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ABSTRAKT

Författare: Hanna Svahn

Titel: Högerradikal eller bara höger? - En studie om Sverigedemokraterna

Kandidatuppsats: Statsvetenskap C, 15 hp

Handledare: Niklas Bolin

Problem: Högerradikala politiska partier kommer alltmer  i Norden, så även i Sverige där 
Sverigedemokraterna nu är Sveriges tredje största parti. I en öppen demokrati är det viktigt att 
undersöka och granska politiska aktörer och vad de står för. Det har varit många diskussioner om 
huruvida Sverigedemokraterna kan anses vara högerradikala eller inte och det är i från denna debatt 
som uppsatsen har inspirerats av. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att diskutera om det svenska politiska partiet Sverigedemokraterna kan 
anses vara ett högerradikalt parti eller inte.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Teorin i 
uppsatsen besår av Cas Muddes teorier om högerradikala partier och en modell med sju drag som 
kännetecknar ett högerradikalt politiskt parti. Empirin kommer att bestå av Sverigedemokraternas 
Valmanifest för valet 2014, Sverigedemokraternas Pincipprogram från 2011 samt övriga dokument 
som finns tillgängliga på partiets hemsida.

Resultat: Resultatet i studien tyder på att Sverigedemokraterna stämmer in på de kännetecken som 
anges för högerradikala politiska partier. Sammanfattningsvis pekar analysen och resultatet på att 
det finns tydliga tendenser som visar på att Sverigedemokraterna är ett högerradikalt politiskt parti.

Nyckelord:  högerradikalism – högerradikala partier – Sverigedemokraterna – Cas Mudde 
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1.  Inledning 

I denna inledande del presenteras uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning.  

Därefter beskrivs definitioner på begrepp, teorianknytning, information om Sverigedemokraterna  

och tidigare forskning.

   

1.1  Problemformulering

Ämnet  i  denna  C-uppsats  i  statsvetenskap är   högerradikala  politiska  partier.  En  inte  sällan 

omdebatterad fråga är huruvida Sverigedemokraterna kan anses vara ett högerradikalt parti1 2. Det 

är från denna högst aktuella debatt uppsatsen hittat sin inspiration ifrån och kommer att handla om. 

En koppling som ofta görs bland högerradikala partier är migration och invandrare. Sverige är idag 

ett multikulturellt land med en stor mängd utlandsfödda medborgare i jämförelse med övriga länder 

i både Norden och i Europa. Att ett högerradikalt parti,  och därmed främlingsfientligt i mångas 

ögon, i de senaste riksdagsvalet 2014 tagit sig in i riksdagen och blivit tredje största parti ses som av 

både vissa partier såsom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och av en stor del i allmänheten 

som ett stort problem i sig. Högerradikalism ses av många som ett hot mot det öppna samhället då 

de  anses  kränka  de  mänskliga  rättigheterna  och  utgör  ett  problem  på  flera  sätt  i  de  idag 

mångkulturella Sverige. Att högerradikala partier får ett ökat stöd i valsammanhang är en trend som 

finns  i  hela  Europa,  inte  minst  i  Norden,  där  högerinriktade  partier  sitter  regeringen i   Norge, 

Finland och Danmark3. I Sverige har hitintills inte Sverigedemokraterna fått lika mycket makt som i 

grannländerna,  detta eftersom de övriga partierna inte vill  samarbete med Sverigedemokraterna, 

speciellt inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringen4.

Det finns många orsaker till att studera politiska partier, ett av dessa är att det är viktigt att granska 

och undersöka alla politiska aktörer då Sverige är en öppen och fri demokrati. För väljarna är det 

viktigt att veta så mycket som möjligt om det partiet man väljer att lägga sin röst på. Att studera  

1  http://www.svd.se/sd-kan-inte-betecknas-som-nyfascistiskt

2  http://www.dn.se/debatt/mer-samarbete-och-mindre-blockpolitik-ar-nodvandigt/

3  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article12898769.ab

4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5964996  

5

http://www.svd.se/sd-kan-inte-betecknas-som-nyfascistiskt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5964996
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article12898769.ab
http://www.dn.se/debatt/mer-samarbete-och-mindre-blockpolitik-ar-nodvandigt/


högerradikala politiska partier kan anses vara av särskilt betydelse då det gör livet problematiskt för 

medborgare. Dels för det högerradikala partiets medlemmar som beskylls för att vara ”rasister” och 

dels för de medborgare som känner sig träffade av partiets åsikter och blir diskriminerade på grund 

av exempelvis deras ursprung. Det valda ämnet för uppsatsen är statsvetenskapligt relevant då det 

berör politiska partier, ideologier, styre och samhället. Ämnet är tidsaktuellt och fenomenet som 

undersöks kan ses såväl som i Sverige som i de flesta andra länder.

1.2  Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  diskutera  huruvida  Sverigedemokraterna  kan  anses  vara  ett 

högerradikalt  politiskt  parti  eller  inte.  Detta  ska  genomföras  med  hjälp  av  empiriskt  insamlat 

material  om  Sverigedemokraterna  och  med  stöd  av  Cas  Muddes  teori,  där  bland  annat  sju 

kännetecken  ingår som klassificerar ett högerradikalt politiskt parti.

1.3  Frågeställning

• Kan Sverigedemokraterna  anses  vara  ett  högerradikalt  politiskt  parti  enligt  Cas  Muddes 

klassifikation av högerradikala politiska partier?

1.4  Definitioner

Det finns ett flertal liknande begrepp om högerradikala politiska partier som i vissa fall används 

synonymt  även  om betydelsen  på  dessa  kan  variera.  I  denna  uppsats  har  jag  valt  att  använda 

begreppet  högerradikala  politiska  partier.  Enligt  en  artikel  av  Mudde  (2010)  innebär  den 

högerradikala ideologin främst tre olika kännetecken: Nativism; ”en ideologi enligt vilken stater  

uteslutande ska befolkas av medlemmar av den egna befolkningsgruppen ("nationen") och element  

av  annat  ursprung(personer  och  idéer)  utgör  ett  hot  mot  den  homogena  nationalstaten”5. 

5 Mudde 2010:4
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Auktoritarism; ”tron på ett strikt organiserat samhälle där auktoritetskränkningar straffas hårt”6 . 

Populism;  ”en  tunn  ideologi  som  bygger  på  föreställningen  att  samhället  är  uppdelat  i  två  

homogena och antagonistiska grupper, "det rena folket" mot "den korrupta eliten", och som gör  

gällande att politiken borde vara ett uttryck för la volonté générale, det vill säga allmänviljan”7.

Det  politiska  partiet  Sverigedemokraterna  omnämns  ett  flertal  gånger  i  uppsatsen.  Andra 

benämningar på Sverigedemokraterna som förekommer i uppsatsen är; partiet, det politiska partiet 

och förkortningen SD.

1.5  Teorianknytning

Enligt författarna Teorell och Svensson är en teori en samling av hypoteser som är kausala eller 

beskrivande. Teorianknytning eller med ett annat ord teorikoppling är en viktig del i arbetet med 

uppsatsen där tanken är att jämföra materialet som man själv samlat ihop med en tidigare erkänd 

teori för att skapa och få till en mer generell diskussion8. Som teorikoppling i den här uppsatsen 

kommer en teori skapad av Cas Mudde att användas. Teorin i sig berör framförallt om hur man kan 

klassificera högerradikala  partier  och  består  av bland annat  sju  kännetecken som karakteriserar 

högerradikalism  hos  politiska  partier.  Dessa  är  nationalism,  exclusionism,  xenofobi,  en  stark 

statsmakt, välfärdsschauvnism, traditionell etik och revisionism9. Teorin kommer att användas för 

att se huruvida Sverigedemokraterna kan anses klassificeras som ett högerradikalt parti eller inte. 

Detta  kommer  att  ske  genom att  jämföra  den  empiriska  insamlade  materialet  med  teorins  sju 

kännetecken för att tydliggöra och förenkla besvarande av frågeställningen. Teorin som har valts är 

bland annat presenterad i Cas Muddes bok ”The ideology of the extreme right”. Boken är utgiven år 

2000 vilket kan anses vara länge sedan när det kommer till forskning. Mudde har även gett ut andra  

böcker och artiklar efter denna bok i samma ämne, detta till trots väljer jag att använda tidigare 

nämnda bok då den känns relevant för uppsatsens syfte och tydlig med de sju kännetecknen. 

6 Mudde 2010:5

7 Mudde 2010:5

8  Teorell och Svensson 2007:44

9 Mudde 2000
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1.6  Bakgrund 

I detta stycke presenteras information om partiet som undersöks i uppsatsen. Sverigedemokraterna 

är  ett  politiskt  parti   i  Sverige  som  bildades  år  1988.  Partiet  beskriver  sig  själva  som  ”ett  

socialkonservativt parti med  nationalistisk grundsyn”10.  Partiet kom in i riksdagen år 2010 och i 

senaste riksdagsvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 12,86 % av rösterna, det vill säga 801.178 

röster, vilket gör SD till Sveriges tredje största parti11. Partiet har cirka 17 500 medlemmar och är 

det näst största partiet i 106 kommuner i Sverige12. De kallar sig själva även ”Sveriges enda riktiga  

oppositionsparti  och deras tre  viktigaste  profilfrågor är invandring,  brottslighet och äldrevård13.  

Partiet  menar  även att  det  varken är  ett  höger  ett  eller  vänster  parti,  detta  eftersom de  har  en 

pragmatisk filosofi och själva situationen och omställningen avgör deras åsikter  och därmed inte i 

vilket block de tillhör. Sverigedemokraterna menar även att det är både vänster och höger då de 

”tror  på  ett  starkt  välfärdssamhälle  samtidigt  som  vi  inspirerats  av  traditionella  konservativa  

idéer”14. Sverigedemokraternas partiledare sedan år 2005 heter Jimmie Åkesson. Han har varit med 

i Sverigedemokraterna länge och har suttit i kommunfullmäktige i Sölvesborg sedan 199815 

1.7  Tidigare forskning

Ann-Cathrine Jungar och Anders Ravik Jupskås (2014) har skrivet en artikel som heter  Populist  

radical right parties in the Nordic region: A new and distinct party family?16 Forskarna menar att 

det har skett en förändring av de nordiska partisystemen som tidigare karakteriserades av stabila 

femparti- system.  Inte bara har partier med miljö och religiöst perspektiv tillkommit det senaste 

decennierna, utan det har även högerradikala partier gjort. Författarna till artiklarna diskuterar hur 

10 Sverigedemokraternas Principprogram 2011: 3

11  https://sverigedemokraterna.se/vart-parti/

12 http://sverigedemokraterna.se/  

13 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/  

14 http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/  

15  https://sverigedemokraterna.se/jimmie/

16 Jungar och Ravik Jupskås 2014
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dessa nya politiska partier i Norden kan antas tillhöra en gemensam partifamilj och hur den ser ut i  

så fall och vilka följder detta ger. Som material i studien har undersökningar, intervjuer, statistik, 

partimanifesten och expertuttalanden används. Resultatet visar på att det finns både likheter och 

skillnader  mellan  de  undersökta  partierna  och att  Norges  Fremskrittsparitiet  skiljer  sig  mest  åt  

medan den finska motsvarigheten Truefinns kan ses som ett högerradikalt parti. Sveridemokraterna, 

Mudde med flera teoretiker används i artikeln, författarna menar dock att den litteraturen och teorin 

som finns tillgänglig om klassifikationen idag om högerradikala politiska partier behöver utvecklas 

för att bli optimal.

En svensk studie från Göteborgs Universitet,  skriven av Jan Rowny (2012) tar bland annat upp 

frågan var på vänster-höger-skalan högerradikala-partier- egentligen ska placeras. Anledningen till 

att  de  uppfattas  vara  höginriktade  är,  enligt  Rowny,  att  de  är  nationalistiska,  auktoritativa, 

antikosmopolitiska  och  framförallt  mot  invandring  men  deras  ekonomiska  politik  är 

anmärkningsvärt inte vad som kan anses som högerinriktad då de bland annat förespråkar en högre 

skatt  och  ökad  välfärd  oavsett  klasstillhörighet.  För  övrigt  tolkar  jag  artikelns  syfte  att  dessa 

högerradikala partier ser en vinning med att ”förvirra” med sin position på vänster-höger-skalan för 

att på så sätt tilltala och få flera röster17.

En nederländsk studie skriven av Jessica Ter Jel (2004) talar om retoriken som extrem-höger-partier 

använde sig av med hjälp av en fallstudie av det italienska högerradikala partiet Alleanza Nazionale. 

Författaren till artikeln analyserar tal som hålls av det högerradikala partiet och kommer till den 

slutsatsen att bland annat att talaren binder ihop invandringspolitik och problematik med den socio-

ekonomiska problematiken i syfte att propagera och föra fram sin nationalistiska ideologi. Partiet 

som undersöks uppvisar drag på att vara ett högerradikalt parti men samtidigt finns det annat som 

säger motsäger detta något som vittnar om svårigheten att klassificera högerradikala partier18. 

En studie från Australien, skriven av Ami Pedahzur och Arie Perliger (2010) har studerat begreppet 

”party families” och har i sin empiriska del undersökt högerradikala partier i Israel. De anser att 

begreppet som det har använts är lite väl brett och deras syfte är bland annat att ge uppmärksamhet 

och en ny infallsvinkel  till  begreppet och undersöka om det verkligen finns.  I  den kvantitativa 

studien använder de sig av bland annat Muddes klassificering för att beskriva den högerradikala 

partifamiljen;  nationalism, exclusionism, xenofobi, en stark stat, traditionell etik och revisionism. 

17 Rowny 2012 

18 Jesssica Ter Val 2004 
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Deras  slutsatser  är  bland  annat  att  konceptet  ”party families”  gäller  i  allra  högst  grad  när  det 

kommer till högerradikala partier19. 

2.  Teori

I  denna  uppsats  kommer  en  teori  av   Cas  Mudde  att  användas  i  syfte  att  kunna jämföra  det  

empiriska materialet för att kunna analysera om Sverigedemokraterna kan klassificeras som ett  

högerradikalt politiskt parti.

2.1  Cas Muddes teorier om högerradikala partier

Cas Mudde (2000) är en nederländsk statsvetare verksam vid universitet i Leiden och har forskat 

mycket om högerradikala partier, bland annat har han skrivit  The ideology of the Extreme right. I 

boken skriver han om begreppet partifamilj (party family) som en klassifikation där politiska partier 

i  olika länder  kopplas samman med bakgrund av sin ideologi.  Denna teori  innehåller nio olika 

partifamiljer där ”right wing extreme parties” är en och de delas in utöver sin ideologi bland annat 

för sitt namn samt hur väljarna positionerar och uppfattar partiet, teorin har dock fått utstå kritik på 

grund av bland annat att den är så bred och svår att tillämpa i praktiken20. För att veta vilka politiska 

partier som tillhör den högerradikala partifamiljen förutsätter det att det finns en allmängiltig och 

exakt definition på vad begreppet ”högerradikal” egentligen är. Definitionen av ordet är viktigt i 

många aspekter, något som Mudde har skrivit en artikel om The war of words defining the extreme 

right party family (1996). Definitionerna som finns idag är varierande bland annat på grund av att 

begreppet används både i ett vetenskapligt syfte och i ett politiskt syfte. En typ av definition som 

finns att läsa är: ”Several authors define right-wing extremism as a sort of anti-thesis against their  

19 Pedahzur och Perliger 2010

20 Mudde 2000:1-3
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own beliefs and/or as (closely) linked to their ”democratic” political opponent”21 . Med svårigheten 

att definiera vad radikalhögern är blir det även svårt att klassificera politiska partier som tillhör 

denna parti familj. 

2.2  Kännetecken för högerradikala partier

Trots oklarheter kring definitionen av högerradikala politiska partier finns det en klassifikation som 

Cas Mudde har sammanställt med  sju olika drag som kännetecknar ett högerradikalt parti och dessa 

är följande:

• Nationalism

• Exclusionism

• Xenofobi 

• En stark statsmakt

• Välfärdschauvnism

• Traditionell etik

• Revisionism22

2.2.1  Nationalism

Det  första  och  ofta  det  mest  tydliga  kännetecknet  för  högerradikala  partier  är  nationalism. 

Nationalismen är  en grundförutsättning för  att  kallas  högerradikala  parti.  Nationalism betyder  i 

detta fallet att det de högerradikala politiska partierna kan ses som nationalistiska partier där den 

egna  nationen  och  vad  som är  bäst  för  enbart  denna  står  i  fokus.  Samma  sak  gällande  dess 

befolkning, att partiet föredrar en homogen befolkning med  den ursprungliga egna befolkningen 

som den sanna, enda och prioriterade befolkningen att bo i den egna nationen.  Vissa undantag finns 

dock och kan ses exempelvis där invandrare väljer att engagera sig i högerradikala partier i ett annat 

land än sitt ursprungliga och blir accepterade och likvärdigt behandlade som den egna befolkningen. 

21 Mudde 2000: 10

22 Mudde 2000:170
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Namnet på partiet brukar ofta även ge nationalistiska signalerar och innehålla det egna nationens 

namn.  Nationalismen  brukar  även  innebära  att  det  högerradikala  politiska  partiet  föredrar  att 

makten innehas av den egna nationen där befolkningen har mycket att säga till om istället för än hos 

internationella samarbeten som exempelvis Europeiska unionen23.

2.2.2  Exclusionism

Exclusionism innebär att det förekommer uteslutning av vissa grupper av människor på grund av att 

dessa ogillas av det högerradikala partiet och att partiet ofta kan uppfattas vara mer eller mindre 

emot multikultur, det vill säga ett samhälle med många olika kulturer. Det förekommer dock, som i 

likhet  med  de  andra  kännetecken,  skillnader  mellan  hur  uteslutningen  ser  ut  bland  de  olika 

högerradikala partierna. Exempelvis när det kommer till ursprung, om uteslutningen gäller enbart 

om grupper i den egna nationen eller inom Europa. De högerradiala partierna använder ett starkt ”vi 

och dom” tänkande både i politiken och i deras retorik med syftet att både skapa gemenskap och 

skapa en gemensam fiende som måste hanteras på något vis.  Etnopluralism och rasism är andra 

liknande begrepp som handlar om uteslutning och diskriminering även om de,  speciellt  rasism, 

oftast  inte är något som nämns i  partiprogram eller  åsiktsdokument.  Inte heller  användandet av 

ordet ”raser” hörs längre i deras vokabulär utan partierna talar snarare om ”kulturer”24.

2.2.3  Xenofobi

Xenofobi innebär främlingsfientlighet och rädsla eller motvilja mot människor eller grupper från 

andra länder, samhällen, kulturer och religioner. Xenofobi är, enligt Mudde, ett drag som kan ses 

hos i princip alla högerradikala partier. Allt som kan anses vara främmande och annorlunda emot 

den egna normen och det individen är van vid  kan i detta fall vara negativt och hotfullt och något  

som bör bekämpas. I det stora hela kan det upplevas som att hela världen är ett potentiellt hot och 

det är bäst att hålla sig på sina egna plats med sin egna befolkning med enbart sådant man är van 

vid. I detta främmande fack hamnar även andra grupper som inte grundas på etniska skäl men som 

23 Mudde 2010: 170-71

24 Mudde 171-172
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utmärker sig från normen på andra vis enligt högerradikala partier och kan i politiken visa sig som 

att partier motsätter sig rättigheter för gruppen, som exempelvis att förbjuda äktenskap av samma 

kön. Denna xenofobi kan ses främst genom rädsla och ovilja för en multikultur, där oron finns att 

den främmande delen ska ta över. Inte sällan är objektet islam där hotet är att islam ska ta över hela  

världen  inklusive  det  egna  samhället  vilket  skulle  då  innebära  negativa  följder  för  det  egna 

samhället. Denna hotbild skylls främst på invandrarna som man  upplever inte vill integrera sig till 

det nya samhället.  Regering, riksdag och ”etablissemanget” beskylls även de, som släpper in så 

många invandrare in i landet och bygger moskéer. De högerradikala partierna ser ofta migration 

som ett stort samhälleligt problem som måste minskas. De höger extrema partiet vill i sin retorik 

gärna ge negativa bilder av invandrare och sprida en rädsla för att försöka påverka väljare och på så 

vis få gehör för sin åsikter och få fler röster. Exempel på rykten som sprids kan vara att invandrare  

begår väldigt mycket brott och att invandrarna tar den egna befolkningens jobb samt att de lever på 

skattebetalarnas pengar (Mudde 2010: 172-173). 

2.2.4  En stark statsmakt

Ett annat kännetecken för de högerradikala partierna är idealet med den starka staten. Partierna ser 

en stark och självständig stat som en förutsättning för ett modernt samhälle. I staten och samhället 

ska  det  vara  ordning  och  reda,  vilket  är  något  som  medborgare  behöver  för  att  kunna  leva 

tillsammans i ett civiliserat samhälle. Detta inbegriper även en stark och välfungerande rättsväsende 

med långa straff för brott samt en stor poliskår för att upprätthålla ordning och disciplin. Mudde 

menar att de högerradikala partierna vill detta bland annat för att det ska kunna hållas extra uppsikt 

över invandrare och så kallade anti-facister på vänster sidan.  Försvaret tycks dock inte vara en 

alltför prioriterad fråga hos de högerradikala partierna, vilket de inte vill lägga några större resurser 

på25.

2.2.5  Välfärdschauvinism

Välfärdschauvinism är en politisk argumentationsstrategi och en socio-ekonomisk policy som ofta 

25 Mudde 2010:173-174
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kan ses användas av höger extrema partier där samhällets resurser ska begränsas till vissa grupper 

på  bekostnad  av  andra  grupper.  Det  innebär  att  befolkningen  ska  indelas  i  olika  grupper  med 

varierande rang och att samhällets resurser ska fördelas efter ett visst schema där vissa grupper, 

exempelvis den ursprungliga befolkningen, får bättre villkor och förmåner ( som exempelvis lägre 

skatt, mer bidrag, arbets- och utbildningsplatser) än en annan grupp, exempelvis invandrare som 

inte förtjänar det samma sätt på grund av att de inte varit i landet lika länge och bidragit lika länge. 

Dessa tankar gäller inte bara inom nationens gränser utan kan vissa sig internationellt som att landet 

inte vill ha konkurrens och vill skydda sina egna intressen. De högerradikala partierna vill hellre 

prioritera och förbättra sitt egna land snarare än att delta samarbeten som gynnar andra nationer26.

2.2.6  Traditionell etik

En  annan  vanlig  likhet  mellan  högerradikala  partier  är  att  de  ofta  har  traditionella  ideal  och 

värderingar där moralen står i fokus. I denna bild är familj och i synnerhet kärnfamilj något som bör 

eftersträvas och ett viktigt ideal där mamma, pappa och barn är det föredragna medan hot mot dessa 

bör motarbetas såsom abort, regnbågsfamiljer och skilsmässa. Partierna tycks även ha en traditionell 

bild av könsrollerna där mannan arbetar och bestämmer och kvinnan tar hand om barn och hushåll. 

Att värna om de äldre (då från den ursprungliga befolkningen) brukar också vara vanliga inslag i de 

högerradikala partiernas valprogram 27.

2.2.7  Revisionism

Det sista av de sju kännetecknen för högerradikala partier enligt Mudde  handlar om revisionism det 

vill säga förminskande av betydelsen och omfattningen av historiska händelser som exempelvis 

andra världskriget och i synnerhet Förintelsen. Att partiet ser historien olika för att gynna sig själva. 

Dessa attityder kan i vissa fall vara svåra att upptäcka. Hos vissa partier kan detta istället ses som en 

protest mot anti-nationella tankar (Mudde 2010:175-176 ). 

26 Mudde 2010: 174:175

27 Mudde 2010: 175
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3.  Metod

I denna del presenteras uppsatsens val av metod och material samt en diskussion kring validitet och  

reliabilitet. 

3.1  Val av metod

Denna uppsats är  en kvalitativ studie där studiens metod syftar till  att  försöka förstå meningen 

utifrån  individens  eget  perspektiv  och  med  målet  att  beskriva  den  meningen  individen  själv 

tillskriver och ser sin tillvaro28. Den valda metoden i den här uppsatsen är en fallstudie som är en 

undersökningsdesign som är icke-experimentell där man inte påverkar material eller resultatet och 

fenomenet  studeras  i  efterhand.  Fallstudien  är  en  intensiv  studie  där  man  använder  sig  av  få 

analysenheter29.  Analysenheten  i  denna  studie  kommer  att  bestå  av  det  politiska  partiet 

Sverigedemokraterna. Fallstudien i denna uppsats kommer att vara en beskrivande fallstudie där 

syftet  är  ett  beskriva  ett  fenomen  med  hjälp  av  teorin  samt  att  hitta  och  kartlägga  variabler 

(undersökningsbara egenskapar) i analysenheten30. Ett alternativ hade vart en jämförande fallstudie 

men då tillvägagångssättet inte kommer gå till som i ett sådant känns det beskrivande fallstudien 

som den bästa vägen att gå då mitt syfta handlar om att ta reda och beskriva  hur högerradikalism 

kan se ut i Sverige mer specifikt Sverigedemokraterna. Att studien heller inte strävar efter att vara 

kausal och studera orsaker till fenomenet talar även det för användandet en beskrivande fallstudie 

som metod. 

Målet med uppsatsen är att besvara frågeställningen och diskutera om Sverigedemokraterna kan 

anses  vara  ett  högerradikalt  politiskt  parti.  Målet  är  inte  att  generera  teori  eller  kunna  göra 

generaliseringar på liknande områden, utan uppsatsen bör snarare betraktas som teorikonsumerande.

3.2  Material och urval

28 Teorell och Svensson 2007:10-11

29 Teorell och Svensson 2007:80

30 Teorell och Svensson 2007:98
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Att få in relevant och pålitlig information om den undersökta analysenheten är en förutsättning för 

att  kunna  genomföra  uppsatsen  och  att  svara  på  frågeställningen.  I  denna  studie  kommer  den 

empiriska insamlade materialet bestå av redan existerande källor i form av texter och dokument som 

finns tillgängligt att få tag på för mig som skriver denna uppsats31.  Anledningen till att jag valde 

litteraturstudie som metod att samla in material är på grund av att jag ansåg den som mest lämplig  

och relevant.  Jag bedömde att passande och tillräcklig information som behövdes till  uppsatsen 

redan  fanns  tillgänglig  för  mig  att  få  tag  på.  Ett  alternativ  hade  vart  intervjuer  men  då  hade 

eventuellt istället personer kunnat hamna i fokus snarare än den politiska delen som uppsatsens 

syfte och frågeställning handlar om. Dessutom med tanke på uppsatsens tid och övriga begränsade 

resurser samt mina egna begränsade erfarenheter av uppsatsskrivande tror jag detta är det bästa 

valet för mig i denna uppsats.

Empirin i denna studien kommer att bestå av Sverigedemokraternas partiprogram, åsiktsdokument 

samt övrig information som finns tillgänglig på deras hemsida32. Att använda material som kommer 

ifrån partiet själva är ett relativ vanlig metod vid studier av partier. Cas Mudde menar dock att detta  

tillvägagångssättet  kan  vara  problematiskt  då  resultatet  snarare  visar  partiets  policy  än  dess 

ideologi33. Trots denna nackdel har jag valt att använda endast information som partiet själva skapar 

och har kontroll över. Detta dels för att avgränsa mig i det enorma material som finns och dels för 

att  jag  är  intresserad  av  vad  partiet  själva  säger  och  menar.  Huruvida  detta  sedan  stämmer  i 

verkligheten är en annan sak och som kan studeras vidare i framtida forskning.

  

3.3  Analys av materialet

Den  vetenskapliga  positionering  och  analysen  i  denna  uppsats  vilar  på  hermeneutiken. 

Hermeneutikens fokus är att tolka och förstå mänskliga aktiviteter och fenomen och se en mening i 

det  som görs  och  ses.  ”Mening”  i  detta  syfte  ska  förstås  som både  mänskliga  aktiviteter  och 

resultaten av vad som kommer av mänskliga aktiviteter vilket gör begreppet väldigt brett och även 

lämpligt för att studera mitt valda uppsatsämne. Enligt hermeneutiken anses vi alla vara sociala 

aktörer  där tolkningen av vår  omvärld är något  som pågår  mer eller  mindre hela  tiden och en 

31 Teorell och Svensson 2007:87

32 http://sverigedemokraterna.se/

33 Mudde 2010:167
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grundförutsättning för att kunna första och integrera med vår omvärld. Tolkningen skapar förståelse 

och det är viktigt att veta om vad man syftar till att förstå och beskriva för att kunna besvara sin 

frågeställning34. En svårighet med hermeneutiken är att det är svårare att förstå sådant som man inte 

är en del av än det man själv är deltar och förstår till fullo. Detta kan vara en nackdel för mig i mitt 

skrivande då jag inte sympatiserar med det politiska partiets  åsikter  vilket  kommer kräva extra 

ansträngning från min sida att verkligen förstå, tolka och sätta mig in i deras situation. Dessutom 

syftar studien till att vara värderingsfri och utan personliga åsikter och tyckanden vilket kan vara en 

svår balansgång. En annan sak att vara uppmärksam på är att kunna skilja på fördomar, förförståelse 

och kunskap eftersom de kan riskera att påverka ens tolkning av fenomenet eller texten i detta fall35. 

Samtidigt är det viktigt att förstå fenomen i sin kontext och att det finns många faktorer som kan 

påverka samt att det är sällan är svart eller vitt utan det finns många nyanser däremellan36.

En textanalys, eller tolkningslära som det även kallas, går i hermeneutikens fotspår och handlar om 

hur man exempelvis kan tolka en handling eller innehållet i en text med syftet att ”förstå” den 37. 

Textanalysen kan exempelvis användas genom den hypotetiskt-deduktiva-metoden där man först 

upprättar en hypotes (Sverigedemokraterna är ett högerradikalt parti) och om detta är korrekt borde 

vissa  följande  drag  ses  (främlingsfientlighet,  nationalism  m.m.)  och  om  man  vid  läsning  och 

tolkning av texten hittar dessa drag kan man anta att hypotesen eller den tolkningen man har gjort  

får  stöd  och  kan  anses  stämma.  Min  plan  är  att  hitta  åsikter  som bekräftar  eller  dementerar 

kännetecknet  för  högerradikala  parti,  jag  har  valt  att  redovisa  dessa  främst  genom  citat  från 

materialet. Dock kan det finnas risk att jag tolkar det jag läser på ett felaktigt sätt eller att citaten jag 

väljer ut är taget ut sitt sammanhang och behöver resterade delar för att förstås fullständigt. Min 

förhoppning är dock att lyckas redovisa citaten och åsikterna de står på ett  korrekt och riktigt sätt.

3.4  Validitet och reliabilitet

I studier är det viktigt att beskriva noggrant om de olika stegen i genomförande av arbetet, detta för 

att  göra uppsatsen enkel  att  kontrollera  och replikera samt för att  verkligen verifiera  att  det  är 

34 Gilje och Grimen 1992:175-178

35 Gilje och Grimen 1992:178-182

36 Gilje och Grimen 1992:188-190

37 Teorell och Svensson 2007:99
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verkligheten och sanningen som kommer fram38. Teorell och Svensson skriver följande om dessa 

två  begrepp:  ”Man  brukar  säga  att  frånvaron  av  systematiska  mätfel  är  detsamma  som  god  

validitet,  medan frånvaron av osystematiska mätfel  är definitionen av god reliabilitet”39.  Denna 

uppsats syftar till att ta hänsyn till validitet och reliabilitet. Detta görs dels genom en metoddel där 

genomförandet planeras och beskrivs utförligt. Utöver detta finns det mycket att fundera på för mig 

som har en begränsad erfarenhet och kunskap om uppsatsarbete.

Att  studera  politiska  partier  kan  också  i  sig  innebära  en  del  utmaningar  som  kan  försämra 

trovärdigheten och riktigheten i uppsatsen. Politiska partier har inte sällan en mer eller mindre dold 

agenda  med  viljor  och  tankar  som  de  vill  förverkliga  i  samhället  och  till  detta  behöver  de 

allmänhetens förtroende och röster. Att då försöka finna drag hos dem som hos en del kan anses 

vara  mindre  fördelaktiga  kan  vara  problematiskt  på  mer  än  ett  sätt.  Dessa  kännetecken  för 

högerradikalism som jag i min studier kommer att söka efter, kan både vara svåra att hitta och även 

svåra att klassificera då praktiken och verkligheten skiljer sig från teorin. Validiteten och reliabilitet 

är också beroende på vad för information, det vill säga empiriskt material, som jag lyckas samla in 

och få tag på. Det handlar även om jag klarar av att analysera den på ett korrekt sätt och att jag  

kommer  studera  det  jag  utgett  mig  för  att  studera,  det  vill  säga  följer  uppsatsens  syfte  och 

frågeställning40. 

Källkritik  är  ett  annat  viktigt  område inte  minst  i  uppsatser  som denna  där  empirin  utgörs  av 

litteraturstudie. Teorell och Svensson nämner några saker att tänka på hur bra och trovärdig källan 

är och dessa är; äkthet, närhet i tid och rum och beroende41.  Som nämnts innan kan det även vara 

problematiskt att använda material som partiet själva har skapat och har kontroll över vilket man 

bör vara medveten om och ha ett kritisk förhållningssätt till. 

38 Teorell och Svensson 2009:53-55

39 Teorell och Svensson 2007:57

40 Teorell och Svensson: 2007:57-59

41 Teorell och Svensson 2007:104-106
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4.  Analys

I denna del kommer det insamlade empiriska materialet att jämföras med teorin i syfte att se om  

Sverigedemokraterna kan antas inneha de sju kännetecknen för  högerradikala politiska partier  

enligt  Cas  Mudde.  Empirin  kommer  att  främst  presenteras  i  form  av  citat  från  

Sverigedemokraternas egna dokument som finns tillgängliga på partiets hemsida.

4.1  Nationalism

Nationalism  innebär  att  partiet  prioriterar  och  sätter  sin  egna  nation  och  befolkning  i  fokus. 

Nationalism är ett tydligt inslag hos Sverigedemokraterna och partiet beskriver sin  ideologi som 

”ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”42. I Sverigedemokraternas Principprogam 

från år 2011 (den senaste som ligger ute på deras hemsida, maj  2015) är ett kapitel namngivet 

”Sverigedemokraterna och nationalismen”. Där står det bland annat att  ” ser Sverigedemokraterna 

nationalismen  som  det  enskilt  viktigaste  verktyget  i  arbetet  med  att  bejaka  den  gemensamma  

identiteten  och  samhällets  inre  solidaritet”43.   Sverigedemokraterna  skriver  i  stycket  även  om 

demokrati och att partiet tar avstånd från allt icke- demokratiskt när det gäller nationalismen och 

menar samtidigt att demokrati och nationalism mycket väl kan komplettera varandra. Vidare menar 

partiet att begreppet enligt dem är icke-rasistiskt och att samhället enligt dem borde välkomna andra 

oavsett  ursprung  eftersom  de  definierar  nation  främst  på  kultur,  språk,  identitet  och  lojalitet. 

Nationalismen är från deras perspektiv  pragmatisk och verklighetsanpassad och alla nationer är i 

sig lika mycket värda44.

Mudde menar även nationalismen hos vissa högerradikala partier även kan innebär att partiet vill att 

makten  ska  ligga  i  den  egna  nationens  händer  och  inte  hos  internationella  samarbeten,  som 

exempelvis Europeiska Unionen.    På Sverigedemokraternas hemsida skriver partiet följande ”Vi är  

ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket”45 där det 

42 https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/  

43 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:13

44 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:13-14

45 http://sverige  demokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/  
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är tydligt att se var SD vill att makten ska vara. Likaså partiets namnet, Sverigedemokraterna, visar 

på nationalistiska drag.

4.2  Exclusionism

Exclusionism innebär enligt Mudde att det förekommer uteslutning av vissa grupper av människor 

på grund av att de ogillas av partiet och att partiet är emot multikultur. I Sverigedemokraternas 

Principprogram skriver partiet  följande; ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse  

för  samhällets  och  nationens  fortlevnad  medför  naturligtvis  att  vi  blir  starka  motståndare  till  

mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem”46.  Partiet ser risker med ett samhälle där 

många kulturer samlas, och som ”saknar en överordnad majoritetskultur samt där invandrare ska  

bevara  sin  ursprungliga  kultur  och  identitet”47.  Riskerna  som  Sverigedemokrater  ser  som 

potentiella  negativa  konsekvenser  är  segregation,  ökad  rotlöshet,  otrygghet  och  en  minskad 

välfärd48. Partiet menar dock att en ”begränsad” förekomst av invandrare och ”kulturimpulser”  är 

accepterad och jämför med invandringen och assimileringspolitiken som bedrevs i Sverige under 

mitten av 1900- talet.  Sverigedemokraterna förespråkar  ett  alternativ  till   mångkulturalism som 

innebär att invandringen begränsas och att de invandrande personerna assimileras in i det svenska 

samhället och att den svenska kulturen blir den  ”överordnade majoritetskulturen”49. Detta skulle 

kunna tolkas som att partiet anser att ursprungliga svenskar och deras kultur bör ha en överordnad 

ställning gentemot invandrargrupper och deras kulturer.

I Sverigedemokraternas Valmanifest från år 2014 står det att läsa angående brott och kriminalitet att 

partiet föreslår en ” obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott”50 

Lite  oklart  dock om vad partiet  menar  med ”utländska  medborgare”.  Men om SD menar  med 

”utländska medborgare” att de är invandrande personer som fått svenskt medborgarskap kan det 

tolkas som att de ”utländska medborgarna” blir negativt särbehandlade i jämförelse med vad man 

46 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:11

47 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:21

48 Sverigedemokraterna principprogram 2011_21

49 Sverigedemokraterna Principprogram 2011:21

50 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:5
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kan antas vara motsvarigheten, det vill säga ”svenska medborgare”. Liknande tendenser kan också 

ses när det kommer till äldrepolitiken, som är en viktig fråga för SD. I Valmanifestet 2014 står 

följande att läsa ”Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit  

med  och  byggt  upp  vårt  land”51. Detta  skulle  kunna  tolkas  som att  fördelarna  som anges  för 

pensionärerna endast riktar sig till ursprungliga svenskar som bott i Sverige hela sitt liv och inte till  

dem som har kommit till Sverige under senare tid. I Valmanifestet skriver dock partiet att de vill ha 

”Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt  kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin  

sexuella  läggning  eller  sin  funktionsnedsättning52. Meningen  skulle  kunna  tydas  som  om 

Sverigedemokraterna inte förespråkar någon uteslutning alls av en grupp eller gör skillnad på olika 

grupper i samhället. 

4.3  Xenofobi

Xenofobi  det  vill  säga  främlingsfientlighet  eller  rädsla  och motvilja  mot  människor  från  andra 

länder är ett annat av Muddes kännetecken för högerradikala partier. I ovanstående stycke kan man 

se  att  Sverigedemokraterna  kan  anses  vara  oroliga  över  utvecklingen  av  Sverige  som  ett 

multikulturellt land. Religion och då ofta islam tycks vara ett ständigt återkommande ämne hos 

Sverigedemokraterna.  I  SD:s  Principprogram  skriver  partiet  följande  om  islam:  Islam  och  i  

synnerhet  dess  starka  politiska  och  fundamentalistiska  gren  är  enligt  Sverigedemokraternas  

uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den  

svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i  

största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag  

av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.53.  Stycket skulle kunna tolkas som att det 

bygger på en rädsla eller känsla av obekvämlighet inför islam och muslimer. Även i Valmanifestet 

tycks det finnas en oro för islam hos partiet, där de bland annat föreslår: ”ett tydligare

motarbetande av islamism och andra totalitära ideologier som bidrar till att destabilisera  

51 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:6

52 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:17

53 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:27
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världen54.  När det kommer till arbetsmarknaden menar Sverigedemokraterna bland annat följande: 

”Viktigt att komma ihåg är att människor är så mycket mer än bara produktionsenheter i en  

ekonomi och att ökad kulturell heterogenitet, via stora, långväga folkomflyttningar, som regel får  

betydande negativa konsekvenser för det sociala kapitalet i invandringslandet”55. Stycket ovanför 

skulle kunna tolkas som att Sverigedemokraterna ser negativa tendenser och skäl till oro med en 

stor invandring.

4.4  En stark statsmakt

”En stark statsmakt” kan uppfattas på olika sätt. Mudde menar i detta fall bland annat brott och 

straff  som ska  vara  hårda  och  ett  samhälle  som genomsyras  av  disciplin  och  ordning.  På  sin 

hemsida under fliken ”Vår politik” har Sverigedemokraterna en kampanj där de vill att samhället 

ska ta ett  ”Krafttag mot brottsligheten”. SD förordar hårdare tag och straff mot brottslingar och 

antyder att Polisen i Sverige  inte är tillräckligt effektiv vilket de vill förändra56. I inledningen till 

Sverigedemokraternas Principprogram står det bland annat ”Vi bejakar lag och ordning” som kan 

tolkas som att det är en fråga som SD prioriterar högt. Trygghet är ett ord som används frekvent av 

Sverigedemokraterna och de benämner sig själva som ett ”trygghetsparti”57. 

När  det  kommer  till  statens  roll  vill  Sverigedemokraterna  att  staten  ska  få  kontroll  över  vissa 

verksamheter  som till  exempel  skolan  och  som de  framför  i  Valmanifestet,  där  det  står;  ”Ett 

återförstatligande  av  den  svenska  skolan58.  Samtidigt  förespråkar  dock  partiet  att  Sveriges 

medborgare bör ha makten själva genom exempelvis ökade folkomröstningar och motsätter sig att 

staten har alltför stor påverkan och makt och vill ha ett ”Ett Sverige där svenska folket har makten  

att själva, i fria svenska val, forma sin gemensamma framtid” 59. 

54 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:21

55 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:33

56 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/kriminalpolitik/  

57 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/kriminalpolitik/  
58 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:12

59 Sverigedemokratiskt valmanifest 2014:20
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4.5  Välfärdschauvinism 

Välfärdschauvinism innebär, enligt Mudde, att de högerradikala partiet använder en policy och en 

retorik där vissa grupper i samhället ska få fördelar och mer resurser på bekostnad av andra grupper 

i samhället.  Sverigedemokraterna gör skillnad på olika sorters medborgare genom att de vill ge 

bättre  förmåner  till  ursprungliga  svenskar  än  invandrare.  Bland  annat  skriver  de  i 

Principprogrammet i kapitlet om mångkultur, att de i samband med detta fördrar ett samhälle med 

de föredrar ett samhälle med en ”överordnad majoritetetskultur”60 där den svenska kulturen ska ha 

makten och fördelar gentemot övriga kulturer i samhället. En möjlig åtgärd till ovanstående ser ut 

såhär:”Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att  

invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt  

med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka”61.  Där 

det kan tolkas att den ”egna svenska” gruppen får ekonomiska fördelar gentemot andra grupper. 

Följande står att läsa i partiets Principprogram i kapitlet om Välfärden:  För att långsiktigt kunna  

slå  vakt  om  folkhemstanken  och  välfärdsstaten  måste  man  också  slå  vakt  om  den  nationella  

sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska  

vara beredda att dela med sig till dem som har mindre.  Av denna anledning finns det också en 

inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism62.  Beroende på hur en ”gemensam 

identitet” definieras och hur den innebär en motsättning mellan välfärd och mångkultarismen skulle 

det kunna antas att enligt SD:s perspektiv är den invandrande gruppen har en negativ påverkan på 

välfärden  och  därför  inte  bör  få  lika  mycket  som  den  inhemska  gruppen  i  samhället. 

Sverigedemokraternas generella åsikt om fördelningspolitik och välfärd tycks vara att det ska finnas 

en  moral mellan rättigheter och skyldigheter i samhället, det vill säga att medborgare ska  göra rätt 

för sig. Huruvida detta gäller olika grupper av människor låter SD vara osagt. 

Enligt Mudde kan välfärdschauvinism även visa sig i internationella frågor där högerradikala partier 

ofta   ser  sitt  egna  lands  intressen  före  andra  länders.  Så  här  skriver  Sverigedemokraterna   i 

Principprogrammet: ”Den svenska utrikespolitiken skall vara självständig och primärt vara inriktad  

60 Sverigedemokraternas principprogram 2011:21

61 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:21

62 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:34
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på att värna svenska intressen samt demokratiska fri- och rättigheter i världen”63.

4.6  Traditionell etik 

När  det  kommer  till  den  traditionella  etiken  tycks  Sverigedemokraterna  värna  om traditionella 

värden i  samhället.  Partiets  syn på familjen är en av dessa,  i  Principprogrammet  står följande; 

”Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste  

och  mest  grundläggande  gemenskap”64.  Partiet  förordar  kärnfamiljen  som  den  ultimata 

samlevnadsformen  då  den  ”  har  bäst  grundförutsättningar  att  ge  barnen  en  stabil  och  trygg  

uppväxtmiljö”65. Samtidigt är partiet medvetna om att det inte är en realistisk möjlighet för alla 

människor och att alla samlevnadsformer bör få ett bra samhällsstöd. Sverigedemokraterna menar 

även att  barnen behöver  både en modersgestalt  och en fadersgestalt,  på grund av könens olika 

egenskaper som kompletterar varandra. Med anledning av detta vill inte Sverigedemokraterna att 

samkönade par och ensamstående ska få lov att adoptera eller i alla fall inte få adoptera och bli  

föräldrar med stöd av staten66.

På partiets hemsida under fliken ”Jämställdhetspolitik” skriver partier om deras frågor och åsikter 

gällande familjepolitiken. Sverigedemokraterna tycks ha en traditionell bild av könsrollerna med ett 

perspektiv  på  könen  som  att  det  ”existerar  medfödda  skillnader  mellan  de  flesta  män  och  

kvinnor”67.  Vidare skriver partiet att dessa tankar om könsrollerna inte bör ses som något definitivt 

och att bägge könen är lika mycket värda samt innehar samma rättigheter.  Om jämställdhet skriver 

partiet  följande:  ”Vi  förespråkar  en  formell  jämställdhet  där  varken  kvinnor  eller  män  skall  

särbehandlas på basis av sin könstillhörighet Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och  

kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som  

problematiskt.”68. Sverigedemokraterna ser även på de ökade aborttalen  med oro  och vill minska 

63 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:44

64 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:24

65 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:24

66 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:25

67 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/jamstalldhetspolitik/  

68 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/jamstalldhetspolitik/  
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antalet aborter, vilket kan ses som en annan traditionell värdering69. En annan samhällsgrupp som 

gärna ges omtanke av Sverigedemokraterna är pensionärerna och äldrepolitiken är, enligt hemsidan, 

en av partiets profilfrågor70 vilket också enligt Mudde kan uppfattas som traditionell etik.

4.7  Revisionism

Revisionism, som enligt min tolkning av Mudde, innebär att man ser på historien och andra även 

nutida händelser med ett alternativt perspektiv som kan gynna partiet.  Sverigedemokraternas syn på 

historiska händelser  som krig och exempelvis  Förintelsen finns  ingen direkt  information kring. 

Följande  står  i  Sverigedemokraternas  Principprogram  i  stycket  ”Sverigedemokraterna  och 

omvärlden”  :  Som  tidigare  nämnts  är  Sverigedemokraternas  nationalism  universell  i  den  

bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma  

frihet och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation. Ingen stat eller nation har rätt  

kränka eller förslava något annat folk. Vi stöder alla folk som med obestridlig historisk rätt till sitt  

territorium och stöd i  folkrätten strävar  efter  ökad autonomi eller  en självständig demokratisk  

stat71. Ovanstående stycka skulle kunna tyda på att Sverigedemokraterna respekterar alla nationer 

och vidare inte accepterar negativa följder mot olika folk och nationer, som exempelvis Förintelsen 

som Mudde nämner. Samtidigt kan dock vissa ord tolkas på flera sätt, vad menas till exempel med 

”obestridlig historisk rätt till sitt territorium”? 

Tendenser  till  revisionism kan  dock,  enligt  Mudde,  vara  svåra  att  upptäcka,  speciellt  när  man 

analyser material som partiet själva har gett ut då det ofta kan ge en inte fördelaktig bild av partiet.

På hemsidan kan man tolka följande text som om Sverigedemokraterna beskyller andra partier för 

deras egen vinnings skull: ”Undersökningar visar att svensk skola blir allt sämre. Borgerliga och  

socialdemokratiska regeringar har betraktat den som en experimentverkstad och låtit en ansvarslös  

invandringspolitik äta upp resurserna. Vi tänker skifta fokus mot ordning och kunskap”72.   

69 https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/  

70 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/  

71 Sverigedemokraternas Principprogram 2011:43

72 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/  
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Om även som sagt nutida händelser skulle gälla inom detta kännetecken, kan ett annat exempel vara 

det  ökade  tiggeriet  som pågår  i  samhället  av  utländska  medborgare.  På  Sverigedemokraternas 

hemsida talar de om att tiggeriet är ett ”organiserat tiggeri”, detta behöver dock inte överensstämma 

med  verkligheten  utan  kan  beskrivas  och  problematiseras  av  Sverigedemokraterna  i  syfte  att 

kriminalisera tiggeriet och få bort det från gatorna på ett enkelt sätt 73.

5.  Slutdiskussion

I denna del presenteras resultatet av analysen och slutsatser. Därefter följer egna reflektioner och  

avslutningsvis förslag på vidare forskning.

5.1  Resultat av analysen

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av vad som kommit fram i analysen. 

När det gäller nationalismen   beskriver Sverigedemokraterna sig bland annat som ett parti med en 

nationalistisk grundsyn, vilket tydligt bekräftar det första kännetecknet för högerradikala partier.  

Likaså partiets namn visar på nationalistiska drag.

Det  verkar  även  finnas  gemensamma  nämnare  i  teorin  och  empirin  vad  gäller  exclusionism, 

uteslutning av vissa grupper i samhället, exempelvis när det kommer till invandrare och kulturer 

och det faktum att Sverigedemokraterna är starka motståndare till mångkulturalismen, som partiet 

själv  skriver.  Detta  beror  på,  liksom  allt  annat  i  analysen,  hur  ord  och  begrepp  tolkas  men 

sammantaget kan antas att detta kännetecken överensstämmer med partiet.

När  det  gäller  xenofobi det  vill  säga  främlingsfientlighet  och  rädsla  för  det  annorlunda  visar 

Sverigedemokraternas dokument om att det ser potentiella risker och hot med  att exempelvis islam 

ska ta över samhället vilket kommer leda till  negativa följder, vilket bekräftar det högerradikala 

draget hos Sverigedemokraterna när det kommer till xenofobi. 

Kännetecknet  hos  högerradikala  partier  som berör  en  stark  statsmakt tycks  även  den  stämma 

73 http://sverigedemokraterna.se/krafttag-mot-det-organiserade-tiggeriet  /
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överens  med  innehållet  i  Sverigedemokraternas  Principprogram  och  Valmanifest,  där  partiet 

förordar bland annat längre fängelsestraff samt mer befogenheter och resurser till polisen.

Sverigedemokraterna tycks även ha en traditionell etik och traditionella värdringar som är ett annat 

av Muddes kännetecken för högerradikala partier. Detta kan bland annat ses på partiets ideal om 

kärnfamiljen och brist på engagemang för jämställdheten. Samt på partiets traditionella syn på abort 

och omtanke om de äldre i samhället.

Likaså kan man se likheter mellan empirin och teorin vad gäller  välfärdschauvinism, beroende på 

hur det tolkas. Ett  tydligt  exempel på detta är  att  Sverigedemokraterna vill  minska bidraget till  

utländska  kulturer  och  istället  öka  bidraget  till  den  svenska  kulturarvet,  vilket  kan  anses 

överensstämma  med  teorin  där  välfärdschauvinism  innebär  att  ge  mer  förmåner  till  vissa  av 

samhällets grupper på bekostnad av andra grupper. 

Ovanstående kännetecken kan antas överensstämma med Sverigedemokraterna efter  hur jag har 

tolkat partiets dokument. När de gäller det sista av Muddes kännetecken för högerradikala partier; 

revisionism  ställer jag mig dock lite mer tveksam. Men om jag tolkat både Muddes förklaringar av 

begreppet och Sverigedemokraternas syn rätt på dessa så finns det likheter mellan vad revisionism 

innebär och vad som framkommit i empirin, gällande exempelvis övriga partier och tiggeri. 

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen tyder på, enligt min tolkning, att Sverigedemokraterna 

kan  anses  vara  ett  högerradikalt   politiskt  parti.  Ett  återkommande  inslag  bland  både  Muddes 

kännetecken och bland Sverigedemokraternas dokument är invandring och följderna av detta.

5.2  Slutsatser och egna reflektioner

Syftet i denna uppsats är att diskutera huruvida det politiska partiet Sverigedemokraterna kan anses 

vara ett högerradikalt parti med hjälp av den insamlade empirin och med stöd av en teori med sju 

kännetecken  för  högerradikala  partier.  Frågeställningen  som  följer  syftet  har  blivit  besvarad  i 

föregående  stycke  där  slutsatsen  är  att  Sverigedemokraterna  kan  anses  vara  ett  högerradikalt 

politiskt parti.

Som nämnts tidigare i uppsatsen är analysen och resultatet beroende  på hur de inläses och tolkas. 

Ord och begrepp kan tolkas på olika sätt vilket kan variera stort från individ till individ. Därmed 

finns det en risk att jag som skrivit denna uppsats misstolkat eller missförstått vissa delar ur empirin 
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eller  teorin.  Ovanstående  begrepp  kan  antas  gå  in  i  varandra  vilket  kan  göra  analys  och 

undersökningen mer otydlig och svårare. Observeras bör även att materialet som har analyserats har 

enbart bestått av information som Sverigedemokraterna själva har skapat och gett ut. 

5.3  Vidare forskning

Denna uppsats  har  utgått  från  tanken att  Sverigedemokraterna  är  ett  parti  som befinner  sig  på 

högerskalan av politiska partier, vilket man kan anta att det gör efter hur partiets ofta nämns till 

exempel som högerradikal och högerextrem. Placeringen på den politiska vänster eller höger skalan 

beror bland annat på socio-ekonomiska och socio-kulturella värderingar och attityder hos partierna. 

Samtidigt  finns  det  studier  och  attityder  som  pekar  mot  att  Sverigedemokraterna  inte  är  ett 

högerinriktad parti överhuvudtaget. Partiet själva menar att de inte är ett högerinriktat parti, vilket är 

även  viktigt  att  ta   i  beaktande.  Detta  vore  intressant  att  studera  vidare  kring,  varifrån  denna 

benämning  kommer  ifrån  och  hur  det  stämmer  överens  i  verkligheten  idag  om  den  påstådda 

radikalhögern ens är höger.
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