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Europaparlamentsval.   
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1 Inledning 
Under de senaste två decennierna har det återigen börjat blåsa nationalistiska och främlingsfientliga vindar 
i Europa. Partier på den yttersta högerkanten har haft medvind i Europa och de har genom historiskt visat 
ett starkt missnöje gentemot Europeiska Unionen (EU). Till en början var Sverige ett undantag till denna 
trend, men under senare år syns en klar framfart även i Sverige i och med att Sverigedemokraterna (SD) har 
gått starkt framåt (Rydgren, 2006). Få anade hur framgångsrikt Sverigedemokraterna skulle bli vid bildandet 
1988 och idag är de Sveriges tredje största parti. Från att ha varit ett skandalomsusat parti som inte fått stort 
utrymme i den etablerade politiken, har de idag värvat ett tillräckligt stort väljarstöd för att kunna ta plats i 
Sveriges riksdag. Samarbetet med övriga partier går dock fortfarande trögt eftersom de till stor del har 
stängts ute av både höger- och vänsterblocket. Även om de inte är en del av något partisamarbete har de 
kunnat påverka den politiska agendan, inte minst genom att driva invandrings- och integrationsfrågan högt 
upp på dagordningen (Rydgren, 2006; Jylhä, Rydgren & Strimling, 2018).  
 
Den europeiska integrationen, det vill säga det politiska, juridiska, ekonomiska eller militära samarbetet som 
EU innebär, har fått ett starkt motstånd från Sverigedemokraterna och ända sedan partiet grundades har de 
haft en kritisk inställning till EU. Enligt den nuvarande partiledaren, Jimmie Åkesson, var partiets EU-
kritiska inställning en viktig anledning till varför han gick med i Sverigedemokraterna. I partiets valmanifest 
inför Europaparlamentsvalet (EP-valet) 2014 krävde partiet att Sveriges medlemskap i EU skulle 
omförhandlas och att en folkomröstning skulle ge folket en möjlighet att bestämma om Sverige framtid i 
EU. I valmanifestet inför det nationella riksdagsvalet, i september samma år, var ett EU-utträde än mer 
tydligt uttalat. Sverigedemokraternas EU-skeptiska politik grundar sig i deras vilja att stärka Sveriges 
suveränitet och de framhäver sitt missnöje över hur EU har utvecklats genom åren. De kritiserar till exempel 
den fria rörligheten som de hävdar har främjat terrorism, gränsöverskridande brottslighet samt vapen-, 
drog- och människohandel (Bolin, 2015).  
 
Eftersom Europaparlamentsvalet ofta ses som ett sekundärt val brukar fler rösta utefter specifika sakfrågor 
och många uppfattar att det inte står lika mycket på spel som vid nationella val. Eftersom valdeltagandet 
dessutom är lägre än vid de nationella valen skapar detta goda förutsättningar för SD och andra 
missnöjespartier. Det blir därmed enklare för dessa partier att ta sig in i beslutande församlingar som 
Europaparlamentet och av den anledningen blir EU-valen strategiskt viktiga (Chwedczuk-Szulc & 
Zaremba, 2015). På senare år har nationalistiska och främlingsfientliga partier inte bara vuxit sig starkare i 
sina egna länder utan dessutom funnit en styrka i varandra. I samband med Storbritanniens val om utträde 
ur EU visades en öppenhet för liknande scenarion i flera EU-länder, vilket har skapat stora utmaningar för 
EU som institution. Inställningen om att EU borde upplösas har nu sakta bytt skepnad och nu talas det 
istället om att försöka förändra EU inifrån (Ohlsson, 2019; Bolin, 2015).  
 
Inför Europaparlamentsvalet 2019 publicerade Sverigedemokraterna en valfilm där partiledaren Jimmie 
Åkesson inleder med citatet: ”Det är inte svårt att älska Europa. Men det är riktigt svårt att älska EU” 
(Sverigedemokraterna, 2019a). Detta citat och även valfilmen i stort, speglar tydligt deras och andra 
likasinnade partiers kritiska inställning till unionen. Dessa partier vill förändra unionen i grunden, 
exempelvis genom att förstärka unionens gränser mot omvärlden. Därför kommer denna studie vara ett 
bidrag till att upprätthålla den kunskap som hittills publicerats om Sverigedemokraterna och deras EU-
kritiska inställning. Vad som kommer hända om dessa partier får mer makt i framtiden är fortfarande oklart, 
men många fruktar vad en sådan förändring kan komma att innebära. Om nationalistiska och 
främlingsfientliga partier kan finna stöd i varandra och öka sin makt med gemensamma krafter, kan Europa 
förmodligen vänta sig ett helt nytt EU än vad som existerar idag. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka Sverigedemokraternas framställning av EU från Europaparlamentsvalet 
2014 fram till Europaparlamentsvalet 2019. För att undersöka detta kommer följande frågeställningar att 
besvaras: 
 

• Hur framställs EU av Sverigedemokraternas företrädare? 
• Hur gestaltar företrädare för Sverigedemokraterna förhållandet mellan Sverige och EU? 
• Vilka möjligheter presenterar företrädare för Sverigedemokraterna gällande ett samarbete med 

övriga medlemsstater i EU? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras Sverigedemokraternas historia samt begrepp som är aktuella i denna studie. 
Efter detta följer en genomgång om varför främlingsfientliga och nationalistiska partier har nått framgång 
i Europa. Vidare presenteras en kort summering om hur EU har förändrats över tid samt vilken partigrupp 
som Sverigedemokraternas tillhör. Därefter följer ett avsnitt om hur Sverigedemokraternas och andra 
likasinnade partiers inställning till EU har sett ut över tid. Denna bakgrund utgör grunden för att förstå de 
resonemang som lyfts i resultatet. Slutligen redogörs Margaret Canovans (1999) samt Paulina Ochoa 
Espejos (2017) teorier och tankar om populism som utgör de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. 
Dessa kommer sedan att lyftas i resultatet när Sverigedemokraternas budskap kopplas samman med den 
populistiska retorik som Canovan (1999) och Ochoa Espejo (2017) redogör för.  

2.1 Sverigedemokraterna - vägen från utomparlamentariska högerextremister till 
Sveriges tredje största parti 

Få anade hur framgångsrikt Sverigedemokraterna skulle bli vid bildandet 1988 och under många år fanns 
det inga tecken på att Sverigedemokraterna någonsin skulle kunna etablera sig. Partiet var litet och befann 
sig på politikens yttersta högerkant, med förbindelser till rasistiska och nazistiska organisationer som Bevara 
Sverige Svenskt och missnöjespartiet Framstegspartiet. Partiet arbetade för att växa sig större men hade 
svårt att bli erkänt av både en bredare väljarkår men även etablerade partier. Förutom sin komplicerade 
bakgrund skadades även partiets anseende när de visade sig ha kontakter med öppet extremistiska grupper. 
Även om detta förnekades officiellt av partiet fanns det många högljudda protester från utomstående. 
Genom åren har partiet också kantats av flertalet skandaler i samband med att vissa av partiets medlemmar 
hamnade i strid med lagen upprepade gånger, bland annat på grund av våldsamt beteende. Trots detta kunde 
partiet fortsätta hävda sin närvaro och bygga upp en partiorganisation. Efter år av instabilitet, skandaler och 
ledarbyten kom en vändpunkt runt 1995 när andelen medlemmar med kriminella handlingar och nazistiska 
förbindelser minskade avsevärt (Widfeldt, 2008) samtidigt som partiet valde Mikael Jansson som ny 
partiledare. I samband med detta började partiet visa upp en mer respektabel sida än tidigare som också 
lockade en bredare väljarbas. När dagens partiledare Jimmie Åkesson tog på sig posten som 
Sverigedemokraternas ledare 2005 inleddes ett nytt framgångskapitel och SD tenderade att normaliseras allt 
mer i det svenska samhället. Samtidigt som partiet gick framåt behövde de fortfarande parera skandaler i 
samband med att partimedlemmar uttryckt rasistiska åsikter. Detta ledde till att partiet införde 
en ”nolltolerans-policy” 2012 för att få bukt med de partimedlemmar som framfört extremistiska eller 
rasistiska åsikter (Bolin, 2015). 
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Sverigedemokraterna fortsatte gå starkt framåt i lokala och nationella sammanhang, men däremot blev 
resultatet i Europaparlamentsvalet 2009 en besvikelse eftersom de endast fick 3,3 procent1 av rösterna. För 
att undvika samma valfiasko vid 2014 års Europaparlamentsval gjorde partiet en större ekonomisk satsning. 
Runt 15 miljoner svenska kronor spenderades i valkampanjen, vilket var mer än vad Moderaternas 
valbudget kostade. En framgång i Europaparlamentsvalet skulle, enligt Sverigedemokraterna, 
förhoppningsvis även främja partiet i det nationella valet i september samma år, vilket också blev fallet 
(Bolin, 2015). Under 2014 fick partiet nästan 10 procent av svenskarnas röster i Europaparlamentsvalet och 
nästan 13 procent av rösterna i det svenska riksdagsvalet (Valmyndigheten, 2014; Valmyndigheten, 2019a). 
Under tidens gång har stigmat kring Sverigedemokraterna tonats ner och det har blivit mer accepterat att 
visa sitt stöd för partiet (Bolin, 2015). I riksdagsvalet 2018 uppnådde Sverigedemokraterna 17,53 procent 
och blev därmed Sveriges tredje största parti (Valmyndigheten, 2019b). 

2.2 Redogörelse för begrepp – högerextremism, radikalhöger och populism 
Den här studien innehåller flera begrepp som behöver definieras för att läsaren ska förstå deras innebörd, 
men det behövs även en definition för att förstå undersökningens kommande avsnitt. De aktuella 
begreppen är högerextremism, radikalhöger och populism, vilka presenteras nedan.  

2.2.1 Högerextremism och radikalhöger 
Den extrema högern har blivit en betydande kraft i europeisk politik, både inom ländernas olika partisystem 
men likaså utanför. Betydelsen av att studera högerextrema partier har därför blivit allt mer synlig inom 
forskningen. Det mesta av litteraturen inom fältet för högerextremism är främst av beskrivande karaktär 
eftersom den ofta skildrar historien om högerextrema partier i olika länder. På senare år har inte bara antalet 
studier inom ämnet exploderat utan också antalet forskare som är aktiva i fältet (Mudde, 2000). 
 
Det finns stora meningsskiljaktigheter inom fältet om vad som kan betraktas som högerextremism. Flera 
forskare pekar på problemet med avsaknaden av en allmänt accepterad definition. Även om själva begreppet 
högerextremism accepteras av en majoritet av forskarna, finns det ingen gemensam överenskommelse för 
den exakta definitionen av termen. Detta har delvis orsakats av att termen inte bara används för 
vetenskapliga ändamål utan även för politiska. Nyligen har det dock publicerats ett antal studier där forskare 
har tagit fram olika undergrupper inom den högerextrema partifamiljen, som mestadels har baserats på 
partiernas ideologi. De flesta av forskarna definierar högerextremism som en politisk ideologi som består 
av en kombination av flera olika egenskaper eller särdrag. Det som skiljer dessa forskare åt är att vissa 
definierar högerextremism endast på grundval av en egenskap medan andra forskare hävdar att ett parti 
måste uppfylla upp till tio olika egenskaper för att kunna klassas som högerextremt. Genom att studera 
forskningsfältet kan det konstateras att det finns runt 30 olika definitioner av högerextremism som i sin tur 
beskriver runt 60 olika särdrag eller egenskaper. Endast fem av dessa särdrag eller egenskaper nämns 
åtminstone en gång i hälften av forskarnas studier, vilket är nationalism, rasism, främlingsfientlighet, 
antidemokrati och den starka staten. Som framgår av det stora antalet egenskaper är frågan om, och hur 
många egenskaper, som tillsammans ska utgöra en definition av högerextremism. Likaså måste forskarna 
komma överens om vad det minsta antalet egenskaper eller särdrag bör vara för att ett parti ska kunna 
definieras som högerextrema, vilket tyder på att termen högerextremism behöver ett klart förtydligande 
(Mudde, 2000). Beroende på vilken grupp eller rörelse som studeras ser utslagen olika ut och dilemmat blir 
därför att ju fler egenskaper som tillförs en rörelse, desto mindre tycks de olika varianterna av vad 
högerextremism är ha med varandra att göra. Exempelvis går det se skillnad på en Sverigedemokrat och en 
medlem från en högerextremistisk rörelse — samtidigt kan de finnas i samma internetforum, och möjligen 
                                                   
1 Det krävs 4 procent för att ett parti ska få delta vid fördelningen av mandat i Europaparlamentet (Sveriges Riksdag, 2019a).  
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på samma musikkonsert som spelar rasistisk musik. Det verkar alltså finnas en gemensam nämnare och 
kärna, frågan är dock om det är möjligt att konstatera vad den gemensamma nämnaren är (Rydgren, 2010). 
 
Trots att det är svårt att finna en gemensam definition av högerextremism beskriver forskare att 
högerextrema rörelser ofta delar en uppfattning om att samhället bör delas in i ”vi” och ”dem” eller ”folket” 
och ”främlingarna”. I historien om högerextremism har begrepp som ”ras” och ”vithet” blivit symboliska 
ord, men efter att det nationalsocialistiska Tyskland föll efter andra världskrigets slut hamnade dessa 
begrepp i dålig dager. Av den anledningen påverkades högerextrema rörelsers sätt att uttrycka sig och 
termen ”kultur” började ersätta ”rasen” i dessa rörelsers språkbruk. Att använda begreppet ”kultur” blev 
kännetecknet för den egna gruppens dominerande ställning och men också för att förtydliga ”de andras” 
underlägsenhet (Rydgren, 2010). 
 
När det kommer till våld i politiskt syfte har detta varit vanligt förekommande för högerextrema rörelser 
genom historien. Dessa rörelser har i större utsträckning, jämfört med andra politiska grupper, en större 
acceptans och nyttjande av våld som en form av politiskt medel. Samtidigt bör det nämnas att det finns en 
variation inom högerextremismen vad gäller acceptans och användande av våld. Vissa av de högerextrema 
rörelserna, som accepterar parlamentarismen som strategi, tar vanligtvis aktivt avstånd till våld. Av den 
anledningen har dessa rörelser ofta haft interna strider och behövt ta till uteslutningar av medlemmar som 
blivit lagförda på grund av våldsamt beteende (Chazan, 1997). Ett exempel på detta är den ”nolltolerans-
policy” som Sverigedemokraterna införde 2012 efter problem med att medlemmar i partiet brukat våld i 
olika former. 
 
De flesta partifamiljer brukar kännetecknas genom ideologiska kategoriseringar som ”kommunistiska”, ”de 
gröna” eller ”socialistiska” medan den extrema högern är mer av en utbredd familj där terminologin spretar 
(Eatwell, 2000). Högerextrema partier brukas ibland beskrivas i två underkategorier, som den 
parlamentariska eller den utomparlamentariska. De utomparlamentariska motsätter sig det existerande 
politiska styrelsesätt som råder och vill förändra systemet i grunden, medan den parlamentariska endast är 
kritisk mot själva styrelseskicket. Vanligen används just benämningen högerextremism för de rörelser som 
är utomparlamentariska och som har valt att agera utanför de parlamentariska församlingarna. De rörelser 
som däremot är parlamentariskt orienterade deltar vanligtvis i de allmänna valen där de strävar efter 
representation inom demokratin och systemets institutioner. Dessa rörelser betecknas oftast som 
radikalhöger istället för högerextremister (Eatwall, 2000; Zaslove, 2004). Enligt denna definition skulle 
Sverigedemokraterna benämnas som radikalhöger snarare än högerextremister eftersom de är en del av 
Sveriges riksdag, kommuner och landsting. För att förtydliga tar de högerradikala sällan avstånd från 
demokratin som idé (även om de ofta tenderar till att motsätta sig representativ demokrati och ofta kritiserar 
hur de existerande demokratiska institutionerna fungerar) men de beskriver å andra sidan sitt idealsamhälle 
som etnokratiskt2, som på flera sätt går emot den liberala demokratin och dess pluralistiska värden (Rydgren, 
2005; Minkenberg, 2000). 
 
Rydgren (2010) beskriver vidare att högerradikala partier har som gemensamt mål att stärka nationen genom 
att bygga upp den etniska homogeniteten och gå tillbaka till traditionella värden som exempelvis historiska 
sedvänjor. De högerradikala partierna beskyller ofta de etablerade partierna för att vara internationalister 
framför nationalister och att de hellre tillgodoser andras behov på bekostnad av det egna folkets. Generellt 
brukar högerradikala se samhället indelat i två homogena grupper som utgörs av ”folket” och ”den korrupta 
eliten”. Detta kännetecknar även populistiska rörelser vilket redogörs för senare. Idag finns det dock andra 

                                                   
2 Etnokrati är ett specifikt uttryck inom nationalism, och kan förklaras som en samhällsform där den dominerande makten, i 
en stat eller inom ett geografiskt område, innehas av en särskild etnisk grupp (Yiftachel, 2000). 
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grupper än ”eliten” som de högerradikala och populistiska grupperna ställer som motpol till ”folket”. Dessa 
grupper kan till exempel vara invandrare eller etniska minoriteter. Oavsett om de högerextrema rörelserna 
är inom- eller utomparlamentariska har de en gemensam inställning i att vara emot invandring. De motsätter 
sig alla former av mångkulturalism som under de senaste decennierna blivit vanligt förekommande eftersom 
flera nord- och västeuropeiska länder har tagit emot migranter under en lång tid. Under de tidsperioder när 
det har funnits ett bredare folkligt missnöje mot migration, har högerextrema grupper utnyttjat och eldat 
på detta, genom en populistisk retorik, där de vänder sig mot ”eliten” som har ”tagit hit” eller ”släppt in” 
migranter. De för även en kritik mot ambitionen att ge minoriteter rätt och tillåtelse att uttrycka sin tro och 
religion eftersom de anser att det avviker från den etniska majoritetens tro eller levnadssätt.  
 
Vidare redogör Rydgren (2010) för de hotbilder mot den nationella identiteten som radikalhögern åberopar. 
Enligt radikalhögern finns det ett hot från ”övernationella enheter” som EU, multinationella företag och 
globalisering. Det främsta hotet är dock invandrare, i synnerhet från muslimska länder. Invandring ses som 
ett hot eftersom invandrare anses bidra till ökad kriminalitet, social otrygghet samt hög arbetslöshet. 
Samtidigt menar radikalhögern att invandrare missbrukar mottagarländernas generösa välfärdssystem som 
i sin tur påverkar och skapar negativa effekter för de infödda medborgarna. Av den anledningen ska infödda 
medborgare prioriteras högre i frågor som jobb, bostäder och sjukvård. För att kunna få ett större väljarstöd 
är det viktigt för dessa partier att inte anses antidemokratiska när de gör motstånd mot den politiska ”eliten”. 
Om ett parti anses vara antidemokratiskt kommer de bli marginaliserade och stigmatiserade. En del av 
strategin blir därför att skapa en bild av att de etablerade partierna egentligen är en enda homogen grupp 
som inte konkurrerar med varandra. Högerradikala partier menar att de etablerade partierna fokuserar på 
oviktiga frågor samtidigt som de aktivt bortser viktiga frågor som konflikten mellan nationell identitet och 
multikulturalism. Eftersom de etablerade partierna presenteras som en enhetlig grupp, utan intresse för 
folkets vilja, kan radikalhögern vinna röster genom att de utgör sig för att tillvarata ”vanliga människors” 
intressen. Radikalhögerns världsbild blir dock svår att anpassa till den demokratiska principen där 
kompromisser och förhandlingar är en del av arbetsgången.  

2.2.2 Populism 
Som nämns i avsnittet ovan uppvisar ofta den radikala högern populistiska drag och därför krävs ett 
resonemang även av detta begrepp. Populism kategoriseras ofta som en ideologi, mycket på grund av den 
definition som Cas Mudde (2004) har myntat. Mudde beskriver populism som: ”a thin-centered ideology 
that considers society to be ultimately separated into two homogenous and antagonistic groups: ‘the pure 
people’ and ‘the corrupt elite’, and argues that politics should be an expression of the volonté générale 
(general will) of the people” (Mudde, 2004 s. 543). 
 
Populism beskrivs ofta i nedsättande termer men från början var det ett begrepp som användes av 
medlemmar i US People’s Party och då utan den negativa klangen. Partiet gjorde främst motstånd mot 
etableringen av järnvägar och banker i södra och västra USA, men även mot politiker i Washington under 
slutet av 1800-talet. Liknande rörelser har identifierats i Ryssland och Frankrike och det som förenade dessa 
rörelser var deras framställning av ”det sanna folket på landsbygden” som de ansåg var missgynnade. De 
gjorde även ett starkt motstånd mot etablissemanget och trodde på att demokratisk politik behövde 
förändras och utövas närmare folket. Det fanns även stark nationalistisk och inhemsk stolthet som präglade 
alla tre fallen. I dagens Västeuropa framträder populismen i form av en mängd olika politiska partier och 
ofta har dessa partier till en början varit rebelliska krafter som med tiden övergått till att bli etablerade partier 
i respektive lands partisystem. Fenomenet att övergå till etablerade partier är inte helt nytt, utan har ett 
historiskt ursprung från början av 1970-talet, bland annat i Danmark och Frankrike. Under de senaste 
årtiondena har populistpartier blivit en växande trend och varit en del av regeringsbildningen i länder som 
Österrike, Grekland, Italien och Schweiz. Deras stöd har varit avgörande för regeringarnas överlevnad, som 
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i exempelvis Nederländerna och Danmark, vilket har lett till att de har fått inflytande i de frågor som de 
driver starkast (Rovira Kaltwasser, Taggart, Ochoa Espejo & Ostiguy, 2017).  
 
Margaret Canovan (1999) för ett resonemang om populism i sin artikel Trust the People! Populism and the Two 
Faces of Democracy där hon menar att många kan enas om vad populistiska rörelser är och gör men kan sällan 
komma fram till varför de uppstår. Enligt Canovans beskrivning är populister en form av revolt i folkets 
namn gentemot den etablerade maktstrukturen och dominerande värderingar och idéer i samhället. Ofta 
uttrycks detta genom en attack mot etablerade partier. Populistiska rörelser urskiljer sig även genom sitt 
motstånd mot elitistiska värderingar och att de skapar opinion gentemot akademi och media. De anser sig 
själva prata ”för folket” och vänder sig till ”vanligt, hederligt folk” som de vill vända mot 
en ”priviligierad”, ”högt utbildad” och ”kosmopolitisk elit”. De lägger tyngd vid demokrati och suveränitet, 
och när de talar om ”sitt folk” talar de ofta i termer av etnicitet. Till skillnad från andra politikers byråkratiska 
förfarande menar populistiska företrädare att de står för enkelhet och rättframhet. Populister vill gärna 
påvisa när något försöker döljas och utnyttjar situationer som de kan använda till sin fördel, ofta i 
kombination av att de själva vill införa mer transparens och tydlighet i det politiska arbetet. De kritiserar 
gärna komplicerade arbetssätt eller överenskommelser som de anser utspelas i kulisserna. Enligt Canovan 
är det problematiskt att populistiska rörelser ofta ses som ett sjukdomssymptom istället för att göra en 
korrekt analys av deras framfart. Hon menar på att populister inte arbetar för att avskaffa fria val eller vill 
införa en diktator utan snarare arbetar för motsatsen, med mer direkt demokrati och makt till folket, vilket 
är svårt att stämpla som ett farligt system. Varför anses då populism vara farligt för demokratin undrar 
Canovan? Därför att populism uppfattas som illiberalt och många delar från det liberala arvet är ett 
fundament för demokratins överlevnad, till exempel yttrandefrihet och rättsstatsprinciper.  

2.2.3 Sverigedemokraternas politiska hemvist 
Något som blir tydligt i den föregående texten är att Sverigedemokraterna kan tillskrivas många olika 
etiketter och begreppen har olika betydelse beroende på vem som tillfrågas. I vår undersökning utgår 
studien från att Sverigedemokraterna är ett högerradikalt parti eftersom de tillhör de parlamentariskt 
orienterade partierna. De har sina rötter i högerextrema miljöer och även om partiet har förändrats under 
årens lopp kan högerextrema inslag fortfarande kan bli synliga i medlemmarnas åsikter eller kopplingar till 
högerextremistiska organisationer. Radikalhögern vill att fokus ska läggas på nationalstaten och dess 
invånare istället för exempelvis invandrare som anses missbruka värdlandets generösa välfärdssystem. 
Samtidigt som SD kan benämnas som högerradikala är de även högerpopulister eftersom de använder 
karaktäristisk retorik för den sortens rörelser. Exempel som kopplar till Canovans (1999) redogörelse om 
populism är att Sverigedemokraterna delar upp befolkningen i två grupper, ”folket” som de anser sig 
representera och ”eliten” som bland annat inkluderar andra partier som de kritiserar för att inte arbeta i 
folkets intresse. De ställer sig även kritiska till vissa rådande normer och värderingar i samhället, exempelvis 
multikulturalism. En annan aspekt av populism är att de ofta förespråkar enkelhet och rättframhet. 
Sverigedemokraterna uppvisar därför populistiska drag genom att de kritiserar andra partier och EU för att 
vara byråkratiska och dölja sådant som medborgarna har rätt att veta.  

2.3 Ett skifte i Europas politiska landskap - ökat stöd för högerpopulister och 
högerextremister 

Anledningen till att rörelser inom högerextremism och högerpopulism har fått ökat stöd i Europa har 
förklarats med en mängd olika teorier. Några faktorer som tidigare forskning presenterar som en förklaring 
till detta är de ekonomiska, sociala och politiska faktorerna. Dessa perspektiv presenteras kort i kommande 
avsnitt. Det bör dock tydliggöras är att det oftast inte är möjligt att enbart presentera ett perspektiv som en 
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orsak till dessa partiers framväxt. Oftast är förklaringen mer komplex och det är vanligtvis en kombination 
av flera orsaker.  
 
Det ekonomiska perspektivet förklarar att partierna får ökat stöd av personer som tillhör arbetarklassen, är 
arbetslösa eller personer utan stabil ekonomi som känner sig hotade när till exempel invandringen ökar och 
därmed konkurrensen om jobb. Denna teori bekräftas även av att högerpopulistiska partier får mindre 
väljarstöd från personer med större ekonomisk säkerhet och universitetsutbildning. Samtidigt som forskare 
lyfter fram hur det ekonomiska perspektivet kan förklara det ökade stödet för högerpopulistiska partier 
lyfter de dessutom att samma teori inte kan bekräfta vad som händer i alla länder. Det finns flera exempel 
som inte bekräftar teorin, till exempel Portugal, Irland, Cypern och Spanien som kämpat med ekonomiska 
problem och dessa har inte haft någon tydlig ökning av högerpopulistiska partier. Andra länder som 
Frankrike, Finland, Österrike, Danmark och Sverige har däremot haft ett ökat stöd för högerpopulistiska 
partier, men dessa länder har inte haft några större ekonomiska problem jämfört med de förstnämnda (Mei 
Lou, 2017; Mohammadi & Nourbaksh, 2017; Stevkovski, 2015; Halikiopoulou & Vlandas, 215). 
 
Det sociokulturella perspektivet förklarar i huvudsak motståndet mot invandring och det upplevda hotet 
av multikulturalism samt hur det påverkar rådande normer och levnadsstandard. Den fria rörligheten av 
arbetskraft är något som kritiserats från högerpopulistiska partier eftersom de menar att arbetare från fattiga 
EU-länder kan åka till rikare EU-länder och göra befolkningen där arbetslös. Precis som i föregående 
perspektiv finns det även exempel i det sociokulturella perspektivet som bekräftar teorin men även 
kullkastar den (Mei Lou, 2017).  
 
Det politiska perspektivet fokuserar på missnöjet som grott bland de europeiska väljarna i samband med 
EU:s mindre lyckade hantering av olika kriser. Detta beskrivs av Podobnik, Jusup, Kovac & Stanley (2017) 
som förklarar att missnöjet och ökningen av högerpopulistiska väljare beror på EU:s hantering av 
invandring i samband med de senaste årens flyktingströmmar. Dessa väljare tycker inte att EU har lyckats 
med sitt uppdrag av att hantera dessa frågor och därför vänder de sig till alternativa partier som kritiserar 
EU. Mei Lou (2017) utvecklar detta och skriver om studier som visar att det finns mer utrymme för 
högerpopulistiska partier desto mer de etablerade partierna närmar sig varandra. Detta ger de högerradikala 
partierna möjlighet till att nischa sig och samtidigt beskylla andra partierna för att vara likadana vilket i sin 
tur spär på ett missnöje bland väljarna. För somliga väljare har EU och euron blivit en synonym med 
åtstramning och fortsatt fattigdom. Åtstramning är även en åtgärd som ofta drabbar de grupper som är i 
störst behov av offentlig service såsom sjukvård. Detta kan vara en bidragande förklaring till varför personer 
från den gruppen i samhället väljer att rösta på högerpopulistiska partier i större utsträckning. 

2.4 EU - från fredsprojekt till politisk arena 
Som beskrivits tidigare har det politiska landskapet förändrats i EU, men EU har också förändrats som 
organisation. Nedan följer en genomgång av hur EU är uppbyggt samt hur Sverigedemokraterna agerat i 
parlamentet.  
 
EU har förändrats dramatiskt sedan dess start 1952 och har vuxit i antal medlemmar, utvidgats geografiskt 
och utvecklats institutionellt. EU har blivit allt mer komplext jämfört med när organisationen grundades 
men trots att unionen har förändrats finns några centrala värderingar fortfarande kvar – demokrati, respekt 
för mänskliga rättigheter och rörelsefrihet (Kallis, 2018). Från starten har dragkampen mellan staternas 
suveränitet och europeisk integration varit ständigt närvarande i debatten och framförallt relationen mellan 
EU:s och staternas egen lagstiftning (Avbelj, 2014). Förutom att uppfylla EU:s ursprungliga åtaganden för 
fred och välstånd har EU skapat en politik för att lösa problem som nationella regeringar inte kan lösa lika 
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effektivt på egen hand i en alltmer globaliserad värld. Den europeiska integrationen har inneburit en 
demokratisk process som har förhandlats fram bland medlemsstaterna. Frågor som rör penning- och 
finanspolitik, ekonomisk organisation och arbetsmarknader, gränser och invandring, offentliga tjänster är 
exempel på områden som omfattas av EU:s politik eller föreskrifter (Acemoglu, 2016).  

2.4.1 Sverigedemokraternas delaktighet i Europaparlamentet 
Sverigedemokraterna återfinns i Europeiska Konservativa och Reformister (ECR) tillsammans med 
brittiska Tories och polska Lag & Rättvisa, medan många av de högerextrema partierna i övriga Europa är 
medlemmar i partigruppen Nationernas och Friheternas Europa (ENF). I ENF finns bland annat Nationell 
Samling (Frankrike), Frihetspartiet (Nederländerna), Lega Nord (Italien) och UKIP (Storbritannien) 
(Europaportalen, 2018). ECR-gruppen är EU-parlamentets tredje största och Sverigedemokraterna 
lämnade sin tidigare grupp Frihet och Direkt Demokrati (EFDD) för ECR under 2018. Både ECR och 
EFDD anses vara kritiska mot EU men ECR, som Sverigedemokraterna bytt till, anses vara mindre kritiska. 
Vid partigruppsbytet sade Jimmie Åkesson att ”beskedet är givetvis väldigt glädjande. Framförallt innebär 
detta för oss en breddning och fördjupning av samarbetet med våra nordiska systerpartier och ett stärkt 
inflytande för oss i Europaparlamentet, men det innebär också att vi får nya värdefulla kontakter med flera 
europeiska regeringspartier” (Europaportalen, 2019).  

2.4.2 De högerradikala partiernas inställning till EU 
Traditionellt har högerpopulistiska och högerextremistiska partier alltid haft en EU-skeptisk inställning. 
Ofta delar de denna uppfattning med den extrema vänstern vilket flera forskare kopplar till att ju längre 
från mitten ett parti befinner sig, desto mer styr det deras inställning gentemot EU. Extremvänstern 
tenderar dock att ha en mjukare EU-skepticism och vänsterradikala partier har varit mer aktiva i att lägga 
fram förslag på hur EU kan reformeras samt hur kompetensen inom EU kan öka medan de högerradikala 
partierna istället har lagt mer fokus på hur nationalstaterna ska återfå mer makt från EU eller, som i vissa 
fall, propagerar för att lämna unionen. De partier som är emot EU befinner sig ofta i periferin av det 
politiska spektrumet och de partier som är närmare centrum ställer sig mer positiva till EU-samarbetet. Idag 
har nästan varje EU-medlemsstat minst ett EU-skeptiskt parti som tävlar om att vinna inflytande och 
historiskt har EU-skeptiska partier varit de som exkluderats från respektive länders regeringar, bortsett från 
några undantag. På senare år har EU-skepticism dock blivit mer legitim och synlig i den politiska debatten, 
och på många sätt mindre ifrågasatt. Europaparlamentsvalet 2014 kan intyga denna trend och det är inte 
bara vänster- och högerradikala som är EU-skeptiska utan att även några traditionella partier (Conti & 
Memoli, 2011; Brack, 2015). 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom Sverigedemokraterna använder sig av en populistisk retorik kommer studien utgå från Margaret 
Canovans (1999) samt Paulina Ochoa Espejos (2017) teorier om populism för att förstå och problematisera 
Sverigedemokraternas framställning av EU.  

2.5.1 Margaret Canovan - Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy 
Canovan (1999) utgår från att populism är demokratins oundvikliga skugga och inte någon sorts sjukdom 
som uppstår när något är fel. Demokratin har enligt henne två ansikten som hon kallar för ”redemptive” 
och ”pragmatic” som har översatts till det ”förlösande” och det ”pragmatiska” ansiktet. Dessa sidor är 
varandras motsatser som på samma gång är beroende av varandra. Den förlösande sidan av demokratin 
beskrivs som ett löfte om frälsning genom politik. Enligt detta perspektiv är människan eller folket den 
enda källan till legitim auktoritet och frälsning utlovas när de kan ta kontroll över sina egna liv. Den 
pragmatiska sidan av demokrati är mer av ett tillvägagångssätt för att kunna hantera konflikter på ett fredligt 
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vis med hjälp av lagar och regler. Enligt det pragmatiska perspektivet är det viktigt med demokratiska 
institutioner, flerpartisystem och fria val. Inte bara för att begränsa makt utan även för att konstituera den 
och göra den effektiv. I den förlösande demokratin finns det istället en stark impuls för att göra motstånd 
mot institutioner, det finns en grundläggande syn om att människan ska kunna vara spontan och styra över 
sig själv. Den förlösande demokratins löfte är att återge makt till folket och att folket ska kunna ta kontroll 
över sina egna liv och bestämma över sin egen framtid. Tyvärr är detta löfte i djup och oundviklig konflikt 
med den pragmatiska demokratin och gapen mellan dem båda är en fruktbar odlingsgrund för populism.  
 
För att demokratin ska anses legitim är det viktigt att politik ses som en form av uttryck från folkets sida, 
att de innehar känslan av att staten är ”vår” och att det finns något som förenar dem. För att en regering 
ska kunna styra ett land krävs det dock institutioner som egentligen är långt ifrån en spontan reaktion från 
folket. Istället blir institutioner ett sätt att säkra regeringens kontroll över det offentliga beslutsfattandet. På 
grund av detta finns ett utrymme för motstånd gentemot statens institutioner från folkets sida. Ett exempel 
på detta är förfarandet av lag och rättvisa i många västerländska stater. I institutionella termer är demokratisk 
rättvisa ett sätt att säkra medborgarnas lika skydd inför lagen. Detta uttrycks genom förvirrande 
rättsprocesser som vanliga medborgare har svårt att förstå. Dock stämmer sällan resultatet av en 
rättsprocess överens med den spontana och folkliga uppfattningen av rättvisa. Detta lämnar rum för 
populistiska rörelser som sätter sig emot den skrivna lagen (Canovan, 1999).  

2.5.2 Paulina Ochoa Espejo - Populism and the Idea of The People 
Ochoa Espejo (2017) går igenom begreppet populism och redogör för hur populisternas syn på ”folket” är 
svår att argumentera för rent logiskt. Populismen grundar sig i en äldre och djupare debatt om den roll som 
folket spelar i en demokrati. Den populistiska debatten har gått hand i hand med demokrati och demokratisk 
teori sedan antiken och utgår från att det är folket som styr i en demokrati. Ochoa Espejo försöker finna 
ett logiskt svar till vilka det är som utgör folket och enligt henne är det avgörande att klargöra vad som 
menas med ”folket” för att förstå både populism och demokrati. Hon frågar sig hur folket kan skapas som 
en enad enhet, om det ens är möjligt, och hur kan ett styre legitimeras? Enligt henne är det instinktiva svaret 
till dessa frågor att om samhället ska kunna förverkliga ett självstyre som behandlar alla lika, måste alla ha 
något att säga till om i viktiga politiska beslut som påverkar dem. Att använda ordet ”alla”, säger dock inte 
särskilt mycket, såvida det inte går definiera exakt vilka alla dessa är.  
 
Detta logiska problem som Ochoa Espejo (2017) identifierar kallas för gränsproblemet vilket gör det 
omöjligt att demokratiskt kunna bestämma exakt vad folket är. Om ett folkligt val ska besluta om 
avgränsningen för folkets makt, hur kan de röstberättigade för detta val bestämmas? Problemet är att det 
behövs ett folk som först ska bestämma vilka folket är som i sin tur ska bestämmas av folket - och på detta 
sätt kan det fortsätta i all oändlighet. Om principen om jämlikhet, att alla ska behandlas lika, är ett av 
demokratins rättfärdigande, kräver detta att alla de individer som styrs av demokratin har rätten att delta, 
skapa och förändra de grundläggande institutioner som styr dem. Utan denna rätt skulle de inte behandlas 
lika. Samtidigt är detta demokratiska åtagande inte kompatibelt med ett annat demokratiskt åtagande, det 
vill säga att folket ska styra landet. Enligt det första åtagandet måste alla individer tillåtas att delta i skapandet 
av de styrande institutioner. Enligt det andra åtagandet är folket en grundläggande institution som styr. 
Dessa åtaganden är inkompatibla eftersom ett demokratiskt beslut att skapa folket genererar en oändlig 
spiral och gör det omöjligt att definiera folket. Detta benämner Ochoa Espejo som ”the problem of popular 
indeterminacy” vilket skulle kunna översättas till folkstyrets obestämbarhet. 
 
Om det är omöjligt att definiera ”folket” blir det enligt Ochoa Espejo (2017) oundvikligt och meningslöst 
att förespråka en tanke om att folkets ska bestämma om statens legitimitet. Av den anledningen har många 
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påpekat att demokrati inte borde tolkas i termer av ett kollektivt självstyre. Istället kan ”demokrati” ses som 
en regering som fungerar som ett slags ombud, som en form av institutionellt arrangemang, där de som styr 
är framröstade men tar beslut oberoende av de som de styr över. ”Folket” är därför inte en styrande 
suveränitet utan istället en ideologisk referens som används för att vägleda lagstiftning. Vad de flesta känner 
till som demokrati bör inte ses som lika med folkligt styre utan snarare som ett institutionellt arrangemang 
som styrs av vissa individer eller grupper som får makt genom att vinna ett val. Enligt denna syn på 
demokrati ska lagstiftare inte tillåta lagar som inte skulle kunna godkännas av de personer som berörs av 
lagen. Ett exempel som lyfts Ochoa Espejo är att en lag som tillåter slaveri aldrig skulle kunna godkännas 
av de som i så fall skulle vara slavar, och det finns ingen anledning att rösta för att ta reda på vad folket 
anser om denna lag. ”Folket” är därigenom en hypotetisk bild som låter hjälper oss att utvärdera 
legitimiteten i en stats lagar. Denna hypotetiska tanke är enkel i teorin, men det är svårare att identifiera 
folkets ”hypotetiska röst” i verkligheten. Vid en rationell bedömning finns det alltid inslag av subjektiv 
tolkning, därför kan politiska beslut som godkänns av det ”hypotetiska folket” förstås som ett påbud 
som ”eliten” överför på resten av befolkningen. När en grupp inser att deras grupp är odefinierbar, finns 
det en tendens att dessa politiska rörelser hittar en grund som enar dem, till exempel en nationell, religiös 
eller etnisk samhörighet. Istället för att ha ett vagt ”folk” vill populistiska rörelser ofta definiera sig som en 
enhet genom sin nation, religion eller etnicitet. Detta görs delvis genom att exkludera ”de andra” som inte 
är en del av deras grupp.  
 
Som Ochoa Espejo (2017) redogör för i föregående text kan ingen säga att ”folket” är en benämning som 
kan likställas med ”alla”, det finns för stora variationer inom folket för att det ska kunna ses som en enhetlig 
grupp. Hon förespråkar att istället se på folket som en process. Att se ”folket” som en process menas 
att ”folket” är tillräckligt för att kunna fungera som en grund och begränsning för den konstitutionella 
ordningen, men är tillräckligt öppen och komplex för att undkomma att ”folkets” vilja kan förespråkas av 
en person eller grupp. Istället för att se på folket som en enhetlig grupp förespråkar Ochoa Espejo 
att ”folket” inte bestämd och stabil, att den inte har en enad röst och inte tar de slutgiltiga besluten. Istället 
bör man erkänna att ”folket” ständigt förändras samt att normer och värderingar alltid kommer att 
ifrågasättas. Etnicitet, religion och andra typer av identiteter förändras över tid och denna processuella syn 
på ”folket” är tillräckligt konkret för att generera solidaritet och även ta sig till makten. Eftersom folket ses 
som en ständig förändring är riskerna för exkludering, främlingsfientlighet och underminering av 
minoriteters rättigheter mindre. Om redogörelsen för demokratisk legitimitet kräver att ”folket” som en 
ofärdig process kan ingen hävda att de representerar det. Enligt Ochoa Espejo tydliggör denna syn varför 
populister inte företräder de demokratiska ideal som de själva hävdar att de står för. 
 
Enligt Canovan (1999) är populism alltså oundvikligt i en demokrati och av den anledningen är det viktigt 
att förstå och kunna bemöta sådan retorik medan Ochoa Espejo (2017) hävdar att det är logiskt omöjligt 
för populister att tala åt det så kallade ”folket” eftersom det först behövs ett odefinierbart folk som ska 
bestämma vad ”folket” är. Samtidigt skriver Canovan om vikten av att medborgare uppfattar en stat 
som ”sin” och att politiken måste vara ett uttryck för folkets vilja för att demokratin ska anses legitim. Detta 
skapar svårigheter, enligt Ochoa Espejo, eftersom det inte går att definiera ett folk. Både Canovan och 
Ochoa Espejo skriver om institutioner och att dessa blir ett sätt för en folkvald regering att kunna fatta 
olika beslut åt folket. Ochoa Espejo utvecklar detta resonemang och menar på att det är oundvikligt och 
rent av meningslöst att förespråka tanken om att folket ska bestämma statens legitimitet. En demokrati 
kommer inte kunna vara ett folkligt självstyre in i minsta detalj utan snarare ett institutionellt arrangemang 
där de som styr är framröstade av medborgarna men tar beslut oberoende av vilka de styr över. Ochoa 
Espejo anser att folket istället ska ses om en ofullständig process eftersom dess utformning ständigt 
förändras och därmed inte går att fastställa. Av den anledningen menar hon att populister inte kan anses 
representera de demokratiska ideal som de själva hävdar att de står för.  
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Med hjälp av Canovans (1999) och Ochoa Espejos (2017) teorier kommer exempel på hur 
Sverigedemokraterna använder sig av en populistisk retorik i sin framställning av EU lyftas fram i resultatet. 
Teorierna kommer dessutom användas för att problematisera det faktum att ingen kan anse sig tala ”för 
folket” samtidigt som det är viktigt att medborgare upplever att deras vilja är representerad i en demokrati. 
Detta skapar en paradoxal balansgång eftersom det å ena sidan hävdas att politiker inte kan prata för ett 
folk, samtidigt som grupper i samhället vill att deras vilja ska bli hörd och representerad. 

3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras olika textanalytiska metoder som följs av en motivering till valet av metod. 
Vidare redogörs vilket material som har använts för denna studie. Materialet presenteras närmare i tre 
separata avsnitt. Avslutningsvis redogörs tillvägagångssättet vad gäller insamling, bearbetning och 
analysering av data. 

3.1 Textanalytiska metoder 
Inom den samhällsvetenskapliga disciplinen finns det ett antal metoder och angreppssätt som lämpar sig 
för analys av text. Innehållsanalys är en textanalytisk metod där forskaren arbetar med att kvantifiera 
innehållet på ett systematiskt sätt. Vanligtvis används metoden inom kvantitativa studier, men kan likaså 
tillämpas på kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). En kvantitativ innehållsanalys är användbar när 
forskaren vill finna svar på förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier, exempelvis hur ofta eller 
hur frekvent olika kategorier påträffas i det material som undersöks. Den kvalitativa inriktningen av 
innehållsanalys går ut på att ta fram det väsentliga i texters innehåll, där texten ses och studeras som en 
helhet där den analyseras utifrån sin kontext. Forskaren söker förståelse genom att läsa texten noggrant och 
att ställa relevanta frågor om textens innehåll för att finna textens poäng. En annan vanligt förekommande 
textanalytisk metod är diskursanalys, som kan placeras inom den kritiskt granskande grenen av en textanalys. 
Syftet med detta angreppssätt handlar ofta om att belysa maktförhållanden i samhället, men en diskursanalys 
belyser även uppfattningen av språkets roll. Angreppssättet vill se hur språket bidrar till att forma 
verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

3.2 Val av metod & metoddiskussion 
Utförandet av vår studie gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. Det som talar för en kvalitativ 
innehållsanalys för vår studie, jämfört med den kvantitativa motsvarigheten och diskursanalys, är att 
kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att fånga in helheten, det centrala i texten, där vissa delar av texten 
anses viktigare än andra. Detta tillvägagångssätt lämpade sig väl för studien eftersom syftet var att fånga 
upp de centrala men även de underliggande delarna i texterna som analyserades (Esaiasson et al., 2012). En 
kvalitativ innehållsanalys är en relativt öppen metod där flera forskare presenterar olika angreppssätt 
(Bryman, 2011). Vår studie har använt angreppssättet som beskrivs som systematisering enligt Esaiasson et 
al. (2012). Detta angreppssätt gav oss möjlighet att klargöra tankestrukturer när vi analyserade de utvalda 
texterna. Angreppssättet bidrog även till att tankeinnehållet kunde kategoriseras i lättöverskådliga 
kategorier, samt att vi logiskt kunde ordna innehållet i texterna och sammanställa de retoriska begrepp som 
används (Esaiasson et al., 2012). 

3.3 Urval och avgränsningar 
Som underlag till vår studie valde vi att analysera olika typer av texter som är skrivna och publicerade av 
företrädare från Sverigedemokraterna. Som material valdes debattartiklar, Sverigedemokraternas 
partitidning SD-Kuriren, samt Sverigedemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2014 och 
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valplattform inför Europaparlamentsvalet 2019. Samtliga texter är från tidsspannet 2013 till 2019. I 
samband med valet av material gjordes även några avgränsningar. Exempelvis inkluderades inte radio- och 
tv-intervjuer eller egna intervjuer med företrädare för partiet eftersom de redan utvalda källorna ansågs vara 
ett tillräckligt underlag för att kunna besvara frågeställningarna. Inkludering av ytterligare källor bedömdes 
inte som nödvändigt eftersom de inte ansågs tillföra ny information. Ett alternativ som övervägdes var att 
även inkludera partiets valmanifest inför riksdagsvalen 2014 respektive 2018. Dessa valdes bort i ett tidigt 
skede eftersom valmanifestet 2014 och valplattformen 2019 inför EP-valen ansågs betydligt mer 
informativa och relevanta för studien. 

3.3.1 Debattartiklar 
För att finna relevanta debattartiklar använde vi till en början databasen Retriever Mediearkivet. Efter ett 
antal sökningar med olika sökord och filtreringar valde vi i stället att söka via sökmotorn Google eftersom 
Retriever Mediearkivet inte gav det resultat vi sökte. Genom Google fick vi ett större underlag och med fler 
antal träffar med relevant innehåll jämfört med Retriever Mediearkivet. För att sortera bland det höga antalet 
träffar gjorde vi ett första urval utifrån vad som var skrivet i debattartiklarnas rubriker, utifrån vem som var 
författare samt om artikeln behandlade EU. För att komplettera vårt urval från Google har vi använt oss 
av Samtiden.nu som beskriver sig som ”en fristående nyhetssida med socialkonservativ tendens på 
ledarsidan” (Samtiden, u.å.) och ägs av Sverigedemokraterna (Vergara, 2016). På Samtidens opinionssida 
fann vi flera relevanta debattartiklar som publicerats av företrädare från Sverigedemokraterna. Till en början 
var även tanken att inkludera debattartiklar från lokala politiker och söka bland olika lokaltidningar, men 
efter några inledande sökningar insåg vi att dessa företrädare sällan diskuterar EU-frågan utan i första hand 
fokuserar på lokala frågor, de skulle dock inte ha uteslutits om vi funnit några. Efter sökningar i både Google 
och Samtiden.nu resulterade antalet artiklar i 30 stycken. Efter noggrann bearbetning av artiklarna 
sorterades ett antal artiklar bort och slutligen hade vi 23 stycken debattartiklar som underlag (se bilaga 1).  

3.3.2 SD-Kuriren 
SD-Kuriren är Sverigedemokraternas medlemstidning. Chefredaktör för tidningen är Paula Bieler och 
ansvarig utgivare är Richard Jomshof. Tidningarna innehåller reportage och nyhetsartiklar från 
Sverigedemokraternas arbete runt om i landet och ges ut mellan sex till tio gånger per år. Representanter på 
både lokal- och riksdagsnivå finns representerade och lyfter allt från lokalt engagemang till frågor på EU-
nivå. Tidningen publiceras inte digitalt, enbart ett fåtal nummer kan hittas online. För att få tillgång till SD-
Kuriren inom vårt tidsspann 2014 till 2019 fick vi assistans av Göteborgs Universitetsbibliotek. Biblioteket 
erbjöd oss utgivna nummer från 2010 fram tills det senaste numret 2019. Vi valde att studera nummer från 
2013 eftersom de politiska partierna börjar diskutera nästkommande val redan året innan. I bibliotekets 
arkiv fanns dessvärre inte alla nummer inom vårt tidsspann, vilket givetvis hade varit önskvärt.  
 
I urvalsprocessen för tidskriften valdes endast de nummer som behandlar EU. Efter ett första urval valdes 
12 nummer ut mellan tidsspannet 2013 till 2019, däremot inga nummer från 2016 och 2017. Efter ett andra 
urval slutade vi på totalt åtta nummer (se bilaga 2). Trots att vi inte hade tillgång till samtliga nummer inom 
vårt tidsspann bedömde vi att det materialet vi hade att tillgå var tillräckligt för att använda i vår 
undersökning. Vi anser även att övriga källor, debattartiklar och valmanifest, kompletterar det knappa 
underlaget för SD-kuriren vid just denna tidsperiod.  

3.3.3 Valmanifest och valplattform 
Valmanifestet från 2014 samt valplattformen från 2019 har hämtats från Sverigedemokraternas hemsida 
(www.sd.se) och dessa har, som nämnts tidigare, analyserats i sin helhet då de presenterar den politik 
Sverigedemokraterna vill driva i EU (se bilaga 3).  
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3.4 Kodning av data och analysmodell 
För att koda vår data har samtliga texter bearbetats grundligt under upprepad läsning. Utifrån texterna har 
vi funnit gemensamma teman som kan kopplas till respektive frågeställning. Dessa har vi arbetat fram och 
sammanställt i ett kodningsschema som utgått från fyra indelningar: Tema - Källa - Citat - Egen 
kommentar. Vi valde att göra ett kodningsschema för varje frågeställning samt varje materialkälla (SD-
Kuriren/valmanifest/debattartiklar).  
 
För att vidare kunna analysera den kodade datan har vi använt oss av Håkan Jönsons (2010) analysverktyg 
som kallas perspektivansats eller perspektivanalys. Jönsons analysmodell är i första hand till för att studera 
olika sociala problem, men denna analysmetod har även fungerat att tillämpa som analysverktyg på vår 
studie. Han presenterar flera olika förslag på analysscheman som kan användas för att systematisera och 
analysera problem och han förklarar att dessa analysscheman kan variera i utformning. Nedan presenterar 
vi det analysschemat som vi har valt att använda oss av. I analysen har varje frågeställning behandlats för 
sig och analysschemat har fungerat som en hjälp för att tolka texten på en djupare nivå.  
 

 
Figur 1: Från Sociala problem som perspektiv (s. 8) av H. Jönson, 2010, Malmö: Liber.   

3.5 Validitet och reliabilitet 
God validitet innebär att en forskare mäter det som denna har som syfte att undersöka, det vill säga om de 
aktuella mätningarna är relevanta eller inte. God reliabilitet är hur bra mätningarna är, ifall samma 
undersökning går att upprepa och då få samma resultat även om det skulle vara någon annan person som 
utför undersökningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Då syftet med vår studie är att undersöka 
Sverigedemokraternas syn på EU anser vi att vår studie har god validitet eftersom vi har valt att undersöka 
material som är publicerat och skrivet av företrädarna själva. Validiteten hade inte fått samma styrka om vi 
valt ut källor som inte producerats direkt av företrädare för partiet. Sådant material hade riskerat att medföra 
en subjektiv tolkning av Sverigedemokraternas inställning. Vi anser även att studiens reliabilitet är god då 
det skulle vara möjligt att upprepa undersökningen genom att använda samma källor. Eftersom det är en 
kvalitativ undersökning kan det dock svårt att få fram exakt samma resultat då det alltid existerar en viss 
subjektivitet i tolkningen av materialet, även om vi har gjort vårt yttersta för att upprätthålla en hög 
objektivitet.  

Analysschema Problemperspektiv
Problemkomponent Frågor
Karaktär Vad för slags problem är det? Var är det lokaliserat? Hur anses det vara besläktat med andra 

problem? Har problemet någon "kärna", någon bärande idé? Hur ser avgränsningarna ut?
Orsaker Vilka orsaker anges? En eller flera sammanhängande? Voluntaristiska eller deterministiska 

förklaringar till problemet? Talas det om omoral och skuld?
Konsekvenser och omfattning Hur beskrivs hot och skador? Anges problemet vara litet och avgränsat eller stort? Hanterbart 

eller ohanterbart?
Lösningar Vilka förslag på lösningar ges och vem anses vara lämplig och/eller ansvarig att lösa problemet? 

Alla? Den som bär problemet? Experter?
Aktörer Vilka är problemets huvudsakliga aktörer? Förekommer dramatiserade beskrivningar? Utpekande 

av offer/stackare, skurkar, publik, räddare?
Illustrationer och exempel Vilka metaforer, bärande begrepp, typfallsberättelser, slagord och ikoner används när problemet 

beskrivs? Hur personifieras problemet?
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4 Resultat 
Syftet med studien är att analysera Sverigedemokraternas framställning av EU mellan 
Europaparlamentsvalet 2014 och Europaparlamentsvalet 2019. Efter genomgång och analys av det utvalda 
materialet kan det konstateras att det har skett en viss förändring i hur Sverigedemokraterna framställer EU, 
främst i form av att de hade ett tydligt krav på folkomröstning inför Europaparlamentsvalet 2014 vilket 
numera har bytts ut mot en tilltro till att de, tillsammans med likasinnade partier i Europa, kan reformera 
EU inifrån. Dock kvarstår den kritiska inställning till hur EU fungerar idag, vilket kommer presenteras mer 
genomgående i nästa avsnitt. Framställningen som framkommer om EU är baserad på 
Sverigedemokraternas publicerade texter. Det som framkommer i deras texter behöver inte betyda att det 
är synonymt med partiets ”egentliga” åsikter eftersom texter även kan vara uttryck för en strategi eller en 
kombination av båda. Eftersom texterna kan omarbetas många gånger innan de publiceras finns det 
möjlighet för Sverigedemokraterna att presentera ett finslipat budskap i de utvalda texterna. 
 
Även om Sverigedemokraterna inte har gjort en omvälvande förändring i sin inställning till EU har 
intressanta analyser kunnat konstateras i deras framställning av EU och på vilket sätt budskapet framförs.  
Nedan kommer svaren på frågeställningarna presenteras genom exempel från valmanifest, valplattform, 
debattartiklar och SD-Kuriren. Resultatet är uppdelat efter varje frågeställning som även återkopplas till 
bakgrund och teoretiska utgångspunkter.  

4.1 Sverigedemokraternas framställning av EU 
Sverigedemokraterna har alltid varit ett EU-kritiskt parti och även om en förändrad inställning kan skönjas 
framställs fortfarande samma typ av kritik som funnits sedan starten. En av Sverigedemokraternas 
vanligaste kritik mot EU är framförallt att de ser unionen som överstatlig och att det existerar en krypande 
maktöverföring från Sverige till EU. De menar att EU har för mycket makt över medlemsländerna och att 
unionen detaljstyr sådant som borde vara nationella angelägenheter. Enligt SD är Sverige en nettobetalare 
och anser därför att svenska skattebetalare får betala för andra medlemsstaters problem.  
 
När Sverigedemokrater beskriver sin uppfattning av EU är de tydliga i sin retorik. Ofta beskrivs EU som 
en “mäktig jätte”, ibland “högborg”, som ”vanligt folk” inte har någon insyn i eller påverkan på. I dessa 
beskrivningar målar de upp EU som överstatligt och att de ständigt knyter mer makt till sig. För att markera 
avståndet mellan ”vanligt folk” i Sverige och högt uppsatta politiker eller tjänstemän i EU väljer SD ofta att 
använda Bryssel istället för EU. Genom att tillämpa ordvalet Bryssel istället för EU använder sig 
Sverigedemokraterna av ett affektivt knep för att påverka läsaren. Ofta använder Sverigedemokraterna ordet 
Bryssel tillsammans med något negativt så som ”proffspolitiker som åker till Bryssel”, ”Bryssel är 
makteliten” och ”EU:s högborg i Bryssel”. Att skriva Bryssel istället för EU möjliggör även för läsaren att 
inte direkt förknippa EU som en del av det “svenska” utan något som ligger i ett annat land som är svårt 
att nå och förstå för en “vanlig svensk”. Vidare blir den negativa inställningen till tjänstemännens arbete 
och syfte synlig i hur SD likställer dem med byråkrater. Sverigedemokraterna benämner de politiker som är 
positivt inställda till EU vanligtvis som federalister, ofta tillsammans med en negativ klang. SD motsätter 
sig inte det freds- och handelsprojekt som EU startade som utan är kritiska till den “elitistiska” 
och ”maktgalna” institution som de anser att unionen har blivit. Sverigedemokraterna menar även att EU 
påtvingar dess medborgare en konstlad EU-identitet i form av en gemensam president, nationalsång och 
flagga.  
 
Ovanstående resonemang baseras på Sverigedemokraternas åsikter om EU och är en sammanfattning av 
de teman som har kodats fram till respektive frågeställning. Nedan presenteras de teman som har kodats 
fram under analysen.  
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• Överstatlighet och krypande maktöverföring 
• Nationalstatens suveränitet 
• EU är byråkratiskt och vilseleder folket 
• Konstlad EU-identitet 

 
I kommande avsnitt presenteras Sverigedemokraternas beskrivningar mer genomgående, baserat på de 
teman som har framkommit under kodning och analys av materialet. Varje tema kommer att förklara vilken 
bild Sverigedemokraterna vill ge av EU och hur de vill att denna bild ska uppfattas. Detta exemplifieras 
genom utvalda citat från vårt material.  

4.1.1 Överstatlighet och krypande maktöverföring 
Ett av Sverigedemokraternas vanligaste argument när de riktar kritik mot EU är framförallt att de ser 
unionen som överstatligt och att det existerar en krypande maktöverföring från Sverige till EU. Partiet 
menar att EU har för mycket makt över medlemsländerna och att unionen detaljstyr sådant som borde vara 
nationella angelägenheter. De beskriver även att det EU vi ser idag är något annat än det EU som Sverige 
blev medlem i 1995 och att allt mer styrs av EU än medlemsstaterna själva. 
 
Nedan presenteras två citat som på olika sätt ger mening åt kategorin överstatlighet. Dessa citat illustrerar 
hur Sverigedemokraterna på olika sätt och i olika sammanhang vill förmedla deras syn på överstatlighet och 
hur de vill att överstatlighet ska uppfattas och ska mottas. Det första citatet är hämtat från 
Sverigedemokraternas Valmanifest inför EP-valet 2014. 

 
Det EU vi ser i dag är dock något helt annat än det samarbete vi eftersträvar och också något helt annat än det EU som 
Sverige blev medlem i 1995. En majoritet av besluten på kommunal nivå påverkas i dag av EU-direktiv och andra länders 
politiker har i många frågor större makt över det svenska folkets vardag än de svenska riksdagsledamöterna. Makt har 
flyttats från de folkvalda svenska parlamentariska församlingarna till EU-institutioner som saknar såväl legitimitet som 
demokratisk insyn. (Sverigedemokraterna, 2014 s. 3). 

 
För att förstärka överstatligheten väljer Sverigedemokraterna att använda uttryck som ”beslut på kommunal 
nivå påverkas av EU-direktiv”, ”andra länders politiker har makt över svenska folkets vardag” och ”flyttats 
från folkvalda svenska parlamentariska församlingar”. Genom dessa formuleringar kan läsaren uppleva att 
svenska medborgare inte längre har makten över sina egna liv utan styrs av politiker som inte har direkta 
kopplingar till Sverige. Detta kan knytas samman med det politiska perspektivet, som beskrivs av Podobnik, 
Jusup, Kovac & Stanley (2017), som förklarar att missnöjet bland väljarna har vuxit eftersom EU har mycket 
makt men ändå inte kan lösa de problem som uppstår. Detta gör att det finns vissa väljare som inte ser 
vinningen av en union där politikerna inte kan enas eller åstadkomma lösningar samtidigt som den nationella 
suveräniteten tunnas ut allt mer.  
 
Nästa citat från Kristina Winbergs debattartikel illustrerar hur Sverigedemokraterna framställer den 
krypande maktöverföringen från Sverige till EU. 
 

Ett av EU:s största problem är att organisationen flyttar beslutsfattandet bort ifrån medborgarna i de enskilda 
medlemsstaterna till Bryssel, där insyn och påverkan för den enskilde medborgaren är minst sagt begränsad. (Winberg, 
2015). 

 
Winberg framhäver att det är ”organisationen [EU] som flyttar beslutsfattandet” till sig själva och använder 
uttryck som ”den enskilde medborgaren” för att poängtera att denne inte har någon makt i det som sker på 
EU-nivå. Genom att använda dessa formuleringar framstår det som att EU själv knyter åt sig mer makt 
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snarare än att medlemsländerna överlåter makten genom ett demokratiskt deltagande i parlamentet. I detta, 
och andra citat från SD:s företrädare, betonas även skillnaden mellan medlemsländerna och unionen genom 
att använda ordet ”Bryssel” istället för EU. Det blir en definitiv markering att makten ligger utanför Sverige 
och ofta förknippas Bryssel även med högt uppsatta politiker och tjänstemän som inte är insatta i Sveriges 
förutsättningar. Bryssel är inte enbart ett namn på Belgiens huvudstad utan har även kommit att bli ett 
samlingsord för många känslor och föreställningar som människor har om EU. Detta gör att 
Sverigedemokraterna kan knyta an till läsarens känslor genom att använda ett ord som Bryssel istället för 
EU då det ofta är förknippat med negativa föreställningar om unionen. Genom citatet går det utläsa hur 
Sverigedemokraterna anser att den ”enskilde medborgaren” ställs mot det ”mäktiga Bryssel” där den 
förstnämnda inte har någon insyn i den sistnämnda. Citatet är även ett exempel på populistisk retorik som 
blir synlig genom att Sverigedemokraterna delar upp samhället mellan ”folket” och ”eliten”. Uppdelningen 
görs oftast genom en jämförelse av det “svenska, hederliga folket” och “den korrupta makteliten” i Bryssel 
samt att Sverigedemokraterna ofta framställer att den “lilla, vanliga människan” utnyttjas och styrs av “stora, 
mäktiga EU”. Nedan följer ytterligare citat som exempel på detta. 
 

Folk är trötta på proffspolitiker som åker till Bryssel och blir en del av maktstrukturen. (Bieler & Kronlid, 2014). 
 
Det är nu hög tid att ett par röster från arbetarklassen får göra sin röst hörd nere i maktelitens högborg. (Winberg & 
Lundgren, 2014). 

 
I citaten ovan uttrycker Sverigedemokraterna sin kritiska bild av EU och förtydligar detta genom en negativ 
beskrivning av andra politiker som “proffspolitiker som åker till Bryssel och blir en del av maktstrukturen”, 
det vill säga att de som åker dit blir precis som alla andra i den rådande ”makteliten”. Utöver att framställa 
andra partier som likadana förklarar Canovan (1999) att populister även kritiserar de etablerade partierna 
för att visa sitt missnöje gentemot de dominerande värderingarna och normerna i samhället, vilket blir 
synligt i nästkommande citat.   
 

Om emellertid Socialdemokraterna fortsätter med sitt negativa valkampanjande, som består i att förtala och smutskasta 
partier som vill öka medlemsstaternas självbestämmande och begränsa EU:s överstatliga strävanden, vågar vi nog förutspå 
att valresultatet inte blir riktigt det som Andersson och andra socialdemokrater tänkt sig. (Hansson & Milewczyk, 2019). 
 
I Bryssel är makteliten väl medveten om problematiken med att den fria rörligheten utnyttjas av kriminella. (Andersson, 
Kroon & Byström, 2016).  

 
I ovanstående exempel förstärks Sverigedemokraternas missnöje gentemot andra partier genom att 
benämna dem som “makteliten” och anklagar dem för att inte göra något åt olika problem som existerar i 
Europa. Kommande citat kompletteras detta genom att anklaga andra partier för att inte göra vad de har 
lovat, samtidigt som Sverigedemokraterna framställer sig själva som företrädare för “svenska folkets bästa”. 
 

Trots utfästelser om motsatsen röstar de övriga partierna i riksdagen, inklusive Vänsterpartiet och Miljöpartiet, nästan 
varje månad igenom förslag som innebär ytterligare maktöverföring till Bryssel. Sverigedemokraterna är en garant för att 
vi på riktigt får EU-kritiska företrädare i Bryssel som uteslutande ser till Sveriges och det svenska folkets bästa. 
(Sverigedemokraterna, 2014 s. 3). 
 

Att som Sverigedemokraterna anse sig kunna tala för folket och vara en “garant som uteslutet ser till svenska 
folkets bästa” är ett tydligt populistiskt drag som beskrivs av både Canovan (1999) och Ochoa Espejo 
(2017). Enligt Ochoa Espejo (2017) är det omöjligt att definiera vilka ett folk i en demokrati är eftersom 
det först måste definieras ett folk som i sin tur ska bestämma vilket folket är. Enligt den beskrivning som 
Canovan och Ochoa Espejo ger blir det omöjligt för Sverigedemokraterna att kunna anse sig tala för folket, 
för vilka utgör egentligen detta folk? Som diskuterats tidigare uppstår det dock en paradoxal balansgång i 
en demokrati eftersom Ochoa Espejo menar att det är meningslöst att prata för folket, samtidigt som 
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Canovan trycker på vikten av att ett folk upplever att deras stat är ”sin egen” och att deras talan kan föras 
av politiker som företräder dem. Sverigedemokraterna är trots allt Sveriges tredje största parti och 
människor kan uppleva att deras röst inte hörs eller rent av dementeras av den rådande regeringen. Samtidigt 
informerar Sverigedemokraterna om att EU detaljstyr svenskarnas liv och ständigt kommer med nya 
direktiv som inte är anpassade för livet i Sverige vilket kan leda till att människor blir mer villiga att rösta 
på Sverigedemokraterna. Av den anledningen kan de lägga sin röst på Sverigedemokraterna för de anser sig 
själva som ”vanliga, hederliga människor” som inte kan påverka vad som händer i EU.  

4.1.2 Nationalstatens suveränitet 
Nästa tema som presenteras är vikten av nationalstatens suveränitet. Detta tema framkom tydligt i partiets 
Valmanifest inför EP-valet 2014 men är ett tema som också återkommer i deras Valplattform inför EP-
valet 2019. Sverigedemokraterna vill behålla traditionella värden och anser därför att nationalstatens säregna 
kultur och traditioner är viktiga att behålla. Genom den överstatlighet och maktöverföring som beskrivits i 
föregående tema, är Sverigedemokraterna oroliga för att EU-medlemskapet ska hämma de egenskaper som 
gjort nationalstaterna framgångsrika. Nedanstående citat är exempel på hur Sverigedemokraterna i sitt 
valmanifest och valplattform beskriver det vackra och framgångsrika som nationalstaterna åstadkommit.  

 
De framsteg som gjorts under de självständiga, europeiska nationalstaternas tusenåriga historia är fantastiska och saknar 
motstycke i världen. De fria, europeiska nationalstaterna baserade på en djupt förankrad samhörighet och gemensam 
identitet med historiska rötter, har utgjort en unik och stabil grogrund där företeelser som demokrati, jämlikhet, vetenskap 
och allmän välfärd har kunnat växa sig starka. Inga överstatliga unionsbyggen har kunnat uppvisa tillnärmelsevis lika goda 
resultat. Trots detta finns det i dag starka krafter både inom Sverige och i den övriga Europeiska unionen, som mycket 
målmedvetet arbetar för att avskaffa nationalstaterna, de nationella gemenskaperna och de europeiska folkens 
självbestämmande. (Sverigedemokraterna, 2014 s. 3). 
 
Vår vision för Europa präglas av starka nationella demokratier med stort medborgarinflytande. Varje nation ska avgöra 
sin egen framtid och även de minsta nationernas egenskaper och unika kulturer ska respekteras. (Sverigedemokraterna, 
2019b s. 3). 

 
Sverigedemokraterna romantiserar nationalstaten genom uttryck som ”europeiska nationalstaternas 
tusenåriga historia är fantastiska och saknar motstycke i världen” samt ”unik och stabil grogrund”. 
Tillsammans med dessa uttryck förmedlar de en bild av att detta är något som nationalstaterna har 
åstadkommit själva, innan EU existerade, och av den anledningen är nationalstaten stark utan inblandning 
av en union. De vill även styrka detta med att förklara att unionen inte har “kunnat uppvisa tillnärmelsevis 
lika goda resultat” som nationalstaten har åstadkommit på egen hand. Dessa beskrivningar kan knytas ihop 
med Sverigedemokraternas högerextrema koppling eftersom dessa rörelser enligt Mudde (2000) lägger 
fokus på den starka nationalstaten.  
 
I SD:s önskan om att stärka nationalstatens homogenitet och dess unika egenskaper visar partiet samtidigt 
ett motstånd gentemot andra kulturer. Precis som Canovan (1999) beskriver är populistiska rörelser ofta 
kritiska mot idéer som multikulturalism och Sverigedemokraterna uttrycker att det finns ett hot mot 
nationalstatens homogenitet genom formuleringen “det finns krafter som målmedvetet arbetar för att 
avskaffa nationalstaterna”. Sverigedemokraterna befarar att avskaffandet av nationalstaterna kommer 
medföra att Europa kommer bli en enhetlig multikulturell stat där de specifika kulturerna inte får utrymme 
att uttrycka sina säregna egenskaper. För läsaren kan detta uppfattas som att Sverige klarar sig bättre på 
egen hand och att EU endast riskerar att förstöra företeelser som “demokrati, jämlikhet, vetenskap och 
allmän välfärd”. SD poängterar även att nationalstater i Europa är “bättre” än länder i övriga världen 
eftersom Europas utveckling “saknar motstycke i världen”. Även om Sverigedemokraterna vill hålla isär 
Europas länder framkommer det flera gånger i studiens material att det är av ännu större vikt att hålla  
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hålla länder utanför Europa på ännu större avstånd. Detta eftersom Sverigedemokraterna anser att 
utomeuropeiska kulturer skiljer sig avsevärt mer från den “svenska kulturen” än vad andra länder i Europa 
gör.  

4.1.3 EU är byråkratiskt och vilseleder folket 
Sverigedemokraterna argumenterar ofta för att EU är komplicerat och byråkratisk genom att betona 
unionens långsamma beslutsprocesser. Enligt SD leder detta till svårigheter för gemene man att vara insatt 
i det som sker i EU och gör det svårt att upprätthålla demokratiska principer när “folket” inte har möjlighet 
att påverka och tycka till om EU:s arbete. Sverigedemokraterna vill även påvisa att EU försöker konstruera 
en bild av sig själv som något det inte är. De anser att unionen ”ljuger” och ger sken av en felaktig bild till 
EU-medborgarna. Det första och andra citatet exemplifierar Sverigedemokraternas åsikt om bristen på 
insyn i EU:s arbete.  
 

Insynen i beslutsprocessen är fortfarande starkt begränsad, allt för många möten hålls bakom stängda dörrar, skyddet för 
anställda som slår larm om oegentligheter är fortfarande svagt och kontrollen över de tiotusentals lobbyisternas 
verksamhet och inflytande inom EU-systemet är obefintlig. (Sverigedemokraterna, 2014 s. 4). 

 
Demokratiska beslut bör inte förhandlas bakom stängda dörrar eller inom en svårtillgänglig byråkrati. 
Sverigedemokraterna vill öka insynen i EU:s lagstiftningsprocess genom en mer demokratisk och öppen ordning där 
politiker och medlemsstater öppet redovisar sina ståndpunkter och agendor. (Sverigedemokraterna, 2019b s. 4). 

 
I citaten ovan är det tydligt vad Sverigedemokraterna tycker om EU:s arbetsprocesser, i synnerhet 
beslutandeprocesser. Enligt SD saknar unionen transparens och förklarar det genom att beskriva att en stor 
del av beslutsfattandet sker bakom ”stängda dörrar”. Sverigedemokraterna vill ofta få fram en mystik kring 
vad som sker bakom de stängda dörrarna och fyller ofta på med att detta beror på andra aktörer, som i 
exemplet ovan anges vara ”lobbyister”. Lobbyister är också ett ord som skapar olika bilder och känslor hos 
läsaren och kan ofta förknippas med något negativt. Den mystik som Sverigedemokraterna målar upp kring 
EU kan knytas samman med Canovans (1999) beskrivning av populism. Enligt henne försöker populister 
framhäva att de står för enkelhet och rättframhet samtidigt som de vill påvisa när något försöker döljas. 
Dessa situationer använder populister ofta till sin fördel, inte sällan i kombination med att de själva vill 
införa mer transparens och tydlighet i det politiska arbetet. Precis som citaten beskriver tycker populister 
inte om komplicerade arbetssätt eller överenskommelser som utspelas i kulisserna. Detta kopplar till 
uttrycket “Sverigedemokraterna vill öka insynen i EU:s lagstiftningsprocess” i citatet ovan eftersom SD 
framställer sig som den aktör som ska se till att denna förändring sker. Nästa citat förstärker 
Sverigedemokraternas icke-transparenta bild av EU. 
 

Förhandlingarna var självklart topphemliga. (Dagerlind, 2013). 
 
Ovanstående citat befäster föregående resonemang om att unionen saknar transparens. Uttrycket 
“förhandlingarna var självklart topphemliga”, utesluter att EU är öppet och SD lämnar inget utrymme för 
att EU skulle kunna vara öppet vid vissa förhandlingar. Partiet följer sällan upp sina påståenden med 
exempel utan lämnar dem ofta utan redogörelser.  
 
Sverigedemokraterna vill också påvisa att EU försöker konstruera en bild av sig själv som något det inte är. 
De anser att unionen ljuger och försöker ge sken av en felaktig bild till EU-medborgarna. Utdragen nedan 
är från, Kristina Winberg, Europaparlamentariker mellan 2014 och 2019 samt Björn Söder som är 
riksdagsledamot för partiet och som tidigare har varit riksdagens andre vice talman. 

 
Kommissionen har ljugit för medborgarna och vilselett dem om syftet samt effekterna av denna lagstiftning och inte 
inriktat sig på de verkliga problemen. (Winberg, 2017). 
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Regeringspartierna och de borgerliga allianspartierna har tidigare poängterat att de anser att säkerhets- och försvarspolitik 
är medlemsstaternas kompetensområde, det vill säga ett mellanstatligt projekt. Men trots detta röstade ledamöterna från 
de svenska allianspartierna i Europaparlamentet för ett införande av ett gemensamt EU-försvar (inkluderande ett militärt 
EU-högkvarter och fasta militära EU-strukturer) när frågan behandlades i parlamentet den 22 november 2016. [...] EU-
alternativet lyfts fram som delvis mellanstatligt, men det är en illusion. (Söder, 2017). 

 
Ovanstående citat är utdrag från debattartiklar. Genom vår analys kan det konstateras att retoriken är som 
skarpast och tydligast i material som publiceras av enskilda SD-företrädare. I ovanstående citat menar 
företrädarna att EU “ljuger” och “vilseleder” folket vilket är en tydlig åsikt som inte har framkommit lika 
tydligt i valmanifestet och valplattformen. Genom dessa ordval är Sverigedemokraterna tydliga i sin 
kommunikation till läsaren eftersom de inte lindar in sitt budskap. Det blir därför upp till läsaren att bemöta 
detta med eventuella motargument och det löper en risk att läsaren tar till sig åsikterna utan att vara kritisk.  
 
I flera debattartiklar målar SD:s företrädare upp en bild av att både unionen och politiker inom EU ofta 
döljer sin egentliga agenda. Företrädarna menar att unionen och dess parlamentariker vill ge en bild av att 
de representerar medborgarnas intressen, men att de i själva verket följer sina egna agendor. Canovan (1999) 
beskriver att attack mot andra partier är ett karaktäristiskt tillvägagångssätt för populister där de etablerade 
partierna ofta anklagas för att inte representera folket utan istället dölja sina egna intressen. Detta 
exemplifierar Björn Söder i ovanstående citat genom sin beskrivning av att “EU som ett mellanstatligt 
projekt är en illusion”. Söder vill ingjuta en misstanke mot unionen hos läsaren genom att beskriva hur 
EU:s och andra partiers bild av unionen inte är korrekt.  

4.1.4 Konstlad EU-identitet 
Det sista temat som presenteras i Sverigedemokraternas framställning av EU är den konstlade EU-
identiteten. Enligt Sverigedemokraterna försöker EU påtvinga medborgarna en påhittad EU-identitet som 
de själva inte kan förlika sig med. Detta tema framkommer tydligt i både enskilda publiceringar från 
företrädare, men likaså framkommer detta i deras valplattform från 2019. I kommande citat presenterar vi 
hur Sverigedemokraterna beskriver detta.  

 
EU:s flagga är inte min, dess ”nationalsång” är inte min, dess ”president” är inte min och i dagsläget företräds inte mina 
intressen i EU-parlamentet. (Hedarv, 2014). 
 
Det pågår ett enormt och utbrett slöseri med EU-medel. Som exempel kan nämnas ett slags propagandamuseum [House 
of European History] och den regelrätta flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg, där tusentals anställda och ledamöter 
flyttar fram och tillbaka, varje månad. Ett stopp av den onödiga flytten mellan de två städerna skulle spara skattebetalarna 
cirka en miljard kronor per år enligt Europaparlamentets egna siffror. Därutöver måste slöseriet på politiska 
symbolprojekt i syfte att påtvinga medborgarna en konstlad EU-identitet avslutas. (Sverigedemokraterna, 2019b s. 9). 

 
I detta tema talar Sverigedemokraterna om att EU tvingar sina medborgare till en gemensam och konstlad 
identitet. Att EU tar fram en nationalsång när det inte finns något nation att enas genom, är enligt 
Sverigedemokraterna anmärkningsvärt. De vill tydligt förklara att de inte är villiga att gå under en gemensam 
flagga, nationalsång, eller president genom att uttrycka sig med ”inte min” eller ”dess”. Hedarv, som första 
citatet är hämtat från, vill ge en bild av EU som ”något annat” som inte hon inte kan identifiera sig med 
vilket hon tydligt förmedlar till läsaren. Dessa uttryck blir en förlängning av Canovans (1999) beskrivning 
av ”vi och dem”-perspektivet som populister använder sig av. Detta blir synligt genom att de vill vara tydliga 
med att det finns ett “vi” - som enligt Sverigedemokraterna representerar svenskar - och ett “dem” - som 
representerar andra europeiska kulturer.  
 
Oviljan mot EU-identiteten går även hand i hand med radikalhögerns vilja att framhäva nationalstaten och 
att behålla de traditionella värdena som är specifika för varje nation och kultur (Rydgren, 2010). Detta går 
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även länka till temat, nationalstaternas suveränitet. Samtidigt poängterar SD att européer skiljer sig åt och 
att det därför är ytterst viktigt att värna om varje lands unika kultur. I detta tema ligger dock fokus på att 
EU tvingar på dess medlemmar en gemensam identitet. Ur valplattformen 2019 beskrivs muséet House of 
European History som ett ”propagandamuseum” och ”symbolprojekt”. Sverigedemokraternas beskrivning 
av museet visar tydligt deras negativa inställning till den gemensamma identiteten och vill kritisera idén 
genom att benämna det som propaganda. Genom att använda ordet “propaganda” väver de dels in sin 
negativa kritik men kan även ingjuta en känsla hos läsaren att EU försöker manipulera medborgarna genom 
att skapa en gemensam identitet. Som Rydgren (2010) beskriver har högerradikala partier ett gemensamt 
mål i att stärka nationen genom att bygga upp den etniska homogeniteten. Detta kan belysas genom 
Sverigedemokraternas negativa inställning till den gemensamma EU-identiteten eftersom SD presenterar 
en farhåga för att denna form av EU-identitet hotar att förminska nationalstatens säregna identitet. EU-
identiteten kan även ses som ett uttryck för multikulturalism eftersom den representerar en samling av 
Europas olika kulturer. Av den anledningen kan högerradikala partier motsätta sig den gemensamma EU-
identiteten eftersom den inte är förenlig med en stark nationell identitet.  

4.2 Sverigedemokraternas företrädare om förhållandet mellan Sverige och EU 
Den andra frågeställningen i studien går något hand i hand med den första, men i kommande del läggs 
fokus på hur Sverigedemokraterna framställer förhållandet mellan just Sverige och EU. Till att börja med vill 
SD framställa Sverige som en förlorare genom att framhäva Sverige som en nettobetalare till unionen. 
Sverigedemokraterna betonar att svenska skattepengar finansierar andra länders undermåliga ekonomier 
eftersom de går till projekt som inte ligger i svenska intressen, exempelvis dyra vägprojekt i andra länder. 
Samtidigt utmålar Sverigedemokraterna Sverige som en förebild och ett föregångsland jämfört med många 
av de andra medlemsländerna. Exempelvis framhäver de den svenska arbetsmarknadsmodellen och den 
svenska djurhållningen som partiet anser borde vara förebilder för hela Europa. 
 
Enligt Sverigedemokraterna är nationalstaternas suveränitet viktigare än unionen och Sverigedemokraterna 
anser att EU förminskar Sverige och stramar åt svenskarnas möjligheter att utvecklas på det sätt som 
svenskarna själva vill. Svenska folket borde enligt SD få bestämma över sina egna nationella angelägenheter 
och inte låta EU bestämma över lokala frågor. Sverigedemokraterna kritiserar unionen för att den inte längre 
är en renodlad handelsunion utan numera fattar beslut och direktiv åt medlemsstaterna. De exemplifierar 
detta genom att kritisera hur de upplever att EU-byråer3 ofta tenderar att övergå till permanenta 
myndigheter som tar över ansvaret från medlemsländerna och att icke-bindande rekommendationer övergår 
till bindande akter som inte går att dra sig ur. Slutligen menar SD att den fria rörligheten skapar problem 
eftersom det orsakar tiggeri, vapen- och narkotikasmuggling, illegal invandring, organiserad brottslighet och 
osund konkurrens på den svenska arbetsmarknaden. 
 
Ovanstående resonemang baseras på Sverigedemokraternas framställning av förhållandet mellan Sverige 
och EU samt sammanfattar de teman som har kodats fram till denna frågeställning och presenteras nedan. 
 

• Dyr avgift utan valuta för pengarna 
• EU har för mycket inflytande och Sverige är underordnat EU 
• Fri rörlighet utan kontroll skapar problem för Sverige 

 

                                                   
3 EU-byråerna skapas för att uträtta specifika arbetsuppgifter som bestäms genom EU-lagstiftning. De är rättsligt skilda från 
EU-institutionerna (Europeiska Unionen, u.å.). 
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Nedan kommer Sverigedemokraternas bild av förhållandet mellan Sverige och EU beskrivas mer 
genomgående och exemplifieras med hjälp av olika citat från vårt analyserade material.  

4.2.1 Dyr avgift utan valuta för pengarna - Sverige är nettobetalare till unionen 
Det första temat som presenteras handlar om att Sverigedemokraterna anser att Sverige betalar en för dyr 
avgift till EU samtidigt som Sverige får för lite tillbaka till sina medborgare. Generellt framställs andra 
medlemsländer i Europa som oansvariga jämfört med hur Sverige sköter sin ekonomi vilket gör att 
Sverigedemokraterna på samma gång nedvärderar vissa medlemsstater. I följande citat lyfts ett exempel på 
detta.  
 

EU-avgiften gör anspråk på cirka 4,5% av statens totala intäkter. En del av avgiften kommer tillbaka till Sverige i form av 
olika bidrag, men är då mer eller mindre öronmärkta. Dessutom måste Sverige ofta medfinansiera dessa bidrag. När man 
räknar med återflödet är Sverige en av EU:s största nettobetalare. Svenska skattebetalare finansierar därmed andra EU-
länders bristande förmåga att ta ansvar för statsfinanserna. (Winberg & Lundgren, 2014).  
 
Med vår politik skulle svenska skattebetalare kunna förvänta sig att deras pengar går till svenska vägar och räls, inte 
gigantiska fonder som rustar upp vägar i Östeuropa. Vilket tyvärr är fallet idag. (Sverigedemokraterna, 2019b s. 32). 

 
För att förstärka att EU ”tar” pengar från Sverige används återigen uttryck som ”svenska skattepengar” 
eller ”svenska vägar och räls”. Genom att använda uttrycket ”svenska” i samband med exempelvis 
skattepengar skapar Sverigedemokraterna en känsla hos läsaren att ”dina pengar” går till projekt i andra 
länder och som aldrig kommer vara till nytta för ”dig”. Samtidigt vill partiet poängtera för läsaren att det 
finns angelägenheter i dennes liv som den svenska staten måste åtgärda, istället för att skattemedel går till 
människor i andra länder. Återigen kan detta kopplas till den populistiska retoriken (Canovan, 1999; Ochoa 
Espejo, 2017) eftersom SD tydliggör att den finns en konflikt mellan två grupper. För att göra budskapet 
extra tydlig väljer Sverigedemokraterna emellanåt att illustrera sina åsikter i form av satiriska bilder. 
Nedanstående bilder exemplifierar detta och återfinns i SD-Kuriren nummer 105 från 2013 samt nummer 
111 från 2014. 

Kommentar: Hämtad från ”Barockt” i SD-Kuriren nr 111 (s. 23), 2014.  
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Kommentar: Hämtad från ”SDU:s satirteckningar tar fram EU-kritiskt perspektiv” av Joakim Isheden i SD-Kuriren nr 
105 (s. 4), 2013. 
 
Genom att använda karikatyrer på hur återflödet av pengar ser ut målar partiet upp en ytterst förenklad bild 
som i praktiken är långt mer komplex än vad som framgår av bilderna. I det första exemplet görs en enkel 
kalkyl där de vill framhäva en bild av hur mycket EU ”roffar” åt sig och att det är en dålig affär för Sverige. 
De vill genom uttrycket ”och tycker att vi har gjort en bra affär” visa på att andra svenska politiker är naiva 
som anser att detta är rimligt. Samtidigt framställer de sig själva som det parti som har genomskådat EU. 
Även om Sverigedemokraterna skriver att ”vi har gjort en bra affär” tolkas detta inte som att SD är en del 
utav detta ”vi” utan snarare att ”vi” utgörs av de styrande partierna i Sverige. I det andra exemplet kan det 
även här konstateras att SD inte enbart kritiserar den dyra EU-avgiften utan också framför kritik mot andra 
partier som låter detta fortgå. På den andra bilden ses den före detta finansministern Anders Borg som 
avtecknas med en skottkärra fylld av pengar till EU. Att de båda bilderna innehåller kritik mot andra partier 
kan, som Canovan (1999) beskriver, betraktas som ett populistiskt uttryck. Detta görs för att kritisera de 
rådande normer och värderingar i samhället genom att gå till attack mot den ”mäktiga elit” som låter detta 
fortgå.  

4.2.2  EU har för mycket inflytande och Sverige är underordnat EU 
Den andra tematiseringen handlar om att EU har för mycket inflytande och att Sverige underordnas EU. 
Denna tematisering har främst framgått vid analys av SD-Kuriren och debattartiklar. Detta kan även 
kopplas till första frågeställningen med temat överstatlighet, men i denna tematiseringen framhävs det 
direkta förhållandet mellan unionen och Sverige. Genom flertalet olika citat, varav några presenteras nedan, 
exemplifierar SD att det är EU som bestämmer i förhållandet mellan unionen och medlemsstaten.  

 
Om en förordning går igenom innebär det att den omedelbart gäller som svensk lag. Detta leder till att Sverige tappar all 
makt att utforma sin egen asylpolitik. (Winberg, Lundgren, Skalin & Gamov, 2016).  

 
Idag är nästan fyra av tio svenska lagar som röstas igenom av riksdagen redan stiftade av EU och på kommunal nivå är 
60 procent av besluten påverkade av tidigare beslut i EU. Utöver det står EU-lagar alltid över våra nationella lagar vilket 
är helt absurt. (Andersson, Kroon & Byström, 2016).  
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Med ovanstående citat målar SD upp en bild av att beslut i EU ”omedelbart” blir svensk lag och att “EU-
lagar alltid står över våra nationella lagar”. Genom sitt sätt att uttrycka sig, skissar Sverigedemokraterna upp 
en bild för läsaren att Sverige är direkt underordnat EU. I första citatet ovan vill Sverigedemokraterna ge 
sken av att Sverige inte kan stifta sina egna asyllagar och vill på så sätt visa att EU direkt kan få kontroll 
över en så pass viktig fråga endast genom att en förordning röstas igenom. De vill med denna formulering 
ge en bild över hur mäktigt och inflytelserikt EU är och hur liten kontroll Sverige har över sina egna lagar.  

4.2.3 Fri rörlighet utan kontroll skapar problem för Sverige 
Det sista temat för hur Sverigedemokraternas företrädare presenterar förhållandet mellan Sverige och EU 
är den fria rörligheten och hur SD anser att detta skapar problem för Sverige. I följande del presenteras 
citat där Sverigedemokraterna framställer det svaga gränsskyddet och de problem som de anser uppstår 
till följd av detta. 

 
I praktiken har dock det närmast avskaffade gränsskyddet och den totalt fria rörligheten befrämjat gränsöverskridande 
brottslighet, vapen- och narkotikasmuggling, terrorism, människohandel och organiserat tiggeri. (Sverigedemokraterna, 
2014 s. 5). 
 
Det är dock något helt annat när vårt svenska gränsskydd nedmonteras till oigenkännlighet, vilket kommit att innebära 
ett ökat inflöde av tiggare, illegala invandrare, ogrundade asylsökningar, narkotikasmuggling och inte minst ett stort 
inflöde av illegala vapen som används i de kriminellas uppgörelser. (Hedarv, 2014). 

 
Sverigedemokraterna hävdar att den fria rörligheten inom EU har bringat mer ont än gott och exemplifierar 
brottslighet, vapen- och narkotikasmuggling, terrorism, människohandel och organiserat tiggeri som 
allvarliga konsekvenser orsakade av den fria rörligheten. De använder ofta de senaste årens 
migrationsströmmar som ett tydligt exempel för att framhäva hur den fria rörligheten har belastat Sverige 
och framkallat en ohållbar situation. I samband med SD:s beskrivning av den fria rörligheten använder de 
ofta förstärkningsord för att förmedla en starkare känsla till läsaren. De använder uttryck som ”totalt fria 
rörligheten”, ”närmast avskaffade gränsskyddet”, ”nedmonteras till oigenkännlighet” för att förstärka sina 
åsikter. Motståndet kan även tolkas som ett försök att smutskasta den fria rörligheten genom att lyfta fram 
de negativa aspekterna och dölja de positiva. Enligt Rydgren (2010) åberopar radikalhögern olika hot mot 
den nationella identiteten. Globaliseringen är ett exempel och den fria rörligheten kan ses som en 
konsekvens av att världen globaliseras allt mer. På grund av den fria rörligheten kommer människor från 
andra länder in i Sverige och Sverigedemokraterna beskyller dessa grupper för ökad kriminalitet och orsaken 
till social otrygghet. Vidare anses även invandrare missbruka Sveriges generösa välfärdssystem som i sin tur 
påverkar och ger negativa effekter för de infödda svenskarna. 

4.3 Sverigedemokraternas syn på samarbete med andra medlemsstater i EU 
Som tidigare nämnt menar Sverigedemokraterna att deras vilja att värna om nationalstaten ofta 
missuppfattas för att vara protektionistiskt och att de är motvilliga till samarbete. De vill dock framhäva att 
de ställer sig positivt till samarbete med andra stater, men med motkravet att det måste bygga på frivillighet. 
Anledningen till att staterna själva borde få bestämma hur och med vem de vill samarbeta med är för att 
staterna själva vet vad som passar dem bäst. Av samma anledning vill Sverigedemokraterna inte bestämma 
över andra länders interna angelägenheter. Om ett samarbete ska förekomma bör detta, enligt SD, ske 
tillsammans med de ”nordiska grannarna och vännerna” eftersom de till stor del liknar varandra. 
Ovanstående resonemang har kodats fram till nedanstående teman. 
 

• Frivilligt samarbete i vissa frågor 
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• Minska EU:s makt med hjälp av likasinnade 
 
Nedan kommer Sverigedemokraternas framställning om hur de ser på samarbete inom EU samt vilka frågor 
de är villiga att samarbeta kring presenteras. Avsnittet avslutas med SD:s tilltro till att numera kunna minska 
EU:s makt tillsammans med likasinnade. Båda teman beskrivs mer genomgående nedan där de exemplifieras 
med olika citat från vårt analyserade material.  

4.3.1 Frivilligt samarbete i vissa frågor 
Även om Sverigedemokraterna önskar att nationalstaterna ska få bestämma över sina egna angelägenheter 
finns det vissa områden som de anser att de bör samarbeta kring. Sverigedemokraterna menar att det finns 
ett behov, och till och med är en nödvändighet, att samarbeta inom vissa områden som de presenterar 
som ”gränsöverskridande problem”, till exempel miljöhot och organiserad brottslighet. Nedan presenteras 
ett citat som skildrar detta. 

 
Gränsöverskridande problem, såsom miljöhot, organiserad brottslighet och terrorism, är gemensamma problem. Detta 
sätter våra internationella samarbeten på prov och vi måste framgent verka effektivare och bättre för att säkerställa 
bevarandet av vår natur och miljö, vår säkerhet, vår trygghet och vår demokrati. (Sverigedemokraterna, 2019b s. 3). 

 
Sverigedemokraterna förespråkar ett samarbete på en mellanstatlig nivå och menar att det är upp till 
respektive medlemsland att bestämma hur mycket nationen vill delta i samarbetet. De vill dock framhäva 
att de kan tänka sig att samarbeta med andra länder, så länge det bygger på frivillighet. Anledningen till detta 
är att SD anser att staterna själva vet vad som är lämpligast för dem. Av samma anledning vill 
Sverigedemokraterna dessutom inte bestämma över andra länders interna angelägenheter. Nedanstående 
citat beskriver intressanta tankegångar angående SD:s syn på samarbete i Europa.  
 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi är starka Europavänner. Ett nationernas Europa är ett Europa där mycket 
goda möjligheter till utbyte och samarbete finns, men där självständigheten aldrig tummas på och alla folk är herrar i sitt 
eget hus. (Dagerlind, 2013).  

 
Det intressanta i citatet ovan är att Sverigedemokraterna gärna framställer sig som ”Europa-vänner” istället 
för ”EU-vänner” vilket är en markant skillnad. ”Europa-vänner” signalerar ett budskap om att 
Sverigedemokraterna ställer sig positivt till ett samarbete mellan starka suveräna stater men inte till ett 
samarbete utifrån dagens Europeiska Union. ”Nationernas Europa” spinner vidare på tankemönstret och 
är ett uttryck för samarbete mellan olika enheter som är starka i sig själva med egen beslutanderätt snarare 
än att vara en del av en överstatlig union där samarbete inte kan kompromissas. Citatet kopplar även till 
den tidigare tematiseringen om nationalstatens suveränitet genom att de använder uttryck 
som ”självständigheten aldrig tummas på” och ”folk är herrar i sitt eget hus”. Nästkommande citat är utdrag 
från Sverigedemokraternas Valplattform inför EP-valet 2019 som fokuserar mer på hur samarbetet ska gå 
till, och i synnerhet med vilka.  

 
Sverigedemokraterna känner ett mycket starkt släktskap med våra nordiska grannar som vi är sammanbundna med genom 
tusen år av språklig, religiös och kulturell gemenskap. Vi vill se ett fördjupat nordiskt samarbete och en stärkt nordisk 
samhörighet på alla nivåer. Både inom och utanför EU. [...] Vid sidan av den nordiska gemenskapen ser vi oss också om 
en självklar och naturlig del av europeisk, västerländsk gemenskap och civilisation, byggd på det kulturella arvet från det 
historiska Aten och Rom, den kristna kulturen och upplysningen. [...] Vårt Europa hålls samman genom sin historia och 
vårt gemensamma västerländska kulturella arv. Ett Europa där fria, självständiga nationer vänskapligt, självständigt och 
respektfullt samarbetar med varandra för vårt gemensamma bästa. (Sverigedemokraterna, 2019b s. 3). 

 
Ofta använder Sverigedemokraterna positiva ord för Norden och andra likasinnade aktörer, till 
exempel ”nordiska vänner”, ”nordiska grannar” och ”nordiska systerpartier” som de kan tänka sig att 
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samarbeta med. Genom att uttrycka vilka aktörer som Sverigedemokraterna kan tänka sig att samarbeta 
med framgår även vilka aktörer de inte kan tänka sig att samarbeta med. SD beskriver sig ofta som en 
naturlig del av en europeisk västerländsk gemenskap vilket gör att de exempelvis exkluderar den muslimska 
befolkning och kultur som även den är en del av den europeiska befolkningen. Sverigedemokraternas syn 
på samarbete går att knyta an till deras syn på ”ras” och ursprung i och med att de ”känner ett mycket starkt 
släktskap med sina nordiska grannar”. Som Rydgren (2010) beskriver har ”ras” i allt större utsträckning 
ersatts med “kultur” inom högerextrema rörelser på grund av den negativa konnotation som “ras” fick efter 
andra världskrigets slut. Sverigedemokraterna framhäver att Norden är sammanbundet “genom tusen år av 
språklig, religiös och kulturell gemenskap” snarare än att grunda gemenskapen med hjälp av ras-begreppet. 
Att använda begreppet ”kultur” blir alltså en strategi för att förmedla ett högerextremistiskt budskap med 
mer neutrala termer. Ordet ”kultur” är tillsynes inte alls lika anmärkningsvärt jämfört med ordet ”ras” som 
i en svensk kontext uppfattas som ett stötande och förlegat begrepp.  

4.3.2 Minska EU:s makt med hjälp av likasinnade 
Något som blir tydligt vid analysen av det utvalda materialet är att Sverigedemokraterna numera ser en 
möjlighet att kunna förändra EU inifrån. Tidigare ansåg Sverigedemokraterna att en folkomröstning var 
den enda lösningen på Sveriges situation. Den inställningen har numera bytts ut till en tro på att kunna 
reformera EU inifrån tillsammans med andra likasinnade partier. Nedan presenteras ett utdrag från Björn 
Söders debattartikel som publicerades 27 augusti 2018 där han skriver om hur han numera är övertygad om 
att ett utträde inte längre är det bästa alternativet för att uppnå det europeiska samarbete som 
Sverigedemokraterna önskar.  

 
Vårt mål är alltså att etablera ett väl fungerande europeiskt samarbete mellan suveräna stater där man respekterar varandras 
olikheter och olika vägval och beslut. Jag är numera övertygad om att vi kan nå dit utan att lämna EU. Under 
mandatperioden har jag haft förmånen att träffa regeringsföreträdare från länder, där våra systerpartier regerar. Det har 
varit bl.a. Polen, Ungern, Österrike och Italien, men även företrädare för våra systerpartier i Danmark och Finland. Alla 
har vi samma mål med det europeiska samarbetet men de har alla en uttrycklig vilja av att stanna kvar i EU. […] Jag tror 
därför att partiets utträdeskrav istället kan utgöra ett hinder för vidare samarbete för att nå vårt mål och jag är numera 
övertygad om att vi skulle kunna påbörja reformeringen av EU inifrån inom bara några år. Vi kommer snart att utgöra 
den största kraften inom EU och arbetet kan börja för att nå det mål vi alla vill nå. [...] Inför nästa års EU-val hade jag 
gärna sett att partiet valde denna linje under förutsättning att vi är mycket tydliga med vad vårt slutmål med det europeiska 
samarbetet är. (Söder, 2018). 

 
I Söders text går det ana den vändning som påbörjats och samtidigt utläsa hans uppmaning till partiet att 
ändra inställning. Söder lägger tyngd på att det europeiska samarbetet ska bygga på suveräna stater vars 
självbestämmande inte ska försvinna till EU. Han beskriver även att han har träffat likasinnade politiker i 
andra delar av Europa som inte uttrycker någon vilja att lämna EU, vilket är anledningen till att Söder inte 
längre anser att det är rätta vägen för Sverige. Han framställer även Sverigedemokraterna som starka 
tillsammans med sina partivänner i Europa genom uttrycket “vi utgör snart den största kraften inom EU”. 
Söders citat visar även på att han har en tilltro till att den högerradikala vågen kommer att bestå. Den 31 
januari 2019, knappa halvåret efter att Söder delgett sina nya visioner om EU-samarbetet, publicerade 
Jimmie Åkesson en debattartikel i Aftonbladet, där partiets nya EU-politik presenteras och förklaras av 
partiledaren själv. I sin debattartikel skriver Åkesson: 

 
I ett byråkratiskt monsterbygge behövs samarbete för att uppnå resultat och genom samarbete förbättras också 
möjligheterna till att reformera EU från insidan […] Sverigedemokraterna har länge varit den tydligaste rösten för den 
opinion som finns mot dagens överstatliga EU. Det kommer vi givetvis att fortsätta vara. Men för att nå den långsiktiga 
vision jag har för Europa behöver man ta sig dit steg för steg. Ett första steg dit är att inifrån verka för att minska och få 
bort dagens överstatlighet och i stället föra tillbaka beslutandemakten till Sverige. Om detta på sikt inte lyckas, utesluter 
jag inte att Sverige måste omförhandla villkoren för medlemskapet och genomföra en ny folkomröstning. [...] På onsdag 
nästa vecka avser jag att inför vår partistyrelse föreslå ett valmanifest som tar sin utgångspunkt i just detta. Vi ska nyttja 
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de möjligheter som finns för att uppnå detta, och medan vi nu avvaktar utgången av Brexit, är ett första steg för att nå 
dit att göra det inifrån EU:s högborg i Bryssel. Tillsammans med våra vänner. (Åkesson, 2019).  

 
Åkesson uttrycker att de numera vill återföra beslutandemakten till Sverige genom att, tillsammans med 
sina partivänner i ECR-gruppen, påverka och reformera EU inifrån. Precis som Söder uttrycker sig betonar 
även Åkesson att den ursprungliga tanken om folkomröstning inte längre ses som ett förstahandsalternativ 
utan numera vill partiet istället påbörja den långsiktiga plan de har för EU:s utformning. Om planen inte 
lyckas ser de ingen annan utväg än att återgå till en folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU. 
 
I nästa del presenteras en jämförande analys av det visuella budskapet mellan valmanifestet från 2014 och 
valplattformen från 2019. Jämförelsen är ett exempel på hur Sverigedemokraternas framställning har 
förändrats, men också hur dokumentens visuella utformning ser ut.  

4.4 Jämförelse av valmanifestets och valplattformens visuella budskap 
Vid en jämförelse av valmanifestet 2014 (se bilaga 4) och valplattformen 2019 (se bilaga 5) kan vissa 
olikheter urskiljas i det visuella. Till en början kan det konstateras att de har valt olika namn på samma typ 
av dokument vilket speglar olika inställningar de olika åren. Ordet manifest kan upplevas som ett ”starkare” 
ordval medan plattform blir mer neutralt och återger en mer positiv känsla än manifest. Genom att enbart 
analysera budskapet på respektive dokuments framsida speglas redan där en förändrad framställning av EU. 
I valmanifestet uttrycks ”starkare” åsikter i form av att framsidan präglas av versaler i texten ”MINDRE 
EU - MER SVERIGE”. Valplattformen upplevs som mer neutral eftersom dess framsida istället har en 
mindre text, inuti ett hjärta, där det står ”För ett levande Europa 2019”. Vidare är valmanifestet endast fem 
sidor långt medan valplattformen är 33 sidor, vilket dock kan förklaras med att Sverigedemokraternas arbete 
i EU har utvecklats under åren de har suttit i Europaparlamentet. På valmanifestet från 2014 finns två 
personer på bild, Kristina Winberg och Peter Lundgren, som var det årets toppnamn på vallistan och 
sedermera invalda i parlamentet. På 2019 års valplattform finns fyra personer på bild, varav en av dem är 
partiledaren Jimmie Åkesson tillsammans med den nuvarande Europaparlamentarikern Peter Lundgren 
samt Jessica Stegrud och Charlie Weimers som är andranamn respektive tredjenamn på SD:s Europavallista. 
På båda dokumentens framsidor har personerna en relativt ledig klädsel vilket kan vara en strategi för att 
inte framstå som byråkratiska och högt uppsatta politiker utan uppfattas vara närmare de ”vanliga 
människorna”. Genom att göra en jämförelse mellan två dokument kan det konstateras att 
Sverigedemokraternas förändrade framställning även är synlig även i deras visuella budskap och att det i 
valplattformen 2019 framställs en mjukare EU-kritik än i valmanifestet från 2014.  

5 Diskussion och slutsatser 
I dagens Europa har de nationalistiska och främlingsfientliga partier fått fäste i flera av EU:s medlemsstater 
och dessa partier har traditionellt visat ett starkt motstånd mot unionen och dess utformning. 
Sverigedemokraterna är Sveriges största EU-kritiska parti och denna studie syftar till att undersöka hur 
deras framställning av EU har sett ut från Europaparlamentsvalet 2014 fram till Europaparlamentsvalet 
2019. Efter en redogörelse av högerextremistiska, högerradikala och populistiska rörelser har studien utgått 
från att Sverigedemokraterna är ett högerradikalt parti eftersom de är representerade i riksdag, kommuner 
och landsting. Samtidigt kan SD klassas som ett högerpopulistiskt parti eftersom de använder sig av en 
tydlig populistisk retorik. På samma gång är högerextrema inslag fortfarande synliga genom 
Sverigedemokraternas åsikter och av den anledningen återkopplas detta till de högerextrema, men även de 
populistiska beskrivningarna under studiens gång. Genom att analysera material som skrivits och publicerats 
av Sverigedemokraterna och dess företrädare besvarar studien hur de framställer EU samt Sveriges 
förhållande till unionen, men även vilka möjligheter till samarbete som de anser finnas. Genom analysen 
kan det konstateras att det har skett en förändring av Sverigedemokraternas framställning av EU. 
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Förändringen består i att Sverigedemokraterna inte längre kräver en folkomröstning om Sveriges 
medlemskap i EU utan numera tror på en förändring av unionen tillsammans med andra högerradikala och 
högerextrema partier. Den kritiska inställningen till dagens EU är dock densamma som partiet hade inför 
EU-valet 2014. Sverigedemokraterna anser fortfarande att EU är en överstatlig och byråkratisk union som 
ständigt övertar mer makt från nationalstaten. Enligt SD får svenska skattepengar finansiera andra länders 
undermåliga ekonomier och de vill istället att dessa skattemedel används till angelägenheter som gynnar 
svenska medborgare. Sverigedemokraterna vill även begränsa den fria rörligheten med ökad kontroll 
eftersom de anser att den fria rörligheten skapar problem för Sverige i form av kriminalitet, illegal invandring 
samt vapen- och narkotikasmuggling. Vad gäller samarbetsmöjligheter anser SD dock att det finns vissa 
samarbetsmöjligheter, framförallt när det kommer till gränsöverskridande problem som miljöhot och 
terrorism, men dessa samarbeten ska bygga på frivillighet. Det intressanta återfinns oftast i hur 
Sverigedemokraterna använder ord som ska symbolisera mer än bara information, eftersom det ofta finns 
något i deras uttryck som också förmedlar en åsikt. Exempel på detta är att Sverigedemokraterna använder 
ordet Bryssel istället för EU eller att använda ordet “svenska” framför företeelser som de vill värna om, 
exempelvis svenska skattepengar, svensk kultur, svenska folket eller svenska arbetsmarknaden.  
 
Eftersom studien enbart använder sig av material i textform som publicerats av Sverigedemokraterna och 
dess företrädare presenteras en relativt ensidig bild av Sverigedemokraternas budskap. Det är även skillnad 
på hur Sverigedemokraterna framställer hur någonting bör vara och vad som utförs i praktiken. Texterna 
som publicerats av Sverigedemokraterna behöver dessutom inte betyda att de är synonyma med 
partiets ”egentliga” åsikter eftersom texter även kan vara uttryck för en strategi eller en kombination av 
båda. Eftersom texterna kan omarbetas många gånger innan de publiceras finns det möjlighet för 
Sverigedemokraterna att presentera ett finslipat budskap i de utvalda texterna. För att studien skulle kunna 
uppnå en mer nyanserad bild hade andra typer av källor kunnat inkluderas, exempelvis radio- eller tv-
intervjuer där företrädare inte har samma möjligheter att formulera sig som i text. Samtidigt finns det 
möjligheter att i även dessa sammanhang framföra “friserade” åsikter då företrädarna ofta är mediatränade 
och de flesta gånger kunnat förbereda sig inför intervjun. En annan problematik är att metoden som använts 
i denna studie riskerar att färgas av subjektiva tolkningar, även om det yttersta har gjorts för att analysen 
ska vara så objektiv som möjligt.  
 
Genom att lyfta exempel på hur Sverigedemokraterna framför sin kritik mot EU har deras retorik kunnat 
kopplats samman med de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien. Med hjälp av Canovans 
(1999) och Ochoa Espejos (2017) beskrivningar av populism har typiska populistiska uttryck kunnat 
urskiljas i de budskap som Sverigedemokraterna framför. Som Canovan och Ochoa Espejo beskriver anser 
populister att de talar för det så kallade ”folket” vilket genom Ochoa Espejos resonemang kan kritiseras 
eftersom ”folket” i en demokrati aldrig kan definieras. På samma gång är det ett faktum att medborgare i 
en demokrati måste uppleva att någon för deras talan och arbetar för deras intresse. Av den anledningen 
står demokratin inför en stor utmaning eftersom demokratiska partier har ett behov av att adressera sin 
politik till vissa samhällsgrupper, samtidigt som en samhällsgrupp inte är homogen utan består av en 
mångfald av åsikter.  
 
Studien är viktig för att upprätthålla god kunskap om högerextrema och populistiska rörelser och deras 
taktik för att mobilisera sina väljare. Även om Sverigedemokraterna och liknande partier har studerats flitigt 
under flera år är det av vikt att uppdatera den tidigare kunskapen för att kunna följa de förändringar som 
sker. Det kan vara svårt för dagens väljare att följa med i de snabba förändringar som ofta sker inom 
politiken. Det råder en allmän diskussion om Europeiska Unionens vara eller icke vara i samtidens politik 
och med Europas nuvarande politiska klimat är det av vikt att fortsätta studera nationalistiska och 
främlingsfientliga partier. EU-samarbetet är i grunden ett projekt för att bevara freden i Europa och om 
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högerextrema och högerradikala partier får mer makt finns det möjligheter för dessa att förändra unionens 
utformning. Problematiken som kan uppstå när nationalstaterna själva får välja hur ett samarbete ska se ut, 
är att det finns en risk för att de har svårt att komma till konsensus och istället fastnar i olika förhandlingar. 
Även om dagens EU har sina brister, framför allt när det kommer till att driva igenom beslut, finns det ett 
syfte med att medlemsländerna ska samarbeta även om de inte alltid är villiga till det, och det är grundtanken 
för att nya konflikter inte ska blossa upp. Vad som kommer att hända om unionen reformeras är det ännu 
ingen som vet, men det föreligger en risk att konflikter blossar upp då dessa partiers syfte är att stärka sin 
egen suveränitet och endast samarbeta inom utvalda områden vilket i sin tur kan riskera att splittra Europa.  
 
Efter den genomförda studien förespråkar vi vikten av att fortsätta studera detta område, i synnerhet att 
undersöka hur EU:s utveckling kommer att se ut om dessa partier fortsätter att växa sig starka. För att bygga 
vidare på denna studie vore det intressant att upprepa undersökningen till nästa års Europaparlamentsval 
2024 för att se om framställningen av EU har förändrats ytterligare. Vidare vore det även intressant att 
undersöka ett liknande parti i ett annat europeiskt land för att analysera deras framställning av EU och om 
den skiljer sig från Sverigedemokraternas. 
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7 Bilagor 
 
Bilaga 1: Sammanställning av debattartiklar som har analyserats 

 
 
Bilaga 2: Sammanställning av utvalda från SD-Kuriren som har analyserats. 

  
 
Bilaga 3: Sammanställning av Valmanifest och Valplattform 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debattartiklar
Publiceringsdatum Publiceringssida Skribent Titel/Rubrik
2014-02-19 Nyheter24 Debatt Kristina Winberg, Peter Lundgren SD: "Svenska skattepengar ska gå till svenska intressen!"

2015-11-05 Samtiden Kristina Winberg Ultrafederalister vill stoppa ökat nationellt inflytande i EU

2016-01-12 Samtiden Kristina Winberg Snöbollen är i rullning – Schengens tid är förbi
2016-02-03 Samtiden Kristina Winberg EU:s försök att ändra svensk vapenlagstiftning hotar vår försvarsförmåga
2016-03-07 Svenska Dagbladet Debatt Jimmie Åkesson Jimmie Åkesson: ”Sverige bör rösta om utträde ur EU” 
2016-05-03 Svenska Dagbladet Debatt Johnny Skalin, Kristina Winberg, Pavel Gamov, Peter Lundgren SD: Låt inte EU ta makten över svensk asylpolitik
2016-06-22 Nyheter24 Debatt Felix Byström, Gabriel Kroon, Tobias Andersson SWEXIT – Därför borde Sverige lämna EU

2017-01-30 Samtiden Johan Nissinen, Markus Wiechel Europarådet viker sig för Erdogans förtryck
2017-03-14 Samtiden Kristina Winberg Nej till EU:s vapendirektiv
2017-03-25 Samtiden Felix Byström, Gabriel Kroon Mellanstatlighet ger bättre europeisk samverkan
2017-05-09 Nyheter24 Opinionsblogg Tobias Andersson Prioritera folket, inte EU
2017-05-10 Samtiden Pontus Andersson Framtidens stridslinje: Europeisk elit mot folklig förankring
2017-09-09 Svenska Dagbladet Debatt Kristina Winberg, Peter Lundgren ”EU bör inte öppna för att söka asyl på plats”
2017-10-31 Altinget EU Björn Söder SD om försvaret: Öka samarbetet med Finland – inte EU

2018-05-09 Samtiden Gabriel Kroon, Peter Lundgren, Tobias Andersson Nej, Europadagen är inget att fira
2018-07-05 Dagens Industri Debatt Oscar Sjöstedt Debatt: Inte aktuellt att lämna EU
2018-08-15 Altinget EU Kristina Winberg, Peter Lundgren SD: "Nu tar vi nästa steg mot en Swexit"
2018-08-27 Björn Söder Debattartiklar Björn Söder Möjligheter att reformera EU inifrån? 

2019-01-13 Björn Söder Debattartiklar Björn Söder Är Pesco nödvändigt för svensk försvarsindustri?
2019-01-31 Aftonbladet Debatt Jimmie Åkesson SD: Därför ändrar vi vår EU-politik
2019-02-04 Björn Söder Debattartiklar Björn Söder Sviker SD väljarna angående EU?
2019-03-09 Aftonbladet Debatt Kristina Winberg Europa är ditt och mitt – inte Macrons projekt
2019-03-22 Länstidningen i Södertälje Debatt Beata Milewczyk, Tommy Hansson Socialdemokratisk skräckpropaganda inför EU-valet

SD-kuriren
Publiceringsdatum Tidskrift och nummer Ansvarig utgivare Skribent Titel/Rubrik
2013-06 SD-kuriren nr 105 Richard Jomshof Mats Dagerlind                        

Joakim Isheden
EU styr våra liv - men vem styr EU?                                  
SDU:s satirteckningar tar fram EU-kritiskt perspektiv

2013-12 SD-kuriren nr 108 Richard Jomshof Gabriella Hedarv EU ut ur Sverige!

2014-02 SD-kuriren nr 109 Richard Jomshof Kristina Winberg, Peter Lundgren EU tar för mycket makt från Sverige
2014-05 SD-kuriren nr 111 Richard Jomshof Gabriella Hedarv                        

Johan Larsson                             
Okänd                                          
Joakim Isheden                         
Mikael Eriksson

Vad gör vi med vårt samhälle?                                          
Jo, din röst spelar roll                                                     
SDU:s förslag för ett bättre Europa                                 
Alla folks frihet!                                                                     
EU-konkurrens om jobben

2015-04 SD-kuriren nr 117 Richard Jomshof Gabriella Hedarv Sverigedemokraterna i Bryssel
2015-06 SD-kuriren nr 119 Richard Jomshof Mikael Eriksson Nationalism i Europa

2018-08 SD-kuriren nr 126 Richard Jomshof Okänd Se upp för myter om vår politik

2019-01 SD-kuriren nr 127 Richard Jomshof Okänd                                           
Jimmie Åkesson

Dags att ladda om inför nästa val i maj 2019                        
Framgång på alla nivåer

Valmanifest och Valplattform
Publiceringsdatum Publiceringssida Titel/Rubrik
2014-04-05 Sverigedemokraternas officiella hemsida Mindre EU mer Sverige! Sverigedemokraternas Valmanifest i EU-valet 
Okänt Sverigedemokraternas officiella hemsida Valplattform Europaparlamentsvalet 2019. För ett levande Europa
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Bilaga 4: Framsidan för Sverigedemokraternas Valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2014 
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Bilaga 5: Framsidan för Sverigedemokraternas Valplattform inför Europaparlamentsvalet 2019 

 
 
 


