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Abstract 

 
Recently, we have witnessed an upsurge of right-wing populist parties in Europe. It is now 

clear how the rhetoric and politics of right-wing populist parties are normalized and thus move 

from the outer edge towards the center of politics. As early as 1991, New Democracy tried to 

establish itself in Swedish politics with a goal of reducing immigration and strengthening the 

country's security. The party did not succeed in remaining in the center of politics and was 

declared bankrupt as early as 2002. In Sweden, however, another party, with similar tactics and 

policy, has managed to get from the periphery to the center of politics - the Sweden Democrats 

- which is now one of the very largest and most successful parties in Sweden. But how can 

their success be explained in relation to the failure of New Democracy? In this essay, I intend 

to investigate whether one can explain the Sweden Democrats' successful, and New 

Democracy's failed way to establish themselves in the Swedish political landscape. 

 

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, Ny Demokrati, Högerpopulism, Normaliseringsprocess, 

Rädslans politik, Den karismatiska ledaren. 

 

Antal ord: 9989 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

 
“ Far-Right populist parties have now arrived in the mainstream”  

 

Så skriver Ruth Wodak (2021) om hur högerpopulistiska partier lyckats tränga sig in i 

politikens centrum. I Wodaks bok The politics of fear (2021) analyserar hon olika 

framgångsfaktorer som går att tillämpa på högerpopulistiska partier - för att förstå deras 

framgång i politiken. Jag ska mot bakgrund av Sverigedemokraternas och Ny Demokratis 

högerpopulistiska rötter, se hur deras framgång respektive misslyckande förhåller sig till 

Wodaks framtagna framgångsfaktorer som ramar in det centrala mekanismerna som hon menar 

behövs för att förstå spridningen och normaliseringen av högerpopulism i världen. 

 

Högerpopulism sprider sig på många håll i Europa och partierna har med olika medel försökt 

bevisa att de är de enda politiska aktörerna som folket “kan räkna med”. Finns det en förklaring 

till varför högerpopulistiska partier just nu får luft under sina vingar?  Detta ger min 

frågeställning relevans. Frågan “Hur kan man förklara Ny Demokratis och 

Sverigedemokraternas misslyckade respektive lyckade framgång?” är idag en mycket relevant 

fråga. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida man kan förklara högerpopulistiska 

partiers framgång respektive nedgång utifrån olika framtagna framgångskriterier. Utifrån teori 

om framgångsfaktorer för högerpopulistiska partier kommer jag att undersöka hur man kan 

förklara Ny Demokratis fall respektive Sverigedemokraternas framgång i Sverige.  

 

Min frågeställning lyder därför: 

Hur kan man förklara Ny Demokratis och Sverigedemokraternas misslyckade kontra lyckade 

framgång? 
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Ämnet har utomvetenskaplig relevans då högerpopulistiska partier sprider sig allt mer i 

framförallt Europa. Vi vittnar om en normalisering av högerpopulismen både i Sverige men 

också i andra länder som i t.ex. Ungern där Victor Orbán nu etablerat sig i politikens centrum. 

En Orbánisering sprider sig i Europa och det råder en farlig process där radikala 

högerpopulistiska partier närmar sig de mer centrerade höger-partierna. De förflyttar sig mot 

extremistiska positioner (Wodak 2021). Ämnet har inomvetenskaplig relevans då forskning om 

högerpopulistiska partier erhållit syftet att undersöka - om man kan placera berörda partier 

inom högerpopulismen. Jag utvecklar ämnet ytterligare och vill undersöka hur man kan 

förklara högerpopulismens framgång. Uppsatsen kan därmed till viss del läsas som ett svar på 

Wodaks forskning men också en applicering och därmed fördjupning i hur man kan förklara 

svensk högerpopulistisk framgång.  

 

1.3 Avgränsningar 

 
Jag har valt att avgränsa min studie med avseende på partier, framgångskriterier samt tidsperiod 

och material. Vad gäller vilka partier jag kommer att undersöka, så har jag valt två svenska 

partier som båda kan identifieras som högerpopulistiska partier, men som har haft olika utfall; 

dvs det ena partiet har nått stor framgång medan det andra partiet inte lyckades nå samma 

framgång. Ur den aspekten är det intressant att använda Wodaks teori för att undersöka om jag 

kan förklara de respektive partiernas framgång och  misslyckande med hjälp av Wodaks 

centrala framgångsfaktorer. Partierna som jag har valt att undersöka är Sverigedemokraterna 

och Ny Demokrati. Sverigedemokraterna är aktiva idag och valdes in i riksdagen 2010, medan 

Ny Demokrati var aktiva på 1990-talet och valdes in i riksdagen 1991, men åkte ur riksdagen i 

valet 1994. Partiet gick i konkurs år 2002. Därför kommer jag att undersöka partierna ur två 

tidsperioder. Ny Demokrati som var aktiva på 90-talet kommer därför att undersökas perioden 

1991-2002 medan Sverigedemokraterna kommer att undersökas från  2005 (då deras nuvarande 

partiledare Jimmie Åkesson valdes) fram till 2021. De material jag har valt att undersöka är; 

partiprogram, tal, intervjuer, motioner och sociala medier/mediarapportering.  

 

Jag kommer mäta framgång i min undersökning genom att titta på valresultatet i respektive val, 

alltså antal röster i de olika valen för att på så sätt mäta när ett parti når framgång respektive 

nedgång.  
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1.4 Disposition 

 

I det första kapitlet presenteras uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsningar. I det 

andra kapitlet redogörs för teorin och tidigare forskning. Kapitel 3 inleds med min metod och 

material samt det analysverktyg som används, sedan presenteras min operationalisering samt 

en diskussion om validitet och reliabilitet. I kapitel 4 ges en bakgrund till högerpopulismen 

samt till SD och NyD följt av ett femte kapitel som innehåller min analys och diskussion. 

 

2.Teori 

Ruth Wodak har i två upplagor utvecklat sin teori för hur man kan förklara högerpopulistiska 

partiers framgång genom att presentera flera olika faktorer som hon menar går att applicera på 

högerpopulistiska partier för att känneteckna bl.a. deras retorik, politik, strategi och framväxt. 

I Wodaks bok The politics of fear; what right-wing populist discourses means (2015), spårar 

Ruth Wodak högerpopulistiska partiers strategier från marginalerna i det politiska landskapet 

till dess centrum, för att förstå och förklara hur de omvandlas från utjämningsröster till 

övertygande politiska aktörer som sätter dagordningen och ramar in mediedebatter. I boken 

avslöjar hon en normalisering av nationalistisk, främlingsfientlig, rasistisk och antisemitisk 

retorik och bygger en ny ram för denna “Rädslans politik” som förankrar nya sociala klyftor 

mellan nation, kön och struktur. I den andra upplagan The politics of fear; The shameless 

normalization of far-right discourses (2021)  utvecklar nu Wodak sin teori ytterligare och 

menar att högerpopulistiska partiers politik har blivit normaliserat. Världen vittnar nu om en 

skrämmande normalisering av politisk diskurs, byggd runt nationalism, främlingsfientlighet, 

rasism, sexism, antisemitism och islamofobi. “Rädslans politik” vittnas användas av 

högerpopulistiska partier från den yttre kanten av det politiska landskapet och som nu börjar 

förflytta sig till politikens centrum.  Från tal, karikatyrer och sociala medier analyserar Wodak 

systematiskt de texter och bilder som används av de högerpopulistiska partierna och avslöjar 

därmed deras strategier, retorik och halvsanningar som används. Den andra upplagan innehåller 

därmed; en rad vignetter som analyserar specifika instanser av högerextrem diskurs i detalj; 

utökad diskussion om normalisering av högerextremistisk diskurs; Ett nytt kapitel som 

utforskar utmaningarna för liberal demokrati; Mer diskussion om sociala mediers inverkan på 

högerpopulistiska partiers framgång. 
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2.2 Tidigare forskning 

 
Jag har inte hittat tidigare relevanta studier med koppling till min forskningsfråga som 

behandlat de bägge partierna NyD ch SD, inte heller har jag hittat tidigare forskning som 

applicerar Ruth Wodaks teori på dessa partier. Såvitt jag vet så har ingen tidigare forskning 

analyserat de bägge partiernas utfall i relation till de framgångsfaktorer som jag ämnar att 

applicera på partierna. 

 

Europa har under de senaste åren bevittnat starka högervindar som nu lyckats få fäste i diverse 

länder. Polen och Ungern är tydliga exempel på de länder som nu styrs av mer extrem, nästan 

odemokratisk, politik. De har gått från att vara konsoliderade demokratier till att vara på väg 

mot en form av hybridregim (Haglund 2020). 

 

Tidigare forskning om normaliseringen av högerpopulism har varit svår att finna. Men Nilholm 

(2012) har försökt att definiera begreppet. Han menar att begreppet normaliseringsprocess ofta 

kopplas till psykologi och innebär att människor på något sätt anpassar sig till något nytt som 

inte riktigt varit accepterat innan. 

 

För att förstå betydelsen av känslor såsom rädsla när man diskuterar högerpopulistisk framgång 

har jag valt att titta på hur forskningen ser på fenomenet. Salgado (2018) lyfter begreppet post-

truth och menar att objektiv fakta knappt har någon betydelse i att styra över opinionen. Känslor 

och den personliga tron blir nu desto viktigare. Hon lyfter presidentvalet 2016 i USA som ett 

exempel. Salgado menar att dagens mediala landskap öppnar upp för att omforma verkligheten, 

det går idag väldigt snabbt att omforma denna - på grund av teknologiska framsteg. Det här 

har, enligt henne, en inverkan på politiken då gränsen  mellan rätt och fel samt sant och falskt 

får olika tolkningar (ibid.). Vidare menar hon att en bieffekt av denna massmedieanvändning 

blir att sanning och information resulterar i en ideologisk kamp där olika texter kan tillskrivas 

olika tolkningar och meningar (ibid.). Detta blir väldigt relevant i samband med att man 

studerar Ny Demokrati- och Sverigedemokraternas utfall. 
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3. Metod & Material 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 
Jag har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av SDs och NyDs partiprogram, framlagda 

motioner till riksdagen samt uttalanden i media såsom intervjuer och tal för att se om deras 

framgång respektive fall kan förklaras utifrån Ruth Wodaks framgångsfaktorer som hon menar 

spelar en avgörande roll för högerpopulistiska partiers framgång och därmed söka svaret på 

frågan “Kan man förklara partiernas olika utfall med hjälp av Ruth Wodaks teori?”.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen hjälper mig att på ett strukturerat och systematiskt sätt kunna 

analysera innehållet i de bägge partiernas partiprogram, framlagda motioner och uttalanden i 

media; detta för att i nästa steg se om de förhåller sig till Ruth Wodaks framgångsfaktorer 

(Esaiasson et al. 2017). Det finns inga starka generaliserade tendenser i denna uppsats då jag 

endast fokuserar på två svenska partier; men relevansen i denna uppsats är att man skulle kunna 

få fram ett mönster som går att applicera på fler högerpopulistiska partiers framgång. Ruth 

Wodaks teori är inte begränsad till svenska partier och på så vis öppnar det upp för en framtida 

forskning där man kan applicera mina framtagna framgångsfaktorer, som är centrala i Wodaks 

teori, och analysera fler partier runt om i världen.  

 

För att möjliggöra kategoriseringen och analysen av materialet som denna studie har som 

ambition att göra så är det viktigt att jag utformar ett analysverktyg (Beckman  2005). Därför 

har jag tagit fram ett analysverktyg som tillåter mig att på ett systematiskt vis organisera mitt 

material; nedan kommer jag att presentera mitt analysverktyg som består av tre stycken 

framgångsfaktorer. 

 

3.2 Framgångsfaktorer 

 

Jag har valt att använda mig av tre stycken centrala framgångsfaktorer som grundar sig i 

Wodaks teori och som därmed kan ge mig en överblick av det aktuella i denna studie; partiernas 

lyckade respektive misslyckade framgång. Dessa centrala framgångsfaktorer som Wodak 
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presenterar menar hon är viktiga att lyfta fram för att förstå varför högerpopulistiska partier 

lyckas ta sig från den yttre kanten in till politikens centrala beståndsdelar och därmed för att 

förstå hur t.ex. ett radikalt och högerpopulistiskt parti lyckas få en vågmästarroll i landets 

regering. Dessa framgångsfaktorer som jag grundar min undersökning på är; Rädslans politik, 

Normaliseringen av högerpopulistiska partier samt den karismatiska ledaren.  

 

3.2.1 Rädslans politik  

 

Fenomenet av högerpopulism är inte nytt och inte heller dess  fokus på att sprida rädsla. Gianni 

Silei 2019 (refererad i Wodak 2021) menar att rädsla och osäkerhet är dimensioner som 

uppenbarligen karaktäriserar den europeiska tidsandan i början av 1900-talet, men man måste 

förstå att dessa dimensioner är lika gamla som mänskligheten själv (Silei 2019). Rädsla har 

blivit ett dominerande offentligt perspektiv och det börjar med de saker som vi de facto fruktar, 

men över tid, med tillräcklig upprepning och utökad användning av fenomenet blir det ett sätt 

att se på livet. Rädsla är en av de olika dimensionerna som medborgare delar idag; liberaler 

och konservativa kan skilja sig åt i vilka objekt de kategoriserar som rädsla, men vad de har 

gemensamt är att de båda sidorna uttrycker objekt av rädslor och de skyller ofta det på varandra. 

Marknaden av rädsla har expanderat och främjar ständigt nya objekt för rädsla och pekar ofta 

ut nya offer för det (Altheide 2002).  

 

Ruth Wodak (2021)  menar att högerpopulistiska partier främjar rädsla och legitimerar därmed 

deras politiska förslag i förhållande till rädslan som befinner sig hos medborgarna. Vanligtvis 

kan deras politiska sakfrågor relateras till begränsning av invandring med en vädjan till 

nödvändigheten av säkerhet för  nationen. Sådana argument blev framträdande i slutet av det 

kalla kriget 1989 och blev än mer kraftfulla efter 9/11 2001, under och efter flyktingrörelsen 

2015/2016 (som ofta beskrivs som flyktingkrisen) och de terroristaktiviteter som begåtts av 

ISIS. Varje kris bidrar till att de högerpopulistiska partiernas spridning av rädsla får gehör av 

medborgarna. I sådana krissituationer tenderar partierna och media att minska den komplexa 

historien bakom, och presenterar istället så kallade “snap-shots” som gör det möjligt att 



9 

 

 

konstruera och utlösa maniska dikotomier mellan vänner och fiender, förövare och offer eller 

vi och dem.  Sådana kriser främjar högerpopulistiska partiers intressen och som med stor 

säkerhet kommer dra nytta av dem genom att framställa kriserna i samma mening som man 

sprider rädslan. Vi konfronteras därmed av en rad faktorer som underlättar dikotimistiska 

perspektiv, skapar syndabockar och som spelar i händerna på högerpopulistiska partier; 

traditionella och nya hotscenarier, verkliga och överdrivna kriser och säkerhetsfrågor, 

mediarapportering som återger scenarier och politiska partier som instrumentaliserar alla dessa 

faktorer för att legitimera sin exkluderande politik. (Wodak 2021) 

 

Vidare menar Wodak att det är av stort intresse att förstå vilken typ av argumentation som läggs 

fram när partierna resonerar med allmänheten; Till exempel när man föreslår ytterligare 

åtstramningsåtgärder tenderar taktiken att bli sådan att det läggs fram som en nödvändighet och 

det är av ansvarsfullhet som de föreslår detta, då det vill skydda nationalstaten och dess folk. 

När vi analyserar högerpopulistiska partiers retorik så upptäcker vi vanligtvis en legitimering 

genom att de använder myter och moraliska ståndpunkter och lyfter historiska händelser som 

legitimerar synen på det yttre hotet, eller “de andra” och det vanligaste är att de föreslår än mer 

restriktiva invandringsåtgäder. Retoriken som vi kan tyda bland dessa partier är också att de 

gör detta för att förespråka “sunt förnuft”.  

 

 

Folket som motsats till Eliten 

Vidare under kategorin “Rädslans politik” så menar Wodak också att Högerpopulistiska partiers 

taktik för att sprida rädsla  kan mätas i hur de framställer att landet är tudelat mellan två kvasi-

homogena block: Folket i motsats till eliten. Partierna använder då en retorik där de lyfter ett 

narrativ om hot och svek, där de anklagar den så kallade “etableringen” för att medvetet ha 

försummat folket och istället endast strävat efter att nå sina egna intressen och har därmed 

misslyckats med att skydda folket men också ignorerat den uppenbara oron och rädslan som 
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finns bland folket. På det här sättet erbjuder de högerpopulistiska partierna enkla och tydliga 

svar på all den fruktan och utmaningar som de menar folket bär på. De får gehör av allmänheten 

då de med enkla svar formar syndabockar och fiender som “de andra” - som de menar har 

skulden för vårt nuvarande elände - och de lyfter ofta fram traditionella kollektiva stereotyper 

och bilder av fienden. Definitionen av “de andra” varierar beroende på hur de nationella 

specifika förhållandena ser ut. Ibland kan syndabockarna vara judar, muslimer och ibland romer 

eller andra minoriteter. Ibland kan de vara kapitalister, socialister eller karriärkvinnor. Det kan 

också vara icke-statliga organisationer (NGOs) såsom EU, Förenta nationerna, eliter, 

regeringspartier, media och så vidare. “De andra” kan också formas av fördomar såsom religion, 

ras eller språk. Sprickor och klyftor i samhället såsom klass, kast, religion, kön och så vidare 

försummas med att högerpopulistiska partier lyfter fram det som ett misslyckande från eliten. 

Dessa strategier för att sprida rädsla genom att lyfta fram “de andra” som hot och påpeka att 

eliten har misslyckats, tillhör därför den viktiga verktygslådan som högerpopulistiska partier 

använder sig av för att vinna folkets röster och tillit (Wodak 2021). 

3.2.2 Normaliseringen av högerpopulistiska partier 

 

Resultaten av valet till Europaparlamentet i maj 2019 har orsakat stor oro i de olika nationella 

regeringarna i EU-medlemsländerna och är ytterligare ett bevis på att högerpopulistiska partier 

har lyckats etablera sig i politiken. Högerpopulistiska partiers retorik, som tidigare 

motarbetades av “mainstream-parties” har nu istället rekonstruerats och används även av dessa 

partier. Andra partier pratar nu också öppet om invandring och multikulturalism som ett hot 

mot den nationella identiteten och säkerheten. Man kan alltså numera också säga att 

mittenpartier har förflyttats ut på högerkanten. Wodak ställer sig bakom Jan-Werner Müllers 

(2018) resonemang om att högerpopulistiska partier aldrig, i något land i Västeuropa eller 

Nordamerika, har lyckats komma in i ämbetet utan hjälp. Alltid har det krävts att konservativa 

eller kristna demokrater har visat sitt stöd för partiet, utan det stödet har inget parti eller 

högerpopulistisk ledare lyckats. Det som Müller pekar på här är det som sociologen Heitmeyer 

(2018) kallar för “Grov aktningsfullhet”. Det Heitmeyer gör är att han analyserar det viktiga 

bidraget till högerpopulistiska partiers framgång från eliter och media som hela tiden bidrar till 
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normaliseringen. Wodak menar vidare att normalisering men också hegemonin sker successivt 

över tid och i flera olika steg. Vanligtvis kan man se denna förändring vid tidpunkter där den 

“normala demokratin” inte längre kan upprätthålla den traditionella balansen mellan vänstern 

och högern.  

 

För att försöka ge klartext i vad exakt normalisering är för något har jag valt att studera hur 

tidigare forskning kring normaliseringsprocesser valt att definiera begreppet. Nilholm (2012) 

menar att begreppet normaliseringsprocess ofta kopplas till psykologin och innebär att 

människor på något sätt anpassar sig till något nytt. Nilholm (2012) beskriver vidare begreppet 

normalisering som något som tidigare inte varit accepterat men som nu blir mer och mer 

accepterat av samhället. Accepterandet görs eftersom det är lättare att anpassa sig till den nya 

normen, än vad det faktiskt är att diskutera huruvida detta leder till något positivt eller negativt, 

menar Nilholm. 

 

Wodak (2021) menar att normaliseringen av högerpopulismen anses vara långsam och ske 

gradvis, men det betyder inte att en majoritet av befolkningen nödvändigtvis enkelt accepterar 

högerpopulistiska partiers praktik och åsikter - snarare så indikerar det att högerpopulistiska 

partiers ideologier och praxis har kommit in i samhällets centrum och därmed har de, som 

brukade ligga på gränsen av de politiska marginalerna, blivit accepterat av samhället i stort. 

Vidare lyfter Wodak att dessa “positioner” kan spridas ytterligare, eftersom det just nu sker 

förskjutningar i vad som anses vara normen eller det normala. Diskursiva 

normaliseringsförskjutningar sker långsamt och rekontextualiseras över diskreta områden inom 

politik och kultur, och är därför svårare att känna igen än det öppna extrema. 

 

I förhållande till det som Wodak presenterar i sin bok The politics of fear (2021) - att 

högerpopulistiska partier aldrig kommit in i ämbetet utan stöd från konservativa eller kristna 

demokrater - kommer jag att titta på hur Moderaterna samt Kristdemokraterna förhållit sig till 

SD respektive NyD, detta för att få fram en bild av hur partierna bidragit eller inte bidragit till 

normaliseringen av de två högerpopulistiska partierna. 

 

På moderaternas officiella hemsida finner vi en rubrik som heter Partihistorik, där kan vi läsa 

hur partiet definierar sig själva som konservativa demokrater: /.../ Idag är Moderata 
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Samlingspartiets ideologi en förening av konservativ samhällssyn och idéer /.../  (Moderaterna 

u.å) 

På Kristdemokraternas officiella hemsida, under rubriken Om Kristdemokraterna, finner vi hur 

partiet definierar sig som Kristna demokrater: Vårt partinamn berättar vad vi står för – en 

demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. (Kristdemokraterna u.å) 

 

3.2.3 Den karismatiska ledaren 

Wodak (2021) menar att en av de framträdande delarna av högerpolitikens framgång är deras 

väl utformade strategiska prestationer på scenen, i traditionella- och sociala medier, i valmöten, 

presskonferenser och tal. Wodak beskriver en händelse som hon var med om när hon åkte taxi 

i december 2014. Taxichaufförens sa då till henne att Nigel Farage, ledaren för det brittiska 

högerextrema partiet UKIP - pratade med honom snarare än till honom. Även fast 

taxichauffören röstat på Labour Party hela sitt liv så var han, uttryckligen sagt, benägen att 

rösta på UKIP i valet i maj 2015. I samma samtal upprepade taxichauffören flertal gånger att 

han däremot inte stöttade alla rasistiska åsikter som partiet i fråga stod för. Denna anekdot 

menar Wodak inte kan generalisera hur alla människor tänker, men hon pekar på att den 

illustrerar hur högerpopulistiska ledare kan hitta rätt register för att övertyga många väljare att 

denne är på deras sida och att de tas på allvar. Att prata till väljarna i “ögonhöjd” verkar vara 

mycket viktig för deras väljare; de känner sig förstådda och deras bekymmer tas äntligen på 

allvar.   Följaktligen betonar högerpopulistiska ledare att de verkligen, till skillnad från andra 

partier; väljer att lyssna på “folket” och att det är deras plikt att göra detta. Att besöka “vanligt 

folk” och att ta dem på allvar. I en atmosfär där det nu kan upplevas vara ett missnöje mot 

politiker i EU, lyckas nu högerpopulistiska ledare att förmedla empati och ta itu med missnöje 

och ilska med hjälp av enkla termer. De använder sig övertygande av frasen “De där uppe” 

(eller mot eliten) och placerar sig framgångsrikt som frälsare för de människor vars missnöje 

växer sig allt starkare och ställer sig i motsats till en mer statlig och ansvarsfull positionering 

genom att presentera sig som “En av oss” (“oss” definierat som den vanliga mannen/kvinnan 

på gatan), som räddade “oss” från “dem” (“dem” definierat som motståndare, främlingar, 

farliga människor och/eller händelser). I flera år nu har högerpopulistiska ledare utmärkt sig 

vara de enda som verkligen säger det som människor i allmänhet tänker, men inte vågar säga 

(Wodak 2021). 
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Men vad kännetecknar då en karismatisk ledare och hur kan vi på ett strukturerat sätt mäta hur 

mycket påverkan den karismatiska ledaren har för partiernas framgång? Att vara en karismatisk 

ledare speglar sig i mycket, man kan även se på de övriga framgångsfaktorer jag har lyft att 

mycket av den retorik som speglar sig i partiernas betoningar också samspelar med synen på 

den karismatiska ledaren. Wodak menar att framgångsrika mediakunniga ledare använder sin 

karisma. Detta koncept utvecklades av sociologen Max Weber i hans föreställning om 

auktoritet där han menar att karisma är ”kvalitet på en individuell personlighet” (Weber 1978). 

Vidare menar Wodak att karisma måste i politiken kopplas till publikens erkännande. Karisma 

är därför socialt konstruerad och måste erkännas offentligt. Det är därför viktigt att betona dess 

socialkonstruktivistiska aspekt och utforska hur ledare blir karismatiska (och eventuellt förlorar 

sin karisma, eller helt saknar den). Eatwell 2007, refererad i Wodak 2021, konceptualiserar 

karisma via fyra ledarskapsegenskaper: 

 

1. Karismatiska ledare har ett uppdrag, att vara “folkets” räddare.  

2. Karismatiska ledare skildrar sig själva som vanliga människor, som lyder folkets 

önskningar. 

3. Fiender ska utpekas, demoniseras eller faktiskt “mobbas”. 

4. Karismatiska ledare har stor personlig närvaro, och beskrivs oftast ha  

“magnetism”. 

 

 

3.3 Operationalisering 

 
I min operationalisering är jag intresserad av att, utifrån ovan presenterade framgångsfaktorer, 

definiera hur högerpopulistiska partier kan märkas förhålla sig till dessa. Jag har valt att tolka 

framgångsfaktorn rädslans politik som åtstramningsåtgärder, framtagandet av det yttre hotet; 

hänvisning och lojaliteten till “folket” och motstånd till “den korrupta eliten”.  Normaliseringen 

av högerpopulistiska partier har tolkats som att andra partier öppnar upp för samtal, 

samarbeten och samregering med partiet i fråga, att s.k. “mainstream-parties” nu själva föreslår 

åtstramningsåtgärder samt rör sig mot en mer exkluderande politik. Den karismatiska ledaren 

har tolkats som en ledare som säger sig lyssna på “folket”, pekar ut ett “yttre hot” och säger sig 

vara “räddaren”, ledaren upplevs prata med folket och inte till folket. Min operationalisering 

och mekanismer för påverkan enligt (Wodak 2021), finns sammanfattade i tabell 1. 
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Tabell 1. Operationalisering av framgångsfaktorer och mekanismer för påverkan. 

 

 

 

3.4 Material 

 
I min uppsats ämnar jag att undersöka hur man kan förklara de bägge partierna SD- och NyDs 

utfall. Jag ska göra detta genom att undersöka de bägge partiernas partiprogram, framlagda 

motioner till riksdagen, samt uttalande i media. 

 

Rädslans politik 
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Förutom att jag håller mig inom den tidsram jag presenterat tidigare så kommer jag även 

avgränsa materialet ytterligare. Wodak (2021) menar att högerpopulistiska partier tenderar att 

sprida rädsla och legitimera sin exkluderande politik i anslutning till att de lyfter en kris, t.ex 

en terroristattack mot nationen. När jag studerar hur SD använt sig av rädslans politik kommer 

jag att använda mig av motioner, tal och uttalanden i media som publicerats i närtid med och 

som behandlar terrordådet i Stockholm 2017, som jag anser är en kris för Sverige och kan 

därför vara relevant att studera. I NyDs fall kommer jag studera hur de uttalat sig i 

invandringsfrågan åren mellan 1991–1994 samt hur de förhållit sig till krisen som befann sig i 

Sverige under 1990-talet - Lasermannen och Moskébranden (dessa händelser kommer att 

förklaras senare i denna uppsats). Vidare lyfter Wodak hur högerpopulistiska partier delar upp 

landet mellan två kvasi-homogena block; Folket i motsats till eliten, eliten eller det yttre hotet 

som folket också kan ställas mot kan definieras som EU, invandrare etc. Därför har jag valt att 

studera hur NyD och SD ställer sig till EU och kommer studera motioner, tal och uttalanden i 

media i närtid med folkomröstningen om EU som skedde 1994, samt i Sverigedemokraternas 

fall, tiden runt 2020 när Coronapandemin slog till och coronafonden i EU blev klubbad 

(Europeiska Kommissionen 2020). 

 

 Normaliseringen av högerpopulistiska partier 

Här kommer jag att studera hur tidigare forskning om normaliseringsprocesser sett ut, samt 

titta på uttalanden i media av Moderaterna, Kristdemokraterna och Ny Demokrati i anslutning 

till valet 1991, 1994 samt uttalanden i media av M, KD och SD i anslutning till valet 2010, 

2018, samt 2022. 

 

Den Karismatiska ledaren  

Material som kommer att studeras här är partiets officiella hemsida (i Sverigedemokraternas 

fall), samt uttalanden i media inom vald tidsram.  

 

 

3.5 Validitet & Reliabilitet 

Begreppsvaliditet mäter överensstämmelsen mellan teoretiska definitionen och operationell 

indikator. Den går att mäta direkt när det finns frågeställning, begrepp och tillvägagångssätt 

för hur studien ska gå till (Esaiasson et al. 2017). I min operationalisering har jag försökt att 

definiera en så rättvis och heltäckande beskrivning av vilka framgångsfaktorerna är och hur jag 
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har valt att tolka dessa.Vidare har vi jag i min analys eftersträvat att återge information från 

mitt skriftliga och muntliga material korrekt och sanningsenligt. Avgränsningen för mitt 

material till denna undersökning har gjort det möjligt för mig att granska informationen ett 

flertal gånger, vilket jag inte hade kunnat göra med ett större material. Detta gör att 

trovärdigheten och relevansen, för det material jag använt mig av, ökar. En viktig del av 

reliabilitetsaspekten är att arbetet ska ha hög intersubjektivitet. Det innebär att någon annan ska 

kunna genomföra samma undersökning igen och uppnå samma resultat (Bergström & Boréus 

2012). Då det endast är jag själv som har bearbetat och tolkat materialet, har jag gjort mitt 

yttersta för att redogöra så tydligt som möjligt hur arbetet har genomförts, detta för att öka 

möjligheten för andra forskare att uppnå samma resultat vid liknande studie. 

 

4. Bakgrund 

 
4.1 Högerpopulism 

 
Jag kommer nedan att utifrån teorier - definiera och kartlägga högerpopulism. Därför har jag 

valt att tolka vad just högerpopulism är och vad som kännetecknar denna växande ideologi. 

 

Högerpopulism är ett begrepp som ofta används, men som sällan definieras. Högerpopulism är 

en benämning som kan användas på partier som är populistiska och som driver en högerinriktad 

politik. Högerpopulistiska partier är en sorts systemkritiska partier, och dessa lyfter fram att 

det finns ett gap mellan folket och eliten. Forskare är överens om att främlingsfientlighet, 

nativism, etnonationalism eller rasism är på olika sätt alla centrala faktorer i högerpopulistiska 

partiers ideologi och politik. Högerpopulistiska partier har en stark och negativ syn på 

invandring och kännetecknas ofta ha en konservativ och auktoritär syn på frågor som lag och 

ordning där man förespråkar strängare straff; familjen där man förordar traditionella könsroller 

och förkastar feminism. Man kan också finna en etnopluralistisk doktri inom dessa partier  som 

innebär att det finns olika etniska grupper som ska leva åtskilda och inte blandas med varandra 

(Berggren 2013).  
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Wodak (2021) klassar Sverigedemokraterna som ett högerpopulistiskt parti. Dock finns det 

många olika definitioner för vad som krävs för ett parti ska ses som högerpopulistiskt, menar 

Wodak. Högerpopulistiska partier stödjer ofta mer restriktiva lagar för t.ex invandring och 

sätter detta i relation till säkerhetsrisker där terroristattentat legitimerar dessa åsikter. (Wodak 

2021) 

 

 
4.2 Sverigedemokraterna 

 
 

Sverigedemokraterna bildades 1988 och har idag 17,5 procent av befolkningens röster samt 62 

mandat i riksdagen (Valmyndigheten). Sex år efter att partiet grundades fick 

Sverigedemokraterna knappt 14,000 röster som resulterade i att fem Sverigedemokrater blev 

invalda på mandat i landets kommuner. Deras tanke om ett storslaget valresultat det året uteblev 

och det kan bero på att konkurrensen från partiet Ny demokrati då fortfarande var för stark. 

(EXPO 2019). I det kommande valet, 1998 ökade Sverigedemokraterna sina röster med cirka 

6000 röster. 2010 kom de för första gången i historien in i riksdagen med 5,7 procent av 

medborgarnas röster och blev därmed landets sjätte största parti.  Väljarstödet för 

Sverigedemokraterna fortsatte att växa och i valet 2014 landade partiet på 12,86 procent av 

folkets röster vilket gjorde partiet till landets tredje största riksdagsparti.  

Sverigedemokraternas framgång har gått i rasande tempo, i det senaste valet 2018 landade 

Sverigedemokraterna på 17,53 procent av befolkningens röster och ökade därmed ytterligare 

en gång i sitt valresultat (Valmyndigheten). 

 

Sverigedemokraternas bakgrund har innehållit medlemmar ur Nordiska Rikspartiet (NRP), 

Bevara Sverige Svenskt (BSS), Framstegspartiet samt Sverigepartiet. Den första att bli utsedd 

till Sverigedemokraternas partiledare var Anders Klarström från (NRP) (EXPO 2020). 

 

 

4.3 Ny Demokrati 

 
Med stöd av nästan sju procent av väljarkåren kom Ny Demokrati in i riksdagen 1991. Sverige 

hade nu fått ett högerpopulistiskt parti med 25 mandat i riksdagen och med förtroendevalda 
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politiker i mer än 150 kommuner runt om i Sverige. Partiet Ny demokrati grundades åren 1990–

1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Wachtmeister och Karlsson hade redan innan 

partiets grundande, presenterat partiets ståndpunkter i en artikel som kom att publiceras i 

Dagens Nyheter där Wachtmeister och Karlsson signerade artikeln som “Greven och 

Betjänten”. Detta kom att starta en stor debatt i svenska medier, en våg av skriverier skapades 

som de båda herrarna lyckades rida vidare på och som de utnyttjade till den högsta grad.  I en 

artikel i Aftonbladet (refererad i Ungerson 1992) förklarar Bert Karlsson att han vill starta ett 

politiskt parti som ska bygga på “sunt förnuft” (Ungerson 1992). Både Wachtmeister och 

Karlsson var redan två kända namn under tiden de startade partiet och var väl etablerade i 

samhällets toppskikt på det sätt att de hade goda kontakter samt ekonomiska resurser som kom 

att underlätta partiets mobilisering. Under en presskonferens i Skara så började man att samla 

ihop de namnunderskrifter som behövdes för att kunna registrera Ny demokrati som ett politiskt 

parti (Ungerson 1992). 

I NyD:s partiprogram finns en rubrik som heter “Invandring, flyktingpolitik och U-hjälp”. 

Under rubriken kan vi läsa att partiet ser på arbetslösheten hos invandrarna som ett av de största 

problemen i samhället. NyD vill att invandrarna istället för att bli bidragstagare - ska låna 

pengar istället. Man vill även införa temporära uppehållstillstånd för flyktingar. Dessa förslag 

skulle enligt partiet “Stärka landets ekonomi, motverka rasism och ge invandrarna själva större 

självkänsla” (Ibid.). 

Ny demokrati var det första partiet i Sverige som efter efterkrigstiden lyckades komma in i 

riksdagen med främlingsfientlig politik. Partiets tid i riksdagen förblev dock kort och redan 

under 1994 föll partiet ur riksdagen och fick bara 1,4 procent av rösterna. NyD föll bort från 

den offentliga debatten och försökte flera gånger därefter att etablera sig igen men 

misslyckades varje gång. Dock hade partiet några få platser kvar av sin kommunala 

representation in på 2000-talet.  

 

5. Analys  

Jag kommer nedan att utföra min kvalitativa innehållsanalys av Sverigedemokraterna samt Ny 

demokratis partiprogram, framlagda motioner samt uttalanden i media. Detta kommer jag att 
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analysera med hjälp av de framtagna framgångsfaktorer som presenterats tidigare. Varje 

framgångsfaktor har fått en egen rubrik. 

5.1 Rädslans politik 
 

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen använt sig av den diskurs som Wodak presenterar 

som rädslans politik. Genom att partiet använder tragedier såsom terrordåd eller andra 

händelser försöker de legitimera sin exkluderande politik. Ett exempel är hur de i sin retorik 

använt sig av terrordådet i Stockholm 2017 1 för att legitimera deras politik om att minska 

invandringen till Sverige. På Sverigedemokraternas hemsida under rubriken “Ett tryggt 

Sverige” skriver partiet: 

 

Till följd av den okontrollerade invandringen går terrorister med krigserfarenhet fritt på 

gator och torg och utnyttjar vårt välfärds- och asylsystem. (Sverigedemokraterna u.å)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Vidare presenterar Sverigedemokraterna en rubrik som heter “Migration på rätt sätt”. Under 

denna rubrik kan vi läsa: 

 

Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, 

med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och 

anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. 

Samtidigt har tryggheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit svaga, både vad gäller 

vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt 

inom landets gränser och Sverige har blivit internationellt känt för oroligheter, våldtäkter 

och medborgare som är aktiva inom terrornätverk (Sverigedemokraterna u.å). 

 

På Twitter publicerade Sverigedemokraterna den 30 jan 2018: 

 
1 Terrordådet inträffade på eftermiddagen den 7 april 2017 när Rakhmat Akilov med en lastbil körde på 

människor längs Drottninggatans gågatudel i Stockholm.  
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I dag väcks åtalet mot Rakhmat Akilov som körde lastbilen vid terrordådet på Drottninggatan 

i Stockholm, i april förra året. Med en ansvarsfull politik hade Akilov inte varit i Sverige, och 

alla de som förlorade sina liv i terrordådet hade fortfarande varit vid liv. #svpol (Bilaga 1) 

 

Genom att i sin retorik använda en tragedi, som i detta fall terrordådet 2017, och omvandla det 

till att lyfta sin egen politik, är en taktik som inte bara kännetecknar högerpopulistiska partier, 

utan också som Wodak lyfter: är ett sätt att legitimera sin exkluderande politik och få gehör av 

allmänheten som lyssnar på den rädsla som presenteras av partiet och därmed sprids och 

genomsyrar politiken.  

 

Om vi istället tittar på vad partiet Ny Demokrati använt för diskurs vid förslag om minskad 

invandring, så finner vi en helt annan taktik som saknar grund i varför, mer än av ekonomiska 

skäl, vi skulle minska invandringen till Sverige. I en motion till riksdagen 1993, framlagd av 

Ian Wachtmeister, läser vi: 

 

Sverige bedriver en flyktingpolitik som går sin egen väg -- en väg som i mångt och mycket går 

på tvärs mot övriga europeiska länders flyktingpolitik. Förutom att vår svenska flyktingpolitik 

skiljer sig från de flesta andra länders saknar den också förankring hos det svenska folket. 

Våra resurser synes outtömliga men i själva verket står vår hjälpinsats inte i någon som helst 

proportion till vare sig våra ekonomiska resurser eller till övriga västländers insatser (Mot. 

1993/94: Sf621) 

 

Vidare i motionen kan vi läsa:  

 

Våra ekonomiska resurser räcker inte till allt. I ett ekonomiskt läge när räntan på vår 

statsskuld kostar över 180 000 kr per minut -- bara räntan -- har vi helt enkelt inte råd att 

https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/svpol?src=hashtag_click
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fortsätta låna upp miljardbelopp för att tillfredsställa vår generösa livssyn. Någon ska betala 

allt detta. Har vi rätt att ge kommande generationer en så orimlig skuldbörda? Vårt 

ekonomiska läge beror naturligtvis inte så mycket på vår flyktingpolitik -- men många bäckar 

små (Ibid.) 

 

Till skillnad från när Sverigedemokraterna presenterar samma sakfråga - sänkt invandring - så 

använder inte Wachtmeister någon legitimering till sin exkluderande politik mer än att det 

påverkar Sveriges ekonomi. I sista meningen i stycket ovan kan vi dessutom läsa följande; 

Sveriges ekonomiska läge beror naturligtvis inte så mycket på vår flyktingpolitik men ”många 

bäckar små”.  I denna argumentation finns det ingen retorik som kan kopplas till det ramverk 

som Wodak presenterar. Här finns ingen berättelse såsom en tragedi, som stärker 

argumentationen. Det finns heller ingen anknytning till svenska tradition eller seder eller något 

bevis på att invandringen de facto hotar vår säkerhet i landet. NyD sprider inte den rädsla i sin 

argumentation som Sverigedemokraterna gör genom att koppla invandringen till terrorattentat, 

våldtäkt, fallerande av välfärdssystemet och ett splittrat samhälle med utanförskap.  

 

Under 1990-talet spred sig oroligheter runt om i Sverige. Lasermannen hade väckt 

uppmärksamhet och strax skulle även moskébranden sätta skräck i Sveriges befolkning. Under 

sex månader i början av 1990-talet sköts sammanlagt elva personer i Stockholm och Uppsala. 

Det de hade gemensamt var att de var män och hade utländsk bakgrund. (Polismuseet u.å).  

 

Den 15 augusti 1993 anlades en brand på en moské i Trollhättan som skulle komma att bli en 

stor rikskris. Mordbranden fick till en början relativt liten uppmärksamhet i medierna, trots att 

det var den första kända förstörelsen av en moské i fredstid sedan Aqsa-moskén brändes i 

Jerusalem på 1960-talet. Men detta skulle snart förändras. Och det var Ny Demokrati som 

hamnade i mediernas medelpunkt (Aftonbladet det svenska hatet u.å). 

Nu JÄVLAR blir det drag i riksdagen! Det här stället blir ALDRIG som förut! Säger Bert 

Karlsson (Aftonbladet det svenska hatet u.å). 
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(Aftonbladet det svenska hatet u.å). 

Men kan moskébranden och lasermannen ha någon koppling till NyDs fall? Till skillnad från 

terroristangreppet 2017, som riktades mot Sverige - så var Lasermannen och Moskébranden 

inte riktad mot “Den svenska kulturen”. Moskébranden var utförd av svenska män som öppet 

visade sitt hat mot muslimer. Även om NyD hade en öppen hotfull retorik kring invandring, så 

var det ingen sakpolitik som svenska medborgare kunde luta sig mot - i denna kris. NyD fick 

dessutom stor kritik om att ha påverkat mordbranden mot moskén. Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Ingvar Carlsson anklagade NyDs ledare för att indirekt orsakat 

moskébranden i Trollhättan: 

Ian och Bert har ett personligt medansvar för vad som har hänt /.../ Under sommarturnén 

som Ny demokrati har genomfört har partiets företrädare gång på gång spridit 

vandringssägner och rena lögner. När detta görs av politiker kan syftet inte vara annat än att 

piska upp en stämning mot människor från andra länder och kulturer. (Aftonbladet det 

svenska hatet u.å). 
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Folket som motsats till Eliten 

Wodak menar också att Högerpopulistiska partiers taktik för att sprida rädsla kan också mätas 

i hur de framställer att landet är tudelat mellan två kvasi-homogena block: Folket i motsats till 

eliten. Partierna använder då en retorik där de lyfter ett narrativ om hot och svek, där de anklagar 

den så kallade “etableringen” för att medvetet ha försummat folket och istället endast strävat 

efter att nå sina egna intressen och har därmed misslyckats med att skydda folket men också 

ignorerat den uppenbara oron och rädslan som finns bland folket (Wodak 2021) 

 

Det är tydligt att Sverigedemokraterna framställer landet som tudelat mellan två block.  De 

lyfter diskursen att de representerar folket som står i motsats till Eliten. Det finns flera exempel 

på hur Sverigedemokraterna målar upp eliten och EU är ett tydligt exempel på det. 

 

“Riks” är en konservativ nyhetsförmedling som publicerar videos på Youtube (Riks 2021)  Med 

temat om den så kallade “Coronafonden” intervjuar Rebecka Fallenkvist Jimmie Åkesson. 

Rebecka Fallenkvist kommer att förkortas som “R”, och Jimmie Åkesson kommer att förkortas 

som “J”: 

 

R: Varför vill majoriteten av riksdagen villkorslöst belåna den här typen av summa till 

EU? 

 

J: Det låter ju alltid så när man diskuterar EU-frågor i Sverige är att alla svenska partier är 

kritiska, /.../ Men när man väl kommer till kritan så är det så att den svenska regeringen viker 

sig för de påtryckningar som sker i förhandlingar i Bryssel, där de stora länderna bestämmer. 

Det är så enkelt att EU är en politisk union och det är de stora länderna i EU som bestämmer 

vad som ska gälla, och så är det i detta fallet också helt enkelt. 

 

R: Detta kommer sätta skattebetalare i flera generationer framåt, i en enorm skuld, hur 

kan det ens vara rimligt? 
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J: Jag tycker inte att det är rimligt, detta är pengar som vi hade behövt i Sverige. /.../, vi har 

gigantiska behov på område efter område och då är det helt orimligt att vi skickar pengar till 

framförallt misskötta ekonomier i Sydeuropa - till Spanien, till Italien, Grekland och så vidare. 

Det är klart att vi skulle behöva de pengarna här hemma (Riks 2021). 

 

Det är tydligt hur Jimmie Åkesson lyfter fram EU som en korrupt elit där det vanliga folket, i 

detta fall benämns som skattebetalarna, inte får sin vilja igenom utan bortprioriteras till förmån 

för elitens egenintresse. Diskursen som syns här är hur Jimmie Åkesson målar upp en bild av 

att folket behöver stå till svars för hur EU vanskött ekonomin. Vidare så lyfter Jimmie Åkesson 

de stora problem som Sverige har och lyfter samtidigt upp hur orimligt det är att Sverige ska 

hjälpa andra länder. EU blir i detta fall svaret på Sveriges problem med infrastruktur och välfärd 

som Jimmie uttrycker det. Folkets missnöje och misära levnadssätt går att skylla på EU och “de 

stora länderna som får bestämma”.  Diskursen blir att EU används som en slagpåse för alla de 

problem som kan bevittnas i vårt land. Dessutom pågår just nu en pandemi i världen som väcker 

starka känslor hos allmänheten och framförallt besitter världen på en stark rädsla och ovisshet. 

Därför blir retoriken att skylla över all skuld på EU en taktik av Sverigedemokraterna för att 

svara på allmänhetens oro och rädsla, något som återigen går att koppla till Wodaks beskrivning 

av rädslans politik. Men hur ställer sig NyD till EU? Det är viktigt att betona att Sverige inte 

var medlem i EU när NyD satt i riksdagen. Sverige blev medlem i EU 1995, alltså efter att NyD 

åkt ur riksdagen. Det skedde då en folkomröstning i Sverige där majoriteten röstade för att 

Sverige skulle gå med i EU. Huruvida den folkomröstningen skulle sett ut idag är såklart 

omöjligt att med all säkerhet veta, och en sådan opinionsundersökning har jag dessvärre inte 

hittat. Men vad vi vet är att  i folkomröstningen för medlemskap i EU 1994 så röstade  52,3 

procent röstade för ett medlemskap, 46,8 procent röstade emot och 0,9 procent röstade blankt. 

Det var en knapp majoritet som röstade för och en stor del som faktiskt röstade nej. NyD 

däremot var för ett medlemskap i EU (Regionfakta 2011) 
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I NyDs partiprogram från 1991 kan vi läsa: 

Sverige skall omgående söka fullt medlemskap i EG. Vi anser det självklart att Sverige går 

med i Europa och samtidigt omprövar neutralitetspolitiken. Att ställa sig neutral till det som 

händer i omvärlden i dag är lika obefogat som obegripligt. /.../ Sveriges framtid är en del av 

Europas framtid. (Ny Demokratis partiprogram 1991, Svensk Nationell Datatjänst) 

 

I NyD partiprogram kan vi tyda en positiv inställning till EU. Man framställer EU som en viktig 

bidragsfaktor till Sveriges framtida utveckling i rätt riktning. Man lyfter försvaret av 

nationalstaten och menar att vi genom medlemskap i EU ska känna oss mer säkra inom 

nationens gränser. Det är omöjligt för mig att antyda att de som de facto röstade på NyD också 

var emot medlemskap i EU. När då NyD istället var för ett medlemskap så kanske det gjorde 

deras anhängare missnöjda. Är det så, så kan man kanske koppla detta till en bidragande faktor 

till att NyD åkte ur valet 1994. Men återigen, så är det inget jag i nuläget kan bevisa. 

 

I en motion till riksdagen Folkomröstning om invandringspolitiken framlagd av Richard 

Jomshof (SD), kan vi se hur Jomshof inte bara sätter folket i motsats till eliten, utan också hur 

han försöker legitimera exkluderande politik genom att sprida rädsla i sin retorik. I motionen 

kan vi läsa: 

Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Detta oavsett om vi gör en 

jämförelse med våra nordiska grannländer eller med övriga Europa. /.../ Stenkastning och 

bilbränder i våra invandrartäta förorter, men också sexuella övergrepp, överfalls- och 

gruppvåldtäkter är i dag vanligt förekommande. /.../ Dagens massinvandring är på väg att 

slita sönder Sverige, samtidigt som den kan komma att leda till en situation där det svenska 

folket blir en minoritet i sitt eget land. /.../ Därför bör regeringen snarast utlysa en 

folkomröstning där det svenska folket får avgöra om Sveriges invandringspolitik även 

fortsättningsvis ska vara ansvarslös och destruktiv eller om den ska vara ansvarsfull och 

restriktiv i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår (Mot.2018/19:36). 
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Vi läser hur Sverigedemokraterna i sin motion, precis som Wodak poängterar som vanligt 

förekommande, försöker sätta folket i motsats till eliten genom att lyfta fram hur folket inte har 

något att säga till om i det land de lever i. Den högre eliten har bestämt hur det ska vara och det 

har resulterat i att folket lever i rädsla och därmed vittnar om ett söndrigt samhälle där eliten 

och deras “destruktiva och oansvariga” invandringspolitik bär ansvaret. 

 

I en intervju med Jimmie Åkesson är det också påtagligt hur SD målar upp invandrare som “de 

andra” - de som inte passar in i vårt samhälle och som skiljer sig från “oss”.  

 De passar inte in, de har inte anpassat sig. /.../ Man kan inte ställa krav på 

att få leva som man gjorde i sitt tidigare hemland - för då passar man inte 

in i Sverige och då kan man inte heller räkna med att få ett jobb (Expressen 

TV 2018). 

 

5.2 Normaliseringen av högerpopulistiska partier 

Högerpopulistiska partiers retorik, som tidigare motarbetades av “mainstream-parties” har nu 

istället rekonstruerats och används även av dessa partier. Andra partier pratar nu också öppet 

om invandring och multikulturalism som ett hot mot den nationella identiteten och säkerheten. 

Diskursiva normaliseringsförskjutningar sker långsamt och rekontextualiseras över diskreta 

områden inom politik och kultur och är därför svårare att känna igen än det öppna extrema 

(Wodak 2021). 

 

Just nu pågår det en stor förändring i det svenska politiska landskapet gällande hur man hanterar 

frågan om att samarbeta eller inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Tidigare har partierna 

i riksdagen tagit ett stort avstånd från partiet och ofta i sin retorik varit tydliga med att de inte 

tänker ingå samarbete med Sverigedemokraterna. Men nu vänder många partier i frågan. Ett år 

efter att Sverigedemokraterna valts in i riksdagen gick regeringen ihop tillsammans med 

Miljöpartiet om en migrationsuppgörelse som helt gick emot Sverigedemokraternas vilja 

(Regeringen 2011). I denna migrationsuppgörelse menade man b.la. att papperslösa ska få rätt 
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till vård och skola och att Sverige ska värna om asylrätten och underlätta arbetskraftsinvandring 

och rörlighet över gränserna. Något som Moderaterna och övriga regeringspartier ställde sig 

bakom men som Sverigedemokraterna tog stort avstånd till. 

 

I ett uttalande i Svenska Dagbladet (2011) om den nya migrationsuppgörelsen säger 

Moderaternas dåvarande partiledare Fredrik Reinfeldt “Den lägger en långsiktig grund för en 

human rättssäker och ordnad migrationspolitik”  

 

Inför valet 2014 hade Moderaterna fortfarande en öppen inställning till migrationen i Sverige. 

I ett sommartal den 16 augusti 2014 kommer Reinfeldt in på ämnet om människor på flykt i 

världen: 

 

Det vi nu ser kommer att påverka hela Europa och också Sverige. Här vill jag vända mig till 

hela svenska folket, jag vill påminna er om att vi är en nation som har stått upp och har varit 

öppna förr, i tider då människor har utstått svår prövning. Vi har nu människor som flyr i 

antal som liknar det vi hade under Balkankrisen i början av 1990-talet. Nu vädjar jag till 

svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan /.../.  (Moderaterna 2014) 

 

Reinfeldt använder här en retorik om att det svenska folket ska “öppna sina hjärtan” för de 

människor som behöver söka skydd i Sverige.  Att be svenska folket att öppna sina hjärtan är 

ingen retorik som Moderaterna använder sig av idag. På Moderaternas officiella hemsida kan 

vi finna en rubrik som heter “migrationspolitik”. Där kan vi läsa: 

 

En stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste bygga på att Sverige både tar sitt 

delansvar för en värld där många är på flykt och att vi samtidigt klarar av hela ansvaret för 

hur det sedan går i Sverige. Sverige behöver ta emot färre asylsökande. De nuvarande 

integrationsproblemen kommer att kräva en stram, pålitlig och rättssäker migrationspolitik 

under många år framöver. (Moderaterna, u.å.) 

 

Vi ser här ett tydligt exempel på när ett parti som tidigare inte förespråkat åtstramningsåtgärder 

vad gäller invandringen till Sverige, men som nu förespråkar det som Sverigedemokraterna 

lyfte fram redan 2010 men som Moderaterna då tog ett tydligt avstånd ifrån. Moderaternas 

partiledare Ulf Kristersson har tidigare uttalat sig om att Moderaterna inte kommer samarbeta 

med Sverigedemokraterna. I en intervju med Aftonbladet säger Kristersson; 
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 Mina värderingar är inte SD:s, jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka, samregera 

med SD. (Aftonbladet 2018) 

 

 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson svarar Kristersson i samma intervju 

genom att säga: 

 

 

Ulf Kristerssons kommentar om att han vill visa för sina väljare att han gör allt han kan för 

att få så mycket genomslag som möjligt för sin politik, samtidigt som han stänger dörren till 

oss, är väldigt motsägelsefull. Hade han verkligen velat det, så hade han åtminstone satt sig 

ner med mig för att se vad vi kan komma överens om. (Ibid.) 

 

Men cirka två år senare så har Kristersson svängt i frågan om huruvida Moderaterna ska 

förhålla sig till Sverigedemokraterna i valet 2022. I en Intervju med Expressen menar 

Kristersson att det inte finns någon tydlig strategi i “Corona hanteringen” och beskriver utfallet 

som katastrof. När han får frågan om att samarbeta med Sverigedemokraterna så svarar 

Kristersson:  

 

Det är ingenting jag utesluter alls, utan jag tror att vi kommer behöva diskutera budgetfrågor 

med många partier. Ytterst är det alltid regeringen som måste vara säker på att om man 

lägger en budget så får man igenom den.  – Det här onormala i att två partier ska hållas 

utanför alla samtal, det tramset pågick fram till den här krisen. (Expressen 2020) 

 

 

I en intervjuserie med partiledarna inför valet 2018, publicerat av Göteborgs Posten, får Ebba 

Busch Thor frågan “Vad skulle krävas för att du skulle samarbeta med SD på 20 års sikt?” 

Varpå Ebba Busch svarar: 

 

Jag ser inte att den utvecklingen kommer ske så som läget är i SD nu.  
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Men den inställningen vände snabbt. I en intervju med Dagens Industri publicerad 2021 säger 

Ebba Busch Thor: 

 

Jag blir inte Sverigedemokrat för att vi förhandlar om enskilda sakfrågor (Dagens Industri 

2021) 

 

Vidare säger Busch Thor i samma intervju: 

 

Finns goda förutsättningar att göra upp med SD utan att vi brukar våld på våra värderingar 

eller den politik vi tror skulle vara bäst. 

 

Men hur behandlade Moderaterna och Kristdemokraterna NyD under tiden som de satt i 

riksdagen? Carl Bildt skrev på Twitter 2018 om tiden då NyD satt i riksdagen. Han skriver: 

 

Vid regeringsbildningen 1991 hade vi faktiskt en liknande situation som i dag. Men vi bildade 

till slut alliansregering, förhandlade aldrig regeringens politik med Ny demokrati, gjorde 

stora uppgörelser med S och malde ner och tillintetgjorde ND (Bilaga 2). 

 

Det är svårt att studera huruvida Kristdemokraterna förhåller sig till NyD under 

mandatperioden 1991–1994, partierna ingick inget samarbete och NyD släpptes inte heller in 

till samregering med den borgerliga regeringen under tiden de satt i riksdagen. Men inför valet 

2018 hände något, Kristdemokraternas partiledare Busch Thor anställer NyDs förra ledare Bert 

Karlsson för att rädda Kristdemokraterna ur den kris de befann sig i, med siffror under 

riksdagsspärren i opinionsundersökningar (Valmyndigheten). Socialdemokraten Magdalena 

Andersson uttrycker sig skeptiskt till Kristdemokraternas val att anställa Karlsson, och menar 

att det är ett “desperat” drag. Karlsson svarar på Anderssons kritik och säger:  

 

 De är livrädda. De vet att jag representerar folket – Magdalena ska få en match. 

(Expressen 2018)  

 

5.3 Den karismatiska ledaren 
 

Huruvida Jimmie Åkesson kan upplevas vara en karismatiska ledare går att mäta i hur han 

bland annat uttrycker sig om att vara folkets röst och hur han på olika vis upplevs ha en stark 
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personlig närvaro. Åkesson har i flera olika situationer uttryckt sig med formuleringar som ”ute 

i verkligheten, bland vanligt folk” (Sverigesradio 2016), ”vanligt hederligt folk” 

(Sverigedemokraterna 2015), och ”riktiga människor av kött och blod” (ibid.). Detta kan tolkas 

som ett exempel på hur Jimmie pratar med folket istället för till folket genom att indikera att 

det är ute i verkligheten, bland det vanliga folket som politiker ska lyssna. 

 

Att vara personlig och visa sig vara en “jordnära” helt vanlig människa, är enligt Wodak också 

en viktig del i hur högerpopulistiska ledare når framgång. Därför blir det också viktigt för dessa 

ledare att på olika vis bevisa att man är en “helt vanlig människa”. På Sverigedemokraternas 

hemsida kan vi finns en rubrik som heter “Jimmie Åkesson”, där kan vi läsa: 

 

Jimmie Åkesson är 41 år gammal och bosatt vid kuststaden Sölvesborg i Blekinge. De få 

stunder som jobbet inte kräver hans uppmärksamhet försöker Jimmie ägna så mycket tid som 

möjligt åt att umgås med familjen. Jimmie spelar gärna golf och har även ett stort intresse 

för fotboll. Favoritlaget är Mjällby AIF. (Sverigedemokraterna u.å) 

 

Att politiker på olika vis försöker bevisa för allmänheten att de egentligen, i grund och botten, 

är vanliga människor - är inget unikt i sig. Men att det blir en del av partiets och därmed 

ledarens strategi för att nå ut till “det vanliga folket” kan antas vara en del av högerpopulistiska 

partiers framgångskriterier. Det verkar vara viktigt att förmedla att Jimmie de facto inte tillhör 

t.ex.  Stockholm, som många andra politiker i Sveriges riksdag faktiskt gör, han är bosatt i 

Sölvesborg, i Blekinge, och håller dessutom på det närliggande laget Mjällby IF. 

 

Något som är personligt hos en människa är dennes uppväxt (Wodak 2021). Att dela med sig 

av sin uppväxt kan för många människor som tar del av denna berättelse, väcka en form av 

“igenkänning”. Jimmie Åkesson har i en intervju med SVT berättat om sin barndom.  

 

Jimmie Åkesson säger att han var blyg när han flyttade till Sölvesborg. Han var ”ganska 

isolerad” som litet barn och hade inte så många vänner och grannar innan flytten. Där blev 

det stor skillnad för Åkesson som inte hade några erfarenheter av att umgås i större grupper. 

(Sveriges Television 2014) 

 

Vidare i intervjun berättar Jimmie om sin egen personliga rädsla han fick vara med om som 

barn:  
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Där vi lekte blev det ju olika grupperingar. Med barn från andra länder som inte sällan höll 

ihop mot oss, det blev ibland rent fysiska konflikter. /.../ jag sprang hem till mamma mest och 

ville inte vara med om det. Men man såg ju att det fanns konflikter, motsättningar av olika 

slag. Vid nåt tillfälle vet jag att man hotade med kniv till exempel. Då blir man väldigt rädd. 

Men jag tog inte striden utan sprang hem.  

 

Jimmie målar upp en bild av ett barn som var rädd för något, rädsla är något som många kan 

känna igen sig i. Han poängterar att han sprang hem till mamma, då han inte ville vara med om 

det som han fick uppleva. Inte bara målar han upp en bild om sig själv som en människa vars 

uppväxt man kan känna igen sig i, han förmedlar även en bild av att barn från andra länder 

hotade hans trygghet.  

 

Om vi skulle kategorisera Jimmie som en “del av folket”, en “vanlig människa” och en 

karismatisk ledare som talar med folket, och inte till dem. Hur kan då Ny Demokratis ledare 

Ian Wachtmeister och Bert Karlsson upplevas? 

 

Till skillnad från Åkesson, var Wachtmeister en adelsman, son till greve Shering Wachtmeister 

och Adrienne De Geer. Han tog studentexamen vid Lundsberg, sedan gick han på KTH och 

blev bergsingenjör. Han var sedan VD för Gränges Aluminium 1978–1983. (Svenska 

Dagbladet 2017) 

 

Men även adelsmannen Wachtmeister ville representera folket och se till att de skulle bli hörda. 

I en motion framlagd till riksdagen betonar Wachtmeister vikten av att folket ska få komma till 

tals. I motionen, framlagd 1991, kan vi läsa: 

 

Myndigförklara svenska folket, låt dem komma till tals oftare! /.../ Den representativa 

demokratin behöver inte stå ivägen för folkets direkta vilja, när viktiga avgöranden träffas i 

en levande demokrati.  (Mot:1991/92:36) 

 

Visst använder Wachtmeister en retorik om att han representerar “folket”. Men hur upplevdes 

han egentligen tillhöra “det vanliga folket?”. Wachtmeister var en adelsman, något som man 

kan koppla till något av en “högre elit” av samhället. Det blir tydligt att Åkesson och 

Wachtmeister inte begrundas tillhöra samma kategori av ledare. När jag har studerat huruvida 
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Ny Demokrati presenterats vid tiden de var aktiva så har jag fått en bild av att man i allmänheten 

inte tagit partiet på allvar. Ett exempel på detta är hur författaren Jaan Ungerson framställer 

partiet och dess ledare i sin bok Gummiankan (1992). Han liknar där partiet och dess ledare 

med gummiankor. Ian Wachtmeister gav ut en bok om politik som han kallade för Ankdammen 

(1990) där han liknade de svenska politikerna vid simmade ankor i en liten damm. En i och för 

sig larvig jämförelse menar Ungerson. Ungerson menar att man isåfall kan likna Wachtmeisters 

åsikter som en gummianka. Ungerson analyserar det politiska innehållet i Ny Demokrati och 

tar även upp de metoder som Wachtmeister och Karlsson använder för att vinna anhängare. I 

ett kapitel i boken så skriver Ungerson: 

 

I de politiska teaterstycken som spelas upp med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson i 

huvudrollerna, såväl i riksdagen som på de politiska turnérevyerna, har sanningen oftast 

satts på undantag. De tillgriper gamla vandringshistorier, skrönor, fria fantasier och rent 

strunt, som blandas med flyktinghat, tillyxade siffror, lösryckta förklaringar och glada löften. 

Perukerna, de färgglada slipsarna, jättekondomerna, musiksnuttarna, ordflödet och 

rekvisitan - de staplade ölbackarna - utnyttjas förföriskt och döljer cynismen. Det 

populistiska budskapet trummas fram skickligt och får publiken att applådera (Ungerson 

1992) 

 

 

 

5.4 Slutdiskussion 
 

När jag nu har studerat Sverigedemokraterna och Ny Demokratis partiprogram, framlagda 

motioner samt uttalanden i media, blir det framförallt tydligt för mig vilka diskurser och 

strategier som gett Sverigedemokraterna det stöd de har i svensk politik idag. Vi bevittnar idag 

om en påtaglig normalisering av högerpopulism i världen och den visar sig vara mer aktuell än 

någonsin i Sverige, just nu.  

 

Vad vi kan se är att Sverigedemokraterna lyckats få ökat väljarstöd för varje val som gått. Tittar 

vi på huruvida resterande partier i riksdagen, s.k. “Mainstream-parties” förhållit sig till 

Sverigedemokraterna så kan det vara svårt att peka på att detta är den bidragande faktorn till 

partiets framgång. Jag skulle vilja påstå att normaliseringen av högerpopulism i Sverige aldrig 

tidigare varit så påtaglig som den är just nu. Valet 2022 blir intressant att följa ur just den 
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aspekten. Kommer Sverigedemokraterna fortsätta att vinna väljarstöd, eller kommer fler och 

fler väljare, som de resterande “mainstream-parties” möjligen förlorat till SD, komma tillbaka 

och undvika att rösta på Sverigedemokraterna? Det är inget som jag har något svar på, det kan 

endast tiden utvisa. Vad jag däremot kan utläsa, efter att ha studerat normaliseringen av 

Sverigedemokraterna, är att det sker en markant förändring i hur partier idag pratar om 

Sverigedemokraterna jämfört med tidigare. Det är också en stor förändring i hur partier pratar 

om invandring och multikulturalism nu - jämfört med tidigare. Wodaks teori är därför väldigt 

aktuell och har en stark poäng i att vi i det moderna samhället vittnar om en skrämmande 

normaliseringsprocess av högerpopulistiska partier. Det är också tydligt att det idag sker en 

bred och återkommande diskussion kring eventuella samarbeten med SD och desto mindre 

diskussioner och normalisering av deras skandaler eller historia. 

 

Trots att Sverigedemokraterna och Ny Demokratis sakpolitik är snarlika med varandra och att 

de bägge partierna funnit sin fråga om minskad invandring och ökad säkerhet inom nationen, 

så ser jag också oerhört stora skillnaderna partierna mellan. Det är tydligt att utfallet för de 

bägge partierna har påverkats beroende på hur de har förhållit sig till de framgångsfaktorer som 

jag lyft i min uppsats. Men det finns självklart säkerligen fler avgörande aspekter att titta på 

när man ska svara på frågan hur man kan förklara SD:s framgång och NyD misslyckande. Det 

finns en del saker som tenderat att spela rätt i händerna på NyD när de ställde upp i valet 1991. 

Bildandet av partiet ägde rum mitt under den rådande valrörelsen och detta innebar att man 

direkt kunde ta del av det massmediala fokus på den aktuella valrörelsen som redan var i full 

gång. Partiet utnyttjade detta och serverade massmedier med nyheter och rubrikvänliga 

uttalanden. Detta kan ha varit en faktor till den extremt snabba framgången som NyD nådde i 

valet 1991. Partiet lyckades fånga upp mycket av det missnöje som fanns i Sverige under början 

av 1990-talet i form av b.la. den ekonomiska situationen i samhället som fanns just då. Partiet 

grundades nämligen under en kaosartad tid, dels så rådde det lågkonjunktur i landet och därmed 

var arbetslösheten väldigt hög. Det var även väldigt oroligt runt om i världen och detta gav med 

sig att fler och fler människor på flykt sökte sig till Sverige. Partiets grundande och framgång 

var till stor del ett verk av Wachtmeister och Karlsson, och partiets framväxt var unikt för sitt 

slag. NyD var nämligen det första partiet i Sverige under efterkrigstiden som lyckades komma 

in i riksdagen med ett främlingsfientligt budskap. Inför valet 1994 skedde en hårdare 

granskning av partiet från massmedier samt en massiv kritik av partiet från övriga 

riksdagspartier. Något som pekar till Wodaks teori om hur normaliseringen och därmed 

acceptansen av högerpopulistiska partier från övriga spelar en stor roll för partiets överlevnad. 
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Det går dock inte att undgå vetskapen om att partiets tid i riksdagen påverkat debatten kring 

invandring och ett flertal åtstramningsåtgärder ägde rum mellan åren 1991–1994 (Tamas 

2005). Orsakerna till att partiet föll verkar vara många, men vad jag vet, efter att analyserat 

NyD i denna uppsats, är att de till skillnad från Sverigedemokraterna och flera andra 

högerpopulistiska partier i världen, inte använt den taktik och retorik - för att kunna legitimera 

sin exkluderande politik - som verkar vara avgörande och viktig för partiernas överlevnad, de 

har inte heller blivit accepterade av andra partier på samma sätt som Sverigedemokraternas 

politik normaliseras idag.  

 

Man kan alltså komprimera det hela: 

- Normaliseringen av högerpopulistiska partier sker i större utsträckning idag, än när 

NyD var aktiva. 

- Rädslans politik (terror, krig och oroligheter) har en avgörande roll för hur 

högerpopulistiska partier vinner gehör. 

- Samhället har ändrats radikalt sen tiden då NyD var aktiva, till idag när SD är aktiva - 

vilket också har en stor betydelse för partiernas utfall.  
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