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Abstract 

The essay examines which ideas the Swedish Democrats have about courts and 

government authorities between 2010 and 2020. In earlier works, the party’s voters 

have shown a low trust in these institutions and, the purpose of the essay is to 

describe the notions that the party has. The method used is ideational analysis, 

which divides the thought-content into descriptions, values, and recommendations. 

Used material is government bills, public speeches, written documents from the 

Swedish Democrats website, interviews, debate articles, and the party leader’s 

book. Cas Mudde and Rovira Kaltwassers theory of populism are used as the 

ideology’s basic level, related to the operational level. Also, the material is sorted 

and guided by Guy Peters and Jon Pierre’s article about populists’ relation to the 

public administration. The result is that the party criticizes courts for being 

underfunded, that their praxis is wrong, and that the courts should be safe. 

Government authorities are described as underfunded, politicized, activist, and that 

they should be thoroughly controlled. The descriptions are in some ways related to 

populism theory.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, domstolar, myndigheter, europeisk 

högerpopulism, idéanalys 
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1 Inledning 

Förtroende beskrivs i regel inom samhällsvetenskapen som ett smörjmedel för flera 

olika typer av relationer. Relationen mellan människor och relationen mellan stat 

och enskild underlättas om den präglas av tillit. I Sverige finns det en lång historia 

av att ha särskilt höga förtroendenivåer vilket ofta framhålls som en typ av nationell 

resurs (Rothstein 2003, s.154). Vad som däremot visar sig när det skrapas på ytan 

är att förtroendet visserligen är högt i Sverige men har partipolitiserats de senaste 

tio åren. Det vill säga beroende på vad svenska medborgare röstar på varierar deras 

förtroende för myndigheter och institutioner (Andersson & Oscarsson 2020, s.41). 

De traditionella vänsterpartiernas väljare har fått ett ökat förtroende medan de 

klassiska högerpartiernas har fått ett lägre. Detta statistiska samband utgör 

startskottet för följande uppsats.  

En av de institutioner vars förtroende partipolitiserats drastiskt är domstolarna. 

Det är anmärkningsvärt med tanke på att domstolar utgör den tredje statsmakten 

vars ändamål är att balansera och begränsa den offentliga makten i kraft av sin 

opartiskhet. Det är Sverigedemokraternas väljare som har förlorat mest förtroende 

för denna del av rättsväsendet (Andersson & Oscarsson 2020, s.51) men är också 

den väljarkår som i genomsnitt har lägst förtroende för myndigheters verksamhet 

generellt (Holmberg 2020, s.303). Myndighetssverige beskrivs ibland som i 

synnerhet autonomt och har gemensamt med domstolarna att deras tjänstemän ska 

bedriva opartisk verksamhet (Hall 2015, s.2). 

Visserligen kan förtroendeförändringen bero på en sorteringsprocess där väljare 

som redan för tio år sedan var så kallade ”låglitare” numera röstar på 

Sverigedemokraterna. Men det finns en annan möjlighet. Partiet kan ha drivit en 

opinionsbildningsprocess mot de offentliga institutionerna vilket är något som inte 

har studerats (Andersson & Oscarsson 2020, s.52). Vad följande uppsats kommer 

att undersöka är om det kan finnas fog för den senare uppfattningen. Genom att 

göra en beskrivande idéanalys av Sverigedemokraternas syn på domstolar och 

myndigheter är min förhoppning att kunna tillföra denna enskilda pusselbit till att 

börja förstå varför förtroendet partipolitiserats. Något måste först beskrivas för att 

senare kunna förklaras även om en god beskrivning också har ett egenvärde 

(Vedung 2018, s.3). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande undersökning är inte att ta ställning till huruvida det 

partipolitiserade förtroendet är önskvärt eller förkastligt utan det huvudsakliga 

syftet är att beskriva Sverigedemokraternas syn på domstolar och myndigheter de 
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senaste tio åren. Med andra ord har jag inte ambitionen att generalisera mina 

slutsatser till andra partier. Jag kommer förklara vad partiets bild består av och inte 

varför bilden ser ut som den gör (Beckman 2005, s.48). Frågeställningen lyder:  

 

Vilken är Sverigedemokraternas syn på domstolar och myndigheter mellan åren 

2010 och 2020? 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel ges en kort bakgrund till Sverigedemokraterna, domstolar och 

myndigheter. Redogörelsen ger en översikt av tidigare forskning på området som 

visar att huruvida Sverigedemokraterna kan beskrivas som populistiska och 

beskyllas för att vara anti-demokratiska är notoriskt svårdefinierat. Detsamma 

gäller för hur myndigheters verksamheter ska fungera medan domstolar har en 

tydligare roll i samhällssystemet.  

2.1 Sverigedemokraterna 

År 2010 kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen och i valet 2018 blir partiet 

Sveriges tredje största. Partiets rötter kan sökas till sent 1980-tal i ”Bevara Sverige 

svenskt” och ”Vitt ariskt motstånd”, vilket var två högerextrema, våldsbejakande 

rörelser (Hellström & Nilsson 2010, s.57f). Partiet har genomgått stora 

förändringar, från medlemmar som utgjordes av unga skinnskallar till dagens äldre 

tunnhåriga män (Ibid). Sverigedemokraternas ideologiska positionering är enligt 

dem själva nationalism kombinerat med socialkonservatism. Inom forskningen 

brukar de tillskrivas partifamiljen Radical Right Populist parties (RRP) (Hellström 

& Nilsson, 2010 s.59, och Jungar 2015 s.46).  

I korthet är Sverigedemokraterna invandringskritiska, motsätter sig 

multikulturalism och förespråkar välfärdschauvinism (Jungar 2015, s. 46). Partiet 

målar upp ett politiskt etablissemang som är socialliberalt och som sätter sina 

intressen framför folkets, det vill säga de vanliga medborgarnas intressen – där 

Sverigedemokraterna är det enda parti som representerar det svenska folket (Jungar 

2015, s.53). Vem som anses tillhöra det svenska folket beror enligt partiet inte på 

etnicitet utan på kultur – det är möjligt för människor som inte fötts i Sverige att bli 

svenskar så länge de anpassar sig till de svenska sedvanorna (Jungar 2015, s.49).  

Det finns en del forskning om den högerextrema populistpartifamiljen i relation 

till Democratic backsliding. Begreppet refererar till en gradvis nedgång av staters 

demokratiska kvalitéer (Bauer & Becker 2020, s.19). Den demokratiska nedgången 

liksom populism, är två begrepp som av olika anledningar är omtvistade inom 

statsvetenskapen. Den förra med anledning av hur demokrati kan mätas (Ibid) och 

det senare populismens problematik diskuteras närmare i avsnitt 4.1. Likväl är båda 

termerna centrala – det har publicerats ett stort antal artiklar om populism det 

senaste decenniet och populism beskrivs som vår tids politiska Zeitgeist (Peters & 

Pierre 2019, s.1521ff). Trots det finns det mycket lite forskning om populistiska 

partiers politik gällande domstolar och myndigheter (Peters & Pierre 2019, 
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s.1521ff, och Bauer & Becker 2020, s.21) vars funktioner är centrala i den liberala 

demokratin.  

Det finns ett antal uppmärksammade fall där Sverigedemokraterna hamnat i 

klinch med samhällets institutioner. Advokatsamfundets generalsekreterare var 

mycket kritisk till Sverigedemokratiska nämndemän eftersom hon ansåg att partiets 

politik stred mot rättsstatens grundläggande principer (Nylander 2012). Efter valet 

2018 skrev ett antal tjänstemän på ett upprop som ifrågasatte hur deras arbete skulle 

kunna genomföras om partiet fick regeringsinflytande (Jakobson 2018) och efter 

samma val har – bland annat – nära hälften av Höörs kommunala chefer lämnat sina 

uppdrag (Aftonbladet 2019).  

2.2 Domstolar och myndigheter 

I Sverige är förvaltningen och domstolarna lagstadgat oberoende de politiska 

församlingarna. I regeringsformen 6:1, 7:2 och 12:1 är det fastställt att ministerstyre 

är förbjudet och i regeringsformen 11:3 och 12:2 regleras att regeringen inte får 

bestämma hur domstolen ska döma i enskilda fall (SFS 1994:152). I 

förvaltningslagen § 5 stadgas vidare rättsprinciper som bland annat legalitet och 

objektivitet (SFS 2017:900).  

Domstolen är den dömande makten vars roll är att skipa rättvisa utifrån vad som 

är lagstadgat. Förvaltningens roll är något mer omtvistad. Enligt Webers 

legalbyråkratiska förvaltningsmodell ska tjänstemän i förvaltningen vara opartiska 

och implementera politikernas beslut men också bereda faktamässiga underlag 

(Rothstein 2018, s.20), vilket påminner om förvaltningslagens paragrafer. Vad 

Petersson emellertid uppmärksammar är att ingen ännu har löst uppgiften hur 

demokrati och byråkrati ska kombineras. Vad förvaltningen ska sträva mot är 

nämligen inte självklart (Petersson 2018, s.9), ska byråkratins lojalitet ligga hos 

folkstyre, lagstiftning eller effektivitet? 

Vad Rothstein framhåller som viktigt är att förvaltningen ska vara opartisk, 

saklig och att dess struktur ska utgå från likabehandling eftersom det påverkar 

människors tillit för staten (Rothstein 2003, s.197). Huruvida förvaltningen är 

objektiv, eller om det överhuvudtaget är möjligt och önskvärt, verkar vara 

statsvetenskapens stora, existentiella fråga.  

Rothstein menar vidare att det finns flera olika modeller för förvaltning förutom 

Webers legalbyråkratiska. Exempelvis den politikerorienterade förvaltningen som 

innebär att politiker kan vara med och fatta enskilda tjänstemannabeslut (Rothstein 

2018, s.26f) – ungefär som det för många år sedan kunde se ut i små kommuner 

(Wänström 2019, s.10).  

Rothstein ifrågasätter emellertid den nuvarande regeringens beslut att införa en 

Jämställdhetsmyndighet: att lägga ut ideologiproduktion på myndigheter är en slags 

statlig lobbyverksamhet (Rothstein 2016). Vidare poängterar Rothstein att 

förvaltningen i Sverige, i internationell jämförelse, har en implementerande roll 

som visat sig vara framgångsrik. Från och med 1990-talet började det dock uppstå 
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en ny typ av myndigheter som inte hade en materiell verksamhet utan mer 

ideologiska uppgifter, Glesbygdsverket, för att nämna ett exempel (Ibid).  

Vilka uppgifter staten ska utföra och på vilket sätt är i grunden ett normativt 

ärende och vad Rothsteins debattartikel påvisar är att det finns kritik mot hur staten 

är organiserad idag. Poängen med den här avdelningen är att hur vi organiserar 

förvaltningen och domstolsväsendet är en öppen fråga, men vad svenska folket 

enats kring, i form av lagar, är att tjänstemän ska vara objektiva och att politiker 

inte ska lägga sig i enskilda fall.  
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3 Metod 

Hur kan ett politiskt partis idéer kartläggas på vetenskaplig grund? Det är frågan 

jag besvarar i detta kapitel genom att redovisa mina metodologiska val gällande 

metod, material och analysteknik.  

3.1 Idéanalys 

I och med att det är Sverigedemokraternas syn på domstolar och myndigheter jag 

har velat kartlägga pekar det mot att vad jag företagit mig är att studera idéer. En 

idé är skild från flyktigare tankeströmmar och är mer en beständig 

tankekonstruktion. Trots det kan idéer uppfattas som svåra att fånga in även om de 

otvivelaktigt har en stor betydelse för samhällsutvecklingen (Beckman 2005, s.9). 

Hur vi epistemologiskt ändå ska försöka fånga in de svårhanterliga idéerna går 

vetenskapsinriktningarna i polemik med varandra om (Jmf. Hollis 2002, s.257). Jag 

kommer ansluta mig till fåran som menar att idéer kan ge högst ”verkliga” effekter 

eftersom våra uppfattningar om omvärlden påverkar vårt handlande (Hay 2002, 

s.205).  

Att studera den ”faktiska omvärlden” hade inte varit kärnfullt för min uppsats 

eftersom jag anser att idéer inte kan reduceras till avspeglingar i en yttre värld (Jmf. 

Hay 2002, s.207). Därför kommer inte mitt material jämföras med vad som ”faktiskt 

hänt”. Däremot hade metoden diskursanalys varit ett möjligt alternativ utifrån min 

ställning till hur idéer kan studeras. Diskursanalys har emellertid valts bort. Dels på 

grund av att teorin som presenteras i kapitel 4 har en idébaserad ansats och dels för 

att mitt fokus är att kartlägga aktörers manifesta idéer snarare än att blottlägga 

aktörers sublima tankar och kognitiva scheman (Beckman 2005, s.88). 

Jag har emellertid inte bara gjort avvägningar mellan olika metoder utan också 

inom idéanalysen finns det val att ta ställning till. Till att börja med är min 

undersökning aktörscentrerad snarare än idécentrerad. Idécentrerad ansats innebär 

att idéerna har skalats av avsändaren och det är således idéerna i sig själva som 

studeras under lupp (Beckman 2005, s.88). Jag valde den aktörscentrerade ansatsen 

eftersom jag ville kartlägga ett specifikt parti och då är avsändaren central. 

Dessutom har det möjliggjort att ha kontext med i beräkningen, det vill säga när, 

från vem och i vilket sammanhang som idén kommer till uttryck (Beckman 2005, 

s.88f) vilket har varit fördelaktigt för mitt ändamål.  

Vad som behöver poängteras är att jag inte kommer beskriva huruvida 

Sverigedemokraterna bedriver en opinionsbildningskampanj mot domstolar och 

myndigheter vilket var SOM-institutets önskan att vidare forskning skulle ta tag i 

(Andersson & Oscarsson 2020, s.42). I och med att det inte finns en heltäckande 
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kännedom om partiets förvaltnings- och författningspolitiska idéer ser jag den 

användarorienterade strategin som ett naturligt första steg. Vad som menas med 

strategin är att redogöra för vilka idéer avsändaren har och hur denne förstår och 

använder sig av dem. En opinionsbildningskampanj bedömer jag snarare kan 

studeras genom att göra en mottagartolkning som syftar till att studera hur idéerna 

tolkas av recipienten (Bergström & Boréus s.20, 32ff). För att kunna klarlägga hur 

något tas emot, framförallt hur de idéer som presenteras kan påverka människors 

förtroende, anser jag att det krävs att man har kunskap om vad den tilltänkta 

kampanjen syftar till.  

3.2 Material 

I detta avsnitt redovisas hur jag valt ut mitt material och förklarar hur det också har 

varit avgörande för mitt urval. Inledningsvis sträcker sig uppsatsens tidsspann över 

tio år som följd av den partipolitiserade förändring SOM-institutet påvisat 

(Andersson & Oscarsson 2020, s.50f). Det har inneburit att jag gått igenom en stor 

mängd material men behövt avgränsa mig till någon form av genre eftersom en 

studentuppsats har en tidsmässig begränsning. 

Till följd av den användarorienterade strategin har min materialtyp bestått av 

offentligt tryck, dokument från partiets hemsida, Almedalstal, Jimmie Åkessons 

böcker, intervjuer och debattartiklar. Dessa källor har jag kategoriserat som 

representativa för partiets idéer och de har erbjudit djupare resonemang än vad jag 

funnit på sociala medier. Samtalsintervjuer hade varit ett möjligt alternativ, men 

eftersom det skulle innebära intervjuer med högt uppsatta politiker har det valts bort 

(topp-politiker kan vara svåra att få tag på).  

De källor jag använder tillhör alltså olika genrer vilket behöver lyftas fram. I 

viss mån kan alla källor vara reaktioner på vad som sker i omvärlden men i olika 

grad (Esaiasson m.fl. 2012, s.226). De debattartiklar som jag har använt skrivs av 

en annan anledning än vad som kan sägas om Jimmie Åkessons böcker där 

debattartiklar i högre grad kan tänkas kommentera enskilda händelser och inte ska 

tolkas som allt för allmänna uttryck för partiets idéer. Beroende på vem som är 

materialets avsändare har det också givits olika mycket tyngd i analysen där 

partiledarens underskrift varit vägledande för mig. De olika typerna av källor är 

fördelaktiga på olika vis, till exempel kan en källa väga tungt om tankar och idéer 

har varit utbroderade.  

Djupet i texten är den främsta sorteringsprincipen jag följt. Ett rikt material är 

viktigt i en idéanalys eftersom det avslöjar de grundläggande antagandena idéerna 

vilar på. Mitt arbete har därför försvårats eftersom mitt material saknar fördjupade 

resonemang eller djupgående reflektioner som behandlar en principiell diskussion 

– trots att jag gått genom material över en tioårsperiod. Det besannar fördomen om 

att förvaltnings- och författningspolitik inte är ett område som väcker starka 

känslor.  

Sammanfattningsvis har material valts på grundval av dess idémässiga rikedom 

och det har också varit grunden till de exempel jag valt att använda mig av. I 
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huvudsak har jag använt material som beskriver domstolar och myndigheter i 

allmänhet. Men jag har också velat exemplifiera idéerna med två specifika 

myndigheter och då närmar jag mig att göra en fåfallsanalys (Esaiasson m.fl 2012, 

s.158. Att det blir två till antalet är återigen den resursbegränsning som uppsatsen 

har. För att inte måla upp en snedvriden bild av partiets idéer har jag därför valt 

dessa exempel – eller om så vara ”fall” – utifrån ett strategiskt urval (Ibid). Det 

innebär att mina exempel inte nödvändigtvis är möjliga att generalisera till vad 

Sverigedemokraterna anser om samtliga enskilda myndigheter men kan 

förhoppningsvis lyfta fram allmängiltiga slutsatser utifrån teorin (Jmf. Esaiasson 

m.fl 2012, s.162f) 

Fallen har likt materialet också valts utifrån vad jag har hittat som avslöjar 

djupare resonemang om vad partiet har för idéer om myndighetens verksamhet. 

Migrationsverket och SMHI tillhör denna kategori. De jag har valt bort är 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som det också fanns en del skrivet om 

men som liknar Migrationsverket. De tre myndigheterna har varit föremål för 

politisk strid länge och ligger bottenlågt i förtroendemätningar av samtliga partiers 

väljare (Holmberg 2020, s.317). De liknar vad som beskrivs i metodböckerna som 

fall med gynnsamma omständigheter eftersom det med stor sannolikhet finns kritik 

mot myndighetens verksamhet från partiet. SMHI föreföll kunna ge en variation i 

urvalet eftersom myndigheten både har högt förtroende och inte har figurerat tätt i 

den politiska debatten vilket kan liknas vid ett fall med ogynnsamma 

omständigheter (Ibid).  

Slutligen lider min undersökning av de problem en induktiv ansats är 

förknippad med. Utifrån det material jag hittat kan jag väva en bild men en motsatt 

idéström är fullt möjlig vilket skulle vända upp och ner på delar av min 

undersökning (Hollis 2002, s.45). Därför ska uppsatsen ses som en skiss snarare än 

en färdig karta. Men i slutändan använder uppsatsen hypotetiskdeduktiv metod 

eftersom mina observationer kommer bearbetas och bli en produkt i sig själv (Hollis 

2002, s.66f). 

3.3 Analysteknik 

Val av analysteknik har jag arbetat fram under undersökningens gång och därför 

kommer jag kommentera processen i detta avsnitt. På förhand framtagna kategorier 

måste vara preciserade så att något intressant kan sägas i relation till materialet 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.223). Eftersom Sverigedemokraternas relation till 

domstolar och myndigheter inte tidigare undersökts var detta inget alternativ. 

Risken med det öppna förhållningssättet å andra sidan är att undersökningen kan 

bli intetsägande och ha med flera irrelevanta trådar (Ibid).  

Min vetenskapliga process har vägletts av hur Bryman beskriver att den 

tematiska analysen går till (Bryman 2018, s.707ff). Till en början har jag läst delar 

av materialet genom att använda sökord som ’domstol’ och ’myndighet’ på 

riksdagens hemsida och i dagstidningar. Därefter inledde jag en kodning av det 

material som jag ansåg relevant, det vill säga det material som jag bedömde som 
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rikt, se avsnitt 3.2. Exempelvis valdes text bort som inte beskrev institutionen och 

dess verksamhet utan omnämndes i sammanhang som exempelvis vårdnadstvister 

i domstol.  

Därefter bestämde jag mig för att koda materialet efter 

tankekonstruktionsschemat V-B-F som står för värden, beskrivningar och 

föreskrifter. Jag valde att koda materialet efter denna modell därför att indelningen 

inte bara målar upp en bild av en idé eller ideologi, utan också ser på idéer som 

handlingsorienterade. Genom att förstå ’varat’, ’börat’ och ’görat’ möjliggör det att 

förstå vilka skäl och handlingsalternativ som presenteras (Bergström & Svärd 2005, 

s.145). 

 Värden uttrycker normativa ideal, målsättningar, önskningar, preferenser eller 

intressen, medan beskrivningar är utsagor om hur saker och ting är. Beskrivningar 

kan vara av sorten att en situation, ett ting eller ett problem beskrivs, men kan också 

vara beskrivningar av mål-medel-relationer, det vill säga kan handla om vilka 

metoder som ska användas för att nå ett visst värde. Föreskrifter är närliggande den 

beskrivande mål-medel-relationen, men uttrycker vad som är lämpligt och 

ändamålsenligt handlande i en viss situation (Bergström & Svärd 2005, s.144ff).  

I och med att det är ett omfattande material som analysen består av, har de 

beskrivningar, värden och föreskrifter jag presenterar som väsentliga fått vaskas 

fram. Vissa ord och koncept har varit återkommande och skrivits ut i en viss följd 

vilket därav fått ett större utrymme i analysen (Bryman 2018, s.710). Exempelvis 

inleds flera motioner med att statuera vissa värden som eftersträvansvärda medan 

andra omnämns senare i motiveringen till motionen. 

Jag har också valt att använda mig av teoribildning som handlar om populism. 

Populism har jag definierat som den grundläggande nivån och ideologin därför att 

teorin svarar på vilka samhällsåskådningar och djupgående värderingar människor 

besitter. Materialet jag undersöker som handlar om domstolar och myndigheter 

tillskriver jag istället den operativa nivån eftersom det snarare handlar om 

avgränsade och konkreta mål och som ligger närmre vardagslivets problem 

(Bergström & Svärd 2005, s.146). Detta är inspirerat från Lennart Lundquist bok 

The Party and the Masses som beskriver att fördelen med analysinstrumentet är att 

genom att gå från den operativa nivån till den grundläggande skapas en djupare 

förståelse för vad som skrivits och att materialet inte på förhand trycks in i en logisk 

följd (Lundquist 1982, s.51f). I sin helhet liknar analysinstrumentet, tabellen, det 

som presenteras av Bergström och Svärd (Bergström & Svärd 2005, s.147) och 

presenteras i avdelning 4.2 efter presenterad teori som också klargör vilka frågor 

jag valt utifrån den operativa nivån.  
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4 Teori 

I följande teorikapitel förklarar jag varför jag valt populismteori och hur innehållet 

i den tabell som utgör mitt analysinstrument har delats in.  

4.1 Introduktion till populism 

Den teori jag i huvudsak använder mig av i denna uppsats är en definition som Cas 

Mudde och Rovira Kaltwasser presenterar i Populism: A Very Short Introduction. 

De två författarna menar att populism är så centralt idag att begreppet inte borde 

överges av forskningen. Kritikerna menar att definitionen av populism är så bred 

att termen är urvattnad och går att applicera på i princip alla politiska grupper. 

Ytterligare en invändning från kritikerna är att populism används för att beskriva 

och underminera motståndare (Mudde & Kaltwasser 2017, s.2,5). Begreppet är 

således inte bara väsentligt ifrågasatt inom forskningen utan begreppet är till och 

med existenshotat. 

Till att börja med har jag som följd av den första invändningen behövt undvika 

att konstruera en teoretisk utgångpunkt som är allmän till den grad att analysen blir 

precisionslös. Å andra sidan har jag vägt den osäkerheten mot att använda en snäv 

definition som riskerar att missa målet (Esaiasson m.fl. 2012, s.222f). Det senare 

har jag bedömt som en större fara med tanke på att det är en beskrivande idéanalys 

jag genomför där materialet i första hand har väglett min analys (Vedung 2018, 

s.205). Exempelvis var det tydligt för mig redan efter en genomläsning av 

materialet att analysen hade blivit platt om materialet delats in efter vad som kunde 

beskrivas som populismens antiteser: elitism eller pluralism (Mudde & Kaltwasser 

2017, s.7f). Framför allt är också Mudde och Kaltwassers definition den som 

används flitigast inom området vilket får sägas har vägts in i beslutet (Morfitt 2020, 

s.12). 

Vad gäller den andra invändningen mot populismbegreppet, att det används som 

skällsord mot motståndare, har detta skapat en viss etisk svårighet i mitt arbete. 

Sverigedemokraterna kallar inte sig själva populister utan det är snarare ett epitet 

som partiet vill frigöra sig från (Skovdahl 2018). Det kan uppfattas som att göra 

våld på partiets budskap om materialet tvingas in i en modell (Bergström & Boréus 

2005, s. 32). Att som forskare lyfta fram ett mönster som idéernas avsändare 

uppfattar som främmande eller fel kan emellertid vara befogat om det genererar en 

ny teori eller en infallsvinkel (Ibid). Mitt syfte är således inte att göra 

Sverigedemokraterna till politisk slagpåse utan att hitta ett fruktbart sätt att beskriva 

partiets syn på domstolar och myndigheter. Det gör jag genom att utgå från att 

populism är en ideologi vars tankekonstruktion kan kartläggas. 
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Tabell 1. Tabell över den grundläggande och operativa nivån vars innehåll delas in i 

beskrivningar, värden och föreskrifter.  

4.2 Tankekonstruktionen populism 

I tabellen ovan redovisas hur jag strukturerat teorin utifrån mitt analysverktyg som 

närmare beskrivits i avsnitt 3.3. Den grundläggande nivån består av populism tillika 

vilka idéer som är gemensamma för europeisk högerpopulism, (hämtas från Cas 

Mudde och Rovira Kaltwassers teori). Den operativa nivån utgår utöver det från 

vad Guy Peters och Jon Pierre skrivit om populisters förvaltningspolitik. 

 

 

 Beskrivning Värde Föreskrift 

Grundläggande 

nivå 

 

Populism 

 

 

 

 

 

Europeisk 

högerpopulism 

Samhället är 

uppdelat i ett 

folk och i en 

elit. 

 

 

 

 

 

De som inte 

tillför den 

inhemska 

gruppen är ett 

hot mot 

nationen.  

Folkviljan bör 

vara styrande 

framför alla 

andra 

institutioner 

som förknippas 

med liberal 

demokrati.  

 

Samhället bör 

ordnas strikt.  

 

Nationen bör 

bara vara 

bebodd av den 

inhemska 

gruppen.  

Direkt 

demokrati.  

 

 

 

 

 

 

 

Lag och 

ordning.  

 

Den grupp som 

hotar samhället 

ska inte befinna 

sig i landet.   

Operativ nivå 

 

Domstolar och  

myndigheter 

Domstolar och 

myndigheter 

försvarar de 

övriga 

partiernas 

intressen/elitens 

intressen. 

Domstolar och 

myndigheter 

borde 

kontrolleras.  

Politiserade 

tjänstemän. 



 

 12 

4.2.1 Populism 

Mudde och Kaltwassers teori använder en idébaserad ansats – till skillnad från 

exempelvis Mouffe vars teorier utgår från diskursorientart angreppssätt (Mudde & 

Kaltwasser 2017, s.2f) – och har därför varit lämplig för följande idéanalys. 

Definitionen utgår från att populismen verkar inom en liberal demokrati som 

beskrivs innefatta vissa etablerade institutioner som upprätthåller rättigheter (som 

kan skilja sig åt) för att förhindra majoritetstyranni (Mudde & Kaltwasser 2017, 

s.1f).  

Populism definieras som en tunn ideologi vilket innebär att den kan kombineras 

med andra fullskaliga ideologier som socialism och liberalism (Mudde & 

Kaltwasser 2017, s.6). Det medför att populismen är kameleontlik och varierar i 

sina uttryck, men alltid har en gemensam idé om att eliten ska förkastas och folket 

framhävas, enligt Mudde och Kaltwasser (Ibid). Denna tunna ideologi anser att 

samhället i slutändan är uppdelat i två homogena och antagonistiska läger: ”det rena 

folket” versus ”den korrupta eliten” där folkviljan borde vara styrande i politiken. 

Definitionen innefattar således tre kärnkoncept: folket, eliten och folkviljan (Ibid).  

Att samhället är uppdelat i en dikotom ordning, i ett folk och en elit, har jag 

klassat som en beskrivning eftersom det är ett påstående om hur verkligheten ser 

ut. Eliten respektive folket karaktäriseras i första hand på moralisk basis men 

distinktionen kan också sekundärt utgöras av socioekonomiska förutsättningar eller 

sociokulturell grund. Folket kan beskrivas i moraliska termer av populister som 

rent, sunt och närande, medan eliten är korrupt, tärande och premierar sina 

särintressen framför folkviljan (Mudde & Kaltwasser 2017, s.9,10,11,12,13,14). 

Eliten porträtteras som en enad grupp som sitter på maktpositioner i samhället och 

som exkluderar det vanliga folket från etablissemanget. Elitens motiv kan vara att 

de antingen tillhör en annan klass eller har en annan etnicitet och vill bevara den 

egna gruppens makt eller privilegier (Ibid).  

Det tredje kärnkonceptet folkvilja har jag kategoriserat som ett värdeomdöme i 

min tabell men konceptet utgår från en beskrivning. Antagandet är att folkvilja finns 

vilket refererar till en specifik uppfattning om politik som är nära sammankopplad 

med Rousseau. Han menar att det finns ”folkvilja” och ”vilja hos alla”.  Den förra 

hänvisar till kapaciteten hos folket att tillsammans stifta lagar för det allmänna bästa 

och den senare till summan av allas särintressen vid en specifik tidpunkt (Mudde & 

Kaltwasser 2017, s.16ff). Populisters moraliska distinktion mellan folket och eliten 

förstärker idén om att folkvilja existerar. Enligt populister borde folkviljan vara 

styrande över alla andra institutioner som den liberala demokratin är förknippad 

med (Ibid).  

Den föreskrift jag har kategoriserat, utifrån Mudde och Kaltwassers teori, är 

direkt demokrati. Det är den rekommendation som är sammankopplad med 

populister och innebär att medborgerligt deltagande utöver valårsröstning på 

representanter ska vara närvarande i politiken (Mudde & Kaltwasser 2017, s.17).  

 

 



 

 13 

4.2.2 Europeisk högerpopulism 

De minsta gemensamma nämnarna inom den europeiska högerpopulismen har 

Mudde och Kaltwasser också klarlagt. Många högerpopulistiska partier i Europa 

fick kraft under 90-talet och kombinerar populism med auktoritära drag och 

nativism (Mudde & Kaltwasser 2017, s.34). Dessa två karaktärsdrag, tillsammans 

med vad som generellt definieras som populism, utgör den grundläggande nivån i 

min tabell. 

Ordet auktoritär förknippas ofta med icke-demokratiska styrelseskick eller 

ideologier som nazismen eller fascismen. Men i europeisk högerpopulism menar 

Mudde och Kaltwasser att det snarare handlar om en tro på att ett strikt ordnat 

samhälle är ett bra samhälle (Ibid). Det är anledningen till att jag kategoriserat det 

som ett värde i min tabell, utifrån det auktoritära värdet antar jag att det leder till 

föreskrifter som har emfas på lag och ordning.  

Den andra utmärkande idén för högerpopulismen i Europa är nativism och 

refererar till att nationen endast borde vara bebodd av ”den inhemska gruppen”. Det 

är därmed ett värde och står under den kategorin i min tabell men grundar sig i en 

verklighetsbeskrivning. Beskrivningen är att de som inte tillhör den ”inhemska 

gruppen”, vare sig deras idéer eller dem själva som personer, är ett hot mot nationen 

(Mudde 2017, s.4). Vad som varierar mellan olika populistiska grupper är på vilken 

grund den inhemska gruppen bestäms, men den gemensamma utgångspunkten är 

en etnisk och chauvinistisk definition av folket (Mudde & Kaltwasser 2017, s.34). 

Detta mynnar ut i föreskrifter som förstärker ”folkets” rättigheter och som försöker 

skada den grupp som utmålas som hot. 

4.2.3 Domstolar och myndigheter utifrån populism  

Under denna rubrik redovisar jag de beskrivningar, värden och föreskrifter jag 

kategoriserat under den operativa nivån. Dessa ska ytterst ses som preliminära drag 

jag har sökt efter i mitt material eftersom det är under den operativa nivån som det 

finns en teoretisk lucka som jag ämnat fylla. Dessa exemplifierar vilka frågor jag 

ställt och kursiveras. Det är välbekant att populister kritiserar media och det 

politiska etablissemanget (Mudde & Kaltwasser 2017, s.81) men på vilket sätt och 

i vilken grad populister riktar ljuset mot domstolar och myndigheter är inte lika 

välbevandrade territorier. 

Mudde och Kaltwasser menar emellertid att det är vanligt att populister riktar 

missnöje mot domstolar. Exempelvis anklagade Berlusconi just domstolarna för att 

försvara kommunisternas intressen (Ibid). Detta har jag därmed kodat som en 

beskrivning i min tankekonstruktion men som jag också tänker mig kan gälla 

myndigheter. Den fråga jag ställt är: Beskriver Sverigedemokraterna domstolar 

och/eller myndigheter som att de försvarar de regerande politikernas intressen? 

Den spänning som är inneboende mellan majoritetsstyre och minoriteters 

rättigheter i den liberala demokratin exploaterar populister enligt Mudde och 

Kaltwasser. De menar att populister kommer kritisera kränkningar av 

majoritetsregeln som ett brott mot deras uppfattning om demokrati (Mudde & 
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Kaltwasser 2017, s.82). Deras uppfattning om demokrati är att den ultimata 

politiska auktoriteten är lagstadgad i folket och inte i ovalda församlingar såsom 

domstolar eller myndigheter. Essentiellt väcker populister en fråga om vem som 

kontrollerar de som kontrollerar (Ibid). Den fråga som jag ställt utifrån detta är: 

Kritiserar Sverigedemokraterna domstolar och/eller myndigheter utifrån att de inte 

kontrolleras? 

Peters och Pierre skriver om vad populister har genomfört gällande offentlig 

verksamhet när de sitter vid makten – vilket kan vara skiljt från vad de uttryckte om 

den innan. Det kan antas att byråkrater automatiskt räknas in i eliten och därmed 

innefattas i den vanliga etablissemangskritiken (Jmf. Fryklund m.fl. 2006, s.28,50). 

När populister blir de styrande i staten behöver de emellertid också en 

administration som implementerar deras beslut (Peters & Pierre 2019, s. 5121).  

Peters och Pierre studieobjekt är således skiljt från mitt syfte i denna uppsats, 

men de har scenarion som jag har haft användning av. Den duktiga weberianska 

byråkraten utgör inget problem för populister, men de tycks sällan anse att denna 

idealbild efterliknas i förvaltningen (Peters & Pierre 2019, s.1532f). Populister 

ämnar occupy the state och ersätta statens korrupta föregående företrädare (Peters 

& Pierre 2019, s.1522,1525,1530). I Sveriges fall är det inte lika uppenbart att en 

sådan retorik skulle användas i och med att vi har ett parlamentariskt system med 

koalitionsformer (Peters & Pierre 2019, s.1523). Men tecken på politisering i form 

av patronage, det vill säga att populister föredrar politiserade tjänstemän, utpekar 

Peters och Pierre som ett vanligt fenomen (Ibid). Frågan jag ställt är följande: 

Förespråkar Sverigedemokraterna politiserade domstolar och/eller politiserade 

tjänstemän? 
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5 Analys 

I följande kapitel redogörs för Sverigedemokraternas idéer om domstolar och 

myndigheter. Första avdelningen behandlar vad som finns skrivet och sagt om 

domstolar utifrån vilka beskrivningar, värden och föreskrifter som partiet ger 

uttryck för och sedan tecknas bilden av myndigheter på samma vis. Båda 

avdelningarna följer samma redovisningsmall men det har funnits betydligt mer 

material om myndigheter. Om allt material som är relevant för analysen hade 

redovisats hade det inneburit ett väsentligt antal upprepningar. Ett sista påpekande 

om de motioner som omnämns som enskilda innebär att de kommer från 

riksdagsledamöter på eget bevåg och är inte lika representativa för partiet som de 

offentliga dokument som endast omnämns som motioner.  

Materialet presenteras till en början utifrån den operativa nivån, det vill säga 

vad partiet har att säga om domstolar och myndigheter. Sedan relateras materialet 

till den grundläggande nivån för att fördjupa de beskrivningar, värden och 

föreskrifter som materialet har delats in i. I kapitlet sammanfattas avslutningsvis 

analysens slutsatser.  

5.1 Domstolar 

Inledningsvis kommer analysen inte bestå av text som omnämner ”det breda 

rättsväsendet” för det skulle innebära validitetsproblem (Jmf. Marttinen 2017). 

Rättsväsende är per definition inte likställt med domstolar men domstolar innefattas 

i begreppet.  

En kort bakgrund till läsaren, partiet anser att upprätthållandet av rättsväsendet 

tillhör en av statens kärnuppgifter för att hålla sina medborgare trygga 

(Sverigedemokraterna 2, s.10). Jimmie Åkessons menar att det måste erbjudas ett 

svenskt förhållningssätt till rättsväsendet och staten för att invandrare ska kunna 

anpassa sig (Åkesson 2016). Vidare beskriver partiledaren i en intervju att den 

nuvarande multikulturalistiska demokratisynen leder till särrättigheter som hotar 

rättsstaten och skapar samhällssplittring (SVT Nyheter 2019). 

5.1.1 Beskrivning 

Beskriver Sverigedemokraterna domstolar som att de försvarar de styrande 

politikernas intressen? Utifrån materialet finns det två tankegångar som går på tvärs 

med varandra men där den ena svarar jakande på frågan. Det som är beskrivet i 

detta avsnitt utgår endast från ett fåtal källor på grund av att hur partiet har uttryckt 
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sig om domstolar inte har ändrats särskilt under tioårsperioden (Jmf. 

Sverigedemokraterna 1, s.3 och Mot 2018/19:735, s.11 och Mot 2015/16:3336, 

s.2f).  

Vad som talar mot att Sverigedemokraterna skulle beskriva domstolar som att 

de försvarar de styrande politikernas intressen är att dessa beskylls för att 

underfinansiera institutionen. I en debattartikel kritiserar den rättspolitiska 

talespersonen Adam Marttinen och riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt regeringen 

för att skjuta för lite pengar till domstolsväsendet vilket enligt dem innebär att det 

är brottsoffren som betalar priset när regeringen inte gör det (Marttinen & Sjöstedt 

2019). En tolkning av debattartikeln är att partiet ställer två grupper mot varandra: 

icke-ansvarstagande politiker mot folket som betalar notan. 

I Sverigedemokraternas kriminalpolitiska partimotion målas ytterligare bilden 

upp av svenska domstolar som resursfattiga men på ett annorlunda vis än i 

debattartikeln. Det står: ”Rättsväsendet har inte förmått hantera den organiserade 

brottslighetens tentakler som sprider sig ända in i rättegångssalen” (Mot 2011/12: 

ju411, s.7). Sverigedemokraterna beskriver att medborgare inte känner sig trygga i 

att vittna eftersom de är extra utsatta idag och vidare att det är regeringens fel som 

inte tar den organiserade brottsligheten på allvar (Ibid).  

Kritik riktas däremot inte bara mot andra politiker som ansvarig för otryggheten 

i landet utan också mot själva domstolarna. I samma partimotion står det: ”När det 

gäller livstid för kriminella så existerar det i praktiken inte längre. Enligt gällande 

rättspraxis ger mord allt som oftast högst 18 års fängelse.” (Mot 2011/12: ju411, 

s.8). Felet anses därmed vara domstolarnas praxis vilket det finns fler exempel på. 

Under en riksdagsdebatt om förnedringsrån säger exempelvis Adam Marttinen: 

”Åklagare väcker sällan åtal mot sådana här svenskfientliga hatbrott.” (Marttinen 

2020).  

Senare i partiets kriminalpolitiska motion står det skrivet: ”Svensk 

kriminalpolitik har plågats svårt av den socialistiska tanken om att varje brott är ett 

misslyckade från samhällets sida; åtgärderna blir då därefter.” (Mot 2011/12: ju411, 

s.9). Vidare är det återkommande att domstolarna oftast dömer i nedre delen av 

straffskalan (Ibid). Beskrivningen är därmed att domstolar och politiker delar 

samma intressen – intressen som Sverigedemokraterna anser plågar rättsväsendet 

vilket är att det är för lama straff. 

Hur domstolar beskrivs skiljer sig sammanfattningsvis åt. Å ena sidan kritiseras 

institutionen för att vara underfinansierad. Å andra sida beskylls domstolarna för 

att styras av den socialistiska tankegången som anses vara upphovet till att det inte 

tas tillräckligt tuffa tag mot brottslingar genom domstolarnas praxis. På det viset är 

en möjlig tolkning att domstolarna tar tillvara på regeringens intressen. Hur detta 

kan tänkas relatera till den grundläggande nivån är att domstolarna klumpas ihop 

med politiker och därmed med eliten. I övrigt material hålls regeringen ytterst 

ansvarig för resursbristen i domstolarna vilket visar att det finns en idé om att 

domstolar gör sitt bästa under förutsättningarna. Det finns alltså tecken på att 

domstolar enligt Sverigedemokraterna tillhör eliten men det är inget som med 

säkerhet kan slås fast. 
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5.1.2 Värde 

Kritiserar Sverigedemokraterna domstolar för att de inte kontrolleras? De värden 

som framkommit ur materialet är att Sverigedemokraterna värnar trygghet i 

domstolar men inte för vem som helst (Sverigedemokraterna 1, s.1ff). Trygghet ska 

råda för brottsoffer och de som vittnar (Mot 2011/12: ju411, s.7f).  

Vidare anser partiet att domstolarna ska vara sammanhållna och effektiva för 

att tydliggöra att brottslighet inte lönar sig (Marttinen & Sjöstedt 2019). Svaret på 

frågan är att dessa värden inte handlar om att domstolar inte kontrolleras utan 

snarare om att domstolen inte lyckas med sitt uppdrag: att kontrollera. Det nämns 

inte explicit vems felet är, det vill säga domstolarna eller de styrande politikerna. 

I övrigt väcker Sverigedemokraterna en fråga om att domstolarna inte 

kontrolleras genom att anmärka på deras praxis. I en motion om 

ansvarsfrihetsregeln vill partiet exempelvis att frågan ska regleras för att undgå 

”domstolens godtycke” (Mot 2015/16:3336, s.2f).  

Hur värdet om trygghet, sammanhållning och effektivitet kan kopplas till den 

grundläggande nivån och folkvilja är något långsökt. En möjlig tolkning är att 

Sverigedemokraterna menar att det ligger i det allmännas intresse att samhället ska 

vara tryggt och att det på så vis appellerar till folkvilja. Att tryggheten dessutom 

endast är till för de som är närande, det vill säga vad teorin beskriver som folket, 

för samhället anser jag tydligt med referens till Sverigedemokraternas 

principprogram (Sverigedemokraterna 1, s.1ff). Den grupp, brottsoffer och vittnen, 

som bidrar till att betala för statens angelägenheter beskrivs som moralisk och god 

och ska därmed beskyddas. Värdena sammanhållning och effektivitet kan också 

tolkas som auktoritära drag eftersom det är värden som kan kopplas ihop med ett 

strikt ordnat samhälle, ordning och reda.  

5.1.3 Föreskrift 

Förespråkar Sverigedemokraterna politiserade domstolar? Flera av föreskrifterna 

som Sverigedemokraterna föreslår svarar inte riktigt på denna fråga. Exempelvis 

vill partiet öka säkerhetsrutinerna i domstolar (Mot 2011/12:Ju411, s.1,7) och 

tillföra ekonomiska resurser för att domstolarna ska hinna döma fler (Marttinen & 

Sjöstedt 2019). Föreskrifter som relaterar till politiserade domstolar handlar om att 

förändra domstolarnas praxis. 

Partiet vill på olika sätt reglera att domstolar gör tuffare bedömningar. 

Exempelvis vill de göra det obligatoriskt för domstolen att pröva frågan om 

utvisning vid brottmål där den tilltalade innehar medborgarskap i ett annat land än 

Sverige, eller är statslös (Mot 2011/12:Ju411, s.1ff). De vill införa straffskärpningar 

som följd av att domstolar allt som oftast dömer i nedre delen av straffskalan (Mot 

2011/12: ju411, s.9) och i Sverigedemokraternas valmanifest står det att de vill 

avskaffa domstolars nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger 

återfallsförbrytare mängdrabatter på brott (Swedish National Data Service, s.6). 

De föreskrifter som partiet sammantaget rekommenderar handlar om dels att 

tillföra mer resurser samt höja säkerhetsrutinerna och dels om att styra hur 
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domstolar ska döma. Föreskrifterna riktar in sig i huvudsak på att göra det svårt för 

invandrare och asylsökande att få stanna i landet vilket överensstämmer med den 

grundläggande nivåns föreskrifter: att göra det svårt för den grupp som anses hota 

samhället.  

Att ett parti vill stifta lagar är en självklarhet men att göra anspråk på att förändra 

domstolars praxis är ovanligt. Praxis är de regler som domstolar följer och som 

skapas av dem själva när lagtexten inte är tillräckligt tydlig eller när det medvetet 

lämnas utrymme för att kunna bedöma enskilda fall. Att Sverigedemokraterna vill 

snäva in detta handlingsutrymme är som tidigare nämnt fullt rimligt men att styra 

inom handlingsutrymmet är desto mer uppseendeväckande. Det kan tolkas – om än 

försiktigt – som att partiet därmed vill politisera domstolars verksamhet genom att 

detaljreglera och bryta mot domstolars oberoende som är lagstadgad. I den 

populistiska grundnivån kan föreskriften förstås utifrån att populism föredrar direkt 

demokrati och att folkets vilja ska gå före alla andra maktdelningsprinciper: 

demokrati är ytterst folkstyre och folket suveränt.   

5.2 Myndigheter 

Det material som används för att måla upp en bild av Sverigedemokraternas idéer 

handlar om när myndigheter och förvaltning beskrivs generellt. Två exempel från 

Migrationsverket och SMHI kommer att illustrera partiets syn på enskilda 

myndigheter. 

5.2.1 Beskrivning 

Beskriver Sverigedemokraterna myndigheter som att de försvarar de regerande 

politikernas intressen? Jag har sammanfattat partiets beskrivningar i tre olika 

kategorier: underfinansierad, politiserad och aktivistisk som besvarar frågan på 

olika sätt.  

Den första kategorins material är inte omfattande men det finns viss kritik mot 

regeringen för att inte tillhandahålla erforderliga resurser till myndigheter (Mot 

2016/17:3737 s.1f). I Migrationsverkets fall beskrivs det skapa stora problem: ”Mot 

bakgrund av att myndigheten är hårt pressad får enskilda asylhandläggare inte mer 

än ett par minuter för att ställa frågor och få svar som ska ligga till grund för 

potentiellt livsavgörande bedömningar.” (Mot 2017/18:3890, s.6). Denna 

beskrivning stämmer således inte överens med påståendet om att myndigheter 

skulle försvara de styrandes intressen. Den andra typen av beskrivning, att 

myndigheter är politiserade, stämmer dock desto bättre överens. 

Sverigedemokraterna beskriver att delar av myndighetssverige är politiserat 

vilket utgör det andra sättet för partiet att beskriva myndigheter på. Exempelvis 

menar partiet att Svenska institutet bedriver åsiktsregistrering via sitt twitterkonto, 

Statens medieråd har: ”politiserats bortom räddning” och Sieps är en reklambyrå 

för EU (Mot 2017/18:877, s.1ff och Mot 2020/21:682, s.3ff).  



 

 19 

Politiseringen i min tolkning handlar om att regeringen skapar, i 

Sverigedemokraternas åsikt, onödiga myndigheter eftersom de gagnar de styrandes 

politik. En enskild motion som beskriver Sverige som ett land som lider av 

institutionaliserad korruption, illustrerar tankegången väl: ”Detta visar sig bland 

annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad 

samhällsbärande institutioner så som myndigheter.” (Mot 2020/21:601 s.2). Det 

står också: ”Samtidigt strömmar pengar från det offentliga till fickor på 

organisationer som sysslar med opinionsbildning. Från maktens sida har man på 

detta sätt lagt ut opinionsbildningen på entreprenad.” (Ibid). Citatet riktar ljus mot 

att det inte ligger i allas intresse att ha sådana myndigheter utan det beskrivs snarare 

som regeringens särintresse. På det viset, när myndigheter beskrivs som 

politiserade, är svaret på den inledande frågan: ja, myndigheter försvarar de 

styrandes intressen. 

I en annan enskild motion beskrivs: ”På grund av politisk klåfingrighet och ren 

regleringslusta tenderar det dock att tillkomma myndigheter vars nyttighet det 

ibland finns anledning att ifrågasätta.” (Mot 2017/18:877, s.1f). Sammantaget 

beskrivs myndigheter som överflödiga eller icke-ändamålsenliga som följd av att 

de anses politiserade vilket är regeringens ansvar. Myndigheterna följer lagar och 

direktiv, vars innehåll Sverigedemokraterna är oenig om. 

Det tredje sättet som Sverigedemokraterna beskriver myndigheter på håller 

regeringen inte ansvarig på samma sätt. Utan när partiet beskriver myndigheter som 

aktivistiska är det myndigheterna själva som misstänkliggörs. I en motion beskrivs 

det att alla från generaldirektörer till handläggare medvetet maskar (Mot 

2017/18:877, s.2). Vidare anses i samma motion att traditionen av oförvitliga 

tjänstemän ledda av saklighet och opartiskhet har urholkats (Ibid).  

Istället styr egna värderingar handläggningen och: ”Ett annat problem har varit 

att tjänstemän med annan bakgrund än svensk har låtit sig vägledas av sin lojalitet 

till klanen eller familjen istället för plikten mot riket eller kommunen” (Ibid). 

Myndigheter består således av tjänstemän som inte arbetar utifrån lagstiftning eller 

direktiv utan för särintressen, är min tolkning av Sverigedemokraternas 

beskrivning. 

Vidare tolkar jag det som att partiet menar att myndigheter och dess tjänstemän 

har en agenda som ligger utanför deras uppdrag. År 2017 sänkte exempelvis 

Sverigedemokraterna anslagen till SMHI med 11 miljoner med anledning av att 

partiet beskrev att verksamheten ägnades åt tendensiös opinionsbildning, vilket inte 

tillhör myndighetens uppdrag (Alskog 2017). 

Det finns fler exempel på när denna kritik förekommer. När den nya 

förvaltningslagen diskuterades i riksdagen kritiserades lagförslagets rätt till tolk i 

en enskild motion med anledning av: ”Som förslaget ser ut nu riskerar det otvetydigt 

att leda till att aktivistiska tjänstemän kommer att använda lagen till att ytterligare 

erodera svenska språket som huvudspråk i Sverige” (Mot 2016/17:3737, s.2). 

Ett annat exempel är när det i en interpellation uttrycks som märkligt att politisk 

uppfattning inte är en av regeringsformens diskrimineringsgrunder. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att de vaga formuleringarna gällande skyddet 

mot politisk diskriminering uppenbart leder till missbruk av vem som anställs eller 

inte inom kommunal och regional förvaltning. De menar att det finns mängder av 
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exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats en anställning (Int. 

2020/21:61, s.1f). 

Min uppfattning är att tjänstemän inte bara målas upp som att deras arbete styrs 

av egna värderingar utan att värderingarna också står i rak motsats till 

Sverigedemokraternas.  I det första exemplet att det svenska språket skulle eroderas 

och i det andra att deras sympatisörer nekas anställning, båda två av stor vikt för 

partiet. 

Migrationsverket beskrivs också som aktivistisk av Sverigedemokraterna. 

Enskilda handläggare beskrivs som med alldeles för mycket makt att tolka vad som 

är ömmande skäl vilket skapar förutsättningar för korruption (Mot 2017/18:3890, 

s.17f). Sverigedemokraterna menar också att utlänningslagen är otydlig vilket 

medför att praxisbaserade bedömningar görs på området vilket leder till beslut som 

aldrig avsågs när lagstiftningen utformades (Mot 2018/19:2986, s.3). Jimmie 

Åkesson säger vidare i Agenda att han tror att det finns en väldigt generös 

bedömning hos Migrationsverket idag av vad som är skyddsbehov (SVT Nyheter 

2017). Men Åkesson påpekar också att han själv i egenskap av politiker inte kan 

göra den typen av myndighetsbedömningar (Ibid).  

Begränsad invandring är som nämnt i avsnitt 2.1 i bakgrundskapitlet, 

Sverigedemokraternas hjärtefråga. Att Migrationsverkets praxis beskrivs som 

slapphänt är en sak men partiet anser också att de regler och avtal som finns i 

flyktingsystemet inte följs: ”Svenska myndigheter i allmänhet och 

Migrationsverket i synnerhet har under alltför lång tid varit för dåliga på att 

upprätthålla denna princip vilket måste åtgärdas. All form av asylmissbruk måste 

bekämpas.” (Mot 2015/16:3126, s.6). Vidare beskrivs (Ibid):  

”Vi vet att de allra flesta idag når Sverige via ett annat land som skrivit under 

Dublinförordningen. Trots detta ser svenska myndigheter mellan fingrarna och 

förhållandevis få asylärenden avgörs i enlighet med Dublinförordningen”.  

Sammanfattningsvis anser Sverigedemokraterna att Migrationsverket har 

misslyckats med sitt uppdrag och att de är en aktivistisk myndighet som inte bara 

har för stort handlingsutrymme utan inte heller följer principer (Jmf. Mot 

2020/21:3123, s.1f och SVT Nyheter 2017).  

Förutom att Åkesson anser att det finns några väldigt aktivistiska 

myndighetschefer (Åkesson 2016) framkommer det också i en intervju att han anser 

att de är lojala mot makten (Nordenskiöld 2020). Med andra ord att det finns 

politiserade tjänstemän hos myndigheterna. I Sverige har regeringen 

utnämningsmakt till vissa högre tjänster men Sverigedemokraterna kritiserar att 

myndighetschefernas ideologiska preferenser styr kommunikationen. Två 

Sverigedemokratiska riksdagsledamöter ifrågasätter, i en enskild motion, att 

Sverige är ett icke-korrupt land utifrån den utgångspunkten (Mot 2017/18:164, s.1). 

I en annan enskild motion målas det upp en bild av att myndigheter försöker 

dölja något – i motsats till myndighetschefens uppdrag att säkerställa transparens. 

”Den slutenhet vissa myndigheter tycks ha tillämpat som taktik när de under senare 

år varit föremål för granskning är naturligtvis helt oacceptabel” (Mot 2017/18:356, 

s.2). I en tredje annan enskild motion tecknas bilden av att de som arbetar utanför 
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myndighetens kärnverksamhet ökar i antal och: ”Ibland framstår det som att det 

läggs mer resurser på att gömma undan problem och att säga rätt saker än att åtgärda 

faktiska problem och brister” (Mot 2020/21:521, s1). Det finns således i min 

mening en skepsis mot myndighetschefer och myndigheter på basis av att det inte 

anses finnas insyn och att det är möjligt att det försiggår korrupt verksamhet bakom 

stängda dörrar. Dessa exempel kategoriseras som aktivistiska eftersom kritiken 

riktas mot myndighetscheferna och inte mot regeringen.  

När det gäller myndigheters kommunikation beskrivs det i ytterligare en enskild 

motion att bland annat myndigheter sätter press på privatägda plattformar att kväsa 

åsikter eller information som anses misshaglig (Mot 2020/21:1052, s.2). Detta 

beskrivs leda till ett angiverisystem där grupper massanmäler inlägg de ogillar för 

att tysta åsikter vilket är något som delar av det politiska och massmediala 

etablissemanget uppmuntrar (Ibid). Mitt intryck är att beskrivningen i den enskilda 

motionen direkt klumpar ihop myndigheter med etablissemanget och att det syftar 

till att motarbeta Sverigedemokraterna.  

Under den operativa nivån kan således tre spår sammanfatta 

Sverigedemokraternas beskrivning av myndigheter: de är i viss mån 

underfinansierade, vissa politiserade och många aktivistiska. Hur det relaterar till 

den grundläggande nivåns beskrivningar är att myndigheter emellanåt anses tillhöra 

etablissemanget – myndigheters verksamhet är skapta för de sittande politikernas 

ändamål. Utöver det anses myndigheter också ha en egen agenda och en aktivistisk 

sådan. Det är inte fullständigt tydligt om aktivismen försvarar eller är skiljs från 

regeringens intressen. Oavsett är beskrivningen av myndigheter att de inte följer 

lagar. Det är anmärkningsvärt att det i en av de enskilda motionerna till och med 

framställs som att myndigheter är lojala mot den grupp som anses hota samhället: 

”klanerna”, vilket är en direkt återspegling av att institutionerna kan 

misstänkliggöras på denna grund. 

5.2.2 Värde 

Kritiserar Sverigedemokraterna myndigheter för att de inte kontrolleras? En 

tolkning är att partiet inte anser att myndigheter granskas tillräckligt. Antingen 

utifrån att de inte följer lagar eller att myndigheterna är icke-ändamålsenliga. 

Till att börja med står det i Sverigedemokraternas principprogram: ”I sitt 

idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens 

vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val.” (Sverigedemokraterna 2, 

s.10). Tillit och förtroende omnämns också ofta som värden av 

Sverigedemokraterna (Jmf. Åkesson 2018, s.131ff) – och att de ska förbättras. 

Exempelvis vill partiet återställa allmänhetens förtroende för de svenska 

myndigheterna (Mot 2017/18:877, s.2). Därför är det inte förvånande att 

myndigheter kritiseras för att vara aktivistiska och inte intar den strikt verkställande 

rollen. 

Sverigedemokraterna anser vidare att myndigheter bör verkställa politiska 

beslut och/eller informera och utreda specifika angelägenheter inom myndighetens 

verksamhetsområde medan politik ska bedrivas i de parlamentariska 
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församlingarna och i den allmänna debatten. Dessutom tycker partiet att forskning 

i möjligaste mån inte ska bedrivas av myndigheter utan av lärosäten (Mot 

2020/21:682, s.3). Mitt omdöme är att Sverigedemokraterna har en idé om att 

myndigheter bör styras genom en tydlig ansvarsfördelning där myndighetens roll 

ska ledas av saklighet och opartiskhet (Ibid).  

I flera motioner inleds motiveringen med: ”Den svenska myndighetstraditionen 

är mycket gammal och har länge påbjudit saklighet och opartiskhet.” (Jmf. Mot 

2017/18:877, s.1). Sverigedemokraterna ser ett värde i detta och vill återta den 

svenska förvaltningsrättsliga traditionen vilket indikerar att dessa värden inte 

beaktas idag. Huruvida det är ett svar på om myndigheterna inte anses kontrolleras 

är en möjlig tolkning. Partiet anser, som beskrivet i avsnitt 5.2.1 (Jmf. Mot 

2017/18:3890, s.17f), att myndigheter inte efterlever lagar och regler vilket pekar 

på att de inte kontrolleras.  

Samtidigt finns det en motsatt idé om att myndigheterna i egenskap av 

politiserade är kontrollerade men inte efter de värden som Sverigedemokraterna 

framhåller. I den enskilda motionen som beskriver den institutionaliserade 

korruptionen i Sverige framförs att många av de problem som Sverigedemokraterna 

förknippar med korruptionen hade varit betydligt mer hanterbara om det hade 

funnits en friare debatt. Josef Fransson som författat den enskilda motionen liknar 

det vid att idéerna idag inte får konkurrera på en fri marknad (Mot 2020/21:601, 

s.2). Min tolkning är att politiseringen skapar begränsningar för 

Sverigedemokraternas idéer där ett etablissemang motarbetar partiet. Att 

politiseringen inte kontrolleras eller granskas är vad som är fel. 

Myndigheter beskrivs som icke-ändamålsenliga (Jmf. Mot 2020/21:682, s.1) 

och Jimmie Åkesson menar att det inte går att ha aktivistiska myndigheter som 

skulle motverka en ny regering. Som svar på om de statstjänstemän som startade 

tjänstemannauppropet på Regeringskansliet 2018 borde känna oro inför en 

Sverigedemokratisk regering svarar Jimmie att det beror på hur de ser på sitt 

uppdrag. Han menar att om de är seriösa statstjänstemän är det inget problem: ”Men 

är de aktivistiska socialdemokrater eller vänsterliberaler, ja då är det klart att man 

inte kan jobba med det.” (Nordenskiöld 2020). Om detta innebär att 

myndighetscheferna skulle ersättas svarar Åkesson (Ibid):  

”Om nu väljarna bestämmer att vi ska ha en ny regering så betyder det att man vill 

ha förändring och om vi då har myndigheter som inte går i takt med det måste 
regeringen agera så att myndigheterna går i takt med det. Det är det som är 

demokrati.” 

Åkesson efterlyser dessutom en utredning av den svenska förvaltningsmodellen. 

Han vill se en ökad politisk styrning av myndigheter men är inte själv säker på att 

det egentligen behövs en stor reform för att åstadkomma det: ”Det är inte så att det 

är förbjudet för politiker att ta kommandot. Det är inte förbjudet för politiken att 

fatta tuffa beslut och vidta tuffare åtgärder än vad myndigheterna rekommenderar.” 

(Ibid). 

Detta kan tyckas motsägelsefullt. Sverigedemokraterna är emot politiserade 

myndigheter men för en ökad politisk styrning. Min tolkning av materialet är att 
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myndigheter inte ska ha politikers uppgifter som opinionsbildning men att deras 

verksamheter tydligare ska styras av politikerna. Det vill säga den autonomi 

myndigheter har i förhållande till politiker bör minskas men ska fortfarande styras 

av opartiskhet och saklighet. 

Materialet kan sammanfattningsvis delas in under den operationella nivån i 

värdena: tydlig arbets- och rollfördelning, ändamålsenlighet och tillit. Hur dessa 

värden relaterar till den grundläggande nivån är att det finns en idé om att ett strikt 

ordnat samhälle är fördelaktigt. Var och en ska göra sitt. Vad gäller 

ändamålsenlighet och tillit kan jag se en koppling till folkvilja men det kräver lite 

argumentation. Det ligger i det allmännas bästa att folkets pengar används på ett bra 

sätt och inte av regerande politikerna för sina egna intressen: ideologiproduktion. 

Förtroende och tillit är också som tidigare beskrivits i inledningen till uppsatsen, 

något som framhålls som positivt och kan därför ligga i det allmännas intresse att 

upprätthålla. Avslutningsvis finns det beröringspunkter mellan den operationella 

och grundläggande nivån – mestadels att det finns auktoritära drag och med en 

något svagare koppling till folkvilja.  

5.2.3 Föreskrift 

Förespråkar Sverigedemokraterna politiska tjänstemän? De föreskrifter som har 

framkommit ur materialet ger olika svar. Dels vill Sverigedemokraterna få bort 

politiskt agerande inom myndigheter och dels är partiet öppna för politiska 

tjänstemän på Regeringskansliet. 

I fråga om idén Sverigedemokraterna ger uttryck för, om att förvaltningen 

präglas av slöseri, föreslås det i en enskild motion att Riksrevisionen ska användas 

flitigare för att granska byråkratin (Mot 2013/14:K391, s.1f och Mot 2020/21:521, 

s.1f). Partiet vill också genomföra en myndighetsinventering som ska avgöra vilka 

verksamheter som är samhällsnyttiga (Mot 2020/21:682, s.2). Exempelvis vill 

Sverigedemokraterna lägga ner Jämställdhetsmyndigheten och Sida (Mot 

2020/21:682, s3ff). Det föreslås också i en enskild motion att en kommitté bör (Mot 

2017/18:877, s.2):  

”En gång för alla slå fast vad som skall gälla när myndighetsföreträdare uttrycker 
sig eller agerar allt för politiskt, exempelvis på sociala medier. Kommitténs arbete 

skall ligga till grund för en modern och ändamålsenlig ämbetsansvarslag.”  

Ämbetsansvarslagen, eller tjänstemannaansvar är en av partiets rekommendationer 

för att beivra myndighetsaktivism (Mot 2020/21:601, s.2). Det innebär att 

Sverigedemokraterna vill att det ska finnas straffrättsliga påföljder om en 

myndighetsperson begår tjänstefel. De motiverar detta med att man måste kunna 

ansvarsutkräva de som har delegerats makt och att det är oacceptabelt att staten 

fortsätter försörja tjänstemän som missbrukat sitt ansvar (Mot 2020/21:3418, s.1f). 

I relation till ansvarsutkrävning sätts det också krav i en enskild motion på att 

myndigheter ska vara öppna och transparenta (Mot 2017/18:356, s.2). Partiet vill 

med andra ord förändra myndigheter genom ökad kontroll, lag och ordning.  
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I Migrationsverkets fall föreslås det flera olika föreskrifter av 

Sverigedemokraterna. För att minska Migrationsverkets arbetsbelastning som 

enligt partiet leder till felaktiga beslut, föreslås bland annat att brott eller vägran att 

samarbeta under asylprocessen ska leda till en snabb prövning med automatiskt 

avslag och en omedelbar utvisning därför att asylsökande nonchalerar regelverket 

och försvårar Migrationsverkets verksamhet (Mot 2017/18:3890, s.9f). De vill 

också effektivisera myndigheten genom att tydliggöra deras fokus på 

återinvandring och ge ekonomiskt stöd för att detta ska ske (Valmanifest 2018, s.7). 

Vad Sverigedemokraterna också vill förändra med Migrationsverket är att de på 

olika sätt vill att myndigheten ska förhålla sig till lagar och regler. Partiet vill se 

bättre rutiner, uppföljning och en ny lagstiftning som minskar enskilda 

handläggares handlingsutrymme (Mot 2018/19:2986 s.3,5,6). Exempelvis: ”Bör 

direktiv till Migrationsverket avbryta all praxis som per automatik ger 

uppehållstillstånd till sökande från vissa länder” (Mot 2017/18:3890, s.7).  

Vad som däremot talar för att Sverigedemokraterna förespråkar politiska 

tjänstemän är att efter att en av Sverigedemokraternas ledamöter blivit hemligt 

inspelad och sagt att han ”vill rigga Regeringskansliet” får Jimmie Åkesson frågan 

om han vill kommentera händelsen. Partiledaren svarar att den uppgiften vore 

riksdagsledamoten övermäktig och att partiet inte har några sådana planer. Däremot 

tycker inte Åkesson att det är orimligt att föra fram i en förhandling att ”få” en del 

tjänstemän i Regeringskansliet (Habul, 2018). Samtidigt förs det fram i en enskild 

motion att man vill införa karantänsbestämmelser och en lag om kompetens på 

myndighetschefer (Mot 2017/18:164, s.1). 

De föreskrifter partiet för fram kan sammanfattas i att minska på så kallat slöseri 

genom att granska myndigheter, de vill göra det straffbart att agera politiskt inom 

myndigheter samtidigt som Åkesson inte är främmande för att ha uttalat politiska 

tjänstemän. Hur dessa politiska tjänstemän skulle skilja sig från den 

utnämningsmakt som redan finns i Sverige idag är inte uttalat. I den grundläggande 

nivån återfinns föreskrifterna direkt demokrati, lag och ordning samt göra det svårt 

för den icke-inhemska gruppen att befinna sig i landet. Det har inte funnits några 

tecken på direkt demokrati inom Sverigedemokraternas förvaltningspolitik men 

desto fler på de två senare föreskrifterna.  

Genom att återinföra ett tjänstemannaansvar skapas straff för de som begår 

”politiska” handlingar och gällande Migrationsverket finns det flera 

handlingsrekommendationer som gör det svårare för den icke-inhemska gruppen. 

Motiveringen är att det skulle minska arbetsbördan för Migrationsverket men 

innebär att det blir svårare för de som söker asyl eller uppehållstillstånd att stanna i 

Sverige. Sammantaget innebär det att den operativa nivån på vissa sätt relaterar till 

den grundläggande och att det är genom teorin om den europeiska högerpopulismen 

det går att förstå föreskrifterna.  
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5.3 Sammanfattande slutsats 

Slutsatserna av detta kapitel är för det första de beskrivningar, värden och 

föreskrifter som sorterats in under den operativa nivån. Domstolar beskrevs som 

underfinansierade och som att deras praxis var felaktig. Värdena som framkom var 

att domstolarna borde vara trygga, sammanhållna och effektiva vilket de skulle bli 

genom att tillföras mer resurser. Andra föreskrifter var att både begränsa och styra 

domstolarnas handlingsutrymme.  

Myndigheter generellt beskrevs av Sverigedemokraterna som icke-

ändamålsenliga och aktivistiska. Migrationsverket beskrevs både som 

underfinansierad och aktivistisk medan SMHI bara beskrev som aktivistisk. De 

värden som återfanns när förvaltningen diskuterades var tydlig arbets- och 

rollfördelning, ändamålsenlighet och tillit. Föreskrifterna som partiet föreslog 

handlade om att kontrollera myndigheter genom att fastställa vilka som var onödiga 

och förslag om tjänstemannaansvar. Huruvida Sverigedemokraterna hade en idé om 

att förvaltningen skulle bestå av politiska tjänstemän var svår att avgöra.  

Den andra slutsatsen av detta kapitel är att hur den operativa nivån relaterar till 

den grundläggande har givit varierande resultat. Vad gäller beskrivningar är det 

emellanåt svårt att säkerställa att Sverigedemokraterna räknar in myndigheter och 

domstolar i eliten. När myndigheter har beskrivits som politiserade kan en sådan 

tolkning vara lämplig och när domstolar och myndigheter beskrivs ha, eller försvara 

andra intressen än de folkvaldas. Men när beskrivningen är att domstolar och 

myndigheter är underfinansierade är det inte lika självklart att de inräknas i eliten.  

Idén om att det finns en grupp som hotar samhället utifrån den grundläggande 

nivån återfanns också i den operativa, särskilt i Migrationsverkets fall. Dessutom 

hittade jag tecken på tanken om att samhället borde vara ordnat strikt hos partiet 

vilket också visades i dess föreskrifter. Vad gäller folkvilja och direkt demokrati 

var det däremot svårt att hitta en självklar koppling att argumentera för i det 

manifesta materialet om domstolar och myndigheter. Slutsatsen är att en del kritik 

som riktas mot domstolar och myndigheter kan beskrivas utifrån teorin om 

europeisk högerpopulism.  
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6 Diskussion 

I denna diskussion kommer slutsatserna att diskuteras utifrån om de kan vara 

representativa för partiet samt placera resultaten i ett bredare perspektiv.  

Avslutningsvis föreslås vad vidare forskning kan ägna sig åt.  

6.1 Representativitet 

Slutsatserna som jag kommit fram till i analysen syftar inte till att generaliseras till 

andra populistiska partier. Däremot har jag eftersträvat att slutsatserna ska vara 

representativa för partiet. Det finns två svagheter med undersökningen som jag i all 

korthet kommer diskutera.  

För det första är det en lång tidsperiod jag utgått från och därmed mycket 

material. Att sammanfatta tio år i en studentuppsats kan tänkas övermodigt. 

Samtidigt komplicerades mitt arbete av att jag inte fann material som behandlade 

en principiell diskussion. Det talar för att domstolar och myndighetsfrågor inte är 

högt upp på Sverigedemokraternas agenda. Undersökningens styrka är därmed att 

den är översiktlig och har kartlagt stora delar av partiets idéer, som visserligen är 

representativa, men på bekostnad av en djuplodande analys.  

För det andra utgår analysen från ett ansenligt antal enskilda motioner som inte 

är lika representativa som andra motioner. Fördelen med det materialet var att 

idéerna var utbroderade samt att de enskilda motionerna hade flera olika avsändare 

vilket säger något om att det finns gemensamma tankegångar mellan 

riksdagsledamöterna. 

6.2 Ett parti som alla andra? 

Utifrån teorin från Mudde och Kaltwasser kom jag fram till att det fanns 

beröringspunkter mellan den operativa och den grundläggande nivån. Vad jag vill 

påpeka är däremot att vissa av kategorierna är breda och vad populismbegreppet 

ofta blir anklagat för är också delvis är sant i denna undersökning: det kan appliceras 

på vilken politisk grupp som helst. Kategorierna jag bedömer som breda är att 

samhället borde vara ordnat strikt och att samhället är uppdelat i ett folk och i en 

elit.  

Den förra hänvisar till kontroll samt lag och ordning – något som nödvändigtvis 

inte behöver beskrivas som auktoritärt utan kan likväl definieras som New Public 

Management. Den senare kategorin som menar att populister delar upp samhället i 



 

 27 

två homogena grupper, är också svår att fastställa. När ett parti är i opposition är 

det en vanlig retorisk att anklaga de regerande politikerna för att inte ta det egna 

partiets hjärtefrågor på allvar – annars hade det ju betytt att de som sitter vid makten 

likväl kan fortsätta göra det.  

Poängen är att vissa av kategorierna kan gälla för vilket parti som helst. Att vilja 

reformera statsapparaten utefter sin egen ideologi är därför inte extraordinärt. 

Frågan är då om Sverigedemokraterna är ett parti som alla andra? Vad som är 

extraordinärt är däremot när ett parti vill förändra den liberala demokratins centrala 

idéer. Domstolar och myndigheter som institutioner ingår i en idé om att samhället 

är pluralistiskt och att staten borde vara organiserad därefter. Huruvida detta är bra 

eller dåligt ligger som sagt utanför uppsatsens syfte men som nämnt i uppsatsen 

bakgrund (avsnitt 2.2), har ingen ännu löst frågan om hur byråkrati och demokrati 

ska kombineras.  

6.3 Vidare forskning 

Cas Mudde och Rovira Kaltwassers definition av populism öppnar för att prata om 

populism utifrån utbud och efterfrågan (Mudd & Kaltwasser 2017, s.99,104). I och 

med att min uppsats endast diskuterat vilket utbud på populism 

Sverigedemokraterna erbjuder föreslår jag att efterfrågan studeras här näst. 

Dessutom är fortfarande SOM-institutets fråga om partiet bedriver en 

opinionsbildningskampanj (Andersson & Oscarsson 2020, s.42) obesvarad.  
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