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Abstract 

Denna uppsats undersöker komparativt de tre nordiska partierna 

Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet, som alla tre brukar 

benämnas som främlingsfientliga och nationalistiska. Med utgångspunkt av 

partiernas så kallade principprogram görs analyser av partiernas självbild, som 

den kommer till uttryck där. Begreppen nationalism och populism som ofta brukar 

användas i samband med främlingsfientliga partier aktualiseras och idealtyper 

skapas utifrån dessa för att appliceras på partierna. En schematisk framställning 

utifrån ideologi, värdeord och politisk målsättning görs av partiernas hållningar i 

förhållande till idealtyperna. Det framkommer att textanalysen tyder på att 

Sverigedemokraterna verkar ha tydligast nationalistiska drag medan 

Fremskrittspartiet tycks ha tydligast populistiska drag. Detta medan Dansk 

Folkeparti tycks ha tydliga idémässiga inslag av såväl nationalism som populism.  
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1.1 Inledning   

Inte minst på senare tid har diskussionen om så kallat främlingsfientliga och 

högerpopulistiska partier börjat segla upp mer och mer på agendan inom offentlig 

debatt. En trend ser ut att vara en utbredning av den typen av partier i Europa.  

Liksom i övriga Europa ser högerpopulistiska partier ut att börja bli etablerade 

även i Norden. De tre partierna Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet och 

Dansk Folkeparti är alla politiskt etablerade. I Dansk Folkepartis fall i form av att 

formellt ha utgjort parlamentariskt stöd åt två regeringar och vad gäller 

Fremskrittspartiet ingår partiet rentav i sittande regering. Sverigedemokraterna har 

visserligen inte kommit att ingå i någon form av officiellt samarbete med andra 

svenska partier, men blev trots allt tredje största parti i riksdagsvalet 2014 och det 

blir därmed svåra att inte se det som etablerat. Med likheterna att partierna är 

nordiska partier som brukar ses som nationalistiska och som har lyckats etablera 

sig på senare tid verkar alltså tydliga beröringspunkter kunna hittas mellan dem. 

Samtidigt följer det givetvis inte ur detta att partierna behöver vara särskilt lika, 

sett till politiska mål och ideologisk samhörighet. Vad finns det egentligen för 

nyanser mellan de tre partierna och hur ser exempelvis deras relation till 

nationalism och populism ut?  

Genom att komparativt jämföra hur partiernas självbild ser ut är min ambition att 

undersöka närmre vilka skillnader och likheter som går att finna. Eftersom 

nationalism och populism som begrepp ofta verkar aktualiseras i samband med 

främlingsfientliga partier kommer jag att utgå från de begreppen när jag 

undersöker partierna.  
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2.1 Bakgrund  

Nationalism är ett stort, heterogent område vars uppkomst går långt tillbaka.
1
 

Populism som begrepp är en något nyare företeelse och den kretsar ofta kring 

politiska rörelser som gärna talar om demokrati i form av folkets vilja och ofta är 

tunn till innehåll i sig.
2
 

När främlingsfientlighet politiskt började gestalta sig i norden fanns inte så 

mycket organisatorisk erfarenhet att utgå från. Inte förrän mot 1990-talet började 

den typen av politiska rörelser på allvar etablera sig i norden. Fremskrittspartiet i 

Norge var ett tydligt exempel på detta. Inom de nordiska länderna kunde partierna 

som nu började etablera sig anses som extrema, men skulle troligen inte ha setts 

som extrema vid jämförelse med andra politiska rörelser ute i övriga Europa. Vid 

denna tidpunkt bildades i Sverige 1991 Ny demokrati men lyckades inte efter 

uppkomsten hålla sig kvar på den politiska arenan.
3
 I samma veva uppstod även i 

Danmark ett parti med namnet Fremskridtspartiet.
4
 Det var ur detta parti som 

Dansk Folkeparti några år senare sedan kom att uppstå
5
. 1995 formaliserades 

partiet till sin nuvarande form och mellan 2001 och 2011 kom det att utgöra 

parlamentariskt stödparti åt två borgerliga regeringar. Till en början, 2001, 

landade partiets stöd på 12 % och de två kommande valen skedde viss ökning för 

att sedan minska något i folketingsvalet 2011. Dock blev partiet i EP-valet 2014 

rentav största parti med nära 27 %.
6
 

1988 bildades Sverigedemokraterna och efter lokala valframgångar kom partiet 

2010 in i riksdagen, för att fyra år senare dubblera sitt väljarstöd till 12,9 % och 

bli Sveriges tredje största parti parlamentariskt. Sverigedemokraterna som politisk 

kraft uppkom ur rörelsen Bevara Sverige Svenskt.
7
 Fremskrittspartiet blev vid 

valen 2005 och 2009 näst största parti. 2013 gick partiet bakåt från 22,9 % till 

16,3 % men valet blev ändå betydelsefullt då det i samband med det kom in i 

regeringsställning.
8
 

                                                                                                                                                         

 
1
 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 205 

2
Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 22-23 

3
 Kitschelt, Herbert, och J. McGann, Anthony, The Radical Right in Western Europe A Comparative Analysis, 

The University of Michigan Press, s. 121 
4
 Kitschelt, Herbert, och J. McGann, Anthony, The Radical Right in Western Europe A Comparative Analysis, 

The University of Michigan Press, s. 121 
5
 Lerulf, Philip, och Å Johansson, Jan, Extrema Europa Nationalchauvinismens framväxt i Ungern, 

Nederländerna och Danmark, Sekel Bokförlag, 2012, s. 76 
6
 Nationalencyklopedin, Dansk Folkeparti. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dansk-folkeparti,hämtad 

2015-03-21. 
7
 Nationalencyklopedin, Sverigedemokraterna, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna , hämtad 2015-03-21  
8
 Nationalencyklopedin, Fremskrittspartiet. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fremskrittspartiet ,hämtad 

2015-03-21. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fremskrittspartiet
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2.2 Syfte och frågeställning  

Då området kring främlingsfientliga partier är komplext men samtidigt tydligt 

avgränsat blir en tydlig fördjupningsmöjlighet viktig i arbetet. En avvägning 

mellan det kvantitativa, som ger större möjligheter till generaliserbara 

forskningsobjekt, och det kvalitativa, där färre beståndsdelar kan ge andra chanser 

till just fördjupningsperspektiv behöver göras. Att utgå från en komparativ studie 

mellan Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet är något 

som tycks vara ett bra upplägg. Detta då de tycks utgöra tre nutida exempel på 

främlingsfientliga partier men ändå har viktiga åtskillnader varav vissa rentav är 

uttalade och tydliga: Sverigedemokraterna saknar direkt politiskt inflytande 

parlamentariskt, Dansk Folkeparti har å sin sida haft rollen som stödparti åt en 

regering, medan Fremskrittspartiet ju rentav kommit att sitta i faktisk 

regeringsställning med egna statsråd.  

Syftet med denna uppsats är att komparativt undersöka tre etablerade, 

främlingsfientliga partier i Norden idag utifrån deras självbild såsom den kommer 

till uttryck i deras principprogram. 

Som huvudsaklig frågeställning lyder: Vad för skillnader och likheter går att 

karakterisera mellan Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti, och 

Fremskrittspartiet? Denna aktualiserar i sin tur frågorna: Hur förhåller sig 

partierna till nationalism? Tyder partiernas principprogram på att partierna har 

drag av populism? 

3  Metod och material  

Metod 

 

Eftersom det är ideologi och idéer som kommer att behandlas blir textanalys ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Närmare bestämt verkar skapande av idealtyper av 

nationalism respektive populism utifrån teori på områdena vara användbart. Detta 

för att sedan applicera dessa på partiernas så kallade principprogram.  

 

 

Från början användes begreppet idealtyp av sociologen Max Weber för att på ett 

tydligt sätt ta fram vad som kännetecknar företeelser. Bergström och Boréus 

menar dock att idealtyper i samhällsvetenskaplig forskning idag inte behöver se ut 

på exakt samma sätt som hos Weber, då han inte behandlade politiska ideologier. 

Idealtyper ska handla om relevanta föreställningar som koncist fångar in kärnor i 

företeelser utifrån synsätt vi känner till och det handlar om modeller som inte är 

tänkta att beskriva verkliga förhållanden i sig. Snarare utgör de verktyg för att 

genom tydliga väsentliga element se vilket fack forskningsobjektet mest 

lämpligen bör placeras.  
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Dock behöver inte idéanalytiskt arbete med idealtyper som verktyg innebära att 

det observerade alltid faller in under någon av klassifikationerna, likaväl kan ett 

resultat av arbetet innebära att en slutsats blir att något inte tycks höra hemma i 

något av fallen.
9
 Användande av idealtyper ser ut att vara ändamålsenligt då 

frågeställningarna berör ideologi komparativt mellan olika partier. Med hjälp av 

idealtyper av populism och nationalism är förhoppningen att på det sättet kunna 

karakterisera vilka likheter och/eller skillnader som kan uppkomma mellan 

partierna, givet de egna beskrivningarna som förekommer i principprogrammen.  

 

Bergström och Boréus poängterar att det urval som görs av vilka idealtyper som 

ska inkluderas är av stor vikt då detta med nödvändighet inkluderar vissa och 

utesluter andra aspekter, vilket innebär att själva urvalet behöver tas i beaktande 

noga. Vidare klargör de hur omfånget på idealtypernas själva konstruktioner kan 

skilja sig åt beroende på sammanhang.
10

 Användandet av idealtyper ska vara 

lämpligt inte minst för att tydliggöra vad för innebörd de begrepp som används 

har. Teorell och Svensson har tagit upp hur faktiska händelser och tankar genom 

historien helt enkelt sammanfogas vid skapandet av idealtyper för att modellera 

fram en bild av verkligheten.
11

 Med anledning av det verkar ett utmärkt sätt vara 

att utifrån teori om hur nationalism och populism har kommit till uttryck skapa 

idealtyperna.  

 

I detta fall blir tillvägagångssättet att undersöka partiernas kärnvärden och 

politiska grundvalar uttryckta i deras principprogram. Det blir sedan utifrån det 

resultatet som idealtyperna appliceras på. Vid själva jämförandet av partierna 

kommer aspekterna ideologi, värdeord och mål att användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
9
 Bergström och Boréus, Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Studentlitteratur, 2012, Bergström och Boréus (red.), s. 150 
10

 Bergström och Boréus, Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Studentlitteratur, 2012, Bergström och Boréus (red.), s. 151-152 
11

 Teorell Jan  och Svensson, Torsten, Att fråga och att svara Samhällsvetenskaplig metod, Liber, s. 42-43 
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Material 

 

När det gäller ideologi- och nationalismaspekten tycks ett viktigt område vara 

partiers eget material och hur partierna där formulerar sig och vad de tar upp. Min 

bild är att det är vanligt att politiska partier i stort har två typer av officiella, 

offentliga dokument som antas vid partistämmor eller liknande och att det rör sig 

om dels konkreta, ytterst sakpolitiska framställningar inom olika områden och 

dels mer idémässiga dokument som ska återspegla ideologi och mer långsiktiga 

strävanden. Den senare typen av dokument blir i detta sammanhang användbart 

för att försöka se närmre på dessa tre partiers ideologiska självbild och 

förhållningssätt till nationalism och populism. Skillnader ska kunna förekomma 

mellan vad den typen av program kallas för partier. Gemensamt för alla tre 

partierna är att de, vid sidan om vanliga punktprogram, just har vad de kallar 

principprogram. Såväl Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet som Dansk 

Folkeparti har dock alla tre program som de kallar för principprogram. På 

respektive partiers officiella hemsidor återfinns dokument som tycks visa på 

ideologiska, långsiktiga strävanden politiskt. Sverigedemokraternas nu liggande 

principprogram antogs på deras Landsdagar 2011
12

, Dansk Folkepartis är från 

2002
13

 och Fremskrittspartiets publicerades 2013
14

. Det faktum att Dansk 

Folkepartis program är något äldre än de två övriga kan självklart uppfattas som 

en omständighet som försvårar en rättvis jämförelse, samtidigt tycks 

principprogram just innebära mer långsiktiga och ideologiska uttryck och är 

således inte lika kopplade till aktuell dagspolitik på det sätt som vanliga 

partiprogram. Därutöver tycks partierna helt enkelt ha olika praxis för hur ofta 

principprogram antas, exempelvis står det i Fremskrittspartiets program att det 

gäller för perioden 2013-2017, medan de andras helt enkelt tycks gälla tills vidare. 

Trots allt handlar det dock om liggande principprogram för partierna och 

programmen är alltså därmed de just nu gällande.  

Dokumenten är dessutom även av olika omfång: Sverigedemokraternas 

principprogram spänner över hela 44 sidor, Fremskrittspartiet över 14 sidor, 

medan Dansk Folkepartis dokuments längd inte är lika lätt att mäta på det sättet då 

det i deras fall handlar om en kortare text på deras hemsida. Hursomhelst är min 

bild att det kommer att vara av stor vikt att under analys av dessa dokument se till 

de mer ideologiska momenten och inte minst till hur eller om nationalism tas upp. 

Exempelvis tas ofta även andra områden upp, såsom ekonomi och välfärd, som 

även de kan vara intressanta att se till komparativt.  

                                                                                                                                                         

 
12

 http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf  

Hämtad 14-02-03  
13

 http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram  

Hämtad 14-02-03 
14

 http://www.frp.no/nor/mener/En-enklere-hverdag/Prinsipp-og-handlingsprogram  

Hämtad 14-02-03  

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram
http://www.frp.no/nor/mener/En-enklere-hverdag/Prinsipp-og-handlingsprogram
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Utifrån de utrymmesmässiga begränsningarna kan det möjligen dock vara en god 

idé att utgå från de mer tydligt ideologiska beskrivningarna. 

 

Materialet bör kunna ge en god förståelse för hur partierna ser på sig själva och 

sin roll som politisk aktör, och inte minst ge en bild av vad för värden partiet 

gärna lyfter och därmed också inte lyfter fram. Genom att ha använt annat 

material i form av mer opinionsbildande material i form av debattartiklar i media 

eller uttalanden i intervjuer med politiker i partierna hade mer fördjupande sätt att 

se på partierna mål och strategiska tankegångar kunnat ges.  

Här är dock tanken att just jämföra deras egna dokument kring idéer som de själva 

presenterar dem, eftersom det är deras självbild jag är intresserad av att 

undersöka.   

 

Med utgångspunkt av den frågeställning och den begränsade tid och praktiska 

förutsättningar arbetets ramar ger blir det mest tillämpliga sättet att gå tillväga att 

primärt tillgå källor som utgörs av akademisk litteratur och vid sidan om sådan 

kan även mer populärvetenskaplig i viss mån komma att bli aktuell, som när det 

gäller mer faktamässiga sammanhang. 
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3. Teori  

3. 1 Nationalismbegreppet 

En någorlunda övergripande sammanställning av forskningen kring 

nationalismen har Umut Özkrimli med Theories of Nationalism A critical 

introduction bidragit med. Där slår Özkrimli fast att någon helt enhetlig 

teorilinje kring nationalismbegreppet ska vara svår att riktigt märka ut med 

tanke på hur pass olikformade fenomen och politiska rörelser som kommit 

att gå in under nationalismbegreppet.
15

  

Özkrimli menar att nationalismen kan spåras tillbaka till slutet av 1700-talet 

och att den finns och fanns såväl i politisk som icke-politisk form.
16

 Vid en 

summarisk historisk överblick hänvisar han bland annat till hur filosofen 

Rousseau tidigt förde fram teorin om att utbildning är det som mest 

uppenbart reproducerar och därmed bevarar nationalismen. På 1700-talet 

ska tyske Johan Gottfried Herder ha formulerat tankar om något unikt med 

länders kulturer och särskilt ha lyft fram en nations språk som särskilt 

betydelsefull och viktig för att symbolisera landets egenskaper.
17

 På 1800-

talet var tankegångar som Karl Marx och Friedrich Engels förde fram att 

exempelvis frihandel på ett globalt plan bäddade för en riktning där länders 

individualitet var på väg att minska. Özkrimli framhåller att en diskussion 

på området gäller ambivalens i nationsfrågan hos Engels och Marx.
18

 

Özkrimli refererar till hur den amerikanske historikern Carleton J.H Hayes 

på 1900-talet talade om fem olika indelningar av nationalism som var 

rimliga att göra. Så kallad traditionell nationalism ska då exempelvis ha gått 

ut på en aristokratisk grundingång och hade en evolutionär ton, och en av de 

mest kända företrädarna  Edmund Burke. Den humanitära nationalismen ska 

däremot ha varit det som var nationalismformernas startskott. På 1700-talet 

har den utvecklats i en intellektuell miljö i samband med upplysningen, som 

gjorde anspråk på att utgå från naturvetenskap. En annan form, benämnd 

som jacobinsk nationalism, har sitt ursprung i den jacobinska rörelsen under 

franska revolutionen. Den ska ha sett möjligheter i militära krafter, ha varit 

missionerande till sin karaktär och även ha haft ett tydligt inflytande på de 

nationalismsformer som verkade under 1900-talet.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
15

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 205 
16

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 9 
17

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 12-13 
18

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 17-19 
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Den fjärde sortens nationalism som lyfts fram är den så kallade liberala 

nationalismen där dess förgrundsfigur Jeremy Bentham ska ha formulerat 

hur nationaliteten var en legitim och bra grund för den politiska sfären men i 

övrigt ska han ha gått i bräschen för strävandet efter att det politiska 

inflytandet på människors liv på alla nivåer borde minska. Även om olika 

inriktningar sedan ska ha kommit att räknas in där förenas de som tillhör 

den liberala nationalismen däremot enligt Hayes av åsikten att nationaliteter 

har och bör ha en egen politisk autonomi förkroppsligat genom just stater 

som regerar autonomt i förhållande till andra. Slutligen har även den så 

kallat intakta nationalismen tagits upp som begrepp. I den ska det ha varit av 

stor vikt att medborgare hade gemensamma utgångspunkter vad gäller 

beteende och moral, det speciella ska dock ha varit att nationen inte sågs 

som det essentiella för mänskligheten men ska ändå av dem ha tillskrivits en 

hög mening.
19

 

 

 

Mudde menar att nationalism kan ses som en politisk ingång med målet att 

skapa kulturell och politisk enhetlighet i form av en så att säga 

monokulturell stat.
20

 Det faktum att nationalismen är så brett som begrepp 

gör att Mudde talar om en ytterligare avgränsning inom 

nationalismbegreppet som relevant för att inte alltför många partier som vill 

se en nationalstat ska inkluderas och talar då om vikten av 

nativismperspektivet i sammanhanget. Med det perspektivet, menar Mudde, 

ringas mer tydligt in en ideologisk vilja att vilja se att det egna landet 

befolkas av landets etniska grupp.
21

 

 

 

Begreppet nationalism tycks alltså brett och består i underkategorier med 

olika inriktningar. Historiska, kända tänkare från såväl konservativt, 

socialistiskt, som liberalt håll ska ha gett uttryck för olika hållningar som 

mer eller mindre tangerar nationalismen. Özkrimlis överblick ger alltså 

bilden av att nationalismen, åtminstone historiskt, ur ett ideologiskt 

perspektiv går att se antydningar till ur en bredare ideologisk och politisk 

skala. Något som framförallt framkommer vid teorigenomgång är att de 

olika sorternas nationalism kan ta olika riktningar. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
19

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 32-33 
20

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 16 
21

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 22-23 
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3.2 Politikermisstro och populism  

 

 

Aspekter som ofta tycks uppkomma i samband med diskussionen kring 

uppkomsten av och framgångar hos främlingsfientliga/högerextrema partier 

är just misstron mot politiker och/eller begreppet populism. I denna 

teorigenomgång kommer jag att behandla både politikermisstro och 

populism. 

 

Det är visserligen tal om två olika områden, där politikermisstro är ett 

mycket konkret begrepp som handlar om förtroende till styrande och 

offentlighet medan populism är ett bredare område och rent krasst ett som 

kan uppfattas som svårdefinierat och lätt diffust. Samtidigt tycks områdena 

tangera varandra på ett sådant sätt att det vore fördelaktigt att behandla dem 

tillsammans.  

 

Politikermisstro 

 

Statsvetaren Tommy Möller har i forskningsöversikten Politikerförakt eller 

mogen misstro? sammanställt teori och även viss empiri avseende misstro 

mot politiker och även vissa delar av andra institutioner, något som kanske 

kan ses som det som i allmänna debatten ofta går under namnet 

etablissemanget. Även om Möller inte djupare behandlar 

etablissemangsaspekten i förhållande till specifika partier kan en viss inblick 

på området vara relevant, inte minst i förhållande till populism. Detta 

eftersom det kan vara applicerbart på de andra momenten och vara 

principiellt intressant att alltså lyfta fram en bit av den forskningsöversikt 

som här finns.  

 

Möller lyfter i sin översikt fram svårigheten med att mäta hur stort 

förtroendet för olika institutioner är och han tar även upp hur komplexiteten 

och den semantiska mångtydigheten i begrepp som förtroende kan göra det 

värt att lyfta frågan om det överhuvudtaget därför finns ett syfte med att 

mäta förtroende. Att det kanske till med bör vara rimligt med ett kritiskt, i 

bemärkelsen icke-naivt, förhållningssätt gentemot politiker tas av Möller 

upp som en tänkbar anledning till att många till exempel i intervjuer eller 

enkäter svarar att de inte har förtroende för politiker.  
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Dessutom kan det, påpekar han, handla om en differentierad 

misstroendenivå där man som medborgare till exempel upplever sig sakna 

eller har mindre förtroende för vissa politiker, medan det tvärtom kan vara 

större eller till och med väldigt högt för andra.  

Samtidigt framhåller Möller att det ju helt enkelt också kan rikta sig mot det 

politiska systemet som sådant i mer institutionell mening.
22

 En del trender 

ska däremot vara möjliga att slå fast, som att svenska folket generellt har ett 

större förtroende för såväl riksdag och regering under valår.  

 

Möller refererar till hur Sören Holmberg, som är med och gör 

förtroendemätningar, ska ha kommenterat att det resultatet kan tolkas som 

att de allmänna valen som hålls under valårs kan vara det som då inger ett 

ökat institutionellt förtroende jämfört med så kallade mellanvalår. Möller 

utvecklar med att det dessutom bör kunna handla om att väljare/medborgare 

får en annan typ av möjlighet att då träffa och prata med politiker än annars, 

vilket kan tänkas öka förtroendet.
23

   

Vad som nog bör ses som mest relevant i detta sammanhang är hur 

förtroendenivåerna och partiidentifikationen verkar se ut i Sverige, Danmark 

och Norge. Tydligt uppges att ungefär hälften av medborgarna i Danmark 

identifierar sig med ett parti och nivån är något högre i Norge. I Sverige ska 

förtroendet dock vara uppenbart sjunkande.  

En annan tydlig åtskillnad ska föreligga mellan å ena sidan Sverige och å 

andra sidan såväl Norge som Danmark. Medan det i Sverige ska synas en 

trend som tyder på konsekvent nedåtgående förtroende för politiker i 

allmänhet är nivåerna hos Danmark respektive Norge mer komplexa, på ett 

sådant att generella slutsatser är svårare att dra.
24

  

 

Populism 

 

Sociologen Christian Andersson menar att populism som 

samhällsvetenskapligt begrepp är viktigt att koppla till området om 

representativ demokrati idag då det tidigare har förekommit andra typer av 

populism. Andersson refererar till hur populismforskaren Paul Taggart har 

lyft fram särskilda teman som populism tydligt ofta ska innehålla. De 

aspekter Taggart tar upp är bland annat att ha en ideologisk hemvist som 

inte bygger på några egna värden egentligen, att känna igen sig i en bild av 

en förskönad idé av det egna samhället och landet, närmare bestämt 

benämnt som ett så kallat heartland, och att vara negativt inställd till 

representativ politik. Som motvikt till den kritiska inställningen till 

representativ demokrati ska populisten ha en positiv bild av det så kallade 

folket och mena att dess vilja förbises genom den representativa demokratin. 

                                                                                                                                                         

 
22

 Möller, Tommy, Politikerförakt eller mogen misstro En översikt, Svenska Kommunförbundet, 1998, s. 16-17 
23

 Möller, Tommy, Politikerförakt eller mogen misstro En översikt, Svenska Kommunförbundet, 1998, s. 26 
24

 Möller, Tommy, Politikerförakt eller mogen misstro En översikt, Svenska Kommunförbundet, 1998, s. 45 
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Så tidigt som 1967 ställde samhällsfilosofen Isaiah Berlin upp punkter på 

vad som kännetecknar populistisk ideologi. Bland dessa kan nämnas att tro 

på att samhället snarare än staten, vilja återetablera värderingar från förr och 

att tala om folket och dess vilja.
25

  

En inneboende motvilja mot själva politiken som sådan ska hursomhelst 

enligt Taggart prägla populisten, samtidigt som den också ska präglas av en 

medvetenhet om att behöva verka i den partipolitiska sfären för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att opinionsbilda effektivt och nå faktiska 

resultat.
26

 Andersson tar också upp att populism har en uppenbart negativ 

klang idag, och menar att det kan vara så att det som begrepp överanvänds 

idag.
27

 Det ska vara mycket ovanligt att någon benämner sig själv som 

populist och något utmärkande för populisten ska enligt Andersson även 

vara att ofta inte självdefiniera sig överhuvudtaget.
28

 Populism ska inte gå 

att placera på en höger-vänster-skala. Då populistens ideologi är tunn kan 

andra ideologier däremot användas i fall de passar populistens egna syften. 

Populisten kan alltså utgå från sin omgivning och säga sig utgå från vissa 

värden som är etablerade.
29

  

Andersson lyfter fram en typologi på populismtemat av Margaret Canovan, i 

vilken hon tar upp att olika inriktningar såsom populistisk demokrati, 

reaktionär populism, och jordbrukarradikalism. Genom historien ska bland 

annat dessa ha förekommit som olika sätt för populismen att förkroppsligas.  

Andersson nämner också att Canovan i sin studie Populism hävdar att 

populismbegreppet egentligen är problematiskt i sig: dess otydlighet och 

komplexitet ska göra det svårt att använda, vilket dock Andersson 

kommenterar med att det hela förhoppningsvis blir mer tydligt när mer 

verkliga situationer används som exempel i diskussioner kring 

populismen.
30

 Även Mudde för resonemang kring populism och beskriver 

det som en dimension som helt enkelt baseras på den föreställda binära 

oppositionen mellan en korrupt elit som styr och det rena folket
31

. 

 

Möller har alltså tittat på hur politikerförakt kan te sig och diskuterat 

möjliga metodologiska problem som kan bli aktuella ur ett rent 

forskningsperspektiv. När det gäller populism går Anderssons resonemang 

ut på hur komplext men ändå användbart populismbegreppet är. Då det 

baseras på vad som kan ses som element snarare än fasta kriterier ska det 

ändå gå att applicera på konkreta fall. Intressant är hur den populism som 

Anderson beskriver ofta verkar förkroppsligas genom just politikerförakt.  

                                                                                                                                                         

 
25

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 22-23 
26

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 17-19 
27

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 8-9 
28

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 16 
29

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 22-23 
30

 Andersson, Christian, Populism, SNS Förlag, 2009, s. 25-27 
31

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 23 
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Enligt Möller behöver alltså inte politikermisstroende handla om skepsis 

eller aversion mot uttalade partier eller politiker i sig, utan kan likaväl mot 

politiken som institution.  

 

3.3 Främlingsfientlighetsbegreppet 

 

    Cas Mudde har i sin Populist Radical Right Parties in Europe ägnat sig åt just 

främlingsfientliga partier i stort och med avseende på partier som främst är 

verksamma i  Europa idag. Som ett slags tydligt exempel på ett främlingsfientligt 

parti har Mudde tagit upp franska Front National och tätt därpå som ett närmast 

lika ”bra” exempel ska det Österriska frihetspartiet följa.
32

 

Att på ett enkelt sätt lyfta fram vilka partier som bör ses som främlingsfientliga 

och högerextrema ska dock vara svårt, framhåller Mudde. Även om det i viss 

utsträckning ska vara möjligt att definiera vad främlingsfientlighet i sig innebär 

ska det vara svårare att på samma tydliga sätt säga vilka partier det handlar om. Ur 

ett rent akademiskt perspektiv är meningarna delade lyfter Mudde, då åsikterna 

mellan forskare går isär kring exakt vilka som kan inkluderas och inte.  

Samtidigt ska ändå mer ”tydliga” fall förekomma där det inte förekommer 

akademisk splittring.  

Att se till eget användande av ord i stil med främlingsfientlighet från partierna 

själva avfärdar Mudde som ovidkommande, då inget parti skulle använda så pass 

negativt klingande begrepp. Mudde framhåller dock att det ska ha förekommit att 

ordet populism har använts av partiföreträdare i positiv bemärkelse i betydelsen 

av att lyssna till folket.   

Mudde tar upp att en del tidigare forskare lyft fram som ett lämpligt 

tillvägagångssätt att söka efter motvilja till att se sig som ett parti överhuvudtaget, 

vilket ska grunda sig på en vilja att stå bortom institutionell demokrati. Detta 

knyter alltså an till den tidigare refererade litteraturen kring populism av Christian 

Andersson där en grundläggande motvilja mot politiska institutioner ofta ska 

prägla populistiska partier.  

Något annat kännetecknande som kan tänkas appliceras vid kategorisering men 

inte alltid är tillämpbart i praktiken är medlemskap i en transnationell 

partisammanslutning. Mudde menar att det till viss del skulle kunna vara relevant 

men att det förutsätter en större ideologisk homogenitet mellan partierna än vad 

som är lämpligt att utgå från när främlingsfientliga partier ska definieras som 

grupp.
33

  

 

                                                                                                                                                         

 
32

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 41-42 
33

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 34 och 35 
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Vad som ska kunna ses som signifikativt för dessa partier är att en förändring, 

som tydligt ska kunna ses jämfört med förr, ska ha ägt rum. Syftet med partiernas 

förändring är att framstå som mer moderna och där har Mudde som 

konkretiserande exempel lyft fram sådant som att medvetet ha politiska 

företrädare som är tänkta att ge ett ”fräscht” intryck av partiet. Detta ska kunna 

förkroppsligas genom personer som är unga, välklädda och/eller helt enkelt ge 

intrycket av att se bra ut.  

När det gäller diskussionen om främlingsfientliga partiers framgångar menar 

Mudde att det är viktigt att se till partierna själva som sådana. Detta alltså i 

kontrast till en tänkt uppfattning om att partierna helt enkelt från början uppkomit 

på grund av andra, omkringliggande förhållanden såsom rent demografiska eller 

ekonomiska faktorer.
34

 

 

Vad gäller att fånga in ett partis ideologi är Mudde kritisk till att utgå från den 

ideologi man upplever att partiledaren bekänner sig till då denne inte ska kunna 

ses som representativ för var hela partiet står.
35

  

 

I en diskussion kring kvantitativ kontra kvalitativ metod för att kunna få fram ett 

partis ideologi landar Mudde i att fördelarna med kvalitativa tillvägagångssätt ska 

vara rentav påtagligt stora. Detta, utvecklar han, med tanke på den komplexitet 

som populism- och etnicitetdiskurser ska innebära. Dock ska man om man 

exempelvis analyserar material från partier för att fastslå ideologi i så fall vara 

medveten om att det kan vara utformat på sätt som är tänkta att attrahera bredare 

grupper och inte alltid kan ses som representativa för ”sanna” hållningar. Vid 

större partier ska dessutom en viktig aspekt vara att förekomsten av olika 

förhållandevis splittrade så kallade falanger och dess betydelse inom partiet ofta 

påverkas utefter hur stort partiet är. Eftersom det ofta ändå får ses som brukligt att 

mer grundläggande värderingar delas av de flesta i partiet ska den aspekten 

däremot inte egentligen skapa hinder för att placera in partier i ett sådana 

ideologifack.
36

 

När olika exempel ges på partier som enligt Mudde tydligt får sägas vara 

främlingsfientliga tas just Dansk Folkeparti upp som ett lite särskilt fall. Faktorer 

som utmärker denna särställning ska vara att de har varit stödparti åt tidigare 

regeringar samt att det var en kvinna som byggde upp partiet.
37

 

 

Även norska Fremskrittspartiet tas upp som särskilt intressant av Cas Mudde, och 

då som exempel på ett mycket tydligt neoliberalt parti som i stort ska ha utmärkt 

sig genom drivandet av mer klassiska högerfrågor i form av att minska den 

offentliga sektorn i allmänhet, men en ändå stundtals stark främlingsfientlig 

agenda ska ha gjort att det ändå inte kan ses som ett ”vanligt” högerparti i 

ekonomisk-politisk mening.
38

 

 

                                                                                                                                                         

 
34

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 256 
35

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 36-38 
36

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s.  38-40 
37

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s.  43 
38

 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s.  47 
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3.4 Idealtyp, nationalistism respektive populistism 

 

 

Här kommer två idealtyper att skapas utifrån teori om nationalism 

respektive populism för att sedan jämföras med de tre partiprogrammens 

innehåll. Detta genom att ta fram en idealtyp av ett nationalistiskt parti och 

en av ett populistiskt parti för att sedan genom att applicera dessa på de tre 

aktuella partierna se i vilken utsträckning de, utifrån deras principprogram, 

passar inom respektive idealtyper och vilka likheter/skillnader som tycks 

påverka huruvida de gör det eller inte.  Även om exempelvis Mudde talar 

om populist radical right parties som ett samlande begrepp diskuteras hos 

såväl honom som i övrig litteratur även begreppen som möjliga att lyfta i 

sig. Som exempelvis den refererade populismöversikten av Christian 

Andersson lyfte ska populism även kunna finnas utan att det är i samband 

med nationalism exempelvis. Att dela upp populism och nationalism på 

detta sätt känns som ett sätt som tydligt kan fånga in likheter och skillnader 

mellan partierna. Även om områdena givetvis tangerar varandra i sån mån 

att nationalism kan vara populistisk och tvärtom har de ändå olika 

tyngdpunkter.  Upplägget öppnar upp för att ett parti vid jämförelse kan 

hamna inom såväl nationalistiskt som populistiskt fält, då uppdelningarna 

inte utesluter varandra. Tanken är alltså inte att här framställa nationalism 

och populism som dikotomier som står mot varandra, utan snarare försöka 

verka i ett spänningsfält där det förhoppningsvis mer kan bli tal om så att 

säga en skala där det blir tydligt var på skalan partierna hamnar. Exempelvis 

kan ju två partier visa sig förefalla tydligt nationalistiska men bara ett av 

dem ha uppenbart populistiska drag.  

Teorierna kring begreppen populism och nationalism går något isär och det 

skulle kunna invändas att de går hand i hand i en sådan utsträckning att det 

vore problematiskt att hålla isär dem. Trots de delade meningarna om 

begreppen som finns blir det mest lämpliga här ändå är att skapa dessa två 

idealtyper, då dessa på ett tydligt sätt kan framhäva skillnader i betoning 

mellan populism och nationalism.  

Min bild är att det vid en schematisk framställning av idealtypers innehåll i 

detta sammanhang blir relevant att se till ideologi hos det tänkta partiet, 

värdeord samt politiska mål som kan tänkas utläsas alternativt impliceras av 

ställningstagandena. Givet att materialet som används från partierna är 

principprogram som tycks ha syftet att just beskriva ideologi och mer 

långsiktiga eftersträvanden verkar den uppdelningen användbar.  
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Detta eftersom de aspekterna fångar upp innehåll i partiets idévärld, tar fasta 

på vilka ord som är återkommande och trycks på, samt genom momentet om 

politiska mål undersöker visionära ställningstaganden.  

 

Populism  

Bärande inom populism tycks så vara en retorik om vikten av att lyssna till 

en tänkt vilja från det så att säga sanna folket och en kritik mot politiken 

som sådan i form av etablissemang, vilket ju såväl Mudde
39

 som Andersson 

går in på
40

. Populisten har ingen egentlig egen ideologi utan fyller sin 

ideologi med innehåll från annat ideologiskt håll
41

.  

 

Nationalism 

Som Mudde tagit upp kan nationalismen ses som syftande till med målet att 

skapa kulturell och politisk enhetlighet i form av en så att säga 

monokulturell stat
42

 och historiskt har även inom nationalism språket 

tillmätts stor betydelse som Özkrimli varit inne på
43

. 

 

 

 

Schematisk framställning av idealtyper utifrån litteraturen: 

 

Idealtyp Nationalistiskt parti Populistiskt parti  

Ideologi Nationalism Saknar egen egentlig 

ideologi, kan utgå 

från andras 

Värden Språk, nationen Folkvilja, anti-elitism  

Mål Monokulturell stat Tillbaka till ett 

abstrakt ”Heartland”  
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 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press:, 2007, s. 22-23 
43

 Özkrimili, Umut, Theories of nationalism A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2010, s. 12-13 
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3.5 Diskussion om begrepp 
 

Många begrepp florerar kring de partier som benämns som 

främlingsfientliga. Detta kan öppna upp för förvirring. Exempelvis 

används ibland snarare begreppet högerextremt och ibland andra begrepp 

såsom nationalistiskt eller liknande.  

För att undvika förvirring är tanken att här konsekvent använda just 

främlingsfientligt som ett övergripande begrepp för partier idag som har 

nationalistiska drag. Däremot används alltså ibland begrepp som till 

exempel högerextrem inom litteratur och det kan då för säkerhets skull på 

ett sätt kännas rimligt att då använda samma begrepp vid referenser eller 

kommentarer till sådana resonemang i de fall där de används. Ett val har 

dock varit att genomgående låta innebörden i begreppen högerextremt och 

främlingsfientligt integreras till att vara densamma.  ”Extreme right” som 

bokstavligen översatt skulle bli extremhöger tycks betyda något som i 

praktiken ofta kan översättas till främlingsfientligt.  

 

 

Cas Mudde gör själv en uttalad distinktion mellan ”populist radical right 

parties” och ”non-radical right parties” och det ska även som en ytterligare 

distinktionsnivå kunna sägas finnas populistiska högerextrema partier som 

inte är radikala. Det vill säga en grupp partier som alltså är närliggande 

men ändå samtidigt, sin högerextremism till trots, ligga en bit därifrån på 

olika sätt.
44

 Detta kan ju givetvis öppna upp för en del förvirring men min 

bild är ändå att det, även utifrån Muddes definition, ska kunna gå att i mer 

generella termer använda begreppet främlingsfientlig om partier i alltså 

bredare bemärkelse men att det därunder ska kunna gå att göra eller 

teoritisera kring ytterligare distinktioner. 

När det gäller nationalism är tanken att utgå från de definitioner och 

diskussioner som förekommer i Umut Özkrimili Theories of Nationalism.  
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4. Analys  

Nedan kommer jag att gå igenom de tre så kallade principprogrammen i tur och 

ordning och tanken är att summariskt sammanfatta dessa på ett så koncist och 

rättvist sätt som möjligt. Detta innebär att en heltäckande bild kring åtminstone 

ideologiska ställningstaganden och även utrikespolitiska formuleringar görs 

medan djupare refererat vad gäller välfärdspolitik och ekonomisk politik däremot 

inte kommer att göras. Då programmen är av olika omfång och har olika spännvid 

kring vad för områden som berörs blir det tillvägagångsättet troligen mest rättvist. 

Däremot tas alltså en del upp ur programmen som inte kommer att lyftas vid 

själva jämförelsen för att försöka ge en bra och tydlig bild av vad programmen 

som sådana säger.  

 

4.1 Analys, Sverigedemokraternas 

principprogram 

 

I ett inledande, kortare stycke i Sverigedemokraternas principprogram 

uttrycks att Sverigedemokraterna är ”ett socialkonservativt parti med 

nationalistisk grundsyn”. I detta stycke sägs även att partiet från börjat har 

skapats för att ”slå vakt om den gemensamma nationella identiteten” och att 

de vill kombinera det bästa från vänster- och högerhåll.
45

 I ett eget kapitel 

några sidor senare som bär titeln ”Sverigedemokraterna och nationalismen” 

ägnas något mer utrymme åt nationalism som sådan i förhållande till 

Sverigedemokraterna själva som parti. Till att börja med menar 

Sverigedemokraterna att nationalism rentav ska utgöra ”det enskilt 

viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten 

och samhällets inre identitet” och den ska också vara en central del av deras 

politik. De menar även att nationalism förekommer naturligt inom 

konservatism. Sverigedemokraterna säger sig stå bakom vad de kallar 

”grundläggande nationalistiska principer” - konkretiserat genom 

självständig stat och att nationens intresse är det högst prioriterade samt att 

statens gränser ”så långt det är möjligt” inte går bortom nationens 

geografiska ramar.  

                                                                                                                                                         

 
45
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Den nationalism Sverigedemokraterna står bakom lyfts fram ”demokratisk” 

och de tydliggör explicit att de inte ställer sig bakom nationalism som inte är 

det. Därutöver lyfts även fram den ska vara såväl ”icke-rasistisk” som 

”öppen”.  

Mot slutet av kapitlet diskuteras vad som tycks vara en beskrivning av hur 

deras förhållningssätt till nationalismen ser ut i praktiken och där poängteras 

att de, även om nationalismen som nämnt är viktig för dem, har en 

”pragmatisk och verklighetsanpassad” syn på nationalismen där situationer 

som uppkommer kan komma att aktualisera avsteg, och här exemplifierar de 

med att det ”i vissa fall är nödvändigt att låta en stat omfatta flera 

nationer…”. 
46

 I Sverigedemokraternas principprogram verkar alltså 

nationalismen ha en tydlig roll, rentav alltså så pass viktig att den ges ett 

eget stycke.  

En ideologisk spänning i deras förhållande till nationalismen tycks också 

finnas i avseendet att de å ena sidan lyfter fram den som viktig i deras 

grundsyn och dessutom den uttalat viktigaste komponenten till bra 

förutsättningar för gemensam, nationell identitet – samtidigt som en 

brasklapp mot slutet läggs in om att ingenting med nödvändighet hugget i 

sten behöver följa av deras nationalism, med anledning av att den alltså 

skulle vara pragmatisk.  

I ett kapitel med titeln människan klargör Sverigedemokraterna att de ser 

såväl socialism som liberalism som problematiska ideologier som de vänder 

sig emot.
47

 

 

Sverigedemokraterna vill utrikespolitiskt att samarbete ska kunna ske med 

alla ”demokratiska och fredliga nationer och stater världen över”. När det 

gäller samarbeten länder emellan ser de kritisk på samarbetsformer som, 

enligt dem, börjar anta eller har antagit överstatliga former och konkretiserar 

med att det kan handla om skapandet av en union där konstitutionen får stå 

över de egna medlemsstaternas. De skriver angående omvärld och kulturella 

intryck följande: ”Sverigedemokraterna är positiva till ett utbyte av idéer, 

kulturimpulser och 

erfarenheter över nationsgränserna, under förutsättning att det sker på 

jämlika 

och frivilliga villkor och inte utgör något allvarligt hot mot den nationella 

identiteten.”
48

 

Vad gäller militär närvaro fredsbevarande sammanhang och liknande menar 

Sverigedemokraterna att detta är rimligt att delta i enbart om FN-mandat för 

handlingen finns.  
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Även om Nato här inte nämns tycks den formuleringen innebära att de inte 

ser positivt på Nato som organisation. Däremot säger de sig vara öppna för 

att se närmre på förutsättningarna för en ”nordisk 

försvarsallians”, och som en andra utgångspunkt  - om det inte uppnås  - ses 

neutralitet vid krig som något de vill verka för.
49

  

 

 

Vad gäller visioner framåt säger sig partiet ha ett ”alternativ” till vad de ser 

som dagens mångkulturalism och det ska vara vad de menar är återgång till 

en 

gemensamhetsskapande assimilationspolitik ”liknande den som rådde i 

landet 

fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de 

kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att 

istället bli en del av den svenska nationen.”
50

 

 

 

 

 

      4.2 Analys, Fremskrittspartiets principprogram 
 

Liksom Sverigedemokraterna har Fremskrittspartiet i sitt principprograms 

inledning inledning en kortare ideologibeskrivning, och där nämns inte 

nationalism överhuvudtaget. Istället lyfts deras ideologi kort fram som 

liberalism. Centralstyrning och förmynderi tas upp som områden de vänder 

sig mot, och de säger sig därför vilja flytta makt nedåt - från politiker - till 

de enskilda människorna.
51

 Fremskrittspartiet nämner i ett stycke kring 

religion att det är viktigt med religionsfrihet, men framhåller i samband med 

det att religionen däremot aldrig ska få bli ett försvar för att bryta mot 

gällande lagar eller utgöra hot mot landets säkerhet i största allmänhet
52

. 

Som viktig principiell grund ska de definiera sig själva som ett ”liberalistisk 

folkeparti” och bygga på norska och västliga traditioner och dess traditioner. 

En viktig utgångspunkt menar de även är den kristna livssynen och 

humanistiska värderingar.
53

 

Fremskrittspartiet säger sig se demokratiska brister i dagens system, vilket 

får dem att förorda fler folkomröstningar som styrande politiker ska följa för 

att ge folket en mer direkt beslutsmakt. Vad för ärenden det kan tänkas 

handla om preciseras inte alls där, dock nämns på ett på ett annat ställe i 

texten EU som ett område där det är viktigt att lyssna till folkets vilja. 
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När det gäller relationen mellan stat och kyrka menar Fremskrittspartiet att 

det norska samhället har som viktigt värde att skilja mellan religion och det 

politiska. Religionsfriheten menar de är en grundläggande rättighet. Alla 

religiösa sammanhang och sammanslutningar ska även få stå självständiga 

från stat vad gäller deras organisatoriska uppbyggnad och verksamhet. Bara 

om det handlar om skadlig och olaglig verksamhet ska det offentliga behöva 

gå in och intervenera i de sfärerna.
54

 

 

Syftet med utrikespolitiken ska vara att värna om Norges intressen 

internationellt och samarbete med andra demokratiska länder 

säkerhetsmässigt och genom frihandel är därför för Fremskrittspartiet 

viktigt. De ser positivt på globalisering.  

I grunden menar Fremskrittspartiet att mellanstatliga samarbetsorgan kan 

vara av godo, men att reformeringar på olika håll är nödvändiga då en 

byråkratisering ska ha skett inom exempelvis FN:s förvaltning. När det 

gäller EU uttalar de ingen egentlig normativ hållning, utan konstaterar att de 

på det området vill att medlemskap ska vara avhängigt folkets vilja genom 

omröstningar.
55

 Nato är de däremot mycket positiva till och menar att 

organisationen rentav utgör självaste hörnstenen för norsk säkerhets- och 

försvarspolitik.
56

 

 

För migration ser Fremskrittspartiet fri rörlighet över gränserna som något 

som egentligen borde vara optimalt ”over landegrensene; av varer, 

tjenester, kapital og arbeidskraft”. Här menar Fremskrittspartiet dock att 

välfärdsstaten som den ser ut utgör en problematik för att det skulle kunna 

förverkligas. De hävdar att en decenniepågående socialdemokratisk politik 

som inte har ställt krav har passiviserat invandrare och skapat ett slags 

grund för spänningar i landet. Detta menar de innebär att 

invandringspolitiken inte kan fortsätta på det sätt som den har gjort, utan 

måste göras om, bland annat på sätt som bättre resulterar i att invandrare 

respekterar ”de grunnleggende frihetsverdier Norge bygger på”. 

Likabehandling av norrmän och invandrarare ska hursomhelst vara viktigt 

för att inte konfliktmässiga anspänningar ska ske, och särskilda lösningar för 

invandrare tror inte Fremskrittspartiet på, betonar de. Detta samtidigt som 

de alltså betonar att politiken har en roll i att verka för att integrera 

invandrare in i det norska samhället.
57
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 4.3 Analys av Dansk Folkepartiets principprogram  

 

Dansk Folkepartis principprogram innehåller, till skillnad från 

Fremskrittspartiets och Sverigedemokraternas, ingen egentlig uttalad 

ideologideklaration överhuvudtaget, i bemärkelsen att de själva alltså tar 

upp nationalism, eller för den delen liberalism eller konservatism som 

begrepp. Det är i deras principprogram snarare tal om formuleringar som 

tydligt torde kunna ses som ideologiska utan att alltså fastlagda specifika 

ideologier tas upp. Hursomhelst inleds Dansk Folkepartis principprogram 

med en fetmarkerad mening som slår fast att syftet med partiets verksamhet 

ska vara att försvara Danmarks självständighet, att behålla och bevara 

demokratin och monarkin, och att säkra det danska folkets frihet i det egna 

landet. Danmarks säkerhet måste stärkas såväl externt som internt då det 

danska kulturarvet förpliktigar så.  

 

De danskar som är i behov av hjälp ska kunna få stöd av det offentliga, men 

därutöver ser Dansk Folkeparti det som att Danmark bör bestå av danska 

medborgare som både kan klara sig själva och bestämma själva.  

Mer direktdemokrati tas upp som något önskvärt, då de säger sig grundlagen 

som oerhört viktig ska detta vara en demokratisk utveckling.  

Vad gäller religion poängteras att kristendomens vikt ska vara omätbart 

viktig och att den danska folkkyrkan därför bör stödjas av det offentliga. 

Här läggs in en brasklapp om att detta ställningstagande dock inte ska stå i 

motsättning till den positiva inställning till religionsfrihet som de säger sig 

ha, vilken de rentav menar sig vara beskyddare av.  

 

I samband med ett avsnitt som berör utrikespolitiska områden tas landets 

autonomi upp som något viktigt, vilket får partiet att landa i att de motsätter 

sig medlemskap i EU medan de däremot vill kvarstå som medlemmar i 

såväl Nato som FN. Dessa ställningstaganden motiveras med tillhörande 

utvecklande kommentarer om att Danmark i Nato ska leva upp till det 

nödvändiga och därför även behöver ha ett effektivt försvar, och vad gäller 

FN lyfts att katastrofhjälp ska kunna ske transnationellt samt att fredlig 

tillvaro är viktigt och att denna sammanslutning på det sättet därför har en 

roll att fylla.  

Danmarks kulturarv sägs vara så pass viktigt att det är detta som nationen 

idag bygger på, vilket innebär att den behöver stärkas och upprätthållas, 

något som ska behöva ske även utanför Danmarks gränser när det behövs, 

såväl ekonomiskt, moraliskt, som politiskt. Bevarandet av detta kulturarv 

ska vara viktigt för att Danmark överhuvudtaget ska kunna bestå som 

upplyst och fritt samhälle.  
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Vad detta kulturarv i sin tur egentligen innebär konkretiseras med att det ska 

handla om den sammantagna och totala summan av sådant som danska 

folket genom historien samlat erfarenheter av inom historia, vanor och 

språk. Rättstaten bör även den utvecklas på ett sätt som håller sig anpassat 

till den danska kulturen.  

 

 

Dansk Folkeparti slår fast att Danmark inte är ett invandrarland och aldrig 

ska ha varit det, detta menar de innebär att de inte vill se förvandling av 

Danmark på ett multi-etniskt sätt, och möjligheterna att som utländsk 

medborgare ingå i det danska samhället och kunna bli medborgare behöver 

begränsas. Om det sker poängteras att det inte får ske på sätt som äventyrar 

demokratin och tryggheten.
58

 

Även om nationalism aldrig nämns som begrepp genom hela 

principprogrammet får det nog ändå sägas tydligt att åtminstone dansk 

kulturarv tas upp som ett genomgående tema, och sägs i texten vara något 

som bör prägla såväl rättstaten Danmarks utveckling som Danmark som 

stats roll utomlands. Tydligt tycks också vara att begreppet danskarna 

återkommande tas upp, även om också ordet medborgarna används verkar 

ordet danskarna användas oftare och ligga närmre till hands.  
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4.Resultat och slutsats  

 

Här kommer de tre partierna att behandlas utifrån den modell som togs fram 

i samband med framställningen av idealtyperna av nationalism och 

populism i slutet av teoridelen, och därefter kommer slutligen en schematisk 

och klargörande tabell ställas upp för att, jämte de framtagna idealtyperna, 

försöka visa på hur aspekterna ideologi, värden och mål kommer till uttryck 

vid jämförelse med idealtyperna placerade längst ut till höger. Liksom i 

teoridelen kommer jag att gå igenom ideologi, värden och mål även i denna 

process.  

 

 

 

Ideologi  

Som framgår i analysdelen av principprogrammen är det tydligt hur 

Sverigedemokraterna lyfte fram nationalism som ideologisk utgångspunkt. 

Närmare bestämt beskriver sig Sverigedemokraterna som ”ett 

socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”. Fremskrittspartiet tar 

upp liberalismen som sin ideologi, och nämner även i sammanhanget att de 

motsätter sig centralstyrning och förmynderi. Dansk Folkeparti å sin sida 

nämner inte någon ideologi de bekänner sig till alls. I början av sitt 

principprogram, där de två andra tar upp ideologisk hemhörighet nämner 

Dansk Folkeparti istället självständighet, att behålla och bevara demokratin 

och monarkin, och att säkra det danska folkets frihet i det egna landet.  

 

 

 

 

Värden  

En stark betoning på demokratiaspekter tycks vara tydlig för Dansk 

Folkeparti och Fremskrittspartiet då dessa begrepp ju är återkommande och 

starkt betonas. Även Sverigedemokraterna lyfter demokrati, men även 

gemenskap tycks i deras fall tas upp som viktigt värde.  
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Mål  

Sverigedemokraterna tar i sitt principprogram upp att de vill se ett samhälle 

som är tydligt mer inriktat på assimilering än dagens. Dansk Folkeparti 

uttalar att de inte vill se en multi-etnisk förvandling av Danmark och här är 

det alltså tal om ett mer negativt formulerat mål, alltså vad de inte vill se 

snarare än vad de vill se, vilket torde kunna ses som att de implicit menar att 

en sådan multi-etnisk förändring håller på att ske eller rentav sker och att de 

då motsätter sig denna. Fremskrittspartiet säger att det absolut mest 

eftersträvansvärda vore att kunna röra sig fritt över gränserna, men att det 

inte är möjligt idag givet dagens välfärdsstat. Värt att notera kan dock vara 

att formuleringen mer exakt lyder att ”varer, kapital og arbeidskraft” bör 

kunna röra sig fritt över gränserna vilket kan tolkas som att frihandel och 

arbetskraftsinvandring idealt borde vara oreglerat, men att det inte innebär 

att människor i sig borde kunna få röra sig över gränserna. Ändå blir det 

dock slående jämfört med de andra att de uttrycker en mer öppet inställd ton 

till rörlighet och tar upp vad de ser som en statligt institutionaliserad 

socialdemokrati som hinder snarare än att de faktiskt skulle ha något mot fri 

rörlighet i sig.  
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Schematisk framställning av resultat och idealtyper  

Om en framställning görs utifrån nyss presenterade analys ser resultatet i mer 

pedagogisk tabellform ut som följer nedan: 
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Det blir alltså tydligt hur en påtaglig skillnad vad gäller ideologiaspekten 

framkommer vid jämförelse. Medan Sverigedemokraterna ser sig som 

socialkonservativt med nationalism som grund och Fremskrittspartiet ser sig 

som helt enkelt liberalt definierar inte Dansk Folkeparti sig ideologiskt. 

Intressant där är även hur det bara är ett av de tre partierna, 

Sverigedemokraterna, som i sitt principprogram benämner sig själva som 

nationalistiska. Som nämnt inom teorin kring populism ska avsaknad av 

egen ideologi vara signifikant för populism, vilket alltså skulle kunna tala 

för att Dansk Folkeparti har det populistdraget. Samtidigt används inte 

heller någon annan ideologi som ”utfyllnad”, vilket ju inom 

populismforskningen har lyfts som signifikant.  

 

När det gäller värdeord som betonas i principprogrammen är det påfallande i 

vilken grad demokrati tycks betonas, samtidigt kanske betoning av 

demokratiaspekter är något utmärkande i sig för politiska partier, inte minst 

inom programförklaringar och ska möjligen inte vara något som alltför stort 

vikt fästs vid. Alla tre uttalar framtida målsättningar och där verkar både 

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, om än beskrivet med olika ord, 

vilja eftersträva nationalismidealtypens mer monokulturella stat. Intressant 

är hur Fremskrittspartiet där urskiljer sig genom att ta ställning för att det 

eftersträvansvärda egentligen vore helt fri rörlighet över gränser, men att det 

inte är någonting som är möjligt. Även om de alltså till och med poängterar 

att det inte vore realistiskt är det slående att de överhuvudtaget formulerar 

sig på det sättet medan Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti mer 

tydligt i framåtblickande sammanhang normativt tar ställning mot alltför 

starkt kulturell förändring över nationsgränserna.  En tydlig skiljelinje 

mellan de tre partierna är därmed alltså att såväl Dansk Folkeparti som 

Sverigedemokraterna faktiskt tar upp att de motsätter sig mångkultur och 

vad de ser som konsekvenser av sådan medan Fremskrittspartiet säger sig 

idealt vilja se helt fria gränser men att det inte är realistiskt. Påfallande 

verkar vara att såväl Sverigedemokraterna som Dansk Folkeparti 

genomgående betonar och nämner värdena i nationen och det egna landets 

kultur medan Fremskrittspartiet inte i samma omfång tar upp sådant. 

Visserligen formulerar de att de är ett ”liberalistisk folkeparti” och bygga 

på norska och västliga traditioner och dess traditioner.
59

 Själva 

kulturbegreppet tas däremot inte upp där och inte heller det egna landet som 

sådant, utan mer västliga värden i sig.   
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Att demokrativärden kommer till uttryck kan gestaltas på så sätt att det 

ibland rentav lyfts sådant som att folkomröstning är att föredra framför att 

partiet har en egen inställning i olika frågor, som när Fremskrittspartiet inte 

säger sig ha någon hållning kring EU, utan vill att medlemskapet ska vara 

avhängigt folkets vilja. Detta knyter tydligt an till populismens drag om att 

kommunicera en föreställning om att en folkvilja som inte får förbises är ett 

viktigt politiskt värde.  

 

Visserligen talar inte egentligen något av partierna i sina principprogram 

explicit om att folkviljan öppet förbises idag, men det antyds på ett sätt som 

nog kan sägas vara mycket tydligt hos Fremskrittspartiet. I deras 

principprogram står uttalat att det finns demokratiska brister i dagens system 

och att detta innebär att fler folkomröstningar som politiker ska följa bör 

hållas för att ge folket en mer direkt beslutsmakt. Här om någonstans verkar 

populismens hållning om en folkets vilja som inte går igenom på grund av 

demokratibrister hos styrande politiker tydligt framgå.  

 

Sverigedemokraternas principprogram innehåller en tydlig vision om ett 

mer assimilerat samhälle och att politiken har en roll på området. Detta kan 

jämföras med Dansk Folkeparti som visserligen säger att de inte vill se en 

multi-etnisk förvandling men inte uttrycker samma uttalade vision om den 

faktiska assimileringen av samhället. Som tidigare refererat
60

 är ett 

karaktäriserande element inom populismen att ofta inte ha en egen ideologi 

egentligen utan främst hämta ideologi från annat håll, utan att egentligen ha 

en egen ideologi. Fremskrittspartiet lyfter upp liberalism som ”sin” ideologi 

vilket enligt terminologin om populism inte behöver betyda att de 

nödvändigtvis är ett ”rent” liberalt parti utan att just liberalism kan användas 

för att fylla ut populismen med innehåll. Med tanke på att de dessutom i sitt 

principprogram genomgående talar om demokratiaspekter och antyder att de 

menar att det finns ett starkt behov av att lyssna mer till folkets vilja verkar 

det som att Fremskrittspartiet bör ses som det parti som i jämförelse med de 

andra två tydligast faller in under populismidealtypen.  

 

Dansk Folkeparti verkar i sin tur inte tydligt falla in under varken 

nationalismidealtypen eller populismidealtypen. Visserligen ska även 

avsaknaden av ideologi kunna ses som ett populismtecken men å andra 

sidan fyller de inte heller det tomrummet med ideologiskt innehåll från 

annat håll, utan tomheten så att säga kvarstår.  Slutsatsen för Dansk 

Folkepartis del borde utifrån detta vara att det har uppenbara inslag av både 

nationalism och populism men att de inte uppenbart faller in under enbart en 

av idealtyperna. En del mer skarpa formuleringar förekommer dock, som att 

Danmark inte är och aldrig har varit ett invandrarland. Det verkar knyta an 

till nationalismens drag om en den mer monokulturella staten. 
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Sammanfattningsvis skulle det alltså gå att utifrån idealtyperna och 

principprogrammen dra en del troliga slutsatser om partierna i form av att 

Fremskrittspartiet tycks av de tre ha mest tydliga populistiska drag, medan 

Sverigedemokraterna tycks ha mest tydliga nationalistiska drag.  

En så konkret aspekt som att Sverigedemokraterna för längre resonemang 

kring nationalismen, som de även bekänner sig till, medan Dansk Folkeparti 

inte ens tar upp ordet verkar göra det relevant att mena att nationalismvärdet 

betonas något mer hos Sverigedemokraterna. Dansk Folkeparti verkar med 

sina demokratibetoningar och på sina håll tydliga nationalism ge uttryck för 

att ha både nationalistiska och populistiska drag.  
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5. Avslutande diskussion  

 

Som Mudde i sin metodologidiskussion om främlingsfientliga partier lyfte 

behöver givetvis inte allt material som partier presenterar vara representativt 

för ett partis faktiska innehåll och ideologi, utan kan också baseras på mer 

strategiska övervägningar för att attrahera breda väljargrupper
61

. Samtidigt 

är syftet här att se till självbilderna partierna faktiskt presenterar utåt och 

även om det skulle gå att spekulera i stil med att partierna inte visar sitt 

”sanna” jag utan en tillputsad yta är det trots allt ett faktum att 

principprogrammen skiljer sig åt och om inte annat blir det något som tyder 

på att de åtminstone skiljer sig åt i hur de vill bli uppfattade. Ett exempel är 

hur ordet nationalism bara tas upp av Sverigedemokraterna, vilket borde 

kunna tyda på att de åtminstone har närmre till hands att använda ordet och 

att nationalismen då kan tänkas prägla partiets idévärld på ett annat sätt än 

hos de andra två. Dansk Folkeparti är intressanta att undersöka med tanke på 

att deras principprograms begränsade omfång gör att det på ett naturligt sätt 

helt enkelt inte fanns lika mycket att ta fasta på vid analys och applicering 

av idealtyper. Samtidigt kändes det å andra då viktigt att se till det som 

faktiskt stod där och inte minst det som inte framkommer, som det faktumet 

att ingen ideologi nämns.  

 

Även om principprogrammen fokuserar på ideologi och långsiktighet finns 

en del mer konkret, sakpolitiskt innehåll i alla fallen, om än mindre i Dansk 

Folkepartis som är kortast rent omfångsmässigt. Detta innehåll, såsom till 

exempel frågan om NATO-medlemskap tas till viss del upp i analysdelen 

för att ge en tydlig bild av vad för innehåll programmen egentligen består av 

men läggs alltså inte någon större vikt vid. Vid fortsatt forskning på området 

hade den typen av konkreta ställningstaganden kunnat vara intressant att se 

närmre på. Även en undersökning kring mediala framställningar av 

partierna och hur skillnader där ser ut hade kunnat vara intressant vid vidare 

forskning på området.  
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