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Sammanfattning/Abstract 
This study aims to understand whether the Sweden Democrats has been and is a radical right-wing 
populist party. Both quantitative content analysis and ideal type analysis is used as methods to fulfil the 
study’s purpose. A second objective with this study is also to investigate if the Sweden Democrats have 
changed their policy positions over time. The material that will be used is party programs, election 
manifestos and speeches from the party leader.  

 

The results of the study research were that the Sweden Democrats can, and all through its history, be 
defined as a radical right-wing populist party. This is because of the party’s timeless focus on nativism, 
populism and authoritarianism. However, there has been a clear switch in the radicalness of the policy 
positions from the 1990ies to the new millennium. For example, in 1996 the Sweden Democrats wanted 
to send out all immigrants from Sweden who came outside of Europe after 1970 while today they are 
talking about “responsible and limited immigration”. The result of the study is that the Sweden 
Democrats has not gone although with a mainstreaming process, hence they have started becoming more 
mainstream than before. Although they cannot be classified as a mainstream party considering there 
resistant against immigration and other radical positions.  
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1. Inledning    
 

Nischade partier som har fokus på en mer eller mindre en specifik sakfråga har växt sig allt 

starkare sedan 1980-talet. Miljöpartier har vuxit sig starkare och har tagit del i 

regeringsställning runt om i Europa. Miljöpartierna är dock inte den snabbast växande 

partifamiljen utan det är radikal högerpopulism1. Radikala högerpopulistiska partier2 har dock 

inte vuxit generellt från val till val växt, utan stöder har skiftat, men generellt har partigruppen 

emellertid ökat mycket i stöd. Till skillnad från många andra partier med stark kritik mot 

immigrationspolitiken har Sverigedemokraterna vuxit val efter val sedan partiet grundades. 

2006 började Sverigedemokraternas stöd att växa betydligt, med 2,93 % i riksdagsvalet för att 

i nästa val 2010 komma in i riksdagen. Deras stöd har sedan dess har ökat exponentiellt och de 

har god chans att bli det näst största partiet i valet 2018 om tendensen fortsätter i samma 

uppåtgående riktning i opinionsundersökningar där partiet har legat på 20% under 2017. 

 

Sverigedemokraterna har inga självklara samarbetspartners och har ännu inte befunnit sig i 

regeringsställning. Sverigedemokraterna har utsatts för cordon sanitaire, vilket är en strategi 

som används som skydd för att hålla den politiska dagordningen fri från idéer som inte upplevs 

att gå ihop med den liberala demokratin (Loxbo 2015, 134). Dock har denna strategi från de 

övriga partierna inte lyckats, utan Sverigedemokraterna har vuxit sig starkare. En inkludering 

av RHPP i övriga Europa har dock inte fått partierna att minska i stöd det heller.  

 

Sverigedemokraterna har benämnts som rasister, nazister, fascister, nationalister, populister och 

socialkonservativa. Jag kommer denna studie att använda RHP som begrepp som teoretisk 

utgångspunkt då det är i jämförelse med de andra begreppen mest vedertagna inom forskning 

till liknande partier i Europa.  

 

RHPP är den nyaste partifamilj som dessutom är den snabbast växande i jämförelse med andra 

partifamiljer. I Italien, Norge, Österrike, Finland och i Schweiz har partier som kategoriserats 

som RHP till och med tagit plats i respektive lands regeringar. Förutom detta har dessa partier 

sedan 1990-talet ökat kraftigt och snabbt i relation till andra partifamiljer som i sin tur har 

förlorat mandat på grund av RHPP:s ökning.  

                                                 
1 Vidare refereras som RHP  
2 Vidare refereras som RHPP 
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Vänster-höger dimensionen, arbetare-kapitalist antagonismen, som har dominerat den politiska 

scenen, är inte lika dominerande idag som den tidigare har varit (Ibid, 142). På grund av det 

ändrade politiska läget har nya partier vuxit fram. Minskat förtroende för politiska institutioner 

och att klyftan mellan den politiska eliten och folket ökat har lett till att populistiska partier har 

haft stora framgångar (Mair 2013, 19). Utöver detta har anti-systempartiers fall, som 

exempelvis kommunistiska partier, gynnat stöd till populistiska partier (Ibid, 45).  

 

Undersökningar om RHP i relation till Sverigedemokraterna är ett forskningsämne där det till 

stor del saknas svensk forskning. Sverigedemokraterna har i internationella studier inte 

undersökts lika mycket som sina skandinaviska syskonpartier. Syftet med studien är att delvis 

fylla den forskningslucka som finns om Sverigedemokraterna och därmed kunna möjliggöra 

vidare jämförelser om hur Sverigedemokraterna skiljer sig från andra partier i RHP 

partifamiljen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att bidra till förståelse av vilken utvecklingslinje Sverigedemokraterna 

haft från 1989 till 2017. Syftet är också att undersöka huruvida en eventuell 

mainstreamingprocess av nischade partier, som RHP, kan se ut och hur de kan närma sig de 

mer konventionella/etablerade partierna. Tillsammans med detta ämnar också studien att 

undersöka om Sverigedemokraterna kan betecknas som ett RHPP.  

 

Utifrån syftet kommer två frågeställningar användas:  

- Har Sverigedemokraternas åsiktspositioner förändrats sedan 1989 till 2017? 

- Kan Sverigedemokraterna betecknas som ett RHPP och har de kunnat betecknas som 

ett RHPP under sin historia? 

 

1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogöras för delar av Sverigedemokraternas historia, Sverigedemokraternas 

väljarstöd, andra likande partier i Sverige som verkat under samma tid samt hur situationen med 

flyktingar har sett ut i Sverige. Dessa bakgrunds avsnitt ska ge mer förståelse för partier, det 

utvecklingskurva och en beskrivning av det politiska läget samt hur invandring till Sverige har 

sett ut under Sverigedemokraternas historia då detta är deras profilfråga.  
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1.2.1 Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna bildades år 1988 och som efterföljare till Sverigepartiet som i sin tur 

härstammar från den radikal nationalistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt (BBS) som hade 

många anknytningar till nazismen. Anders Klarström var talesman och partiordförande för 

partiet mellan 1989–1995. Han hade in bakgrund i det nazistiska partiet, Nordiska Rikspartiet 

(Ekman och Poohl 2010, 76). Mikael Jansson tog över partiordföranderollen efter Klarström 

1995 och satt på den posten till 2005. Under Janssons partiordförandetid gjordes uteslutningar 

av skinnskallar i partiet och uniformer, alkohol och likande förbjöds under partimöten (Ibid, 

112). Nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson blev vald 2005. Han efterträdde Mikael Jansson 

och har därmed varit partiordförande för Sverigedemokraternas ledare under längst tid. 

 

I tabell 1 kan man utläsa Sverigedemokraternas stöd från det första riksdags- och kommunvalen 

de ställde upp i fram till idag. Sverigedemokraterna har inte haft explosionsartad framgång, 

som Ny demokrati hade på 1990-talet, utan Sverigedemokraterna vann små segrar fram till valet 

2002, då de för första gången fick över 1%. Detta var en betydlig framgång jämfört med valet 

innan då de endast fick 0.37% av rösterna. I kommun-valen gick Sverigedemokraterna från att 

1998 att ha 8 mandat till 2002 att få 49 mandat. Från valet 2002 har de ökat snabbare. I 

riksdagsvalet 2010 fick de 5.70 % och i det senaste valet 2014 fick de 12.86 %. Dessutom har 

deras kommun-stöd från det första succévalet 2002 gått från 49 kommunfullmäktige mandat 

till så mycket som 1324 mandat valet 2014. I tabell 1 kan man se att Sverigedemokraterna aldrig 

har stagnerat eller krympt i stöd, varken i riksdags eller kommunvalen, utan vuxit sig allt 

starkare, främst under 2000-talet då de har haft många framgångar.   
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      Allmänna riksdagsval och kommunval Sverigedemokraterna har deltagit i.  

      Tabell 1 

1.2.2 Andra partier och flyktingsituationen  

Ny Demokrati, ledd av den välkända entreprenören Bert Karlsson och greven Ian 

Wachtmeister, var ett högerpopulistiskt parti som fick 6.7 % i valet 1991 och därmed 26 

riksdagsmandat. Partiet vann popularitet med krav på mindre skatter och ett 

invandringsmotstånd (Ibid, 93f). När de kom in i riksdagen 1991 var Sverigedemokraterna 

betydligt mer radikala än Ny Demokrati. Sverigedemokraterna hade då många nazistiska 

anknytningar och Ny Demokrati sågs som ett mer rumsrent invandringskritiskt alternativ.  

 

Nationaldemokraterna var ett utbrytarparti ur Sverigedemokraterna som var än mer radikala. 

Partiet fick 4122 röster till riksdagsvalet 2002, året de grundades, och hade kommunala mandat 

i Trollhättan, Södertälje, Heby, Nykvarn och Tranemo. Nationaldemokraterna samarbetade 

öppet med vit makt-rörelsen, då de bland annat var medarrangörer till en nazistisk marsch i 

Salem (Ibid, 134).  

 

Asylmottagning är relevant angående stöd till RHPP, vilka har fokus på invandringsfrågor.  

Tabell 2 visar antalet asylansökningar åren mellan val. Det kan ställas i relation med stödet för 

Sverigedemokraterna i tabell 1. Av tabellen kan vi se att Sverige under tidigt 90-tal hade en 

relativt hög invandring, som sedan sjönk tämligen dramatiskt för att därefter exponentiellt öka 

fram till 2015 då Sverige tog emot 162 877 asylansökningar. Ny Demokrati fick många röster 

under tidigt 90-tal då asylansökningarna var höga, vilket tyder på ett mönster som reflekterar 

Sverigedemokraternas ökade stöd samtidigt som Sverige har haft fler asylansökningar. 

                                          Riksdagsval 
                         
                        Röster                          Procent               Riksdagsmandat  

     Kommunalval  
 
Kommunalamandat  

1989  

1991  

1994 

1998 

2002 

2006 

2010  

2014  

              1118                             0.02                                0      

              4449                             0.09                                0 

           13 888                             0.25                                0 

           19 624                             0.37                                0 

           76 300                             1.43                                0 

         162 463                             2.93                                0 

         339 610                             5.70                              20 

         801 178                           12.86                              49 

                  0 

                  2 

                  5 

                  8 

                 49  

                281 

                612 

              1324 
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      Antalet asylansökningar åren mellan val.  

 
År mellan   
     val  

  
     Asylsökningar        Genomsnitt per år  

1988–1990 

1991–1993 

1994–1997 

1998–2001 

2002–2005 

2006–2009 

2010–2013 

2014–2016 

           79 350                        26 450 

         148 950                        49 650 

           43 102                        10 776 

           63 893                        15 973 

         105 062                        26 266 

         109 076                        27 269 

           159 16                        39 903 

         273 117                        91 039 

       Tabell 2.  

2. Tidigare forskning 
Nischade partier, hävdar forskaren Abou-Chadi, har olika effekt på mainstream partier 

beroende på vilken typ av nischat parti det är (Abou-Chadi 2014, 418). Radikala högerpartier 

har en positiv effekt på positioneringen av immigrationsfrågor, alltså leder en ökning av 

radikala högerpartier till mer restriktiv och etnokulturell anti-immigrationspolitik hos 

mainstream partier (Ibid, 418, 427f). Detta bekräftar en ”smittoeffekt” av nischade partiers 

politik på mainstream partier med. Abou-Chadi menar att ”smittoeffekt” inte finns hos 

miljöpartier. En ökning av stöd hos miljöpartier har en negativ politisk effekt på mainstream 

partier, vilket menas att mainstream partier minskar miljöpolitik i sina partiprogram då 

miljöpartier ökar i stöd (Ibid, 427f). Sammanfattningsvis leder inte en ökning av nischade 

partiers stöd till en politisering av deras huvudfrågor generellt, men radikala högerpartier 

ensamma har den effekten (Ibid, 433). Den ideologiska positioneringen, menar Abou-Chadi, 

påverkas av vilka partners nischade partier samarbetar med och huruvida de antar de nischade 

partiernas huvudfrågor. Center-högerpartier samarbetar oftare med radikala högerpartier och 

tenderar oftare att politisera invandringsfrågor och flytta sig närmare de radikala 

högerpartierna. I konstrast till RHP-partier samarbetar center-vänsterpartier oftare med 

miljöpartier (Ibid, 431f). 

 

Vidare bekräftar Tim Bale RHPP:s smittoeffekt på mainstream partier, främst på center-

högerpartier. Smittoeffekten är enligt Bale på en konsekvens av att mainstream partier känner 

pressen att anta en mer restriktiv och mer assimilerande immigrations- och invandringspolitik 
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(Bale 2008, 318; Bale 2003, 74). Bale menar att mainstreampartier blir pressade som ett resultat 

av att RHPP blir större vilket leder till att deras frågor aktualiseras mer och får mycket plats i 

media (Bale 2008, 318). Bale menar dessutom att mainstream partier antar en hårdare 

immigrationspolitik och flyttar sig närmare partierna på högra flanken vilket leder till möjlighet 

till samarbete i regering, vilket har skett på många håll i Europa (Bale 2003, 69). Denna tes 

underbyggs dessutom av Akkerman och Rooduijn som hävdar att RHP:s samarbete och till viss 

del kompromissande med mainstream högerpartier är deras väg in i regeringsställning, vilket 

leder till att RHPP blir pressade att mildra sin radikalitet (Akkerman och Rooduijn 2015, 1141, 

1144). De Lange drar slutsatsen att det har skett en konvergensprocess mellan RHP partier och 

höger mainstream partier (de Lange, 2012, 900). Normaliseringen har lett till att utpekande av 

partierna på högra flanken som ”political pariahs” inte längre är tabu (Bale 2003, 69). 

Existensen av högerextrema partier har center-höger partier dragit nytta av för att hamna i 

regeringsställning och i regeringsställning har de antagit mer traditionellt högerradikal politik 

snarare än mainstreampolitik (Ibid, 84f).  

 

Widfeldt menar att Sverigedemokraterna har genomgått en av-radikaliseringsprocess sedan 

1990-talet. Ett exempel på detta är hur Sverigedemokraterna själva omdefinierat sig från 

nationalister till att vara socialkonservativa (Widfeldt 2015, 194, 201). Utöver detta menar 

Widfeldt att Sverigedemokraterna har av-radikaliserats i sin immigrationspolitik, från att ha 

varit helt emot invandring och velat skicka tillbaka alla utom-europeiska invandrare som 

kommit efter 1970 till en mer mildare immigrationspolitik än innan. De fokuserar numera 

mindre på etnicitet (Ibid, 201f, 241). Sverigedemokraterna har fortfarande sitt främsta fokus i  

en kritik av immigrationspolitiken, vilket Widfeldt menar att man bland annat kan utläsas i 

deras partiprogram då de fortfarande har avsnitt om invandring och riktar kritik mot 

immigrationspolitiken (Ibid, 193, 196). Därutöver har avradikaliseringen påverkats av nya 

ledare, Mikael Jansson (1995–2005) införde bland annat förbjud av uniform, alkohol och 

nazistsånger. Jimmie Åkesson (2005 Æ) som har mildrat åsikterna kring familjevärderingar 

samt att under Åkessons tid har immigrationspolitiken blivit mindre radikal (Ibid, 183, 199, 

201f).  

 

I konklusionen till antologin Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe. Into the 

mainstream (2016) hävdar Akkerman att RHP partier fortsättningsvis tenderar att vara radikala, 

även om de inkluderas i eliten genom att fungera som stöd till regeringen eller sitta i 

regeringsställning. Deras position till immigration, invandring och auktoritära värderingar, har 
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enligt Akkerman flyttats längre bort från mainstream partier sedan millenniumskiftet 

(Akkerman 2016. 268). Akkerman och Rooduijn skriver att oavsett om RHPP är utfrysta eller 

inte, förändras inte deras radikalitet (Akkerman och Rooduijn 2015, 1148, 1152). Endast med 

hänsyn till europeisk integration och till den nischade statusen har de närmat sig mainstream 

partierna sedan millenniumskiftet (Ibid, 268f). Utöver detta har antietablissemangskritiken inte 

minskat hos RHPP såvida de inte är i regeringsställning (Ibid, 277). Vidare har 

socioekonomiska frågor blivit mer centrala i deras politik, samtidigt som de socioekonomiska 

frågorna fått mer plats (Ibid, 269). Dessutom konstaterar Akkerman att RHPP inte tilltalar 

medianväljare med sin politik och att deras väljare är generellt mer missnöjda med politiken 

som förs i kontrast till mainstreampartiers väljare (Ibid, 269). Akkerman & Rooduijn menar att 

cordon sanitaire, vilket menas som ett utfrysande av partiet från politiken, inte har någon 

negativ effekt på stödet till RHP partier (Akkerman & Rooduijn 2015, 1140). 

 

Curran påvisar också smittoeffekten som populistiska partier har på mainstream partier med 

Australien och Italien som fall. De populistiska partierna i Australien och Italien menar hon har 

varit framgångsrika i att införa mer populistiska teman samt fördomar i mainstream partiers 

politiska diskurs (Curran 2004, 37). Bland annat har en mer anti-immigration, anti-asyl, en mer 

populistisk stil och mening antagits av mainstream partierna (Ibid, 38). Curran menar att 

mainstreampartier, främst center-högerpartier, legitimerar mer extremistisk politik genom att 

de antar en mer populistisk politik (Ibid, 55).  

 

I artikeln “Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche 

Party Success” presenterar Meguid en teori om hur mainstream partier har tre strategier för att 

handskas med nischade partier. Den första strategin är ackommoderande, alltså att mittenpartiet 

närmar sig det nischade partiet i en sakfråga, den andra är den antagonistiska strategin, vilket 

innebär att mittenpartiet placerar sig långt ifrån det nischade i en sakfråga och den tredje är en 

avvisande strategi då mittenpartiet ignorerar det nischade partiet (Meguid 2005, 349f). 

 

3. Teori 
I teoridelen kommer analysramen utgå från begreppen RHP och mainstreaming. Dessa 

definitioner, vilket kommer fungera som analysram, kommer utgå från forskning angående 

RHP som fyller syftet och frågeställningarna till studien. 
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3.1 Radikal högerpopulism 

RHP är ett omdebatterat begrepp. Det finns oenigheter om vad RHP är och vilka partier som 

ingår i definitionen. I min studie kommer jag använda RHP som begrepp, dels eftersom det är 

en partifamilj som innefattar många liknande partier men också eftersom att det är en bra 

jämförande genre med andra studier och länder runt om i Europa. Förutom detta är RHP det 

mest vedertagna begreppet i studier om liknande partier till Sverigedemokraterna.  

 

RHP är en av de nyaste och den snabbast växande partifamiljen, som främst finns i Europa. 

Med partifamilj avses att fånga in partier med relativt liknande politik med många gemensamma 

nämnare. (Mudde 2007, 13, 19) Widfeldt menar att RHP partifamiljen har sin grund i ett 

invandringsmotstånd och i sin antietablissemangsretorik (Widfeldt 2004, 9). Vidare kan man 

beteckna RHP som den tredje vågen av högerextremism (Ibid, 13). Nouvelle Droit (den franska 

Nya högern) ses som grundare av den nya typ av rasism som flertalet forskare kopplar till den 

”kulturkritik” som RHP använder sig av, till skillnad från den biologiska rasismen som används 

av än mer radikala partier (Rydgren, 2004, 24; Rydgren 2005, 17; Ignazi, 2003, 23; Mudde, 

2007, 244; Bar-On, 2014, 11f). 

 

Muddes vedertagna definition av RHP utgår främst från tre grundpelare; exkluderande 

nationalism (nativism), auktoritära värderingar och populism.3 Den första grundpelaren, 

exkluderande nationalism, är RHP:s främsta kärna (Mudde 2016, 6). Exkluderande nationalism 

baseras på en etnisk-nationalistisk främlingsfientlighet som har en grundföreställning om att 

det finns ett legitimt folk inom nationsgränsen som oftast definieras utifrån religion och etnicitet 

(Rydgren 2005, 8; Loxbo 2015, 137). Vidare utgår RHP från att det endast finns ett folk som 

har legitim tillgång till nationalstaten (Loxbo 2015, 137). Inom begreppet exkluderande 

nationalism ses personer med annan etnisk och religiös bakgrund än majoriteten, som ett hot 

och fiender mot den önskade homogena gruppen som RHP vill ha inom nationalstaten (Loxbo 

2015, 137; Mudde 2016, 6). Mudde hävdar att de ”icke- infödda” enligt RHP är ett hot mot 

nationen och det homogena folket (Mudde 2007, 138f). Akkerman och Rooduijn menar att 

exkluderande nationalismen tar sig i uttryck i kulturell assimilation och värderar lojalitet mot 

nationen högt samt strävar efter att ha krav på att icke-infödda ska svära en lojalitets ed till 

nationen från RHPP sida (Akkerman och Rooduijn 2015, 1145f). Ordet ”radikal” i RHP, menar 

Loxbo, grundar sig i den första grundpelarens exkluderande politik samt den omstörtande 

                                                 
3 Begreppsöversättning till svenska av Loxbo (2015). 
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karaktären i dessa förslag (Loxbo 2015, 137). Utöver detta menar Mudde att ordet ”radikal” 

används för de åsikter som har florerats inom mainstreampolitiken, ofta inom 

immigrationspolitiken, som har radikaliserats av RHPP samt att de definieras i opposition till 

liberaldemokratiska värderingar, som exempelvis att motstånd mot pluralism och motstånd mot 

skyddande av minoriteter (Mudde 2007, 25, 296). 

 

Välfärdschauvinism framställs också inom forskning som en väsentlig aspekt av RHP. Denna 

aspekt kan dels kopplas till populism som exkluderande nationalism. Akkerman och Rooduijn 

menar att välfärdschauvinism är att sociala rättigheter endast ska vara till förmån för 

medborgare och helst ”infödda”. RHPP har därmed en restriktiv politisk hållning till 

socialsäkerhet, bostäder, utbildning, arbetsmarknad och hälsovård för invandrare (Akkerman 

och Rooduijn 2015, 1146), kort sagt, välfärdstjänster ska vara begränsade till den ”infödda” 

populationen (Betz 1994, 173). Välfärdschauvinism är en del av exkluderande nationalism 

eftersom RHPP menar att det endast finns en grupp som har legitimt tillträde till nationalstaten 

(Loxbo 2015, 137).  

 

Den andra grundpelaren i Muddes definition av RHP:s ideologi är auktoritära värderingar som, 

vilket bygger på en tro om strikt ordning i samhället samt där lagöverträdelser ska straffas hårt 

(Mudde 2016, 7). En central idé är strävan efter att strikt ordna samhället med hårt styrande 

normer och med tydliga auktoriteter (Mudde 2007, 23). Loxbo hävdar att dels den exkluderande 

nationalismen samt de auktoritära värderingarna utgör ordet ”höger” i definitionen av RHP 

(Loxbo 2015, 138f). 

 

Den tredje och sista grundpelaren av RHP:s ideologi är populismen som inte bara är en politisk 

stil, som den ofta relateras till, utan en del av dess ideologi (Mudde 2007, 23). Utöver detta 

grundar sig populismen i att det finns två homogena grupper, folket och den korrupta eliten 

(Mudde 2016, 7). Populism finns både som högerpopulism men också som vänsterpopulism. 

Müller och Rydgren, bland andra, menar att föreställningen om folket är väsentlig för 

populismen (Müller 2016, 4; Rydgren 2004, 19). Vidare förklarar Müller att populismens 

definition av folket är att det endast finns ett folk, med en gemensam vilja och att folket står i 

motsättning med den korrupta eliten samt att folket förtjänar stöd av staten samt att endast de 

står lika inför lagen (Müller 2016, 31, 44). RHP anser att endast de företräder folket genom 

partiet eller ledaren (Rydgren 2004, 19) och att det endast finns en ”folkets vilja” samt ett 

”allmänhetens bästa” (Müller 2016, 36). Denna tanke om ett folk som är emot en förljugen och 
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korrupt elit är en del av populismens viktigaste element, nämligen deras 

antietablissemangsretorik. RHP menar att det inte finns några viktiga klasskonflikter och 

förnekar klassbegreppet i sig. Istället för klass mot klass fokuserar RHP:s antagonistiska 

politiska världsbild på folket mot eliten. Avsaknaden av klassbegreppet, tron om den naturliga 

ordningen om ojämlikhet, traditionella familjevärderingar med klart definierade könsroller och 

deras nyliberala socioekonomiska politik kan också räknas in i ”höger” i RHP begreppet 

(Mudde 2007, 25f; Rydgren 2004, 26). 

 

Inom populismen ingår det också en stark misstro mot institutioner och den representativa 

demokratin. Rydgren menar att det finns en stark fientlig inställning till den representativa 

demokratin och har mer krav på direkt demokrati (Rydgren 2004, 18). Dock menar Müller att 

RHP:s önskan om mer direktdemokrati inte är en önskan om mer folkligt deltagande, utan en 

taktik och önskan att verifiera sina egna åsikter hos befolkningen (Müller 2016, 29f). Misstron 

gentemot statliga och samhälleliga institutioner, som exempelvis politiska partier, 

statsförvaltning och universitet, är också en västenlig del av populismen (Rydgren 2005, 12).  

 

3.2 Mainstreampartier och mainstreaming 

Mainstreampartier är ett svårdefinierat och relativt otydligt begrepp som närmast kan liknas 

vid begreppet konventionella partier. Enligt Akkerman, de Lange och Rooduijin har begreppet 

har två meningar. Först alluderar mainstreampartier till de partier som kretsar kring mitten-

vänstern och mitten-högern på den politiska skalan, partier som är konservativa, partier som är 

liberala samt socialdemokratiska partier (Akkerman, de Lange & Rooduijin 2016, 7). 

Sammanfattningsvis är innebörden mainstream partier, de partier som ligger relativt centralt 

på den klassiska höger-vänsterskalan och som ofta har betydande tonvikt på socioekonomiska 

frågor. Begreppet menar Akkerman, de Lange och Rooduijin står ofta i konstrast till mer 

radikala, eller mer nischade partier (Ibid, 7). 

 

Begreppets andra kontenta är att det inkluderar redan etablerade partier. Innebörden av 

etablerade partier är lojalitet till det politiska systemet, vilket står i kontrast till 

antietablissemangsretorik och antisystemspolitik (Ibid, 7). Därutöver uppvisar dessa partier ett 

förtroende/engagemang för den liberala demokratin och för de formella och informella 

spelregler som finns i det politiska spelet (Ibid, 2016, 7). Alltså är mainstreampartier för ett 

status quo av den liberala demokratin.  
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Yttermera är mainstreaming ett begrepp för en konvergensprocess då mer radikala partier går 

mot en riktning bort från radikala åsikter och till mer konventionella åsikter. Akkerman, de 

Lange och Rooduijin hävdar att mainstreaming är en partistrategi hos radikala eller nischade 

partier som syftar till att främja strävan efter regeringsskap, för politisk framgång, mer väljare 

eller en kombination av samtliga mål (Akkerman, de Lange & Rooduijin 2016, 14; Adams, 

Clark, Ezrow & Glasgow 2006, 514). För RHPP används mainstreaming främst som strategi 

för att nå regeringsställning och som därmed reglerar, tonar ned åsikter, samt belyser mer 

socioekonomiska frågor, respekterar det politiska spelets regler samt mildrar 

antietablissemangsretoriken (Akkerman, de Lange & Rooduijin 2016, 10).  

 

Mainstreamingprocessen fungerar dessutom åt andra hållet, menar Bale, och kan beskrivas som 

en konvergensteori då mainstreampartier antar ett hårdare politiskt ställningstagande angående 

en mer restriktiv immigrationspolitik (Bale 2008, 318). Därutöver hävdar Bale med flera att 

mainstreampartierna dels går mot en hårdare populistisk ton och dels mot samma anda som 

mainstreaming av radikala eller nischade parter, för att säkra mer väljare (Bale 2003, 74,; Bale 

2008, 318; Curran 2004, 38). De Lange menar att mainstream partier, som är högercentrala, 

har rört sig mer åt höger medan RHPP har rört sig mer åt mitten, vilket har resulterat i en 

konvergens i partisystemet (de Lange 2012, 905ff). 

 

3.3 Hypoteser  

Min undersökning kommer att baseras på fyra hypoteser. Genom det empiriska materialet kan 

dessa hypoteser falsifieras eller verifieras och ge svar på frågeställningarna. 

 

H1. Sverigedemokraterna har inte genomgått en omfattande 

mainstreamingprocess och därigenom inte mildrat sina radikala 

åsikter.  

 

Hypotes 1 (H1) baseras på slutsatserna av antologin Radical Right-Wing Populist Parties in 

Western Europe. Into the mainstream? (red. Akkerman, de Lange & Rooduijn, 2016) vilka 

menar att RHPP i Europa endast modererat sina åsikter i vissa sakfrågor men generellt blivit 

mer radikala sedan millenniumskiftet.  
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H2. Sverigedemokraterna har genomgått en mainstreaming process 

och därigenom mildrat sina radikala åsikter.  

 

Hypotes 2 (H2) baseras på forskning av Tim Bale som menar att det har skett en 

konvergensprocess mellan center-höger partier och partier på den högra flanken. 

Sverigedemokraterna skulle enligt denna teori närma sig Sveriges center-höger partier och vice 

versa, för att skaffa sig samarbetspartners för att komma närmare regeringsställning.  

 

 H3. Termen RHP passar bra in på Sverigedemokraterna.  

 

Hypotes 3 (H3) bygger på att RHP som begrepp fungerar bra som definition på 

Sverigedemokraterna då partierna som undersöktes i antologin Radical Right-Wing Populist 

Parties in Western Europe. Into the mainstream? endast visade upp förändring i vissa frågor.  

 

H4. Termen RHP passar inte bra in på Sverigedemokraterna  

 

Hypotes 4 (H4) bevisas genom att Sverigedemokraterna inte visar upp samma utveckling som 

andra RHPP och inte uppfyller tillräckligt många tendenser av RHP. 

 

4. Material och metod  

4.1 Material 

Analysmaterialet består främst av Sverigedemokraternas samtliga partiprogram; 1989, 1994, 

1996, 1999, 2003/20054 samt 2011. De sju partiprogrammen kommer vara basen och 

utgångspunkten i analysen för undersökningen. Partiprogrammen utgör en bra möjlighet att 

besvara frågeställningarna då det är officiella partidokument. Eftersom det har skett många 

förändringar, och därmed ändrade förutsättningar, under politiken på kort sikt har ingen snävare 

avgränsning av partiprogram gjorts. Undersökning av partiprogram har också fördelen att det 

klargör vilka policypositioner och inställningar ett parti har till olika politiska områden.  

 

Utöver partiprogrammen kommer dessutom Sverigedemokraternas valmanifest 2010 och 2014 

att undersökas. Begränsningen att undersöka de två senaste valmanifesten har gjorts då tidigare 

                                                 
4 Partiprogrammet 2005 är samma partiprogram som 2003 med vissa ändringar.  
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valmanifest är svåråtkomliga. Valmanifestet 2014 kommer att fungera som en komplettering 

för partiprogrammet som skriftligt partidokument efter 2011 då inget nytt program har 

förekommit.  

 

Flera tal från Sverigedemokraternas partiledare kommer också vara en del av analysmaterialet. 

Tal som ingår kommer från samtliga partiledare under Sverigedemokraternas historia; Anders 

Klarström 1990, 1994, Mikael Jansson, 1996, Jimmie Åkesson, 2005, 2010 samt 2017. Att inte 

flertal används, främst mellan 1996 och 2005, är för att det inte finns tillgängligt. Talens syfte 

är att de ska komplettera partiprogrammen och valmanifesten. De förhoppningsvis ge 

ytterligare ett djup i analysen, då de kan vara mindre formella och med annorlunda 

språkanvändning än partiprogrammen. Åren som har valts har inkluderats eftersom att de till 

stor del ska synkronisera med de valda partiprogrammen och valmanifesten så att materialen 

blir jämförbara. Partiledartal har oftast fördelen att de skrivs i förväg och att de representerar 

partiets policy, vilket leder till att de ideologiska föreställningarna kan undersökas på ett bra 

sätt (Bergström och Boréus 2012, 69). Dessutom brukar inte spontanitet och personliga infall 

inrymmas i tal från partiledare och det för dem lämpliga att använda som 

undersökningsmaterial. 

 

Materialet tillgängliggör partiets öppna ståndpunkter beträffande partifrågor vilka kan jämföras 

över tid och kan påvisa förändringar i ståndpunkter. Därutöver har de olika typerna av material, 

partiprogram, valmanifest och tal olika syften och mottagare vilket ger en mer omfattande bild 

av partiet. Att använda av dessa tre materialtyper möjliggör en stor spännvidd.  

 

4.2 Metod  

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Den kvantitativa innehållsanalysen har sin styrka i att den kan uppnå likvärdiga och jämförbara 

resultat av olika analysenheter (Esaiasson 2015, 198). Metoden har sin grund i kvantifiering, 

mätning, av särskilda företeelser i en text/analysenhet (Bergström och Boréus 2012, 50). En 

kvantitativ innehållsanalys mäter därmed vilken frekvens, det vill säga hur ofta en företeelse 

förekommer, men också vilket utrymme en analysenhet får i tid och/eller rum. Att mäta centrala 

argument, kriteriet för centralitet, alltså hur ofta ett visst ord, fras, metafor med mera 

förekommer, hur mycket tid och plats det får, blir därför väsentligt (Esaiasson 2015, 198). I 

genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att ha med ett principresonemang 
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för att tydligt skilja variablerna åt, vilket kan leda till en högre validitet då variablerna är distinkt 

definierade (Ibid, 205). 

 

Ytterligare en fördel med metoden är att den återspeglar det faktiska innehållet av 

analysenheterna i en textmassa (Ibid, 199). I en kvantitativ innehållsanalys kan man koda ord 

både manuellt och genom dator. Denna studie är databaserad då den har fördelen att behandla 

materialet på ett konsekvent vis och att det är lättare att hantera ett större material (Bergström 

och Boréus 2012, 51).  

 

Eftersom att partiprogrammen är relativt lika uppbyggda kan de kvantitativa resultaten från 

dessa jämföras och påvisa en skillnad i olika variabler över tid. Innehållsanalysen 

tillhandahåller en kvantifiering, räkning, av vissa företeelser i en text (Ibid, 50). 

Sammanfattningsvis skapar den kvantitativa innehållsanalysen en överblick över ett större 

material, under längre tid om man så vill, vilket ger bra underlag för jämförelser (Ibid, 87).  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är dock inte utan brister. En brist är att frekvensen av ord 

eventuellt inte är det viktigaste i sammanhanget utan, det viktigaste kan vara sättet vilket sätt 

någonting sägs. Därutöver kan kodningsenheterna (orden) ha olika meningar och därför kan det 

bli svårt att påvisa en faktisk förändring. Man bör ha i åtanke ordens föränderlighet över tid, 

om man ska jämföra samma kodningsenhet från olika tidpunkter. Vidare kan den inte 

kvantitativa innehållsanalysen analysera det outtalade, det som ligger under ytan i en 

analysenhet.  

 

4.2.2 Idealtypsanalys 

Som komplettering för bristerna hos den kvantitativa innehållsanalysen kommer en 

idealtypsanalys också göras. Den typ av idéanalys som kommer att appliceras är en innehållslig 

idéanalys med beskrivande syfte. Innehållslig idéanalys har som mål att beskriva i vilken 

utsträckning som det förekommer något uttalat argument i ett material (Bergström och Boréus 

2012, 146). Fördelen med idéanalys är att det är en bra grund för att undersöka ideologiska 

aspekter i ett material.  

 

Analysverktyget som kommer att användas är idealtyp. Den används som ett raster för att 

kategorisera och sortera olika formuleringar i en text (Ibid, 150). Idealtypen fungerar som en 
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typologi, vilken används som en idealtyp av en ideologi, en fördelaktig indikator för vad en 

ideologi har för strävan och idealbild.  

 

Exempel på metod som skulle kunna användas till studien skulle vara diskursanalysen. Den har 

sin fördel att undersöka det outsagda, då den menar att språket återspeglar verkligheten direkt 

(Ibid, 354). Denna skulle ha möjlighet att bra undersöka det som inte direkt sägs utan vad som 

man kan utläsa mellan raderna och underliggande budskap.  

 

4.2.3 Operationalisering 

Eftersom en indikator på en mainstreamingprocess är att RHPP:s centrala åsikter mildras 

kommer invandringsfrågan undersökas särskilt mycket, eftersom att de själva och andra menar 

att invandring är den centrala frågan. Målet med den kvantitativa innehållsanalysen är att 

undersöka frågeställningarna och testa vilka hypoteser som stämmer i relation till den tidigare 

forskningen.  

 

I den kvantitativa innehållsanalysen kommer frekvensen av vissa ord att mätas för att undersöka 

om det sker en förändring. Ord som ”svensk*”, ”Sverige”, ”mångkultur*”, ”invandr*” kommer 

att mätas för att undersöka huruvida Sverigedemokraternas åsiktsposition kring 

invandringspolitik har mildrats eller inte. Dessa ord används för att undersöka Muddes 

kriterium för exkluderande nationalism hos RHP. Vidare kommer ord som ” omröstning”, 

”folk*”, ”byråkrat*” och ”massmedi*” att mätas för att undersöka huruvida 

Sverigedemokraternas populistiska position har mildrats eller inte. Auktoritära värderingar 

kommer kvantitativt mätas med ord som ”straff*” ”försvar*” och ”utvisning*”.   

 

     Ord kod kopplade till idealtyperna.  

Exkluderande  

nationalism    

Invandr*, svensk*, Sverige, nation*, homogen* 

Populism Omröstning*, folk*, massmedi*, byråkrat*  

Auktoritära 

värderingar  

Straff*, försvar*, brottsli*, utvisning*  

      Tabell 3 
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Orden kommer att mätas genom att partiprogrammens text kopieras in i Word för att sedan 

räkna frekvensen hos orden. Tecknet * visar på att ordens alla former, och som del i 

sammansatta ord, förekommer i resultatet. Den procentuella andelen av orden är det mest 

väsentliga i resultatet då partiprogrammen skiftar i storlek. Den procentuella mätningen 

kommer göras genom att ordens frekvens att delas med den totala summan ord i 

partiprogrammen. Tanken med att välja ut dessa ord är för att de kan indikera huruvida de tre 

beståndsdelarna förändras i frekvens över tid.  

 

Därutöver kommer Sverigedemokraternas huvudfråga invandring att mätas utifrån hur stor del 

av partiprogrammen och valmanifesten som ägnats åt invandring. Detta kommer att utföras 

genom att mäta hur många ord som är under sektionen ”invandring” samt mäta ord relaterade 

till invandring för att jämföra förändringar angående invandringsfrågan. Vidare kommer vissa 

huvudord att undersökas ytterligare för att ta reda på om de förekommer i andra sektioner i 

partiprogrammen och valmanifesten, för att se om invandringsfrågan betonas även där.  

 

Idealtypsanalysen (tabell 4) kommer att utgå från Muddes definition av RHP. 

Exkluderandenationalismen (nativism) utgår från att den ”infödda populationen” ska ha mest 

rättigheter och helst ska vara den enda populationen i staten. Personer/folk med exempelvis 

annan etnisk eller religiös identitet anses vara ett hot mot den homogena identiteten och 

nationen. Populism kommer att undersökas bland annat utifrån antietablissemangsretorik, 

mediekritik och tanken om ett legitimt folk som står mot en förljugen elit. I auktoritära 

värderingar ingår hårdare straff, tron på ett strikt samhälle med starka auktoriteter och mer 

satsningar på polis. Höger och radikalitet kommer inte mätas som egna beståndsdelar av 

begreppet i idealtypsanalysen då den ska utgå från Muddes tre kriterier. Däremot har höger och 

radikaliteten utrymme under de andra tre beståndsdelarna, vilket kan läsas i avsnittet ”teori”.  
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 Idealtyperna till RHP 

 

Beståndsdelar  
 

 

Indikatorer  

 
 
Exkluderande 
nationalism  
 
 
 

 

Har fokus på att nation ska bestå av en så homogen befolkning som möjligt. 

Andra grupper ses som ett hot mot den homogena gemenskapen. Den ”infödda 

befolkningen” har ensam legitim tillgång till nationalstaten. Kraftigt begränsa 

eller stoppa invandring. Assimilering. 

 
 
 
Populism  

 
 
 

 

Den politiska eliten är korrupt och står mot det hederliga folkets intressen. Finns 

endast ett ”folk” som har en gemensam vilja. Klassmotsättningar byts ut till 

motsättning mellan eliten och folket. Folkomröstningar förekommer hos 

populistiska partier.  

 
 
 
  Auktoritära    
värderingar  

 

Tron om en strikt samhällsordning där överträdelser av lag ska straffas hårt. 

Normer ska vara styrande och det ska finnas tydliga auktoriteter. Lag och 

ordning betonas och hårdare straff framförs som position. Mer satsningar på 

polis och militär.  

      Tabell 4  
 
Användandet av både den kvantitativa innehållsanalysen och idealtypsanalysen ger möjlighet 

till att fånga upp skilda dimensioner av Sverigedemokraternas åsiktspositioner. 

Metodtrianguleringen används för att kunna ge ett brett omfattande resultat genom 

undersökandet av olika material med olika syften. Vidare utgår båda metoderna från idealtypen 

som ett analysverktyg. Den kvantitativa innehållsanalysen mäter ord som blir som indikatorer 

kopplade till beståndsdelarna och dels idealtypsananalysen som har sitt fokus på 

beståndsdelarna genom undersökning av indikatorer. Att mäta på detta sätt ger en bra validitet 

då jag vill undersöka om Sverigedemokraterna kan betecknas som ett RHPP. För att säkra 

reliabiliteten undersöks även den kvantitativa innehållsanalysen delvis utifrån idealtyperna då 

ord kopplade till idealtyperna mäts.  
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5. Analys  
Analysdelen kommer att börja med en kvantitativ innehållsanalys av partiprogrammen då detta 

ger en tydlig bild över frekvensen av ord kopplat till idealtyperna. Avsnittet efter kommer att 

vara en idealtypsanalys av partiprogrammen och valmanifesten. Sista delen av analysen som är 

en idealtypsanalys av partiledartalen. Idealtypsanalysen kommer efter den kvantitativa delen då 

den ger en djupare analys av materialet.  

 

Vidare kommer de tre delarna av analysen, idealtypsanalyserna och den kvantitativa 

innehållsanalysen, svara på syftet och frågeställningarna. Det som kommer att undersökas är 

om det har skett förändringar i Sverigedemokraternas åsiktspositioner samt testa om begreppet 

RHP kan användas som en korrekt betäckning på Sverigedemokraterna.  

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys av partiprogram 
I tabell 6 framgår det totala antalet ord i partiprogrammen, antalet ord i avsnittet ”invandring” 

samt antalet avsnitt i partiprogrammen som nämner invandring. Utifrån tabellens resultat kan 

vi tydligt se en förändring under 2000-talet då mycket färre avsnitt i partiprogrammen nämner 

invandring än tidigare. Frekvensen av antal avsnitt som nämner invandring kan indikera att 

Sverigedemokraterna har sedan 2000-talet lagt mer fokus på andra frågor än invandring.  

 

När vi däremot tittar på den procentuella andelen av invandringsavsnitten kan vi inte se någon 

tydlig positiv eller negativ genomgående riktning. Partiprogrammet 1989 har ett 

invandringsavsnitt som motsvarar 2.12 % av de totala orden i programmet och därefter ser vi 

en positiv ökning ända fram tills partiprogrammet 2003/2005 där andelen är 6.31% av totala 

antalet ord. Däremot har det dock skett en negativ riktning 2011 då 3.07% av den totala 

ordmängden handlar om invandring.  

 

Generellt kan vi se att partiprogrammet 2011 dels har relativt låg procentuell andel i antalet ord 

i programmets invandringsavsnitt och dels relativt få avsnitt som nämner invandring om vi 

exempelvis jämför med 1989, 1996 och 1999. Från 2002 och framåt kan vi också se i tabell 1 

att väljarstödet för Sverigedemokraterna hos har ökat explosionsartat. Sverigedemokraternas 

väljarstöd ökar samtidigt som färre delar av partiprogrammen tillägnas invandring skulle kunna 

visa på en mainstreamingprocess. Det visar på en eventuell mainstreamingprocess eftersom att 

deras kärnfråga, invandringen, har avtagit de senaste åren samtidigt som de har fått större stöd. 
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Detta kan ses som ett sätt att försöka dämpa sina positioner för att få mer stöd och därmed mer 

makt, en del av mainstreamprocessen.  

         

     Ord kopplade till invandringsavsnitt och avsnitt där invandring förekommer  

      Tabell 5 
.  

Resultatet av frekvensen av ett urval av ord kopplat till idealtyperna illustreras i tabell 7. Den 

exkluderande nationalismen har ett ungefärligt lika stort procentuellt utrymme i relation till 

frekvensen av de utvalda orden. Den procentuella andelen har skiftat både upp och ner men det 

har inte varit någon stor förändring. Eftersom frekvensen av orden är relativt lika mellan åren, 

kan man tolka som att invandringspolitiken alltid har varit viktig för Sverigedemokraterna från 

dess grundande till 2010.  

 

När man ser till de utvalda orden kopplade till populism framträder däremot en senare, relativt 

kraftig förändring. Från 1989 ända fram till 2005 är det procentuella frekvensen av orden 

väldigt lika. 2011 dock ser man en kraftigt negativ trend då varken ”omröstning*” eller 

”massmedia” som ord nämns alls och frekvensen är nere på 0.4%. Detta kan indikera på en 

mainstreamingprocess då de inte lika ofta nämner ord relaterade till populism efter att de har 

kommit i Riksdagen och deras stöd har kraftigt ökat.  

 

 

                                                 
5 Här kodas orden kopplade till invandring, som invandr*, asyl* i alla avsnitt i 
partiprogrammen och då det förekommer i ett avsnitt räknas detta som ”Avsnitt med 
invandring”.  

 

   År                   Total antal ord       Invandringsavsnitt ord (%)      Avsnitt med invandring 

partiprogram                                                                                               (alla avsnitt)5           

 

1989 

1994 

1996 

1999 

2003/2005 

2011 

 

              7068                     150 (2.12)                                             9 (29) 

              8450                     490 (4.84)                                             6 (31) 

              9867                     541 (5.48)                                             9 (36) 

           10 105                     537 (5.31)                                           10 (37) 

              3394                     214 (6.31)                                             3 (18) 

           10 920                     335 (3.07)                                             5 (22) 
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Frekvensen av ord kopplade till de olika idealtyperna i samtliga partiprogram. 

Indikatorer på  

RHP 

    
1989          1994             1996              1999              2003/2005          2011  

Exklud.-nat.  

 Invandr*  

Svensk*  

Sverige 

Nation*  

Homogen* 

 

Total  

  

    24             13                  15                 19                          9                  26 

   42             49                  64                 77                        24                  88 

   40             48                  54                 64                        16                  22 

   30             26                  45                 45                        54                108 

     4               2                    3                   3                          2                    0 

 

 140 (2%)   138 (1.6%)    181 (1.8%)    208 (2.1%)      105 (3.1%)   244 (2.2%) 

Populism 

Omröstning* 

Folk* 

Massmedi* 

Byråkrat* 

 

Total 

  

       2              2                    3                    2                       1                 1 

     42            60                  73                   79                    38               38 

       8            10                  12                   10                      0                 0 

       6              7                    7                     8                      0                 1 

 

     58 (0,8%) 79 (0.9%)     95 (1%)          99 (1%)           39 (1.2%)  39 (0.4%) 

Auktoritära 

Straff* 

Försvar*  

Brottsli*  

Utvisning* 

 

Total  

 

       7             15                  17                    14                     1            4 

     16             25                  19                    23                     4          13 

       8               6                    6                      6                     2            3 

       0               2                    2                      2                     0            0 

 

       31 (0.4%) 48 (0.6%)      43 (0.4%)        45 (0.4%)        7 (0.2%) 20 (0.2%) 

       Tabell 6 

I likhet till frekvensen av populism över tid kan man se en liknande trend hos frekvensen av ord 

kopplat till auktoritära värderingar. Orden kopplade till auktoritära värderingar visar snarlika 

procentuella resultat från 1989 till 1999. Efter millenniumskiftet är dock det procentuella värdet 

av frekvensen nere på 0.2%, vilket är betydligt mindre än föregående år. Detta kan också tyda 

på en mildring av sin politik på 2000-talet, vilket stödjer hypotesen att Sverigedemokraterna 

har genomgått en del i mainstreamingprocess.  
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Att orden knutna till populism och auktoritära värderingar förekommer mindre i de senare 

partiprogrammen kan bero på en ny taktik att fånga fler röster genom att mildra sina politiska 

åsikter. Exempelvis kan avståndstagande från utbrytarpartiet. En minskning i frekvensen av 

dessa huvudpositioner kan ses som en del av en mainstreamingprocess. 

 

Ord kopplade till invandring i samtliga partiprogram. 

                         1989        1994         1996        1999        2003/2005        2011 

Invandr*  

Asyl* 

Flykting* 

Utlänning*  

Migration*  

Integration* 

Assimilation*  

   24            13             15            19                 9                  25 

     0              0               0              0                 0                   3 

     8              3               2              4                 0                   7 

     0              0               1              1                 0                   0 

     0              0               2              3                 0                   0 

     0              0               0              1                 0                   0 

     0              0               0              0                 1                  10 

         Tabell 7 

 

Tabell 7 visar frekvensen av invandringspolitik i alla partiprogrammen. Den främsta 

förändringen som man kan se är en begreppsförskjutning till fokus på assimilationspolitik dels 

att begreppet introducerats för Sverigedemokraternas partiprogram 2003/2005 och dels att det 

blir ett mer vedertaget begrepp 2011 då frekvensen av ordet ökar kraftigt.  

 

5.2 Idealtypsanalys av partiprogram 

5.2.1 Exkluderande nationalism  

I Sverigedemokraternas första partiprogram, 1989, kan man tydligt finna exkluderande 

nationalism. En mindre invandring från nordliga länder under historien menar 

Sverigedemokraterna har varit berikande (Sverigedemokraterna, 1989, 1). De menar att Sverige 

har haft en stark ekonomisk utveckling under historien på grund av en stark nationell 

samhörighet och frånvaron av ”främmande folkminoriteter”, och menar att 

invandringspolitiken som fördes då partiprogrammet skrevs för ”självmordspolitik” i relation 

till det svenska folkets överlevnad (Ibid, 1). Den utomeuropeiska invandringen ses i 

partiprogrammet som ett hot, i partiprogrammet, mot det svenska samhället och det svenska 

kulturarvet. Dock är inte endast den utomeuropeiska invandringen ett hot mot det svenska 

kulturarvet utan att också ”(…) kommersiella, USA-inspirerande ”skräpkulturen”.” (Ibid, 10). 
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Vidare används ”flykting” och ”sk flyktingpolitiken” och ”föregivna invandrare” som ett sätt 

att förringa invandrare genom att antyda att de har otillräckliga skäl att vara i Sverige (Ibid, 2, 

11). I partiprogrammet nämns invandringspolitiken, som Sverigedemokraterna kallar 

”självmordspolitiken” och ”befolkningsexplosion”, som ett hot mot det svenska samhället och 

vill verka för en ”återflyttning” av invandrare med utomeuropeisk härkomst (Ibid, 11).  

 

Partiprogrammet 1994 liknar till mycket stor del det föregående programmet. Bland annat 

skrivs det likadant om att avsaknad av folkminoriteter närmast varit historiskt bra för Sverige 

och att de tror på en etnisk och kulturellt homogen nation (Sverigedemokraterna, 1994, 3f). Att 

den utomeuropeiska invandringen och ”skräpkulturen” från USA är ett hot mot den svenska 

kulturen och samhället (Ibid, 9) nämns också igen: 

 
Sverigedemokraternas viktigaste politiska motsättning är att återskapa ett svenskt 

Sverige. (…) Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena 

befolkningssammansättning har haft en ovärderlig tillgång. Sverigedemokraterna 

vill stoppa all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer. Stora 

resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit hit 

efter 1970 ska kunna återvända till sina respektive länder inom en snar framtid.  

(Ibid, 10) 

 

Citaten ovan visar på en tydlig och radikal exkluderande nationalism, då de kraftigt vill 

repatriera en stor del av Sveriges invandrarbefolkning. Vidare skriver de mer explicit i detta 

partiprogram än i det föregående om den svenska abortproblematiken ett problem som de menar 

är nästan lika stor som massinvandringen (Ibid,11). Därutöver vill de slopa undervisningen i 

hemspråk.  

 

I partiprogrammet 1996 har det skett en del förändringar. Dock återkommer tanken om den 

nationella sammanhållningen, en etnisk och kulturell homogen nation, medborgarskap, den 

utomeuropeiska invandringen och USA:s ”skräpkultur” som ett hot mot det homogena 

samhället och svenska kulturen. Däremot kopplar de sig närmare den västerländska 

kulturkretsen än i föregående partiprogram som mer haft fokus på den nordliga 

sammanhållningen (Sverigedemokraterna, 1996, 4). Därutöver förekommer det kritik mot den 

muslimska kulturen, då de menar att moskéer inte får existera på svensk mark då dessa är en 

”jordmån” för terrorism (Ibid, 6). Samma förslag om att repatriera invandrare som har kommit 

hit efter 1970 förekommer också. Förslaget är mer utvecklat i detta program, då de skriver att 
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medborgarskap inte ska ges undantag för repatriering och att invandringen ska vara kraftigt 

reglerad med undantag av de nordiska länderna där invandringen ska vara fri (Ibid, 12). Senare 

i programmet kommer ett radikalt förslag om att möjligheten av adoption av barn med ursprung 

utanför den västerländska kulturkretsen ska upphöra och att nationellt adopterade barn ska få 

en chans till en sund uppväxt (Ibid, 12). I programmet står det att ”En fördel med etnisk 

homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett likande sätt som sunda familjer 

gör” (Ibid, 12), vilket är en stark indikator på exkluderande nationalism. 

 

Partiprogrammet 1999 är till stora delar likadant uppbyggt som det föregående och använder 

dessutom sig av samma formuleringar. Minareter och muslimsk kvinno- och djursyn tas kraftigt 

avstånd från (Sverigedemokraterna 1999, 5). Dock har förslaget om att repatriera alla 

invandrare som har kommit till Sverige efter 1970 försvunnit från partiprogrammet.  

 

När det kommer till 2005 har det skett stora förändringar inom Sverigedemokraterna, och detta 

märks i deras partiprogram från samma år är olika kort och refererar till handlingsprogram för 

mer information gällande sakfrågor. Exempelvis har mycket retorik kring utvisningar, adoption 

från utomeuropeiska länder m.m. försvunnit ur själva partiprogrammet. Dock betyder detta inte 

att den exkluderande nationalismen har försvunnit. Exempelvis skrivs det att de är ett 

”intresseparti för svenskar” och att invandringen är den enande frågan inom partiet och att 

denna är ett hot mot Sverige socialt och ekonomiskt (Sverigedemokraterna, 2005, 4). ”Den 

viktigaste faktorn i ett tryggt harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma 

identiteten” är en formulering de använder sig av, och senare: ”I sin ideala form är alltså ett 

sådant samhälle folkningsmässigt homogent.” (Ibid, 5). En skillnad från tidigare partiprogram 

är deras politik gentemot medborgarskap, då de nu menar att icke svenskar kan få bli 

medborgare, men att detta inte är det samma som nationstillhörighet. Medborgarskapet är dock 

främst ett svenskt privilegium.” (Ibid, 6). Ytterligare en skillnad är att de inte är för ett 

invandringsstopp, utan vill ha en begränsad invandring. Dock menar de att den svenska 

invandringspolitiken har varit för omfattande att den blivit ”ett allvarligt hot mot den svenska 

nationen och dess homogena sammansättning.” (Ibid, 6f). Två lösningar finns på 

invandringsproblematiken och dessa är återsändande av invandrare och assimilering (Ibid, 7). 

 

I Sverigedemokraternas valmanifest 2010, 99 förslag för ett bättre Sverige, är den exkluderande 

nationalismen en framträdande del. Sverigedemokraterna vill i programmet skärpa reglerna för 

arbetskraftsinvandring, begränsad anhörighetsinvandring samt assimileringspolitik då de menar 
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att ”Invandrare skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.” 

(Sverigedemokraterna 2010). Vidare i manifestet menar de att Sverige bör föra en ”ansvarsfull 

invandringspolitik” de vill ha ett stopp för islamiseringen i Sverige samt avskaffa 

skattefinansierad modersmålsundervisning. De vill införa dessa förslag för att invandringen ses 

som ett hot mot nationen och kulturen vilket framgår i manifestet.  

 

Till skillnad från partiprogrammet 2005 är programmet 2011 längre och mer omfattande. 

Viktigt för Sverigedemokraterna i partiprogrammet 2011 är att ”slå vakt om den gemensamma 

nationella identiteten.” (Sverigedemokraterna, 2011, 2). I partiprogrammet propagerar 

Sverigedemokraterna för en mer ansvarstagande och begränsad invandring, främst från länder 

där kulturen avsevärt skiljer sig från den svenska (Ibid, 9f). Vidare menar de att 

mångkulturalismen och massinvandringen är ett hot mot Sverige. De menar bland annat att 

nettoeffekten av massinvandring från avlägsna länder har ekonomisk och socialt starkt 

missgynnat Sverige (Ibid, 14). Assimilering ser Sverigedemokraterna som lösningen på 

problemet, men också att en begränsad invandring är nödvändig och som inte utgör ett hot mot 

det svenska samhället (Ibid,10, 18). Islam figurerar i programmet som ett hot mot det svenska 

samhället och svensk kultur (Ibid, 18). 

 

I valmanifestet 2014 finns det väldigt likande förslag som i det tidigare 2010. De menar att 

arbetskraftsinvandring, den svenska identiteten och gemenskapen bör värnas och de förespråkar 

ett införande av assimileringspolitik (Sverigedemokraterna, 2014, 7). En ansvarsfull 

invandringspolitik framgår också som formulering i programmet och de menar att det måste 

ske en kraftig begränsning av asyl- och anhörighetsinvandrare. Mer likande förslag till 2010 års 

valmanifest förekommer. Invandrare och annan kultur, religion och etnicitet framställs som ett 

hot.  

 

5.2.2 Populism  

I partiprogrammet 1989 framför Sverigedemokraterna stark kritik mot massmedia och tv- och 

radiomonopolet det finns till och med en rubrik med namnet ”massmedia” 

(Sverigedemokraterna 1989, 14). Massmedia sägs ha skapat en ”åsiktsdiktatur “och att de har 

spridit och vinklat felaktig information som leder till att det svenska folket utsätts för ”politisk 

hjärntvätt eller ensidig propaganda” (Ibid, 14f). Vidare i programmet under ett flertal kapitel 

nämns hur byråkratin slukar pengar och är ineffektiv och man vill därför verka för en minimal 

byråkrati (Ibid, 3). I programmet nämns ofta ”det svenska folket” att de har en gemensam 
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folkvilja och folkomröstningar bör användas till högre grad, både rådgivande och beslutande 

(Ibid, 3).  

 

Förändringen i populism från de två första partiprogrammen är inte speciellt stor. Många av 

formuleringarna är exakt lika emellan partiprogrammen. De menar exempelvis att byråkratin 

är ineffektiv, och kostandsslukande. De vill att den ska vara minimal och motverkas vilket kan 

utläsas genom följande citat:  
 

Men de system som så vällovligt skulle trygga välfärden medverkade istället till 

framväxten av ett system som uppmanade till parasiterande, fiffel och 

överbyråkrati. (Sverigedemokraterna 1994, 3) 

Den svenska byråkratin, som ofta är både ineffektiv och kostnadsslukande, har 

svällt ut och fått oacceptabelt stora proportioner. (Ibid, 3) 

Samtidigt måste varje form av skateslöseri och byråkrati motverkas. (Ibid, 3) 

Det byråkratiska regelsystemet skall förenklas till ett absolut minimum. (Ibid, 7) 

  

Dessa fyra citat visar tydligt på indikatorn byråkratikritik för kriteriet populism. Vidare är deras 

åsikt att Invandrarverket och Presstödsnämnden ska slopas. Det återkommer samma åsikter om 

att folkomröstningar är viktigt (Ibid, 4, 7). Den massmediala kritiken är också densamma som 

innan (Ibid, 13).  

 

Kritiken mot massmedia, som skapar åsiktsdikatur och byråkratikritiken är kvar i 

partiprogrammet från 1994 till partiprogrammet 1996. Utöver detta finns explicit kritik mot 

institutioner som vilket yttras: ”(…) för att människor inte skall stå utlämnande till 

myndigheters godtycke och överförmynderi” (Sverigedemokraterna 1996, 6). Vidare har de 

samma åsikt om folkomröstningar. Det förekommer ytterligare ett förslag på folkomröstning, 

vilket gäller abortfrågan och att detta skall göras med beslutande folkomröstning (Ibid, 12). 

 

I populistiska termer kan man inte se någon större tydlig förändring från partiprogrammet 1996 

till 1999. ”Makthavarna ignorerar den folkliga opinionen och försöker med lagstiftning tysta 

kritikerna och tvinga svenskarna att anpassa sig till det nya samhället”, är en ny del angående 

mångkulturen som inte förekom i tidigare partiprogram (Sverigedemokraterna 1999, 12). Detta 

kan klassas som populism eftersom det är tydligt att en förljugen maktelit som står emot folket. 

I 2005 års partiprogram är populismen inte lika framträdande som innan. Populistiska element 

som kan utläsas är folkets gemensamma vilja, att det endast finns ett legitimt folk och ett 
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förespråkande av direktdemokrati (Sverigedemokraterna 2005, 9). Dock förekommer inte 

någon stark kritik mot etablissemanget, massmedia och byråkrati.  

 

I valmanifestet 2010 framgår inte heller populism speciellt mycket. Det som förekommer som 

kan räknas som populism är främst att den svenska kulturen är starkt folklig och att det bör 

upprättas ”en svensk kulturell kanon” (Sverigedemokraterna 2010). 

 

De främsta populistiska inslagen som figurerar i partiprogrammet 2011 är större krav på direkt 

demokrati (Sverigedemokraterna 2011, 4). Dessutom förekommer det populistiska inslaget 

byråkratikritik: ”Centralt för partiet är att respekt för skattebetalarnas pengar och strävan efter 

ett minimum av byråkrati skall genomsyra all offentlig verksamhet” (Ibid, 19). Vidare använder 

sig Sverigedemokraterna i programmet om ett folk med en folkvilja, samt uttrycket av det 

”folkliga sunda förnuftet” (Ibid, 17). 

 

5.2.3 Auktoritära värderingar  

I Sverigedemokraternas partiprogram 1989 menar Sverigedemokraterna dels att 

Invandrarverket och dels Presstödsnämnden är onödiga och skall tas bort. Detta kan ses som 

auktoritära värderingar genom att ta bort statliga institutioner för att införa mer tydliga 

auktoriteter med tydliga normer (Sverigedemokraterna, 1989, 2). Därutöver vill 

Sverigedemokraterna kraftigt skärpa abortlagstiftningen och att ”utdömda straff skall gälla 

oförkortat” (Ibid, 10, 13f).  

 

”Brott som mord, terrorism, upprepande grova våldsbrott etc[.] skall kunna leda 

till livstids fängelse, dvs[.] resten av livet. Särskilt grova brott, t[.] ex mord på 

polis eller barn, skall kunna leda till dödstraff.” (Ibid, 14)  

”Invandrare som begått grova brott eller fått uppehållstillstånd och senare 

medborgarskap på falska grunder bör utvisas ut riket för all framtid.” (Ibid, 14) 

 

De båda citaten ovan är tydliga indikatorer för auktoritära värderingar då både högre straff och 

ett tydligt mer auktoritärt styre föreskrivs. 

 

Som det tidigare partiprogrammet har programmet 1994 förslag som att slopa Invandrarverket 

och presstödet samt att straffen skall höjas. Dock införs i detta program ett förslag att man som 

brottsling får tre chanser att återanpassa sig till samhället men att om man begår ytterligare ett 
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brott ska man spärras in på livstid. Vidare menar de att det inte ska få förekomma någon 

straffrabatt och att samhället ska agera kraftfullt mot brottslingar. Som i programmet tidigare 

är de här också för dödsstraff men menar att brotten som kan leda till dödsstraff är ”(…) överlagt 

mord, mord på barn och åldringar, högförräderi” (Ibid, 13). Vidare menar de att utvisning skall 

vara påföljden när en invandrare har avtjänat ett fängelsestraff för grovt brott (Ibid, 13). 

 

I de auktoritära värderingarna kan man se en tydlig förändring i partiprogrammet 1996 i 

relation till de förgående: 

 
Förhärligandet av den homosexuella livsstilen inom t.ex. massmedia skapar 

osunda referensramar för unga människor som håller på att bygga upp sin vuxna 

identitet. Registrerat partnerskap för homosexuella skall inte tillåtas. 

(Sverigedemokraterna 1996, 9). 

Citatet ger ett tydligt sken av att de vill begränsa personer med annan sexuell läggning och 

utmålar läggningen som ett hot mot samhället. Detta kan utläsas av citatet och under rubriken 

”sexuellt avvikande” i deras partiprogram (Ibid, 1996, 9). Att de vill begränsa den 

homosexuella livsstilen kan ses som ett tecken på auktoritära värderingar. Tydliga normer ska 

följas av starka auktoriteter som ska bestämma i samhället. Vidare exempel på begränsningen 

är att de inte vill tillåta homosexuella par och polygama familjer att adoptera barn, vilket tyder 

på auktoritära normer (Ibid, 9). Vidare i samma partiprogram menar de att adoption av barn 

med ursprung utanför den västerländska kulturkretsen inte får förekomma. Därutöver vill de att 

staten ska äga alla bankerna och att de ska samlas under Riksbanken, vilket ska leda till större 

statlig kontroll (Ibid, 7). Därutöver vill de förhindra ”osunda ägarkoncentration” i media vilket 

dels kan kopplas till statlig kritik men även antydan till antisemitism, då sådana uttalanden likar 

antisemitiska konspirationsteorier (Ibid, 15).  

I samma partiprogram får straff aningen mer utrymme. Skillnad från tidigare partiprogram är 

att de introducerar straffarbete, vilket de menar kan vara en fördelaktig arbetskraft att 

exempelvis underhålla och bygga ut inlandsbanan (Ibid, 14). Dock accepterar de straffrabatt i 

detta partiprogram: ”vid mycket gott uppförande eller när utvisning ur riket skall verkställas” 

(Ibid, 14). I programmet är de fortfarande för dödsstraff men brotten som kan leda till detta är 

oprovocerade mord, seriemord och högförräderi (Ibid, 14). Invandrare som begår grova brott 

ska utvisas efter fängelsestraff, HIV positiva människor liksom är medvetna om att de är sjuka 

och har oskyddat sex med en osmittad person. De ska dömas för dråp eller mordförsök (Ibid, 
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14). 

De auktoritära värderingarna mildras tydligt i partiprogrammet 1999 i jämförelse de 

föregående. Exempelvis nämns inte dödstraff längre och presstödet ska få förekomma i 

samhället. Dock får inte stora tidningar eller mediekoncerner erhålla presstöd 

(Sverigedemokraterna, 1999, 18). Däremot är andra förslag som straffarbete, utvisning av 

invandrare efter grova brott och att man får tre chanser att rätta sig och annars livstidsfängelse 

kvar (Ibid, 1999, 17f).  

 

I likhet med populism får inte heller auktoritära värderingar stort utrymme i partiprogrammet 

2005. Det lilla som nämns är att brottslingar bör straffas hårdare och att rättsprocessen blir 

snabbare (Sverigedemokraterna, 2005, 9)   

 

De auktoritära värderingarna är relativt starkt framträdande i valmanifestet 2010. Bland annat 

vill de ha en kraftig ”straffskärpning”, införande av ”verkliga livstidsstraff” samt ”obligatorisk 

utvisning för alla utländska medborgare som begår grövre brott” (Sverigedemokraterna, 2010). 

Vidare föreslår de sänkning av straffmyndighetsåldern till 12 år samt avskaffande av 

mängdrabatt på brott. Att anslagen till polisen kraftigt ska höjas framgår också i manifestet samt 

att kraven på medborgarskap och uppehållstillstånd ska skärpas. Mer radikala förslag som 

förekommer är förbud mot heltäckande slöjor på allmän plats samt ett avvecklande av 

”skattefinansierat stöd till kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och 

provocera” (Ibid, 2010).  

 

I 2011 års partiprogram förskriver sig Sverigedemokraterna till socialkonservatismen. Detta 

menar de att de gör för en samhällelig stabilitet, hög moral samt lag och ordning, vilket alla kan 

kopplas till auktoritära värderingar (Sverigedemokraterna 2011, 9). Vidare i programmet står 

de för en överordnad majoritetskultur som ska sätta normerna i samhället (Ibid, 13). Straff 

menar de ska stå i rimlig proportion till brottet, vilket är en mildring från tidigare partiprogram 

och de menar att polisen, gränsskydd ska få mer resurser och befogenheter (Ibid, 25). 

 

De främsta förslagen i 2014 års valmanifest som kan kopplas till auktoritära värderingar är 

högre straff, ”riktiga livstidsdomar”, utvisning av utländska medborgare som begår brott samt 

avskaffande av straffrabatter (Sverigedemokraterna, 2014, 5). Förutom detta kan ökade anslag 
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till polis, tullen och kustbevakningen ses som förslag kopplade till auktoritära värderingar 

(Ibid, 5) 

 

5.3 Idealtypsanalys av tal 

5.3.1 Exkluderande nationalism  

Dåvarande partiordförande Anders Klarström för en stark invandringskritisk linje i sitt tal 1990 

på Medborgarplatsen, Stockholm. I detta tal menar han bland annat att svenskarna är på väg att 

bli minoritet i sitt eget land och att det pågår en skrämmande stor invandring av familjer från 

utomeuropeiska länder till Sverige vilket är ett hot mot nationen. (Klarström, 1990).  

 
I Chile har på många sätt en fungerade demokrati börjat fungera. Så nu borde alla 

de ynkryggar som svek sitt land och istället för att stanna kvar och kämpa mot 

Pinochet tillhagade komma hit kunna återvända till sitt hemland. Men det är inte 

många som har gjort för att nu har de blivit så [“] svenska [”] som de heter och 

kan inte lämna [”] sitt land [”]. Vi kräver omedelbar hemsändande av alla 

chilenare som befinner sig på svensk mark. (Klarström, 1990) 

 

Detta citat och likande uttalande under talet riktar sig mot att svenskarna är under hot av 

invandrargrupper i samhället. Klarström syftar på utvisning av grupper enbart för att de har 

invandrat till Sverige från ett annat land och menar att de inte är ”riktiga flyktingar”.  

 

I Borlänge 1994 skanderar Klarström med sin publik ”Ut med packet” och ”Sverige åt 

svenskarna” vilket är indikation på radikal exkluderande nationalism (Klarström, 1994). Vidare 

i samma tal pratar han om att massinvandringen är ett hot mot den svenska kulturen och det 

svenska kulturarvet. I talet tar han bland annat upp hur muslimer och zigenare missköter sig 

och hotar den svenska nationen och kulturen. Klarström talar också om att man ska repatriera, 

skicka hem, invandrare från ”vårt eget land” (Ibid). Nationalismen framgår också starkt i talet 

då han talar om den nationalistiska grundsynen, att vi ska vara herrar i vårt eget land och menar 

att ett EU-inträde skulle inskränka vår nationella frihet att bestämma. 

 

I Mikael Janssons tal i Stockholm 1996 anses den muslimska kulturen och moskébyggen vara 

ett hot mot det svenska samhället och kulturen (Jansson, 1996). Islams enkla fundamentalism, 

menar Jansson, är ett alternativ för ungdomar ute i förorterna och det blir ett starkt hot mot det 

svenska samhället. I talet för Jansson talan för partiet att de inte tänker låta några moskéer 

byggas på svensk mark. Därutöver menar Jansson att om ännu en flyktingvåg kommer till 
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Sverige kommer det inte att finnas några överlevnadsmöjligheter till för det svenska folket. 

Ytterligare en del av talet som tydligt kan kopplas till den exkluderande nationalismen är att 

Jansson menar att Sverigedemokraterna vill repatriera icke-västerländska invandrare som har 

kommit till Sverige efter 1970.   

 

I Örkelljunga 2005 talar Åkesson mycket om konsekvensen av EU:s östutvidgning. Bland annat 

menar Åkesson att det sedan östutvidgningen har förekommit stora mått av socialturism till 

Sverige från Baltikum. Personerna från Baltikum menar Åkesson är kriminella och hotar det 

svenska samhället. Vidare ser Åkesson ett stort problem med att polacker kommer till Sverige 

är låglönearbetare och erbjuder sina tjänster. Förutom östutvidgningen talas invandrare om som 

ett stort problem och ett hot mot det svenska samhället. Bland annat talar Åkesson om att den 

svenska kulturen och vårt historiska arv är mer hotat än någonsin i och med 

invandringspolitiken som förs och Sveriges fortsatta medlemskap i EU (Åkesson, 2005). 

Invandringen kostar mycket konstateras det i talet och grupper som barnfamiljer, skolbarn, 

pensionärer och sjukpensionärer måste prioriteras bort om det försätts med den, vad han kallar, 

oansvariga invandringspolitiken. Denna retorik kan tydligt kopplas till välfärdschauvinism då 

invandrare sätts i motsättning till andra grupper.   

 

I Åkessons tal 2010, före valet, i Sölvesborg pratar han om våldtäktsproblematiken i Sverige. 

Svenska kvinnor menar han är hotade på grund av den ökade antalet anmälda våldtäkter och 

han menar att detta är ett invandringsproblem. Invandrare överrepresenterade i alla brott men 

främst kring våldtäkter hävdar han i talet. Åkesson menar att detta inte har med invandrares 

socioekonomiska status att göra utan med kulturen och främst personer från afrikanska eller 

mellanöstern länder. Vidare i talet menar han invandringen under mandatperioden har varit 

rekordhög vilket han menar skrämmer honom eftersom att det hotar Sverige. Tiggarligor från 

Östeuropa menar Åkesson är ett stort problem för nationen. I talet nämner Åkesson i konstrast 

till invandrarkritiken är att det finns vissa invandrare som bidrar och anpassar sig bra till det 

svenska samhället. Att kontrollera bättre om folk som kommer in i landet är kriminellt 

belastade, om de har bra kvinnosyn och om de vill anpassa sig till det svenska samhället. Det 

ska bli svårare än nu att bli svensk medborgare förekommer också som förslag (Åkesson, 2010).  

 

I Åkessons vårtal 2017 på Långholmen i Stockholm talar han om det muslimska hotet mot den 

svenska kulturen. Bland annat om hur slöjan är kvinnoförtryck och att muslimska 

aktivistgrupper låg bakom SAS skandalen, då en kvinna nekade ta av sig slöjan i tjänsten som 
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flygvärdinna. Vidare talar Åkesson om att dessa muslimska kvinnor utsätts för medeltida 

värderingar och att dessa måste motarbetas, eftersom att det är ett hot mot samhället. 

Terrorattentatet i Stockholm menar han är en konsekvens av invandringspolitiken (Åkesson, 

2017).  

 

5.3.2 Populism 

I Klarströms tal 1990 på Medborgarplatsen kan man uttyda klara populistiska åsikter. Både 

media, byråkrati, politiker och statliga institutioner beskrivs som förlägna och korrupta 

(Klarström, 1990). Att folket har en vilja som politikerna är emot kommer också tydligt fram i 

talet, främst ifråga om invandring. Han menar att politikerna regerar mot folket, som en enhetlig 

grupp. Vidare framförs stark kritik mot massmedia som döljer folkets riktiga åsikter och agerar 

som en korrupt åsiktspolis. Kritik mot statliginstitution, Invandrarverket, förekommer i talet 

och menar att de jobbar mot det svenska folkets intresse och förstår varför det förekommer 

bränder på flyktingförläggningarna i och med det dåliga jobb Invandrarverket gör.  

 

I talet i Borlänge 1994 menar Klarström igen att media och politiker jobbar emot folket och 

ljuger om fakta om den svenska invandringen. Att man inte har frågat folket om att genomföra 

en folkomröstning till EU menar Klarström är att inte ta hänsyn till folkets intresse. Vidare 

menar han att folket ser igenom politikernas och medias lögner om invandringen som inte 

gynnar Sverige och svenskarna (Klarström, 1994) 

 

Populistiska tendenser kan man också tydligt se i Janssons tal i Stockholm 1996. I talet 

propagerar Jansson för två folkomröstningar, dels om moskébygge på Medborgarplatsen och 

dels en ny folkomröstning om EU-medlemskap (Jansson, 1996). Angående folkomröstningen 

kring moskébygget menar Jansson att de etablerade politikerna jobbar emot svenska folkets 

vilja då folket har en helt annan åsikt än politikerna. 

 
Vi vet alla att de etablerade politikerna tänker tillåta att en moské ska byggas på 

Medborgarplatsen. (…) därför tänker vi sverigedemokrater agera och arrangera 

en namninsamling för att kräva en folkomröstning i frågan. (…) folk tycker en 

sak som de etablerade partierna tydligen inte tycker samma om. (Ibid) 

 

Jansson använder sig också av formuleringar som att folket har sunt förnuft och är hederliga 

samt att Sverigedemokraterna är de enda hederliga politikerna som står på folkets sida. Den nya 
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folkomröstningen om EU-medlemskap, vilket Jansson propagerar för i talet motiveras genom 

att de etablerade politikerna har fört det svenska folket bakom ljuset då politikerna menade att 

i bara var ett samarbete och inte en union. Vidare utmålas också massmedia flera gånger under 

talet jobba med etablissemanget och mot det svenska folkets intresse genom att dölja 

konsekvenser av invandring samt utmåla Sverigedemokraterna på ett ojuste sätt (Jansson, 1996) 

(citat) 

 

I Åkessons tal i Örkelljunga 2005 talar han om hur politikerna är oansvariga, främst angående 

invandringen, och står inte på folkets sida. Vidare talar han kritiskt om media, främst Sveriges 

Radio, och menar att de aktivt försöker dölja problemen med invandringen. Kritiken mot 

Sveriges Radio tyder både på en mediekritik samt institutionell kritik. Bland annat menar han 

att media ljuger om att östutvidgningen av EU inte har påverkat Sverige, främst att fler brott 

inte har ökat och att det inte har skett en social turism. Byråkratikritik förekommer inte i talet 

(Åkesson, 2005).  

 

I Sölvesborg 2010 talar Åkesson om hur de resterade, etablerade partierna är dåliga alternativ 

för det svenska samhället. Han menar att båda blocken jobbar mot folket och istället för en 

ohållbar invandringspolitik. De etablerade partierna och politikerna som förekommer i dessa   

menar han jobbar aktivt för ett avskaffande av den svenska nationen. Vidare benämner han sina 

åhörare som ”sverigevänner” och pratar om det hederliga folket. I talet menar han att eliten 

jobbar mot folket och att brottslingar också är ett hot mot det svenska folket. I talet nämns också 

institutionell kritik mot BRÅ, då han menar att de döljer förklaringar till antalet våldtäkter och 

att man ska vara kritiskt till deras statistik (Åkesson, 2010). Mediekritik förekommer också i 

talet då han benämner Aftonbladet tillhörande det socialdemokratiska partiet (Ibid).  

 

Vidare talar Åkesson i Stockholm 2017 om Sverigedemokraterna som en viktig folkrörelse som 

jobbar för folkets intresse. Sverigedemokraterna är en folkrörelse, hävdar Åkesson, som har ett 

genuint engagemang och plikt att förändra samhället (Åkesson, 2017). I talet använder Åkesson 

mycket av ”etablissemanget” som ord och kopplar det till det negativa. Bland annat tycker 

Åkesson att det vänster-liberala etablissemanget bör fråga sig varför världens mäktigaste 

person, Donald Trump, använder Sverige som ett skräckexempel och menar att etablissemanget 

varken har självkritik eller ödmjukhet. Åkesson menar att etablissemanget skönmålar hur bra 

Sverige har det nu, med tillväxt med mera och att politiker hänvisar till statisk för att påvisa hur 

bra Sverige har det (Ibid). Dock menar han att många inte tycker att det är så bra som politikerna 
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utmålar det och är bekymrade för läget som är framför oss. Åkesson menar att detta missnöje 

inte är obefogat och att vi bör titta bland annat på hur integrationen fungerar. De andra partierna 

använder sig av hyckleri. Åkesson menar att det är ”vi” gör det som ”vi” tycker är rätt och att 

det är inget speciellt utan att de är politikerna som gör sin plikt (Ibid). I talet förekommer inte 

en populistisk indikator så som byråkratikritik.  

 

5.3.3 Auktoritära värderingar 

I Janssons tal 1996 i Stockholm kan man urskilja två tendenser till auktoritära värderingar. 

Den ena av dessa är repatrieringen av icke-västerländska invandrare som kommit till Sverige 

efter 1970. Detta kan avläsas som en del av auktoritära värderingar då Jansson menar att icke-

västerländska invandrare inte kan följa samhällets styrande normer och med den motiveringen 

ska då dessa personer, denna grupp, straffas. Vidare förespråkar Jansson att om man har begått 

tre brott ska man spärras in för livstid för att skydda de hederliga offren som utsätts. Detta är 

ett förslag som föreslår kraftigt höjda straff (Jansson, 1996). 

 

I Åkessons tal 2010 i Sölvesborg vill han sätta krav på samarbete med andra partier genom ett 

stort krafttag mot brottsligheten och högre straff. Straff för våldtäkt måste höjas kraftigt menar 

Åkesson och brott som pedofili och likande brott menar Åkesson ska bestraffas med livstids 

fängelse. Han menar att livstidsstraffet ska innebära att man inte alls kommer att släppas ut och 

går emot de etablerade partierna med en sådan politik. Andra partier menar att det är för dyrt, 

men Åkesson och Sverigedemokraterna vill stå upp för barns och kvinnors säkerhet genom att 

inte släppa ut farliga brottslingar i samhället. För att lösa fängelseplatsproblematiken menar han 

att man kan utreda möjligheter om att leasa fängelseplatser i Ryssland eller i Baltikum. Förutom 

detta föreslår han höjda krav för medborgarskap då medborgarna strikt ska följa samhällets 

regler (Åkesson 2010).  

 

6. Slutsatser och diskussion  
Syftet med studien var att bidra med förståelse dels för Sverigedemokraternas utveckling men 

också hur Sverigedemokraterna kan betecknas som ett RHPP. Utifrån syftena och 

frågeställningarna kopplade till dessa har analysen undersökt huruvida hypoteserna stämmer.  

Sammanfattningsvis kan man både utifrån den kvantitativa innehållsanalysen och 

idealtypsanalysen konstatera att radikaliteten i hos Sverigedemokraternas åsiktspositioner har 

skiftat över tid. Exempelvis har de auktoritära värderingarna inte varit lika framstående och 
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mildrats i sin radikalitet främst under 2000-talet vilket syns både i bristen av det i talen i 

samband med inte lika radikala förlag i partiprogrammen samt minskande frekvens av ord 

kopplat till auktoritära värderingar. Dödsstraff, samt nedläggande av Invandrarverket och 

Presstödsnämnden figurerar i partiprogram före 2000-talet för att i senare partiprogram och 

valmanifest försvinna eller kraftigt mildras. Dock betyder detta inte att Sverigedemokraterna 

nu och under hela 2000-talet inte uppfyller kriteriet auktoritära värderingar. De propagerar för 

kraftigt höjda straff, en strikt överordnad majoritetskultur samt högre anslag till både polis och 

militär. Samtidigt utifrån den kvantitativa innehållsanalysen kan vi tydligt se att auktoritära 

värderingar tar mindre plats i partiprogrammen under 2000-talet, vilket också underbygger att 

det har skett en tydlig förändring i deras åsiktspositioner. 

 

Likande mildring och förändring i åsiktspositioner finns hos kriteriet för RHP, populism hos 

Sverigedemokraterna. Mediekritiken förekommer inte lika starkt under partiprogrammen under 

2000-talet, men förekommer ändå i deras politik men inte alls till lika hög grad som innan. 

Populismen har dock inte försvunnit under de senare programmen. Mer krav på 

folkomröstningar förekommer i alla programmen och att det finns ett legitimt folk med en 

folklig vilja. Åsiktsförändring angående byråkratikritik och folkomröstningar kan tydligt 

uttolkas under Sverigedemokraternas historia. Byråkratikritik får mycket plats under sena 80-

talet och hela 90-talet för att därefter dämpas. Det kan konstateras att Sverigedemokraterna 

uppfyllde och nu uppfyller kriteriet för populism. 

 

Som populism och auktoritära värderingar kan exkluderande nationalism uttydas ur samtliga 

partiprogram, tal och valmanifest. Att detta kriterium uppfylls beror på att Sverigedemokraterna 

alltid har haft invandringspolitiken som kärnfråga. De baserar sin invandringspolitik på att 

invandrare är ett hot mot nationen och mot den homogena gemenskapen i alla sina partiprogram 

och de undersökta valmanifesten. Exkluderande nationalism har liksom de andra två kriterierna 

av RHP också mildrats. Exempelvis har de radikala förslagen, att skicka ut alla personer som 

har invandrat till Sverige efter 1970 tagits bort och att man inte ska få adoptera utomeuropeiska 

barn. Ytterligare en åsiktsposition som har skiftat är att de har gått från ett totalstopp för 

invandringen till att prata om begränsad invandring och till att nu använda sig av formuleringen 

”en ansvarsfull och begränsad invandringspolitik”.   

 

Utifrån materialet och resultatet av analysen av detta kan det konstateras att 

Sverigedemokraterna alltid under sin historia har kunnat och kan klassas som ett RHPP. Även 
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fast det har skett tydliga åsiktsförändringar och att radikaliteten har mildrats hos 

Sverigedemokraterna uppnår det alltid de tre kriterierna för RHP. Detta kan förklaras av RHP 

som begrepps stora spännvidd som fångar in partier med dessa åsiktspositioner. Av resultatet 

kan hypotes 4 förkastas medan hypotes 3 gäller. Detta gäller även fast radikaliteten har minskat.  

 

Man kan genom analysen se att Sverigedemokraterna till viss grad har genomgått en 

mainstreamingprocess. Exempelvis har deras åsikter kring invandring mildrats och de har blivit 

ett mer etablerat parti med stort stöd idag.  

 

En mainstreamingprocess har Sverigedemokraterna genomgått till en viss grad. Detta kan bland 

annat utläsas genom de två senast analyserade talen då en socioekonomisk fråga som sjukvård 

får mer plats än vad de tidigare talen fokuserar på, men som dock visar inte materialet att dessa 

frågor är de centrala, utan invandringsfrågan får mer plats. Förutom detta kan man också se 

deras sätt att definiera sig själva som nationalister framtill 2011 till att nu definiera sig som ett 

socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Att just denna förändring kan ses som 

en del av en mainstreamingprocess eftersom det kan upplevas som ett försök till 

avradikaliseringen och ett sätt att skaffa sig större stöd, vilket är mainstreaming som strategi. 

Deras mildring av radikalitet i åsiktspositioner kan också ses som ett förhållningsätt mot de 

andra partierna. Att mainstreampartier bland annat kan definieras i och med att de är etablerade, 

vilket Sverigedemokraterna alltmer har blivit apropå deras starkare stöd. Däremot har de inte 

släppts in i regeringskorridoren än och inte agerat som stödparti för en regering vilket kan 

räknas som att de fortfarande inte är fullt ut etablerade. Vidare har inte Sverigedemokraterna 

genomgått en omfattande mainstreamingprocess då invandringsfrågan fortfarande är deras 

kärnposition, vilket bland annat kan ses på deras hemsida som den första av deras ”profilfrågor” 

(Sverigedemokraterna 2017). Dessutom är de i opposition till liberala värderingar i många av 

sina åsikter, som till exempel i invandringsmotståndet. Med detta som bakgrund kan både 

hypotes 1 och 2 förkastas då ingen av dem stämmer då Sverigedemokraterna inte har genomgått 

en omfattande mainstreamingprocess men samtidigt har mildrat sin radikalitet m.m. Alltså 

utifrån förkastandet av hypotes 1 och 2 kan det konstateras att både Akkerman med flera och 

Bales undersökningar och teorier stämmer bra inte in på fallet Sverigedemokraterna. 

Exempelvis menar Akkerman med flera att RHP har endast modererat sina åsikter i vissa 

sakfrågor men att de har RHPP har blivit mer radikala sedan sekelskiftet. I kontrast till detta 

har utifrån analysen Sverigedemokraternas åsikter till hög grad mildrats och inte radikaliseras. 

Däremot stämmer Bales teori bättre på Sverigedemokraterna då de ändå har mildrat sina åsikter 
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till en viss grad, men att de fortfarande har radikala åsikter som går emot den liberala 

demokratins värderingar som exempelvis anti-pluralistiska åsikter och att de är till stor del emot 

skyddande av minoriteter. Vidare tyder Sverigedemokraternas ökade stöd på att de har blivit 

mer etablerade vilket tyder på att de har till viss del genomgått en mainstreamingprocess. 

 

Utifrån analysens resultat stödjer detta Widfeldt att Sverigedemokraternas åsikter har mildrats  

under senare tid. Min studie har dessutom undersökt ytterligare ett partiprogram och ett 

valmanifest samt en analys av tal vilket understödjer samma slutsatser. Resultaten studien har 

kommit fram till har dessutom bidragit med en ingående analys om Sverigedemokraterna är ett 

RHPP och om de har förekommit en mainstreamingprocess till viss del. Denna information kan 

också lätt jämföras med annan forskning om mainstreaming av RHPP då liknande 

undersökning av Sverigedemokraterna har gjorts.  

 

Sverigedemokraterna har till viss del genomgått en mainstreamingprocess och har vuxit kraftigt 

i stöd, men även trots detta utsätts de, vilket konstaterades i inledningen, för cordon sanitaire. 

Det kan bero på att Sverigedemokraterna fortfarande är radikala i många sina åsikter som är i 

motstridighet med den liberala demokratins värderingar.  

 

Till sist, eftersom att Sverigedemokraterna är ett kraftigt underforskat område behövs det flera 

olika nya forskningsstudier till exempel, att undersöka en konvergensprocess mellan de 

etablerade partierna och Sverigedemokraterna. Exempel på en sådan studie skulle kunna ha 

fokus på immigrationspolitik som är Sverigedemokraternas kärnfråga. Ytterligare studier skulle 

kunna vara en jämförelse av Miljöpartiet, som ett nischat parti och deras mainstreamingprocess 

och jämföra denna med Sverigedemokraternas.  
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