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Abstract 

Is the rise of Sverigedemokraterna (SD) something new in Swedish politics, or is it 

just a modern incarnation of an old phenomenon? Sverigedemokraterna have 

sometimes been portrayed as a foreign entity in Swedish politics. It’s claimed it 

came out of nowhere and its policies are seen as something that no true democratic, 

lagom, Swede could ever agree to. And yet, they are the third largest party in the 

Riksdag. If you take a closer look at Swedish political history, the ideas and ideals 

of SD are not so special after all. 

Through an ideal type analysis and an overview of post-WWII Swedish politics 

I set out to prove not only that the SD have had a predecessor in the Riksdag in the 

form of Ny Demokrati but also that their ideals stretch back decades. I will show 

that SD did not come from nowhere, but owe the existence to developments that 

have taken place over decades. Even though the success of the party might be 

unprecedented in the Swedish context, we should not be surprised at all over their 

existence. In fact we should ask ourselves why did it take the radikal right such a 

long time to blossom in Sweden? 
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1 Inledning 

Det kommer inte som en chock för någon att det politiska livet i Europa har 

skiftat åt höger under de senaste åren. Ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet har 

lett till politisk osäkerhet (Kupchan, 2010, Stevkovski, 2015:45-57) och detta har 

högerpopulister och nationalister tagit tillvara på. 

När EU:s föregångare grundades var det för att binda länderna i Europa samman 

och minska konflikter genom att skapa en pan-europeisk gemenskap (Humayun, 

2013:55). Ett generationsskifte har tagit sin början i Europa och den generation som 

nu börjar rösta och komma in på den nationella och internationella arenan har inte 

vuxit upp med andra Världskriget och Kalla Kriget som något annat än en 

historielektion; detta har gett dem en annan syn på vad det europeiska projektet är 

till för (Kupchan, 2010). Synen på EU som en skapare av fred och gemenskap samt 

skyddare av ekonomin har skadats och på många håll får idéer om nationell 

suveränitet och skyddande av det egna landets intressen – protektionism – allt mer 

gehör (Kupchan, 2010; Humayun, 2013:56-57). Den ekonomiska krisen 2008 drev 

på denna utveckling mer och partier som för några årtionden sedan skulle sett som 

högerspöken och inte hade haft en chans att nå framgångar på nationell nivå sitter 

nu i parlament över nästan hela Europa och ibland till och med som stödpartier till 

regeringar (Humayun, 2013:62). 

Under efterkrigstiden i Europa dominerades politiken av två block: 

bourgeoisiens konservativism och arbetarklassens socialdemokrater (Taggart, 

1996:1). Men efter en lång tid av socialdemokratiskt inflytande i Europa började de 

politiska vindarna blåsa åt höger i slutet av 1970-talet (Taggart, 1996:1-4; Westlind, 

1996:27-28). Detta mönster kan vi se i det svenska fallet där fram till Miljöpartiets1 

inträde i Riksdagen 1988 det politiska livet i Sverige hade dominerats av två block: 

det vänstra med Socialdemokraterna (S) understödda av Vänsterpartiet (V); och det 

högra med Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Centern (C) (Taggart, 1996:3). 

När MP valdes in 1988 var de det första nya partiet i Riksdagen sedan 1921 när V 

valdes in (SCB, 2016). 1988 grundas också Sverigedemokraterna (SD) och i nästa 

val skakades det politiska livet i Sverige om ytterligare när både det nystartade Ny 

Demokrati (NyD) och Kristdemokraterna (KD) tog sina första platser i Riksdagen 

och Miljöpartiet såg sig utan fortsatt nationellt mandat (SCB, 2016, Fryklund, 

2016:4). En högerkoalition med Moderaterna i spetsen tog nu makten. 

 

                                                                                                                                                         

 
1 grundat 1981 (Taggart, 1996:5) 
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1.1 Sverige efter andra världskriget 

1991 tog socialdemokraternas hegemoni över det svenska politiska livet som 

varat  med endast 6 års uppehåll sedan 1936 slut (Taggart, 1996:14, Westlind, 

1996:130). De hade dock tagit mycket längre tid för ett högerpopulistiskt parti att 

få nationella mandat i Sverige jämfört med de andra länderna i norden (Ignazi, 

2003:158). Eftersom Sverige inte hade blivit i närheten lika påverkat av andra 

världskriget som Danmark, Norge och Finland var landet relativt stabilt och 

välmående och fick ett ekonomiskt och social försprång när man inte behövde 

bygga upp samhället och industrin igen. I Norge var befolkningen undernärd och 

industrin slagen i spillror (Fryklund & Petterson, 1981:195); Danmarks industri var 

föråldrad och landet var i desperat behov av råvaror och de dåliga förhållandena 

ledde till radikalisering av befolkningen (ibid, 245-7); Finland förlorade 9% av 

landets yta, skulle betala ett enormt krigsskadestånd till Sovjet och plågades djup 

politisk splittring (ibid, 147-152) 

Sverige hade klarat sig näst intill oskadat ur kriget och hade kunnat utveckla 

industrin och samhället utan störning av strid och ockupation. Industrin var redan 

sedan krigstiden fokuserad på det järn och trä som behövdes i uppbyggnaden av det 

krigshärjade Europa och efter kriget gick exporten och ekonomin gick på högvarv 

(Fryklund & Petterson, 1981:309). Socialdemokraterna förvaltade Sveriges 

fördelar, industrin reformerades och servicesektorn fick en boom (Fryklund & 

Petterson, 1981:316). Export och god ekonomi ledde till låg arbetslöshet och en 

utbyggnad av det sociala skyddsnätet; detta hjälpte till att skapa ett stabilt land som 

inte påverkades av grannländernas inre politiska och ekonomiska konflikter. 

Sverige hade fördel av det kunde ta sin tid och genomföra reformer långsamt, 

eftertänksamt och genom att bygga upp ett folkligt stöd för dessa reformer, och, 

eftersom landet inte var i samma svåra situation som resten av Norden kunde 

avigsidorna med reformerna lättare accepteras och balanseras (Fryklund & 

Petterson, 1981:384-5). 

Efterkrigstidens gynnade position och Sveriges starka politiska konsensus samt 

bristen på stora splittrande frågor som EC-omröstningarna i Danmark och Norge på 

1970-talet skapade inget utrymme som högerpopulisterna kunde fylla (Fryklund, 

2016:4-5). Kärnkraftsomröstningen, som skapade stora debatter vid tiden, ledde 

inte till en förändring av det politiska systemet. Dock, så lades här grunden till MP 

i desillusionen av det svenska politiska systemet (Taggart, 1996:4). I Danmark tog 

Fremskridtspartiet hela 16% av rösterna redan 1973 (Taggart 1996:42); i Finland 

fick Landsbygdspartiet 11% av rösterna 1970 (Taggart 1996:41) och i Norge fick 

Fremskrittspartiet2 5% 1973 (Fryklund & Petterson, 1981:210). 

Mot slutet av 80-talet hade Sverige förändrats, arbetarklassen hade både minskat 

och fått bättre villkor så socialdemokraternas väljarbas hade blivit rubbad. 

Kostnaderna för välfärdssamhället hade blivit enorma och socialdemokraterna 

införde en mycket högerinfluerad skattepolitik som alienerade ännu fler av deras 

                                                                                                                                                         

 
2 1973 hette partiet Anders Langes Parti, de bytte namn 1977 (NE, 2016c, Ignazi, 2003:151) 
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traditionella väljare (Ignazi, 2003:158). Detta lade grunden till det omskakande 

valet 1991. 

Om man ska gå utanför Norden så har Front National i Frankrike har gradvis 

vuxit sedan det grundades i början på 70-talet (NE, 2016a) och även om dess 

framgångar ses på med oro är man inte på något vis chockad över dem eller partiets 

existens. 

1.2 Andra generationens radikala högerpartier 

De flesta partier som nämnts här ovan är en del av den andra generationens radikala 

högerpartier. Den första generationen var den mer ‘traditionella’ fascistiska partier 

som idag representeras av neo-fascister och ny-nazister som förespråkar ett starkt 

nationalistiskt och hierarkiskt samhälle där befolkningen är underordnad statens 

behov (Ignazi, 2003:21). Demokrati ses som ett hot mot en stark och enad nation 

(Integrationsverket, 2006:32). Deras idéer kom sig ur den industriella revolutionen 

och de konflikter som uppstod när man skulle anpassa samhället till det nya sättet 

att leva (Ignazi 2003:33-4). Idag har klassgränserna luckrats upp och allt fler jobbar 

utanför industrin i service- och tjänstesektorn. En ökad globalisering har lett till en 

minskad statlig kontroll över ekonomin och industrin (Integrationsverket, 2006:48). 

De konflikter som den första generationen utvecklades ur har helt enkelt inte 

samma relevans i dagens post-industriella värld och dagens konflikter är inte lika 

baserade på materiella ojämlikheter utan de grundar sig istället i stridigheter om 

värderingar och identiteter (Ignazi, 2003:34).  Andra generationens radikala 

högerpartier tar (åtminstone från ledarhåll) aktivt avstånd från sitt ursprung i 

fascismen och dess statliga korporativism och drar sig istället mot populismen och 

anti-systemhållet (Ignazi, 2003:197-200). Dock behåller många sin anti-

pluralistiska hållning och är starkt nationalistiska och ofta också nativistiska. 

Skillnaden är alltså att första generationen förespråkar ett starkt centralstyre medans 

den andra generationen föredrar ett utpräglat folkstyre (Canovan i 

Integrationsverket, 2006:33). En annan skillnad är partiorganisationen. Första 

generationen har en väl uppbyggd partiorganisation med många aktiva medlemmar 

och aktivister medans den andra generationen har en litet och ofta sluten ledning 

som styr över ett parti med många entusiastiska, men icke politiska supportrar 

(Integrationsverket, 2006:32-3). 

Den första generationen brukar oftast benämnas som extremhögern medans den 

andra generationen brukar falla under benämningen (radikal) högerpopulism. Även 

om radikala högerpopulistiska partier många gånger har tagit sitt ursprung i 

extremhögern så har de oftast utvecklats till något annat. Här är SD ett typexempel. 

Det verkar pågå en kamp mellan den första och den andra generationen om vem 

som är den ’äkta’ radikala högern där den första generationen ses som 

bakåtsträvande och utan hänsyn till samhällets förändringar sedan dess storhetstid 

medans den andra generationen ses som svikare som har blivit för tama och 

byråkratiserade och en del av det system som de skulle förändra. I dagens samhälle 

är det den andra generationen som har tagit ordentligt fäste medans den första 
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generationen extremister bara finns kvar som fringe-partier och som radikala 

falanger inom de – åtminstone på ytan – mer städade radikala högerpopulisterna 

(Ignazi, 2003:200). 

Dock ligger andra generationens rötter i fascismen och nazismen kanske inte så 

djupt under jorden som de skulle vilja, något som SD har fått känna på vid flertalet 

tillfällen (Integrationsverket, 2006:52). 
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2 Hypotes och analysmetod 

SD har ibland framställts som om det kom från ingenstans år 2006 med idéer och 

argument som skulle vara helt främmande i en svensk kontext. Detta håller jag inte 

med om, dels för att SD grundades redan 1988 och dels för jag tycker att man kan 

sen en underström av nationalism, främlingsfientlighet och idéen om en distinkt 

‘svenskhet’ som en tråd bakåt genom historien. Högerpopulism och 

främlingsfientlighet är inte heller något nytt: det hade Ny Demokrati redan banat 

vägen med i början av 1990-talet.  

Som svenskar vill vi se oss som världens bästa välfärdsland, öppensinnade, 

framåtsträvande och välkomnande till människor i nöd och allmänt som politisk 

korrekta ´good guys´ - här passar inte SD in och därför stämplar vi dem som något 

nytt och främmande som inte har med vårat system att göra (Stern, 2014:12). SD:s 

idéer och retorik i sig är inte nya jämfört med t.ex. 30-talet, 60-talet och Ny 

Demokrati på 90-talet. Så, kan SD verkligen ses som något nytt och udda som vi 

inte känner igen, något som inte har en plats i det svenska politiska livet eller, är de 

bara en del av en underliggande samhällelig strömming som kommer upp till ytan 

i den nationella politiken igen? Det är min tes att SD inte i grund och botten är något 

nytt; det som de säger är egentligen inget nytt inom svensk politik. SD är den 

moderna fortsättningen av ett nationalistiskt synsätt som funnits i Sverige i 

årtionden. Även som den svenska nationalismen har tagit sig olika uttryck under 

historien är fenomenet i sig inte något nytt. Att det finns en radikal höger är inte 

heller något som kan ses som något nytt heller.  

Andra skulle dock argumentera att SD  faktiskt är något nytt för aldrig tidigare 

har vi sett ett högerpopulistiskt parti med ett stort röstunderlag och så lång tid i 

Riksdagen. Det enda parti som ens SD skulle kunna jämföras med är NyD som 

försvann lika snabbt som de dök upp. Jag håller med om dessa invändningar men 

det är inte deras valresultat och Riksdagshistoria som är poängen med denna 

undersökning eller det som jag vill undersöka utan mitt fokus är på idéerna som de 

för fram. 

 

Min fråga är då: 

 

Kan vi säga att SD är ett nytt fenomen inom den svenska politiken eller är SD bara 

en modern inkarnation av den radikala högern? 
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2.1 Undersökningens utformning 

Målet med denna undersökning är att belägga att SD bygger (åtminstone delvis) på 

idéer och synsätt från tidigare och att det inte är det första radikala 

högerpopulistiska partiet i Sverige. Även om SD grundades tre år innan NyD (1988 

resp. 1991) tog det lång tid för SD att nå ut till ett bredare röstunderlag och in i 

Riksdagen. Mitt fokus i analysen kommer att ligga på tiden vid partiernas 

genombrott till den svenska massan och inträde i Riksdagen och då kommer SD 

inte in i bilden förens i upptakten till valet 2010 där de först tog sig över 4%-spärren 

(SCB, 2016). 

Eftersom det är partiernas egna utsagor som jag vill komma åt kommer jag att 

studera parti- och principprogram från den tid då de kom in i och satt i Riksdagen. 

För NyD blir detta inför och under mandatperioden 1991-1994 och för SD 2010-

2014. De material som kommer att analyseras är: 

 

 99 förslag för ett bättre Sverige: Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 

2010 - 2014 (valmanifest) 

 SD:s Principprogram 2011 

 Ny Demokrati - Partiprogram 1991 

 

På grund av Ny Demokratis anti-etablissemangs och anti-byråkratiska attityd samt 

deras korta levnadstid finns det inte i närheten lika mycket publicerat material från 

partiet som det finns från SD. Jag hade velat ha åtminstone ett material till från NyD 

för att göra analysen mer underbyggd men det visade sig omöjligt att hitta. 

 

2.2 Om idealtypsanalysen 

2.2.1 Varför en idealtypsanalys? 

En idealtypsanalys jämför ett verkligt fenomen med en idealtyp av densamma och 

den fungerar genom att man lägger ett raster över texter för att man ska kunna bryta 

ned dem och analysera dem (Bergström & Boréus, 2012:150). Idealtypen behöver 

inte existera i verkligheten men den skall vara bygg på ett sådant sett att den är en 

perfekt version av det fenomen som man ska studera. Jag har valt att använda denna 

metod för att påvisa att SD inte är det första radikala högerpopulistiska partiet i 

Sverige genom att jämföra SD och NyD med idealtypen av ett radikalt 

högerpopulistiskt parti. Partierna kommer att skilja sig från idealtypen och från 

varandra men jag tror att de kommer ha tillräckligt mycket gemensamt för att göra 

jämförelsen relevant och genomförbar. 

Andra tänkbara analysmetoder hade kunnat vara en innehållsanalys eller en 

argumentationsanalys. Men, jag har valt att genomföra just en idealtypsanalys för 
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att jag vill fånga de idéer som dessa partier är baserade på och hur dessa kan ses i 

relation till andra partier. 

2.2.2 Hur genomföra? 

Jag kommer att börja med att konstruera en idealtyp av ett radikalt högerpopulistiskt 

parti som kommer att illustreras av ett antal beståndsdelar som krävs för att kalla 

ett parti ett radikalt högerpopulistiskt parti. Dessa beståndsdelar kommer sedan att 

ges indikatorer som kommer att användas för att hitta dessa beståndsdelar i 

analysmaterialet. Varje beståndsdel kommer sedan att analyseras var på sig för att 

se om partiet har visa på indikatorerna för denna beståndsdel och om de uppfyller 

kraven på den. 

2.3 Idealtyp av ett radikalt högerpopulistisk parti 

Min idealtyp är till stor del baserad på Cas Muddes (2007:20-31) definition av vilka 

karaktärsdrag och ideologiska drag som radikala högerpopulistiska partier är 

konstruerade av. Dessa drag – beståndsdelar – som skall finnas i idealtypen är: 

nationalism, nativism, auktorianism, ‘höger’, radikalism och populism. Jag har valt 

att ha med alla dessa drag som separata kategorier, inte i en stege så som Mudde 

för att även om jag tycker att de kriterier han inkluderar är relevanta tycker jag inte 

man kan se dem som en stege eller en kedja utan som fristående element, dock med 

starka kopplingar mellan de olika delarna. Enligt Mudde måste till exempel ett parti 

vara nativistiskt för sedan kunna klassas som radikalt, något som jag inte tycker är 

nödvändigt (2007:24). Som syns i definitionerna och analysschemat nedan är det 

fullt möjligt för ett parti att vara radikalt utan att för den delen nödvändigtvis vara 

nativistiskt.  

 

2.3.1 Definitioner och indikatorer 

Nationalism 

Nationalism är nog det som det första som folk kommer att tänka på när de ska ge 

exempel på vad denna grupp av partier står för. Om man sedan ställer följdfrågan 

vad menar du men nationalism får man med stor sannolikhet olika, om än snarlika, 

svar från alla tillfrågade. Begreppet nationalism blivit extremt stort och yvigt och 

det finns inte en definition som kan fånga in det (Mudde, 2007:16). Nationalism 

kan delas in i delas in två huvudkategorier: etnisk/kulturell och statlig/territoriell; 

dessa ses dock oftast tillsammans och man får det bästa resultatet genom att söka 

efter båda (Mudde, 2007:17). Definitionen av nationalism som sökandet efter inre 

homogenitet och yttre exklusivitet följer den i Muddes ramverk. Med denna 

definition menas att man söker efter en enad, homogen nationell identitet och kultur 
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inom landet, som bara finns i landet i fråga och man är skeptisk till yttre påverkan 

och nya influenser. Man kan hålla andra länder och kulturer i hög aktning men man 

tycker att alla kulturer skall hålla sig inom sina egna, historiska gränser. 

Indikatorer på detta kan vara bland annat högthållandet av landets historia och 

kultur samt fokus på att integrera och assimilera nyanlända. 

 

Nativism 

Kombinationen av nationalism och främlingsfientlighet leder till nativism. Många 

skulle likställa nationalism och främlingsfientlighet men detta tycker jag är 

felaktigt. Denna likställning antar att nationalism är i grunden något negativt, något 

som man inte kan anta. Främlingsfientlighet får därför här en egen definition och 

egna indikatorer. Nationalismen som definierats ovan accepterar nya medborgare 

med förbehållet att de accepterar sitt nya hemlands kultur och traditioner. 

Främlingsfientligheten tar detta ett steg längre och accepterar inte att andra kulturer 

och länder som lika värda utan rangordnar dem och sätter oftast den egna nationen 

högst och motsätter sig invandring. Nativismen ser personens nationalitet som 

medfödd och oföränderlig. 

Ett parti med en nativistisk syn vill skydda landets särart och därför kan 

invandringsminskning/-stopp vara indikatorer samt att de rankar olika 

kulturer/etniciteter olika och ser den egna som överlägsen. 

 

Auktorianism 

Auktorianism här är “the belief in a strictly ordered society, in which infringements 

of authority are to be punished severely” (Mudde, 2007:23). Med detta menas att 

man söker ett välordnat samhälle där auktoriteter respekteras och där lag och 

ordning står högt i kurs. 

Indikatorer på detta kan vara ökade budgetanslag till auktoriteter i samhället 

som till exempel polisen och militären och skärpt lagstiftning och hårdare 

straffskala. 

 

Höger 

Det finns en stor debatt om hur långt till höger måste man vara för att falla under 

definitionen för högerpopulism (Integrationsverket, 2006:30). Höger eller vänster 

är oftast baserat på ett partis ekonomiska policies och eftersom fokus för partier i 

denna grupp ligger på sociala och kulturella frågor snarare än ekonomiska kan det 

vara svårt att fånga in dem med en klassisk socioekonomisk definition av höger 

(Mudde, 2007:22; Integrationsverket, 2006:31). Istället så använder Mudde 

partiernas syn på om ojämlikheter i samhället är artificiella och ska bekämpas 

(vänster) eller naturliga och accepterade (höger) (2007:26). Högern ser hellre en 

liten nationell organisation där individen har stort ansvar medans vänstern föredrar 

mer nationell samordning och större fokus på redistribution av tillgångar 

(Integrationsverket, 2006:30). 

Indikatorer på detta kan vara fokus på individens frihet och självbestämmande, 

minskade omfördelningar, mindre/färre skatter och en mindre statsapparat. 
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Radikalism 

Radikalism kan ses som hur långt ifrån landets ideologiska centrum partiet ställer 

sig - ju längre ifrån, ju mer radikalt.  Detta betyder att varje politiskt system har sitt 

eget mått på hur radikal man måste vara för att klassas som radikal därför är 

radikalism väldigt svår att fånga in på ett operationellt plan. Därför har jag här val 

att också följa Mudde som menar att man istället måste studera radikalism som 

motsatsen till grundvärdena i en liberal demokrati istället för att försöka mäta 

radikalism relativt (Mudde, 2007:25).  Grunderna i en liberal demokrati är enligt 

Mudde bland annat pluralism och skydd för minoriteter: indikatorerna blir då 

motstånd mot pluralism och rättigheter/skydd för minoriteter (2007:25). 

 

Populism 

Vad populism är och det tar sig till uttryck är en av de svåraste delarna i denna 

idealtyp. Populism ses oftast som ett uttryck av motsättningen mellan folket och 

eliten. Eliterna kritiseras av folkets självutnämnda representanter (populisterna) för 

att vara korrupta och distanserade från och okänsliga för folkets situation (Rooduijn 

et al., 2014:564). Eliterna, vare sig de politiska, kulturella eller finansiella, anklagas 

för att ta beslut som gynnar dem själva och inte folket i stort, ett system som 

populisterna har som sitt mål att förstöra (Rooduijn et al., 2014:564). 

Jag har valt att använda Taggarts idealtyp av populism. De kriterier han sätter 

indikatorer han använder är 1) populism är misstänksamma mot representativ 

politik, 2) identifierar sig med ett idealiserat ‘moderland’, 3) har inga genomsyrande 

värderingar, 4) reagerar starkt på en upplevd svår kris, 5) innehåller 

dubbeltydigheter som gör den motsägelsefull och eller svårgripbar, samt, 6) den 

anpassar sig till omgivningen och skiftar i samklang med den (Taggart i 

Integrationsverket, 2006:14-15). Populismen precis som radikalismen står alltså 

alltid i relation till det kontext som den studeras i och är inte samma sak över tid 

och rum. 

Indikatorer är alltså att populister sätter 'folket' mot 'eliterna', är misstänksamma 

mot allt som tar politiken länge ifrån folket, förespråkar folkomröstningar och mer 

makt till kommuner och landsting snarare än staten, reagerar starkt mot en upplevd 

kris eller ett upplevt problem, jobbar med och emot en idealbild av landet, säger 

ibland emot sig själv och fokuserar på frågor som är i ropet eller som starkt 

engagerar väljarna snarare än partiideologiska idéer och principer. 
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2.4 Analysschema 

Dessa beståndsdelar och indikatorer sammanfattas här i ett analysschema för bättre 

överblick. 

2.4.1 Tabell 1 

BESTÅNDSDELAR INDIKATORER 

NATIONALISM 
fokus på historia och traditioner, invandrare ska assimileras och 

integreras 

NATIVISM 

främlingsfientlighet, förespråkar invandringsstopp eller svåra 

restriktioner, 'rankar' olika kulturer, ser den egna kulturen som 

överlägsen 

AUKTORIANISM strängare straffskala, ökade anslag till t.ex. polisen eller militären 

HÖGER 

ser ojämlikheter som naturliga, inte ser inte behovet för stor 

omfördelning av resurser, fokus på individens frihet och obundenhet, 

förespråkar en mindre statsapparat och mindre/färre skatter 

RADIKALISM motstånd mot pluralism och rättigheter och skydd för minoriteter 

POPULISM 

sätter 'folket' mot 'eliterna', är misstänksamma mot allt som tar 

politiken länge ifrån folket, förespråkar folkomröstningar och mer 

makt till kommuner och landsting snarare än staten, reagerar starkt 

mot en upplevd kris eller ett upplevt problem, jobbar mot en idealbild 

av landet och säger ibland emot sig själv och fokuserar på frågor som 

är i ropet eller som starkt engagerar väljarna snarare än 

partiideologiska idéer och principer 
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3 Extremhöger och Högerpopulism 

3.1 Ny Demokrati 

Inför valet 1991 såg man en ny politisk framtid på den nationella scenen med nya 

partier som MP, NyD och KD som försökt att komma in i Riksdagen sedan det 

grundades på 1960-talet (SCB, 2016; NE, 2016b). Antalet invandrare hade gått från 

34 400 år 1980 till 58 900 under 1989 (Ignazi, 2003:158). Den tidigare stabila 

svenska ekonomin hade börjat skaka i upptakten till den ekonomiska kris som 

skulle svepa över Sverige under början av 1990-talet (Perbo, 1999) och folk var 

trötta på de etablerade partierna som svek sina traditionella väljare (Westlind, 

1996:131, Ignazi, 2003:158). Här såg grundarna till Ny Demokrati ett hålrum som 

de kunde fylla. 

Den 25 november 1990 skrev Bert Karlsson och Greve Ian Wachtmeister en 

debattartikel i Dagens Nyheter som lade grunden för den politik som NyD skulle 

föra och partiet grundades formellt redan den 4 februari 1991 i Skara (Taggart, 

1996:6). En extremt medialiserad valkampanj sattes igång och den otippade duon 

Wachtmeister & Karlsson reste landet runt med sina ölbackar för att göra politiken 

mer folklig, och lite mer underhållande (Westlind, 1996:133; Taggart, 1996:7-8). 

Med tanke på att partiet grundades i februari samma år var de 6,7% de fick i 

valet i september smått fantastiska men nästan direkt efter triumfen började problem 

att ta sig till ytan. De gav sig in i riksdagsdebatter och lade fram kontroversiella 

lagförslag (Westlind, 1996:133) och de blev allt mer radikala. Men, för ett parti 

utan en väluppbyggd apparat och ett minimum av organisation och som drev en 

hård anti-etablissemangslinje var inträdet i Riksdagen en stor förändring som de 

inte kunde klara av. Inre stridigheter och ett skifte i fokus från anti-etablissemang 

till anti-immigration krossade partiets stöd (Westlind, 1996:164) och 1994 hade 

deras stöd sjunkit till 1,2% (Taggart, 1996:8) och därefter försvann de bort från den 

svenska politiken med 21 miljoner kronor i statligt avvecklingsstöd (Westlind, 

1996:134). 

3.2 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna grundades redan 1988 och hade i början många medlemmar 

som tidigare varit associerade med vit-makt rörelser och ny-nazism (Hellström & 

Nilsson, 2010:57). Snart började partiet att försöka skaka av sig extremist-stämpeln 

och omvandla sig till ett mer demokratiskt accepterat parti (ibid.). Detta skulle dock 

visa sig svårt och 1995 uteslöt den dåvarande partiledaren alla extremister ut partiet 
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och 1998 fick SD sina första kommunala mandat (Hellström och Nilsson, 2010:58). 

Det skulle dock dröja till 2006 innan de fick uppmärksamhet på en nationell nivå 

när de chockade Sverige genom att få 2,9% av rösterna till Riksdagen vilket var 

mer än en fördubbling av de rätt oansenliga  1,4% som de hade fått i valet 2002 

(SCB, 2016). 

Efter ännu en kris och ekonomisk oro fick de ett uppsving i valet 2010 där de 

lyckades få den dittills högsta noteringen för ett högerpopulistiskt parti i ett svenskt 

Riksdagsval, 5,7%, vilket gjorde dem jämstora med KD och V med 5,6% var (SCB, 

2016) och SD kan nu sägas vara en del av det svenska politiska etablissemanget. 

SD har lyckats med sin övergång från ett fringe-parti till ett välorganiserat 

Riksdagsparti utan att tappa väljare – något som visade sig för stort för NyD. Dock 

skulle acceptansen inte komma och partiets rötter inom ny-nazismen fortsätter att 

spöka. 

3.3 Kan man jämställa och jämföra NyD och SD? 

I denna undersökning har jag valt att fokusera på just NyD och SD för de har lyckats 

att ta en underliggande inställning in i den allmänna samhällsdebatten och i det 

politiska etablissemanget – här representerat av Riksdagen. Även om det finns 

skillnader i NyD och SD finns det ändå paralleller mellan dem. Båda uppvisar ett 

visst mått av främlingsfientlighet, är definitivt populistiska och såg sitt uppsving 

komma i en tid av tumult och osäkerhet i Europa, både på det politiska och på det 

ekonomiska planet.  

Som jag nämnt tidigare skiljer sig både partiernas historia och utformning ut: 

NyD slog ned som en bomb i den svenska politiken för att sedan långsamt försvinna 

ut i periferin medans SD sakta men säkert byggt upp sitt stöd  under årtionde för att 

sedan byta sig in på den nationella scenen över en natt (Uvell och Meier Carlsen, 

2010:6). Men, som sagt, det är inte detta som jag vill undersöka. Det som jag vill 

komma åt är likheterna/skillnaderna mellan de idéer som de för fram. 

 

3.4 Varför undersöka NyD och SD från 

utgångspunkten att de är radikala högerpopulistiska 

partier? 

Att säga att SD inte är något nytt räcker inte. Uppenbarligen har gjort något som är 

annorlunda gentemot tidigare partier eftersom inget annat högerpopulistiskt parti 

har lyckats nå så hög röstandel i Sverige tidigare. Men, även om vissa delar av 

partier och dess organisation är nytt är de idéer som de sprider inte på något sätt 

nya. Följdfrågan på detta blir då att SD inte något nytt vad? Vad är det för sorts 

parti som SD skulle kunna vara? Här blir den instinktiva reaktionen att de är ett 
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radikalt högerpopulistiskt parti. Om så är fallet kommer att undersökas nedan. Då 

kommer ytterligare en fråga: vad är nytt och vad är inte nytt? Hur ska vi dra gränsen, 

för det kommer troligen finnas stöd för båda delar av argumentet. Det blir helt 

enkelt den sida som har majoriteten av bevisen på sin sida som går vinnande ut. 

Dock tror jag att det kommer finnas bevis och argument för båda sidor av min 

forskningsfråga. 

Jag har valt att se båda partierna – NyD och SD – som högerpopulistiska partier 

(om de är radikala eller inte kommer att diskuteras senare) för att dessa partier kan 

ses som den institutionaliserade versionen av de underliggande idéerna i samhället. 

Även om SD och NyD inte helt passar in i idealtypen av ett radikalt 

högerpopulistisk parti tror jag att de har båda tillräckligt gemensamt med idealtypen 

och med varandra för att göra en jämförelse möjlig och relevant. 

3.4.1 Radikala eller inte? 

Att bestämma om ett parti är radikalt eller inte är svårt. Vad som är radikalt eller 

inte beror oftare på hur långt ifrån gällande konsensus man är snarare än budskapet 

i sig. Man kan snarare säga att radikalism mäts på en skala av mindre till mer radikal 

snarare än att säga att den är radikal och den är det inte (Roodujin et al., 2015:570). 

Om SD och NyD kan ses som radikala beror också på vilket område som vi 

fokuserar på. Om vi bara skulle undersöka deras syn på invandring skulle det vara 

mycket större chans att vi kommer fram till att de är radikala än om vi hade studerat 

deras syn på den svenska grundskolan. 

Båda partierna har drag av radikalism men dessa kan ibland gömmas bakom 

populism. Än idag kommer nog de flesta att tänka på NyD beryktade ölbackar 

snarare än deras syn på långtgående politiska reformer. En annan svaghet som man 

måste ha i tankarna är att jag analyserar deras partiprogram. Dessa är tillrättalagda 

och systematiserade utsagor om deras budskap och de kan vara mycket mer radikala 

i till exempel tv-debatter och under tal och framträdanden. Eftersom det enda jag 

analyserar här deras officiella utsagor vet jag inte heller hur mycket mer eller 

mindre radikala tankar som diskuterats bakom lyckta dörrar och som färgat 

dokumenten men som sedan inte tagits med. 

Som kommer att förklaras vidare nedan har jag valt att definiera radikalism i 

denna undersökning som motsatsen till en liberal demokrati hellre än att försöka 

göra en relativ undersökning där radikalism undersöks som distans från centrum. 

Även om detta hade varit intressant är det väldigt svårt att undersöka för att man 

hade varit tvungen att undersöka och definiera ett ideologiskt centrum vid 

tidpunkterna i fråga - 1991 och 2010 - och sedan undersökt partierna var för sig i 

relation till detta centrum. Det hade både varit onödigt tidskrävande och det hade 

också minskat jämförbarheten mellan de båda partierna. 
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4 Analys 

Resultaten av analysen kan sammanfattas så som i tabellen nedan. 

4.1 Tabell 2 

BESTÅNDSDEL NY DEMOKRATI SVERIGEDEMOKRATERNA 

NATIONALISM Ja Ja 

NATIVISM Nej Ja 

AUKTORIANISM Ja Ja 

HÖGER Ja Delvis 

RADIKALISM Delvis Ja 

POPULISM Ja Ja 

 

Som man kan se uppfyller båda partierna en stark majoritet av kraven på 

beståndsdelar av ett radikalt högerpopulistiskt partis idéer. De enda indikatorer som 

inte hittades var de som hade signalerat nativism i NyD partiprogram. Det måste 

uppmärksammas att hela denna analys är en fråga om grader snarare än raka ja eller 

nej på om de passar in i kategorin. Ett ’delvis’  ska ses som nästan ja och betyder i 

praktiken att en (ibland två) indikatorer inte hittats eller att även om de hittats bara 

ger svaga belägg för den beståndsdelen av idealtypen. Min bedömning av hur väl 

varje parti passar in i modellen kommer att utvecklas nedan, beståndsdel för 

beståndsdel. 

4.2 Nationalism och nativism 

Att SD är klart nationalistiska kommer inte som en förvåning för någon. NyD kan 

också klassas som nationalistiska men inte alls i samma utsträckning som SD. Här 

vill jag också påpeka att jag bara har analyserat det partiprogram som NyD lade 

fram inför valet 1991. Hade man tagit med andra källor som tal och debattartiklar 

eller utvidgat tidsramen för att också inkludera deras tid i Riksdagen hade man sett 

att de är klart mer nationalistiska än var de framstår som här. 
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Ny Demokrati menar att de som kommer till Sverige skall integreras in i det 

svenska samhället samt att ”hemspråksundervisningen skall [däremot] inte skötas 

eller bekostas av svenska myndigheter” (SND, 2016). De ser också till historien och 

landets ställning och ansvar och se tillbaka på hur Sverige var innan och undrar 

”[v]ad behövs idag som inte behövdes 1960?” och säger att eftervärlden kommer 

att förfasa sig ”över den dåliga sjuk- och åldringsvård som detta i grunden rika land 

erbjöd sina medborgare” i ”80- och 90-talens Sverige”. Genom hela manifestet 

ligger fokus på den svenske medborgare och hur Sverige ska bli så bra som möjligt 

för de svenskar som bor här. 

Dock syns här inga drag av nativism, man är inte emot andra kulturer och har 

inga större problem med invandring länge de nyanlända integreras, arbetar och tar 

”lån istället för bidrag” (SND, 2016). De vill också införa ”temporära 

uppehållstillstånd för flyktingar” (SND, 2016). Därför har jag klassat dem som 

nationalistiska men inte nativistiska. 

Hos Sverigedemokraterna är situationen en annan och de ser ”förekomsten av 

en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i statens som en 

av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati” 

(SD, 2011:6). De är både mycket mer nationalistiska och också nativistiska. Redan 

i första stycket i sitt valmanifest säger de att ”Sverigedemokraterna är ett parti som 

i alla lägen sätter svenska intressen i första rummet” och fortsätter senare med att 

”den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand” (SD, 

2010). De menar också att i deras ”Sverige känner medborgarna en kulturell 

samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och 

lagstiftare” (SD, 2010). Det starka nationalistiska draget fortsätter när de 

argumenterar för att ” [i]nvandrare ska anpassa sig till det svenska samhället och 

inte tvärt om” och att de vill införa ”obligatoriska hälsokontroller för nyanlända 

invandrare” samt ” [e]tt förbud mot bärandet av heltäckande slöjor på allmän plats” 

(SD, 2010). Ett stort fokus läggs också på Sveriges historia och landets kulturarv 

och traditioner. 

Nativism som den definierats ovan innebär att partiet är främlingsfientligt, och 

förespråkar invandringsstopp eller svåra restriktioner, 'rankar' olika kulturer samt 

ser den egna kulturen som överlägsen. Alla dessa indikatorer kan vi hitta hos SD. 

De förespråkar ”att invandring måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan 

karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet” (SD, 2011:23) samt 

en ”begränsad invandring, i synnerhet från länder där kulturen och värdegrunden 

starkt avviker ifrån den svenska” (SD, 2011:15-6). De hävdar att de är motståndare 

till kulturrelativismen och kulturimperialismen men att detta inte betyder ”att alla 

världens kulturer är precis lika bra” och att vissa kulturer ”är bättre än de kulturer 

som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever 

i dem” (SD, 2011:20). 

Därför klassar Sverigedemokraterna som nativistiska och starkt nationalistiska. 

 

 

 



 

 17 

4.3 Auktorianism 

SD lägger 17 av sina 99 förslag på ett bättre Sverige på en modernisering av 

försvaret och ”krafttag mot brottsligheten” (SD, 2010). Bland annat föreslås ” [e]n 

kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott”, ” [e]n kraftig höjning av 

anslagen till polisen” och ” [e]n sänkning av straffmyndighetsåldern till 12 år” samt 

”en återinförd värnplikt” (SD, 2010). 

Ny Demokrati menar att inom försvaret måste Sverige satsa ”på kvalitet och 

modern teknologi” (SND, 2016). De menar också att vi ska ”införa hårda straff för 

[tillhörande] gangsterverksamhet” och att ” [d]e farligaste brottslingarna ska kunna 

hållas borta från samhället, för gott” samt att lapplisor skall bytas ut mot 

kvarterspoliser (SND, 2016). 

Båda partierna kan alltså klassas som förespråkare för ett mer auktoritärt 

samhälle. 

4.4 Höger 

Det måste sägas att SD inte är i närheten att vara lika långt till höger som NyD. 

Även om SD faller till höger om centrum är de snarare center-höger än NyD som 

är klart höger. Anledningen till att SD inte klassas som ett klart högerorienterat parti 

är deras fokus på ett stort socialt skyddsnät som går emot de indikatorer på ett 

högerparti som ställt i analysschemat. Istället för att förespråka en minskad 

statsapparat, färre/mindre skatter och minskad statlig involvering i omfördelandet 

av resurser föreslår SD en ”höjning av taket för sjukpenningen”, ”utökad 

tandvårdcheck för unga vuxna”, ”återförstatligande av den svenska skolan” samt 

att de ”förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell” (SD, 2010; 

SD, 2011:34). Det måste dock påpekas att denna välfärdsmodell är grundad på 

nationalistiska idéer och välfärdschauvinism . 

SD sätter också ett stort fokus på individens egna styrkor och svagheter och 

säger att ”det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet” (SD, 2011:25). 

De förespråkat ett Sverige som gynnar företag, entreprenörer och tycker att det 

”måste löna sig att utbilda sig, arbeta och ta risker” (SD, 2011:34) samtidigt 

poängterar de också ”att en allt för långtgående fördelningspolitik [också] kan få 

negativa konsekvenser” (SD, 2011:34).  

Som nämnts ovan förespråkar de inte direkt en minskad statsapparat. Men, även 

om de inte direkt förespråkar en mindre statsapparat menar de att så länge alla 

statens och nationens uppgifter utförs till medborgarnas ”största möjliga nytta till 

lägsta möjliga kostnad” spelar det ingen roll om dessa uppgifter utförs av staten 

eller av privata företag – bara det gagnar medborgaren (SD, 2011:17). Detta betyder 

att de inte ser staten som en garant för ett välfungerande välfärdssamhälle utan 

välkomnar privatisering och en minskning av den offentliga sektorn även om de vill 



 

 18 

ha ett stort fokus på sjukvård och äldreomsorg – det enda som de inte vill släppa är 

skolan. Detta sammantaget har gjort att jag har klassat dem som delvis höger. 

Ny Demokrati är mycket mer högerorienterat och lägger stort fokus på ” [d]en 

personliga friheten” och menar att ”det totala skattetrycket i Sverige måste sänkas” 

för att ”ett lågt skattetryck är [också] en förutsättning för oberoende och personlig 

frihet” samt att ” [p]olitikerstyret och byråkratin måste skäras ned väsentligt” för 

att ”överhetens ingrepp ska vara så små som möjliga” (SND, 2016). Hela deras 

politik grundas på deras ide om ”att låta folk själva bestämma vad de ska lägga sätta 

sina pengar på” (SND, 2016). Deras manifest innehåller alla de indikatorer som 

finns i analysschemat och därför så klassar jag dem som klart höger. 

4.5 Radikalism 

Att definiera radikalism och sedan bestämma indikatorer har varit det svåraste i 

detta analysschema.  Att sedan klassa partierna som det ena eller det andra visade 

sig också svårt och kräva flertalet genomläsningar. Men, jag har kommit till 

slutsatsen att SD är radikala och att NyD är delvis radikala. NyD klassas som delvis 

radikala på grund av idéer som att hemspråksundervisning ska slopas och deras 

långtgående reformer av den svenska regeringsformen (SND, 2016). Här måste 

påminnas om den kritik som framförts tidigare: att det NyD-material som studerats 

har begränsningar och att partiet blev mer radikalt under tiden i Riksdagen, något 

som denna undersökning inte har belägg för.  

SD  måste ses som klart radikala. De är klart emot pluralism och ser det svenska 

som det ända rätta (2011:16). De förespråkar inte bara att rättigheter för kulturella, 

sexuella och religiösa minoriteter skall slopas utan att de ska aktivt diskrimineras 

mot. Till exempel menar de att det bör införas ”ett förbud mot bärandet av 

heltäckande slöjor på allmän plats” (SD, 2010) samt att homosexuella inte ska få 

skaffa barn för att barn som inte växer upp med en mor och far kan ta skada av detta 

(SD, 2011:24-5). De förespråkar också ”en stärkt demokrati i fjällvärlden[.] [a]lla 

svenska medborgare oavsett härkomst ska ha samma rätt till mark och vatten, även 

i renbetesområdena” (SD, 2010).  

4.6 Populism 

Båda partierna är klart populistiska. Båda har alla indikatorer och passar in i 

Taggarts idealtyp. Den punkt som jag inte tycker att partierna uppfyller till fullo är 

punkt 3) som säger att populism inte har några genomsyrande idéer. Detta för att 

både SD och till viss del NyD har en klar utgångspunkt som de bygger allt annat 

på. I SD:s fall den svenska kulturens bevarande och i Ny Demokratis fall: ökad 

personlig frihet och en minskad statsapparat. 
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NyD klassas ändå som ett populistiskt parti på grund av att de  vill ” [u]tnyttja 

möjligheten till folkomröstningar betydligt oftare än hittills”, ” [p]rivatisera staten”,  

”lägg[a] ned landstingen” samt deras stora fokus på att sänka alkoholskatten vilken 

i deras mening är meningslös och en del av ett kontrollsystem som är ”förnedrande 

för medborgarna” (SND, 2016). 

Sverigedemokraterna ”förordar [också] starkare inslag av direktdemokrati och 

ställer [sig] positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional 

och nationell nivå” (SD, 2011:6) och att en ”central utgångspunkt är [dock] att 

beslut bör fattas på lägsta ändamålsenliga nivå” (SD, 2011:17). Deras starkt 

upplevda kris/problem är invandringens kulturella hot mot Sveriges kulturarv och 

traditioner.  

Kriteriet som självmotsägelse syns bäst hos SD som – om man ser till 

minoriteter inom Sverige – både menar att samer ska vara tvungna att ge upp 

renbetesmarker så att alla oavsett härkomst ska kunna ha tillträde på lika villkor för 

att stärka demokratin i fjällvärlden (SD, 2010) samtidigt som de säger att samer, 

tornedalsfinnar och finlandssvenskar ska ”undantas från allmänna 

assimileringssträvanden och ges långtgående kulturell autonomi” (SD, 2011:14). 

4.7 Sammanfattning 

SD karakteriseras av sin starka nationalism och nationalism och allt annat bygger 

på detta. Hos NyD är höger-tankarna och populismen det viktigaste och deras andra 

idéer har byggts runt deras högerideal på samma sätt som SD har byggt sina kring 

nationalismen. De kommer från olika utgångspunkter och med olika taktik och 

utstrålning men slutar ändå med liknande slutresultat. Det är dock viktigt att påpeka 

att inget av partierna kan ses som högerextrema utan ur ett strikt höger-vänster 

perspektiv är de inte uppseendeväckande, speciellt inte SD som har en tydlig center-

höger profil. Det som gör dessa partier radikala är deras syn på nationen och 

minoriteter snarare än vänster-höger inriktning. 

Sammantaget kan man säga att partierna passar in i idealtypen. Även om det 

finns synbara skillnader mellan partierna i sig samt mellan partierna och idealtypen 

bedömer jag att de ändå har tillräckligt mycket gemensamt för att de ska kunna 

jämföras med varandra som radikala högerpopulistiska partier. 
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5 Slutsatser 

Men, vad betyder då resultaten från analysen ovan, och hur passar det med den 

tidigare forskningen? Frågan som ställdes var: kan vi säga att SD är ett nytt fenomen 

inom den svenska politiken eller är SD bara en modern inkarnation av den radikala 

högern? Som förväntat finns här belägg för båda delar av frågan. Låt oss börja med 

som vad som skulle tala för att de är något nytt. 

Inget annat parti har haft samma framgångar som SD och de är det enda parti 

från den första generationen av radikal höger som har lyckat att omvandla sig till 

ett (nästan) rumsrent och politisk accepterat parti. Även om det har sina 

motståndare, och det har många, har det lyckats emot oddsen att bli en del av det 

svenska politiska etablissemanget och har tagit plats i Riksdagen som de inte ser ut 

att lämna under den närmaste tiden. Om man jämför det med NyD är SD delvis 

något nytt. De har lyckat med att omforma sig till något som nästan skulle kunna 

kallas ett massparti, har den tredje största andelen platser i Riksdagen och har ökat 

i röstandel varje Riksdagsval sedan 2002 (SCB, 2016). Detta är något NyD och 

andra radikala högerpartier bara kunnat drömma om. 

SD socialkonservativa hållning är också något som kan ses om nytt – kanske 

inte själva synsättet i sig men deras kombination av stark nationalism och 

välfärdspolitik har inte setts på nationell nivå i Sverige innan. Om man ska hitta 

något som ens liknar dem får man gå tillbaka till 1930 och 40-talen och 

välfärdssystemets grundade. 

De idéer som SD har som är helt nytt i den svenska nationella politiken är den 

starka islamofobi och främlingsfientlighet som partiet uppvisar. Även om det 

funnits ett motstånd mot invandring i Sverige tidigare har det inte varit på denna 

nivå och med levererat samma negativa – och specifika – retorik och de är mycket 

mer radikala i sin invandringspolitik än NyD var. 

Men, även om deras framgång är en nyhet är partiet i sig inte det – det är inte 

heller de flesta av deras idéer och förslag – undantaget är deras starka anti-islam 

retorik. SD kan snarare ses som en mer framgångsrik och radikal variant av NyD 

där de har minskat högertänket till fördel för en ökad nationalism. De är en ny  

Allt detta gör att de måste ses som en fortsättning på någonting som varit 

tidigare. Det enda som egentligen kan ses som något nytt är deras framgång. Men, 

det påståendet stämmer egentligen inte heller till 100%. Det stämmer i den svenska 

kontexten som har studerats här, det håller jag med om. Dock har över hela Europa 

den radikala, nationalistiska högern varit på frammarsch under årtionden – vilket 

presenterats ovan. Sverige var ett av de sista länderna i Västeuropa som permanent 

fick ett sådant parti som arbetade på nationell nivå. Det hade varit en punkt av 

stolthet för Sverige att vi inte hade blivit lika radikala som våra grannländer eller 

länderna på kontinenten utan vi hade stannat vid ett tryggt svenskt lagom i 

socialdemokratins högborg. Nu ser vi stället en socialdemokratisk regering som 
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infört invandringskontroller man nog mer hade förväntat sig av SD. Hade denna 

utveckling lagts fram till Socialdemokraternas ledning 2006 när SD först kom upp 

på den nationella nivån så hade de nog skrattat. 

Det hade varit väldigt intressant att undersöka hur alla partier har förändrats 

sedan det stora skiftet som började med Miljöpartiets inträde i Riksdagen 1988. De 

senaste årtiondena i svensk politik som följt efter den socialdemokratiska 

hegemonins fall har varit omtumlande och har inte bara sett MP, SD, och KD ta 

permanent plats i Riksdagen utan också sett utmanare som Piratpartiet och 

Feministisk Initiativ ta upp svenska platser i Europaparlamentet (SCB, 2016b). 

Sverige verkar inte riktigt kunnat hitta den konsensus som rådde fram till 1980-talet 

och forskning på varför det är på detta viset hade varit intressant. Det hade också 

varit intressant att se vilka paralleller man kunnat dra mellan SD:s bild av Sverige 

och det svenska folket och den bild som målades under nationalromantiken. 

5.1 Till sist… 

SD:s framgångar är till stor del upp till att de var rätt parti, vid rätt tillfälle, under 

ledning av rätt personer vilket har gjort att de kunnat växa sig större än de partier 

som kom före dem kunde. Deras idéer är inte nya, de kanske har dragit dem längre, 

men grunden är densamma. De bygger på tidigare traditioner och partiet grundades 

som ny-nazistiskt och kan därför ses ha länkar med första generationen av radikala 

höger partier. Deras nuvarande högerpopulism är bara en modern utveckling av den 

radikala högern. 

Därför måste SD ses som en modern inkarnation av den radikala högern snarare 

än ett nytt fenomen. 
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