partier gör en 

framträdande avvikelse i förhållande till övriga politiska partier (Rydgren, 2005:18). Således 

förespråkar RHP-partier Välfärdschauvinism som bygger på att de sociala förmånerna bör 

begränsas till den etniskt homogena infödda befolkningen, dvs. naivisterna (Mudde, 2007:132). 

Med andra ord är argumentet att invandrare tar resurser som egentligen borde användas till en 

förbättrad välfärd samtidigt som invandrare anklagas att utnyttja välfärden utan att tillföra den något 

värde (Rydgren, 2005:60-62). Följaktligen definierar Rydgren främlingsfientlighet genom fyra 

punkter:     

 

• Invandrare bidrar med en negativ effekt för nationens identitet, kultur och värderingar. 

• Invandrare bidrar till en ökad brottslighet. 

• Invandrare utnyttjar bidragen och tar pengar från statskassan. 

• Invandrarna tar majoriteten av alla jobb                 

(Rydgren, 2005:59-60). 

Med andra ord står RHP-partier för en strikt politik gällande integration och immigration och är 

således kritiskt ställda mot multikulturalism. Jungar och Jupskås menar att RHP-partier framför en 

sociokulturell politik med en konservativ och auktoritär samhällssyn (Jungar & Jupsås, 2014:218-
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219). De har bland annat konservativa ställningstaganden gällande lag och ordning, är även 

skeptiska mot jämställdhet mellan kön samt homosexuellas rättigheter och åsyftar därmed den 

traditionella heterosexuella kärnfamiljen (Jungar & Jupsås, 2014:218-219, 222, Rydgren, 2005:17-

18, Bengtsson, 2009:50).  

 

Sammanfattningsvis betraktas RHP-partier som radikala och extrema på grund av deras prägling av 

monism, dvs. de motsätter sig pluralistiska värden och förespråkar istället en ideologi baserad på 

den naturliga ordningen; allt som förstör den ordningen såsom invandring, etnisk blandning, 

feminism och homosexualitet är därmed inte eftersträvansvärt (Rydgren, 2005:18-19). RHP-partier 

kännetecknas alltså genom en etno-pluralistisk och välfärdschauvinistisk syn på invandring 

samtidigt som de framför en konservativ och auktoritär sociokulturell politik som går före 

socioekonomisk politik.  

 

4.1.3 RHP-partiernas strategi 
 
Rydgren menar att RHP-partier och deras etablissemang baseras på en konstellation av den 

populistiska anti-etablissemangsstrategin (Rydgren, 2005:16). Rydgren förklarar att anti-

etablissemangsstrategin innebär att det populistiska partiet gör ett medvetet intryck av att vara i 

opposition till hela det politiska etablissemanget samtidigt som det söker att inte framträda som ett 

anti-demokratiskt parti. Det beror främst på att majoriteten av Västeuropas population främjar 

demokrati och att framstå som ett anti-demokratiskt parti eller alltför politiskt extremt skulle leda 

till ett minskat väljarstöd. Exempelvis menar Rydgren att RHP-partier såsom Sverigedemokraterna 

har haft svårt att eliminera dess stämpel som ett anti-demokratiskt parti på grund av dess historiska 

bakgrund med BSS. Därmed är anti-etablissemangsstrategin viktig för RHP-partier för att kunna 

skapa en anständig fasad (Rydgren, 2005:15-16).  

 

Förutom det som nämnts ovan utgår anti-etablissemangsstrategin från att populistiska partier tar 

avstånd från oppositionen (riksdagspartier och andra oppositionspartier) och menar på att dessa bör 

definieras som en enda politisk klass som har fråntagit folkets makt. Följaktligen anser det 

populistiska partiet sig vara betydelsefull inom den politiska sfären då det är det enda partiet som 

utgår från folkets intressen och behov. På sådant sätt anser det sig som det enda riktiga 

oppositionspartiet (Rydgren, 2005:15).   
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4.2  Analysschema: Idealtyp  
 
I den här sektionen kommer den samlade informationen (de framträdande egenskaperna) av radikal 

högerpopulism att presenteras i ett analysschema. Detta analysschema består av tre delar: den 

populistiska ideologin, den radikala högerpopulismens kännetecken och RHP-partiernas strategi. 

Dessa tre delar utgör den renodlade idealtypen av radikal högerpopulism som i nästkommande 

kapitel kommer att jämföras med SD:s principprogram. Vidare ser man att den högra kolumnen 

Sverigedemokraterna, i vardera del, består av ett flertal frågeställningar. Dessa frågeställningar har 

skapats för att kunna mäta om analysenheterna från SD:s principprogram har liknande värden som 

den renodlade idealtypens variabler.   

 
4.2.1 Operationalisering av den populistiska ideologin 
Variabler Den populistiska ideologin Sverigedemokraterna 

Syn på demokrati -‐ Är fientlig gentemot representativ demokrati.  

-‐ Förespråkar direktdemokrati. 

-‐ Den styrande eliten är korrupt & styrs av egenintressen & 
saknar det förnuft folket besitter.   

Vad är SD:s syn på 
demokrati? 

Syn på folket -‐ Folket står i centrum & strävar efter folkets bästa. 

-‐ Inkluderar endast den etniska nationaliteten i folket, dvs. 
förespråkar ett homogent folk. 

-‐ Klasskillnader & klasskonflikter förnekas.  

Vad är SD:s syn på 
folket? 

Syn på ekonomi -‐ Motsätter sig centralisering, arbetsdelning, klasstänkande & 
internationalisering av ekonomi.  

-‐ Förespråkar familjekapitalism & småskalig produktion.  

Vad är SD:s syn på 
ekonomi? 

Anti-

intellektualism  

-‐ Den styrande eliten framför en komplex politik för att 
upprätthålla sin makt, dvs. tar avstånd från folket. 

-‐ Förespråkar en förenklad politik som är rakt på sak så att 
folket förstår. 

-‐ Är emot icketransparanta processer såsom den 
representativa demokratins språk, beslutsformer & 
sedvänjor.  

Har SD inslag av anti-
intellektualism? 

 
4.2.2 Operationalisering av den radikala högerpopulismens kännetecken  
Variabler Den radikala högerpopulismens kännetecken Sverigedemokraterna 

Etnisk nationalistisk 
främlingsfientlighet  

-‐ En etno-pluralistisk doktrin som anser att folkslag & 
etniciteter bör vara åtskilda.  

-‐ Finns ingen möjlighet för fredsam samlevnad då varje 

Vad är SD:s syn på 
multikulturalism? 
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kultur är unik & bör inte sammanvävas. 

-‐ Förespråkar homogent folk. 

Välfärdschauvinism -‐ De sociala förmånerna bör begränsas till nativisterna.  

-‐ Invandrare anklagas för att utnyttja välfärden utan att 
bidra något värde tillbaka.   

Vad är SD:s syn på 

invandring? 

Sociokulturell politik -‐ Har en konservativ & auktoritär samhällssyn.  

-‐ Lag & ordning är viktigt. 

-‐ Skeptiska över jämställdhet mellan kön samt 
homosexuellas rättigheter. 

-‐ Värnar om den traditionella kärnfamiljen.  

Vilken sociokulturell 

politik framförs av SD? 

 
4.2.3 Operationalisering av RHP-partiernas strategi 
Variabler RHP-partiernas strategi Sverigedemokraterna 

Anti-
etablissemangsstrate
gi 

-‐ Skapar en bild av att vara i opposition till det politiska 
etablissemanget. 

-‐ Söker att inte framträda alltför extremt & anti-
demokratiskt. 

-‐ Menar att det är det enda sanna partiet eftersom det 
representerar folkets behov & intressen. 

-‐ Anser sig själv som det enda riktiga oppositionspartiet.  

Vad är SD:s strategi? 

 
 
4.2.4 Sammanfattning 
 
De tre delarna av analysschemat här ovanför är alltså den konstruerade idealtypen av radikal 

högerpopulism i den här uppsatsen. I nästkommande kapitel kommer den empiriska analysen följa 

en kronologisk ordning i enighet med den renodlade idealtypen genom att utgå från analysschemats 

tre delar för att sedan besvara frågorna från kolumnen Sverigedemokraterna i vardera del. På sådant 

vis kan man därefter mäta analysenheterna från SD:s principprogram med den renodlade 

idealtypens variabler och se om de har liknande värden.      
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5 Empirisk analys 
 

Med utgångspunkt från tidigare forskning samt det teoretiska ramverk som har beskrivits ovan, 

kommer den här studien att undersöka det valda materialet utifrån den underliggande preciserade 

frågeställningen. För att besvara frågan kommer studien först ge en kort beskrivning av SD:s 

senaste principprogram för att i resultatredovisningen se om det finns framträdande radikala 

högerpopulistiska kännetecken och egenskaper i partiet. 

 

5.1 Sverigedemokraternas principprogram (2011) 
 
5.1.1 Sverigedemokraterna och demokrati  
 
“… All offentlig makt i Sverige skall utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas 

principer…” (Principprogrammet, 2011:5). Det är med den meningen Sverigedemokraternas syn på 

demokrati inleds i dess principprogram. Vidare gör SD en kort sammanfattning av demokratins 

historiska rötter i det antika Grekland och menar att den svenska traditionen alltid har strävat efter 

ett folkstyre. Avslutningsvis fullföljer stycket en argumentation om att Sveriges bondestånd alltid 

har representerats i riksdagen och där bönderna, från ett historiskt perspektiv, aldrig varit livegna i 

jämförelse med i andra länder (Principprogrammet, 2011:5). Till följd ägnar SD en förklaring 

gällande betydelsen av människors rättigheter genom att skriva: “… Vi bekämpar alla rörelser och 

idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande 

människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling…” 

(Principprogrammet, 2011:5).  

 

Sedan tilldelas en längre förklaring av den klassiska definitionen av demokrati där SD förklarar att 

beslutsförfarandet bör ske i enighet med majoritetsprincipen, dvs.“… likhet inför lagen och allmän 

och lika rösträtt för medborgare skall råda, att yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, 

föreningsfrihet och rättstrygghet är helt nödvändiga inslag för att medborgarna skall kunna och 

våga informera sig, engagera sig och fullt ut utnyttja sin rösträtt i fria och hemliga val...”. Vidare 

förklarar SD att partiet förordar direktdemokrati och anser att det borde tillföras fler beslutande 

folkomröstningar på lokal, regional samt nationell nivå (Principprogrammet, 2011:5-6).  

 

Det grekiska ordet demokrati står för folkstyre och SD menar att den allmänna definitionen av 

folkstyre bör på lång sikt uppfattas som problematiskt då “… det inte råder konsensus kring vilka 

som räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt 

eftersom invånarna i staten inte talar samma språk…”. Med andra ord menar SD att partiet tror på 



A. Avetisova  
 

22 

en gemensam nationell och kulturell identitet, vilket enligt SD betraktas som en av de 

grundläggande principerna för att uppnå en fungerande demokrati (Principprogrammet, 2011:6).    

 
5.1.2 Sverigedemokraterna och människan 
 
SD:s syn på folket och individen förklaras genom att“… Varje människa har ett grundläggande och 

okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap 

samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt 

liv…” (Principprogrammet, 2011:7). Dock poängterar SD att ett alltför trångsynt rättighetstänk 

bidrar till ett destruktivt samhälle. Därför bör människans rättigheter vägas upp med människans 

skyldigheter, dvs. man bör följa de demokratiska lagarna. Om sådana skyldigheter inte uppfylls ska 

människan vara medveten om vilka konsekvenser det kan medföra såsom exempelvis att förlora en 

viss rättighet. Vidare definierar SD människan som unik samtidigt som ens erfarenheter, kulturella 

och sociala arv och den omgivning man lever i, gör att man påminner om varandra 

(Principprogrammet, 2011:7).  

 
Dessutom framhåller Sverigedemokraterna den liberala och socialistiska människosynen genom att 

förklara att de betraktar människan som“… en i grunden god och förnuftig varelse... som formas 

enbart av den miljö och den sociala kontext denne möter under livets gång… och det är samhället 

som formats på fel sätt och därmed i sin tur präglat individen på fel sätt…” (Principprogrammet, 

2011:7). SD menar att det synsättet på människan bygger på felaktiga antaganden och att en sådan 

politik inte kommer att åstadkomma det man vill att den ska uppnå. Snarare bör människosynen 

bestå av en verklighetssinnad bild där människan föds med både goda och onda egenskaper och där 

politiken bör utarbetas efter hur människan är och inte hur denne borde vara. Vidare menar SD att 

den fria viljan och det biologiska arvet samspelas och därmed har miljön en stor betydelse för 

individens utveckling (Principprogrammet, 2011:7-9). Människan bör även ses som en kollektiv 

individ i behov att tillhöra en större gemenskap. En sådan gemenskap definieras som “… en stark 

nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader…” 

(Principprogrammet, 2011:8). Till följd menar SD att en sådan gemenskap är fördelaktig både för 

säkerhet samt stabilitet i ett samhälle och att politikens främsta uppgift borde vara att hitta en balans 

mellan individens frihet och kollektiva samhörighet då dessa två kan komma att påverka varandra 

negativt. Därmed är politikens viktigaste uppgift att vägleda individens inre kamp med dennes 

destruktiva sidor och dennes fria vilja för att kunna forma ett gott, långsiktigt och hållbart samhälle 

(Principprogrammet, 2011:8-9).      
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Avslutningsvis förklaras SD:s genustänk med att det finns biologiska skillnader mellan kvinnan och 

mannen och att den fria viljan gör att könen särskiljer i preferenser, beteende och i livsval. Dessa 

olikheter borde inte ses som ett problem eller en diskriminering av förtryckande könsmaktsordning, 

snarare borde varje individs unikhet ta plats i samhället men med förståelsen att inte alla kan nå lika 

långt inom alla områden (Principprogrammet, 2011:9).  

 

5.1.3 Sverigedemokraterna och ekonomi 
 

SD skriver i sitt principprogram att partiet anser att en ansvarsfull och reglerad marknadsekonomi är 

en självklarhet. Följaktligen är den ekonomiska tillväxten nödvändig för att upprätthålla välfärden 

men att den samtidigt måste hamna i balans med andra samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, 

miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande. Det bör även finnas balans gällande 

skatteuttaget så att det varken äventyrar statens upprätthållande av välfärden samtidigt som det inte 

påverkar individens försörjning och näringslivets konkurrenskraft. Därmed anser SD att det är 

viktigt att skapa goda förutsättningar för företagare och entreprenörer (Principprogrammet, 

2011:30).  

 

Vidare skriver SD att det är till en fördel att bevara landets nationella valuta och anser att 

penningpolitiken skall hanteras av en självständig riksbank. Till följd erkänner partiet att Sverige är 

beroende av sin omvärld gällande dess internationella samarbeten eftersom det ligger i nationens 

intresse. Dock vill SD att sådana samarbeten skall vara mellanstatliga eftersom det annars påverkar 

statens suveränitet (Principprogrammet, 2011:30).  

 

Den ekonomiska politiken bör heller inte vara avskiljt från annan politik eftersom “… vanor, seder, 

normer och värderingar har stor inverkan på ekonomin och skiftar från kultur till kultur och från 

nation till nation…”. Med andra ord menar SD att kulturella förändringar inte bara påverkar andra 

politikområden men också den ekonomiska tillväxten. Därför vill SD att den ekonomiska politiken 

skall inkluderas i det sociala kapitalet (Principprogrammet, 2011:31).   

 
5.1.4 Sverigedemokraterna och multikulturalism 
 

Eftersom SD:s har en stark ställning till att bevara nationens kultur (Principprogrammet, 2011:19), 

inleds därmed partiets syn på multikulturalism som “… vi blir starka motståndare till 

mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem…” (Principprogrammet, 2011:21). Partiet 

anser att det mångkulturalistiska strävandet att skapa ett samhälle med en gemensam mångkultur 

eller där nationella kulturer existerar parallellt med varandra endast kommer medföra segregering, 
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oenigheter och minskad välfärd. Vidare poängterar SD att definitionen av ett mångkulturellt 

samhälle är felaktig eftersom ett samhälle inte blir multikulturellt bara för att det existerar 

invandrare och kulturella differenser i en nation. Snarare bör multikulturalismen definieras som när 

invandrare på sikt överger sina kulturer och identiteter för att ta del av den svenska nationens 

gemenskap. SD menar att detta synsätt är kärnan i partiets assimilationstanke och argumenterar att 

“… den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av 

sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers 

kulturer inom den svenska statens område…” (Principprogrammet, 2011:21). Slutligen menar SD 

att statligt och kommunalt stöd som åsyftar att stärka invandrarnas ursprungliga kulturer och 

identiteter bör dras in och istället bör det finnas ett ökat stöd på att bevara det svenska kulturarvet. 

Detta görs genom att ge invandrarna en grundläggande utbildning i det svenska språket, i den 

svenska historian samt i den svenska kulturen och samhällslivet (Principprogrammet, 2011:21-22).        

 

5.1.5 Sverigedemokraterna och invandring 
 

SD inleder sin syn på invandring från ett historiskt perspektiv och menar att Sverige har upplevt 

massinvandring vid flera tillfällen där de invandrarna från kulturellt och geografiskt närliggande 

områden har kunnat assimileras med den svenska kulturen. Dessa, menar SD, har även bidragit med 

en positiv nettoinverkan på nationen. Till följd förklarar SD att den vidsträckta invandringen från 

andra länder har medfört en negativ inverkan både ekonomiskt och socialt. Trots det menar SD att 

det inte motsätter sig invandring men menar att “… invandringen måste hållas på en sådan nivå 

och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt 

lands välfärd och trygghet…” (Principprogrammet, 2011:23).  

 

Gällande flyktinvandringen betonar SD skillnaden mellan rätten att söka asyl och rätten att bli 

beviljad asyl. Flyktinvandringen skall med andra ord begränsas till den mån där endast de flyktingar 

som uppfyller FN:s flyktingkonvention skall ha rätten till ett uppehållstillstånd. Dock skall det 

uppehållstillståndet ses tillfälligt eftersom den skall upphöra i samband med när konflikten i 

hemlandet har avstannat. Vidare anser SD att flyktingpolitiken borde lägga större vikt på att hjälpa 

de i nöd där konflikten pågår, dvs. på plats. På sådant sätt når man ut till alla de drabbade samtidigt 

som man på det ekonomiska planet gynnas eftersom man hjälper och når ut till en större grupp om 

man är på plats till skillnad från de enstaka flyktinggrupper som hjälps i Sverige 

(Principprogrammet, 2011:23).        
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När det kommer till anhöriginvandring är det viktigt att dessa regler skall utformas så att det inte 

bidrar till ökad segregation och en negativ påverkan på andra sociala och ekonomiska problem, 

dvs.“… av att ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill levar är 

destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen...”. Därmed vill SD att det skall finnas en 

större ambition för ekonomiskt stöd för de invandrare som vill återvända till sina hemländer 

(Principprogrammet, 2011:23).   

 

5.1.6 Sverigedemokraterna och sociokulturell politik 
 
5.1.6.1 Sverigedemokraterna, Familjen och jämställdheten  
 
När det kommer till familjepolitiken menar SD att dess centrala utgångspunkt är att barnens bästa 

skall beaktas. Vidare definieras familjens huvudsakliga roll som omhändertagande, 

kulturförmedlande samt fostrande och anses vara den viktigaste beståndsdelen för samhällets 

gemenskap. Därför förespråkar SD för trygga och starka familjer för att ett samhälle skall kunna 

uppnå välbalanserade förhållanden, vilket poängteras genom att “… kärnfamiljen är den 

samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg 

uppväxtmiljö…” (Principprogrammet, 2011:24). Till följd återkopplas familjen till SD:s syn på 

genus och menar att kvinnor och män föds med skillnader men att dessa skillnader kompletterar 

varandra. Därmed är det viktigt att varje barn har rätt till både en mor och en far i sin uppväxt, 

vilket vidare förklarar varför SD motsätter sig för statligt sanktionerad adoption såsom exempelvis 

ensamstående och samkönade par (Principprogrammet, 2011:24-25).  

 

Dock betonar SD att de biologiskt grundade skillnaderna mellan könen inte innebär att mannen och 

kvinnan inte har samma värde utan snarare bör dessa skillnader ses som att de kompletterar 

varandra och därmed bidrar till ett bredare perspektiv som fullbordar samhället. SD understryker 

även att samkönade par och deras sexuella läggning inte ska påverka deras rättigheter och 

skyldigheter som för alla andra. Vidare förklarar SD att partiet anser att individens sexuella 

läggning bör respekteras trots partiets motsättning för samkönade pars möjligheter till adoption 

(Principprogrammet, 2011:25).    

 
5.1.6.2 Sverigedemokraterna, rättssamhället och försvaret  
 
SD anser att statens främsta uppgift är att försvara nationens bästa och garantera medborgarnas 

trygghet och säkerhet. Därmed menar SD att straff ska stå i enighet med det brott som individen har 

orsakat, vilket även understryker att brottoffrets intressen skall prioriteras före brottslingens 
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intressen. Det är även viktigt att brott bestraffas snabbt samtidigt som det är lika viktigt att alla står 

lika inför lagen (Principprogrammet, 2011:38).    

 
SD:s syn på det militära försvaret anses vara nyckeln till säkerhet, landets demokrati, människornas 

frihet, nationens självbestämmande och kulturella individualitet. Därmed bör allmän värnplikt och 

allmän tjänsteplikt för män gälla eftersom det inte bara bidrar till nationens säkerhet men att det 

också fyller en fostrande och social funktion för både individen och för samhället 

(Principprogrammet, 2011:39).        

 

5.2 Resultatredovisning 
 

I den här sektionen klargörs resultatet genom att ta fram de utmärkande egenskaperna i kolumnen 

Sverigedemokraterna och avslutningsvis kommer studiens underliggande preciserade frågeställning 

att besvaras. 

 
5.2.1 Sverigedemokraterna och den populiska ideologin 
Variabler Den populistiska ideologin Sverigedemokraterna 

Syn på demokrati -‐ Är fientlig gentemot representativ demokrati.  

-‐ Förespråkar direktdemokrati. 

-‐ Den styrande eliten är korrupt & styrs av egenintressen & 
saknar det förnuft folket besitter.   

-‐ Skeptisk mot representativ 
demokrati. 

-‐ Förordar direktdemokrat. 

-‐ Har en negativ inställning mot 
det politiska etablissemanget.  

Syn på folket -‐ Folket står i centrum & strävar efter folkets bästa. 

-‐ Inkluderar endast den etniska nationaliteten i folket, dvs. 
förespråkar ett homogent folk. 

-‐ Klasskillnader & klasskonflikter förnekas.  

-‐ Strävar efter folkets bästa.  

-‐ Förespråkar den etniska 
nationaliteten. 

-‐ Klasskillnader förnekas, 
viktigast är den nationella 
gemenskapen.  

Syn på ekonomi -‐ Motsätter sig centralisering, arbetsdelning, klasstänkande & 
internationalisering av ekonomi.  

-‐ Förespråkar familjekapitalism & småskalig produktion.  

-‐ Motsätter sig 
internationalisering, vill ha 
mellanstatliga samarbeten. 

-‐ Förespråkar småskalig 
produktion. 

-‐ Ekonomin bör inte vara avskilt 
från det sociala kapitalet.   
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Anti-

intellektualism  

-‐ Den styrande eliten framför en komplex politik för att 
upprätthålla sin makt, dvs. tar avstånd från folket. 

-‐ Förespråkar en förenklad politik som är rakt på sak så att 
folket förstår. 

-‐ Är emot icketransparanta processer såsom den 
representativa demokratins språk, beslutsformer & 
sedvänjor.  

-‐ Använder sig av en förenklad 
politik så att folket förstår.  

-‐ Vill införa fler 
folkomröstningar. 

-‐ Är emot icketransparanta 
processer. 

 
 
5.2.2 Sverigedemokraterna och den radikala högerpopulismens kännetecken 
Variabler Den radikala högerpopulismens kännetecken Sverigedemokraterna 

Etnisk nationalistisk 
främlingsfientlighet  

-‐ En etno-pluralistisk doktrin som anser att folkslag & 
etniciteter bör vara åtskilda.  

-‐ Finns ej möjlighet för fredsam samlevnad då varje 
kultur är unik & bör ej sammanvävas. 

-‐ Förespråkar homogent folk. 

-‐ Vill bevara den svenska 
kulturen.  

-‐ Starka motsåndare till 
mångkulturalism då det bidrar 
till segregering, oenigheter och 
minskad välfärd. 

-‐ Folkslag skall hållas separata. 

Välfärdschauvinism -‐ De sociala förmånerna bör begränsas till nativisterna.  

-‐ Invandrare anklagas för att utnyttja välfärden utan att 
bidra något värde tillbaka.   

-‐ Präglas av främlingsfientlighet, 
menar att invandrarna bör 
begränsas då de har en negativ 
inverkan ekonomiskt och 
socialt.  

-‐ Förespråkar homogent folk, vill 
bevara den nationella 
identiteten. 

Sociokulturell politik -‐ Har en konservativ & auktoritär samhällssyn.  

-‐ Lag & ordning är viktigt. 

-‐ Skeptiska över jämställdhet mellan kön samt 
homosexuellas rättigheter. 

-‐ Värnar om den traditionella kärnfamiljen.  

-‐ Värnar om kärnfamiljen. 

-‐ Skeptiska över jämställdhet 
mellan kön samt homosexuellas 
rättigheter. 

-‐ Lag & ordning är viktigt. 

-‐ Stark syn på straff och brott.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



A. Avetisova  
 

28 

5.2.3 Sverigedemokraterna och RHP-partiernas strategi 
Variabler RHP-partiernas strategi Sverigedemokraterna 

Anti-
etablissemangsstrate
gi 

-‐ Skapar en bild av att vara i opposition till det politiska 
etablissemanget. 

-‐ Söker att inte framträda alltför extremt & anti-
demokratiskt. 

-‐ Menar att det är det enda sanna partiet eftersom det 
representerar folkets behov & intressen. 

-‐ Är det enda riktiga oppositionspartiet.  

-‐ Anser att det liberala och 
sociala tänket är felaktig. 

-‐ Är i opposition till det 
politiska etablissemanget. 

-‐ Söker att tvätta bort BSS-
stämpeln & vill inte ses 
som ett anti-demokratiskt 
parti. 

 

5.3 Vilka överensstämmande egenskaper har Sverigedemokraternas 
principprogram med radikal högerpopulism?  
 

Enligt den konstruerade idealtypen kan man se i de tre delarna av analysschemat att majoriteten av 

de variabler som har jämförts med SD:s egenskaper (analysenheter) påvisar radikala 

högerpopulistiska inslag i partiet. Var och en av de variabler som har undersökts kommer nu 

jämföras med SD:s egenskaper för att titta om dessa har liknande värde och för att sedan besvara 

frågeställningen ovan.   

 

Syn på demokrati 

SD:s syn på demokrati i analysschemat 5.2.1 framlägger att SD förespråkar direktdemokrati snarare 

än representativ demokrati genom att partiet vill införa fler folkomröstningar som gör att folket har 

ett större inflytande på den förda politiken. Dock framkommer det inte om SD anser att den 

styrande eliten är korrupt och saknar det sunda förnuft den enskilda människan besitter (Rydgren, 

2005:12, Bengtsson, 2009:36). Däremot har det påvisats att det liberala och socialistiska tänket är 

felaktig i ett flertal sektioner i principprogrammet som SD menar bör ersättas med dess synsätt på 

människan och samhället. Så i egenskap av den populistiska variabeln av demokratisyn uppfyller 

SD att ha ett liknande värde.  

Syn på folket 

Gällande synen på människan framstår det tydligt att SD ställer folket mot den styrande eliten 

eftersom SD anser att politikens främsta uppgift bör vara att vägleda individen för att forma ett gott, 

långsiktigt och hållbart samhälle. Det uppvisas även när SD påpekar att det liberala och socialistiska 

synsättet är felaktig (Principprogrammet, 2011:9). Vidare anser SD att människan är en kollektiv 

individ i behov av att tillhöra en större gemenskap som även innebär att folkets gemensamma 

intressen är i enighet med nationens intressen. En sådan gemenskap skall med andra ord ha ett 

minimum av språkliga, kulturella och religiösa differenser (Principprogrammet, 2011:8). Enligt 
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detta synsätt blir det påtagligt även här att SD har radikala högerpopulistiska inslag eftersom RHP-

partier förespråkar ett homogent folk och därmed exkluderar minoriteter och invandrare (Rydgren, 

2005:13). Dock bör det poängteras att SD inte exkluderar minoriteter och invandrare fullkomligt 

men anser att man bör hålla invandringen på en sådan nivå att den inte utgör ett hot mot den 

nationella identiteten eller landets välfärd och trygghet (Principprogrammet, 2011:23).     

 

Syn på ekonomi 

SD:s syn på ekonomin visar en röd tråd av radikala högerpopulistiska inslag då den påvisar samtliga 

punkter som beskrivs i analysschemat. Centralisering, arbetsdelning, klasstänkande och 

internationalisering av nationens ekonomiska tillväxt är sådant som nämns i avsnittet 

Sverigedemokraterna och ekonomi. SD menar att det bör finnas ett nationellt självbestämmande och 

att skatteuttaget inte ska påverka välfärden, individens försörjning samt näringslivets 

konkurrenskraft. Den ekonomiska tillväxten ska med andra ord inte ske på bekostnad av folkhälsa, 

kulturarv, miljö och socialt kapital. Enligt Rydgren ogillar RHP-partier storskalig produktion och 

förespråkar därmed småföretagare som även påvisas i SD:s principprogram då det skrivs att 

entreprenörer och företagare bör ha goda förutsättningar (Rydgren, 2005:14, Principprogrammet, 

2011:30).  

Anti-intellektualism 

Det som karakteriserar SD:s principprogram med anti-intellektualism är bland annat SD:s val av 

ord. Svåra ord såsom exempelvis välfärdens nedmontering har ersatts med begrepp som invandring. 

Med stöd av Rydgrens argument, att populistiska partier strävar efter en förenklad politik så att 

folket förstår, kan man därmed på sådant sätt koppla SD med anti-intellektualism (Rydgren, 

2005:14). Dock bör man ha i åtanke att sådana förenklingar kan leda till förvirring eftersom man 

ifrågasätter ordets innebörd och som därmed i slutändan gör att vissa ståndpunkter som har 

framförts i principprogrammet har urskiljts som motsägelsefulla. Vidare förklarar Rydgren att RHP-

partier förespråkar transparanta beslutsprocedurer (Rydgren, 2005:14), vilket kan kopplas till SD:s 

ståndpunkt att ha ett större inflytande av direktdemokrati och att det bör införas fler 

folkomröstningar. Sådana icke transparanta procedurer resulterar i att folket blir mer involverad 

inom den politiska sfären som på sådant vis kan återkopplas till SD och anti-intellektualism.  

 

Etnisk nationalistisk främlingsfientlighet 

I analysschemat 5.2.2 gällande variabeln etnisk nationalistisk främlingsfientlighet som innebär att 

man förespråkar att nationen och staten bör vara kulturellt och etniskt homogent, påvisar att det 

finns inslag av den etno-pluralistiska doktrinen i SD:s principprogram. I avsnittet 

Sverigedemokraterna och multikulturalism förklarar SD att det motsätter sig mångkulturalismen 
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eftersom partiet har en stark ställning till att bevara nationens identitet och kultur. Enligt Rydgren 

förklaras det att den etno-pluralistiska doktrinen anser att folkslag och etniciteter bör vara åtskiljda 

eftersom dessa inte kan sammanvävas då det bland annat hotar kulturens identitet men också att 

kulturkrockar kan uppstå (Rydgren, 2005:17, Mudde, 2007:64). Det blir främst påtagligt att SD har 

influenser från doktrinen då partiet skriver att en gemensam mångkultur eller där nationella kulturer 

existerar parallellt med varandra medför en negativ påverkan som kan resultera i segregering, 

oenigheter och minskad välfärd. Vidare argumenterar SD att invandrare som assimileras och tar del 

av den svenska nationens gemenskap bör överge sina ursprungliga kulturer och identiteter. En sådan 

ståndpunkt visar en stark koppling till partiets strävan efter att ha ett homogent folk 

(Principprogrammet, 2011:21).           

Välfärdschauvinism 

Innebörden av ett homogent folk kan förklaras klart och tydligt när man studerar SD:s syn på 

invandring, vilket även kan kopplas till variabeln välfärdschauvinism som bygger på att de sociala 

förmånerna bör begränsas till den etniskt homogena infödda befolkningen. Med andra ord tar 

invandare de resurser som egentligen borde användas till en förbättrad välfärd och därmed bidrar 

invandrare med en negativ effekt på nationen samt kulturen (Mudde, 2007:132, Rydgren, 2005:59-

60). RHP-partier är alltså kritiskt ställda mot multikulturalism och invandring vilket även SD har 

påvisat men också att partiet är kritiskt ställd mot invandring som påvisas i sektionen 

Sverigedemokraterna och invandring. SD menar att den omfattade invandringen från avlägsna 

länder i modern tid har bidragit med en försämrad nettoinverkan både på det ekonomiska men också 

på det sociala planet. Med andra ord är invandringen alltså välfärdens nedmontering. Dock påstår 

SD att de inte motsätter sig invandring men att den heller inte ska utgöra ett hot mot den nationella 

identiteten (Principprogrammet, 2011:23). Vidare kan detta betraktas motsägelsefullt men samtidigt 

bekräfta att SD har starka inslag av välfärdschauvinism.  

 

Sociokulturell politik 

Gällande den sociokulturella politiken som framförs av SD, finns det även där starka likheter med 

vad RHP-partier förespråkar. Dock framstår det inte om SD har en konservativ och en auktoritär 

samhällssyn men påvisar likheter med de resterande punkterna inom variabeln sociokulturellpolitik. 

Rydgren menar att RHP-partier främjar kärnfamiljen och är skeptiska mot jämställdhet mellan kön 

och homosexuellas rättigheter och att de även har konservativa ställningstaganden gällande lag och 

ordning (Rydgren, 2005:17-18). I sektionen Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten 

förklarar SD att barnet står i centrum inom SD:s familjepolitik. Det innebär därmed att familjens 

huvudsakliga roll är att vara kulturförmedlande samt fostrande eftersom det anses vara den 

viktigaste beståndsdelen för samhällets gemenskap. Till följd menar SD att det därmed är av 
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betydelse att barnet skall ha rätt till en mor och en far vilket även är förklaringen till varför SD är 

emot adoption för ensamstående och samkönade par (Principprogrammet, 2011:24-25). Detta 

bekräftar starka inslag av att SD åsyftar den traditionella heterosexuella kärnfamiljen. Dock 

poängterar SD att de biologiskt grundade skillnaderna mellan könen inte innebär att varken 

kvinnan, mannen eller deras sexuella läggning ses som någonting negativt. SD understryker att var 

och en har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön och sexuella läggning 

(Principprogrammet, 2011:25). Även här blir det motsägelsefullt när SD skriver att alla har samma 

rättigheter men varför kan då inte ensamstående och samkönade par ha rätt att adoptera?  

 

Gällande rättsamhället och försvaret anser SD att det är statens främsta uppgift att försvara 

nationens bästa och även garantera medborgarna trygghet och säkerhet. Därmed står SD även för en 

stark straffpolitik där straffet ska vara i proportion med brottet. Det militära försvaret är även den en 

nyckel till säkerhet och därför anser SD att allmän värnplikt och tjänsteplikt bör gälla för män 

(Principprogrammet, 2011:38-39). Detta kan kopplas till det konservativa tänket om samhällssynen 

men har inte lika stark och tydlig koppling som de ovanstående punkterna.      

 

Anti-etablissemangsstrategin 

I analysschemat 5.2.3 och i sektionen Sverigedemokraterna och människan visar SD ett tydligt och 

medvetet intryck av att vara i opposition till det politiska etablissemanget genom att skriva “… 

Liberalismen och socialismen är de två ideologier som dominerat och präglat det svenska 

samhället under de senaste decennierna…” för att sedan konstatera att deras synsätt på människan 

är felaktig och bör istället ersättas med SD:s synsätt (Principprogrammet, 2011:7).  

 

Vidare argumenterar Rydgren att populistiska partier försöker att inte framträda allt för politiskt 

extremt eller anti-demokratiskt vilket har påvisats i SD:s principprogram ett flertal gånger 

(Rydgren, 2005:15). Det finns nämligen en hel del motsägelsefulla ståndpunkter såsom exempelvis 

i sektionen Sverigedemokraterna och invandringen där SD skriver att invandringen i modern tid har 

medfört en negativ effekt ekonomiskt, socialt och kulturellt. Samtidigt som partiet framhåller 

betydelsen av alla människors lika värde och rättigheter. Det blir även motsägelsefullt när SD 

motsätter sig att samkönade par inte får adoptera men att detta inte betyder att de inte har samma 

värde och rättigheter som alla andra (Principprogrammet, 2011:5, 23).  

 

Rydgren förklarar även att populistiska partier har svårt att eliminera deras stämpel som anti-

demokratiskt och nämner Sverigedemokraterna som ett sådant parti på grund av dess historia med 

BSS (Rydgren, 2005:16). Därmed blir anti-etablissemangsstrategin särskilt betydelsefull för SD 
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vilket påvisas i dess principprogram där starka åsikter ofta balanseras med en demokratisk 

reflektion för att inte framstås allt för extrem, vilket även har resulterat i både en hel del motsägelser 

men också en svårighet förstå innebörden av vissa ord i principprogrammet. Exempelvis är SD:s 

uppfattning om folkstyre svårdefinierad då det inte framkommer vilka SD inkluderar i demos.       

 

5.3.1 Sammanfattning 
 

Med hjälp av den konstruerade idealtypen av radikal högerpopulism, närmare bestämt 

analysschemat bestående av de framträdande egenskaperna av radikal högerpopulism, har resultatet 

alltså påvisat att SD har radikala högerpopulistiska inslag. Trots att några av SD:s egenskaper har 

haft en svagare koppling med vissa variabler har dessa förstärkts med de starkare kopplingarna till 

de andra variablerna. Speciellt när det kommer till anti-etablissemangsstrategin eftersom partiet är 

väldigt noga med att inte framstå alltför politiskt extrem eller antidemokratiskt genom att balansera 

deras starka ställningstaganden med de demokratiska värdena hela tiden. Detta har dock resulterar i 

en hel del motsägelser men också svårdefinierade ord som har resulterat i att partiet brister på att ge 

en klar och tydlig bild på vad partiet egentligen vill ha sagt och vad det står för. Enligt Lodenius 

citat ”… Ett förändrat parti- med samma ideologi…” (Lodenius i Bengtsson, 2009:22) kan faktiskt 

även i den här studien bekräftas, eftersom partiets ställningstaganden i principprogrammet hela 

tiden kopplas till begreppen: den gemensamma nationen, identiteten, kulturen och välfärden. Vidare 

kan även Ekman och Larssons argumentation bekräftas då det förklaras att även om partiet har 

skapat en demokrativänlig fasad innebär det inte att partiet har förändrats, snarare har partiet endast 

ändrat sin taktik för att uppnå ett högre väljarstöd (Ekman & Larsson, 2001:12-15).        
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6 Slutsats 
 
Syftet med studien har varit att belysa vilken ideologisk tillhörighet SD har genom att jämföra SD:s 

principprogram med radikal högerpopulism. Dels anses detta aktuellt eftersom SD är Sveriges 

tredje största parti och har i dagsläget ett stort inflytande på den svenska politiken och dels för att 

det blir svårt för de svenska väljarna att utkräva ansvar och skyldighet av SD eftersom partiet inte 

tar beslut utifrån en utpräglad ideologi. För att kunna uppfylla syftet har en preciserad och en 

övergripande frågeställning ställts. Med hjälp av svaret från den preciserade frågeställningen i 

resultatredovisningen ovan kan man med det resultatet nu besvara den övergripande 

frågeställningen vilket görs i den här sektionen.  

 

6.1 Är Sverigedemokraterna ett radikalt högerpopulistiskt (RHP) parti? 
 

Efter att en granskning har gjorts av SD:s principprogram har det påvisats att det finns utmärkande 

radikala högerpopulistiska inslag i partiet. Med hjälp av den konstruerade idealtypen av radikal 

högerpopulism kan man se att det finns likheter mellan de tre delarna i analysschemat och partiet. 

Dock bör man ha i åtanke att dessa resultat varierar beroende på hur starka dessa egenskaper är och 

beroende på vilken variabel man utgår ifrån. Vissa av SD:s egenskaper påvisar en stark grad av 

radikal högerpopulism samtidigt som det finns några variabler som inte har en lika tydlig koppling 

till SD. Enligt de tre valda författarna gällande radikal högerpopulism är detta inte problematiskt 

eftersom den radikala högerpopulismen inte är en explicit partifamilj då den ständigt är formbar och 

växlande. Dessutom kan man se att majoriteten av SD:s egenskaper som har studerats har starkare 

inslag av radikal högerpopulism än vad det inte har. Därmed kan man utifrån den här idealtypen 

konstatera att Sverigedemokraterna har utmärkande egenskaper av radikal högerpopulism och som 

vidare även kan bekräfta Rydgrens, Muddes och Bengtssons argumentation att SD bör ses som ett 

renodlat RHP-parti då den enligt den konstruerade idealtypen uppfyller nästintill alla punkter. 

   

Dock är det även viktigt att belysa att om man hade använts sig av flera konstruerade idealtyper 

såsom exempelvis konservatism, liberalism och nationalism, kan resultatet av en sådan analys ha 

blivit annorlunda till skillnad från den här studiens resultat. Men eftersom den här studien har utgått 

från den konstruerade idealtypen radikal högerpopulism och påvisat att SD uppfyller alla de flesta 

punkter i analysschemat, kan därför antagandet om att SD är ett RHP-parti förstärkas. Resultatet i 

den här studien är även tillförlitligt då den har bekräftat tidigare forskares resultat gällande SD:s 

ideologiska kopplingar till RHP-familjen.   
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7 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 
Sverigedemokraterna har varit ett omdebatterat politiskt fenomen och många journalister, 

statsvetare och forskare har försökt lista ut hur SD skall definieras både ideologiskt men också 

politiskt. Det skrivs ofta att SD bör beskrivas som ett politiskt motstånd och ett främlingsfientligt 

parti, vilket även påvisas i SD:s principprogram.  

 

Rydgren och Mudde argumenterar att RHP-familjen har börjat ta en allt större plats inom den 

politiska sfären i Europa (Rydgren, 2005:7, Mudde, 2007:1) och trots att Sverige anses vara öppet 

och ett tolerant land finns det en del av befolkningen som är intolerant (Ekman & Poohl, 2010:12). 

Detta kan bekräftas efter det senaste riksdagsvalet år 2014 när SD blev Sveriges tredje största parti 

(Svensson, 2014) och även i SD:s principprogram där det framkommer tydligt att de motsätter sig 

bl.a. invandring, multikulturalism och överstatlighet. Men å andra sidan framkommer det lika 

tydligt varför partiet har sådana starka antaganden. Därmed blir det intressant, efter den här studiens 

resultat som visar att SD är ett renodlat RHP-parti, att undersöka hur det kommer sig att sådana 

missnöjespartier inom RHP-familjen har etablerats och intagit en stark roll i västvärlden.   

 

Vi lever i en integrerad värld som bör ses som ett multipolärt system som har lett till ett 

mångkulturalistiskt samhälle och ett ömsesidigt beroende av varandra. Dock har detta medfört 

konsekvenser såsom en rädsla av att bli fråntagen sin suveränitet men också identitet. Vilket kan 

påvisas då alltfler främlingsfientliga partier såsom Sverigedemokraterna har fått en betydande roll 

på den internationella arenan. Bevisligen kan detta bekräftas eftersom dessa partier har fått ett 

ökande väljarstöd. Om den ökade nationalismen och främlingsfientligheten inte kommer att tas på 

allvar, kommer det i framtida aspekter att bli ett hot mot bland annat överstatliga organisationer 

såsom EU och dess sammanhållning men också medföra ett utanförskap för tredje länder att 

integreras med väst. Därmed kan en fortsatt forskning om hur det kommer sig att RHP-partier har 

fått ett allt större väljarstöd bli angeläget.   
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