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ABSTRACT 

 

The purpose for this thesis is to describe the reasons and development of right wing populism 

in Denmark, Sweden and Norway. Emphasis is put on right wing populist parties, their 

organization and their influence on politics within these above mentioned countries. The 

thesis also contains comparing elements with a purpose to give the reader a clearer picture 

over right wing populism.  

 

Currently, Sweden lacks a right wing populist party on national level, making the country an 

exception among the countries mentioned in this thesis. With this in mind the thesis explains 

the deviations that exist in Sweden, with the help of several figures and graphs.  

 

Factors that influence the establishment of right wing populist parties are described in the 

thesis. One of the most important factors is how well populist parties succeed in their anti-

establishment strategy without being labeled as non-democratic. The term “people” is central 

within right wing populist parties but not all are included in this definition of people. 

Different ethnic minorities, especially non- European immigrants are excluded and seen as a 

threat to the country.  

 

Dansk Folkeparti in Denmark is a right wing populist party that has gained great influence in 

Danish politics. The thesis also describes how the Danish society has changed with the new 

policies adopted by Dansk Folkeparti. The most significant change can be seen in the Danish 

society, where the country has gone from a multiethnic and tolerant society to a society with 

anti-immigrant views and general fear of immigrants.   
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SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats har som syfte att beskriva orsakerna till högerpopulismens framväxt i 

Danmark, Sverige och Norge. Särskilt framhävande är högerpopulistiska partier, deras 

organisation samt deras inflytande på den politiska scenen. Uppsatsen innehåller även 

jämförande element som syftar till att ge en något klarare bild över det högerpopulistiska 

fenomenet.    

 

Sverige saknar i nuläget ett högerpopulistiskt parti på nationell nivå, vilket har gjort landet till 

ett undantag bland övriga länder i uppsatsen. Utifrån detta försöker denna uppsats redogöra 

för avvikelserna som existerar i Sverige, med hjälp av figurer och tabeller.  

 

Uppsatsen tar även upp faktorer som påverkar etableringen av högerpopulistiska partier. En 

av de viktigaste faktorerna är hur väl högerpopulistiska partier lyckas i sin anti-

etablissemangstrategi utan att bli stämplade som icke-demokratiska. Begreppet ”folk” är 

väldigt centralt hos högerpopulistiska partier men det är inte alla som inkluderas i detta 

begrepp. Olika etniska minoriteter, främst invandrare och icke europeiska immigranter 

exkluderas, och ses som ett hot.    

 

Ett av länderna där ett högerpopulistiskt parti har fått fotfäste på den politiska scenen är 

Danmark, där Dansk Folkeparti har ett stort inflytande i politiken. Uppsatsen beskriver därför 

bland annat hur det danska samhället har förändrats med Dansk Folkepartis politik. En 

betydande förändring är att det danska samhället har gått från ett multikulturellt och tolerant 

samhälle till ett invandrarfientligt samhälle präglat av rädsla.    
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1. Inledning  

Högerpopulism anses vara en politisk ideologi som kombinerar en nationalistisk och anti-

elitistisk retorik. Högerpopulistiska partier arbetar inom etablerade demokratiska system, 

vilket skiljer dem från partier och organisationer med en mer tydlig rasistisk och nazistisk 

agenda. Vidare anses de högerpopulistiska partierna motsätta sig socialism samt ha en 

konservativ uppfattning om immigration, därav namnet högerpopulism. Oavsett definition av 

högerpopulism så är högerpopulistiska partiers mål att spela på människornas rädsla och 

fördomar.
1 

 

Under de senaste tio åren har högerpopulistiska partier blivit mer framträdande på den 

politiska scenen i Europa. De nordiska länderna är inget undantag. Trots att Sverige inte har 

sett ett högerpopulistiskt parti på nationell nivå kan de senaste årens utveckling mycket väl 

leda till det. Danmarks högerpopulistiska parti, Dansk Folkeparti, har inte bara etablerat sig på 

nationell nivå i Danmark, utan har med hjälp av skicklig propaganda spelat på människors 

fördomar och rädsla. Det skrämmande i Danmark är att vänster samt mitten och högerpartier 

har accepterat Dansk Folkepartis agenda samt låtit partiet påverka och genomföra reformer. 

Med andra ord har man välkomnat ett högerpopulistiskt parti på den politiska scenen.  

Även i Norge har ett högerpopulistiskt parti etablerat sig på den politiska scenen, det är nu 

Norges andra största parti. Partiet har tagit stark ställning mot invandring och menar att 

invandringen har fört med sig kriminalitet och negativ påverkan på den norska välfärdsstaten.  

Sverige saknar i nuläget ett högerpopulistiskt parti på nationell nivå, och utgör därmed ett 

undantag bland de nordiska länderna. Ny demokrati ansågs vara isbrytare på den svenska 

politiska scenen men sedan dess har det inte varit ett högerpopulistiskt parti som har kunnat 

slå igenom i svensk politik. Däremot existerar det ett högerpopulistiskt parti i landet, 

Sverigedemokraterna, som har vunnit terräng i valet 2006. Sverigedemokraterna har, precis 

som grannländernas högerpopulistiska partier, ett uttalat starkt motstånd mot invandring samt 

en vilja att återuppbygga den svenska stoltheten och kulturen som man anser har blivit korrupt 

och utraderad på grund av just invandringen.  

I både Danmark, Norge och Sverige har högerpopulismens förespråkare tagit ett steg in på 

den politiska scenen under demokratins spelregler. I alla tre länder har högerpopulistiska 

partier riktat in sig på invandring som orsak till de sociala problem som existerar i respektive 

land.  

Högerpopulismen är inte ett exklusivt fenomen bara i Norden utan även i andra europeiska 

länder. Genom detta påverkas inte bara politiken i Sverige utan i hela Europa, direkt och 

indirekt. Oavsett påverkan så kvarstår frågan om högerpopulistiska partier utgör en fara för 

den västerländska demokratin och om deras närvaro är ett övergående fenomen? 

 

1 
http://search.eb.com.bibl.proxy.hj.se/search?query=populism  (Encyclopedia Britannica)  

 

http://search.eb.com.bibl.proxy.hj.se/search?query=populism


 

1.1 Problemformulering 

De högerpopulistiska partierna i Norden delar många ståndpunkter och använder sig av 

liknande retorik för att få inflytande i politiken. I Norge och Danmark har denna retorik 

lyckats och partierna har fått inflytande på nationell nivå. I Sverige har framgångarna varit 

begränsade men även där har högerpopulismen vunnit politisk mark.  

Den moderna västerländska demokratin, som ofta har förespråkat ett multikulturellt samhälle 

och tolerans, verkar i framförallt Danmark vara på tillbakagång. Trenden verkar sprida sig till 

andra nordiska och europeiska länder. Kan man utifrån detta perspektiv anta att nationalism 

och främlingsfientlighet är ett hot mot demokratin eller en del av den?  

I Danmark och Norge råder en uttalad negativ syn på invandring och en stark kritik av det 

mångkulturella samhället. I Dansk Folkepartis principprogram från 2002 kan man läsa 

följande: ”Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke 

acceptere en multi-etnisk forvandling af landet” 
2
 Det råder således en klar markering mot 

invandring och man ser detta som ett problem i det danska samhället. 
   

 

Fremskrittspartiets före detta ledare i Norge, Carl I Hagen, har vid flera tillfällen påpekat att 

det finns en koppling mellan invandring och kriminalitet. Han har även uttryckt att invandrare 

för med sig en kultur präglad av gängtilhörighet och vapen, vilket i sin tur påverkar det norska 

samhället negativt.
3
  

Samma syn på invandring delas av Sverigedemokraterna. I partiets valmanifest från 2006 kan 

man bland annat läsa att invandringen utgör ett allvarligt hot mot Sverige och att 

invandringspolitiken har skapat segregation, ökade motsättningar och kriminalitet.
4
  

Högerpopulism är idag ett demokratiskt problem i samtliga nordiska länder och det råder 

oenighet om hur man ska ta sig an det. Diskussion har även förts om invandring är en 

förutsättning för uppkomsten av högerpopulistiska partier.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka klargöra högerpopulismens tillväxt och orsaker i 

Danmark, Sverige och Norge. Intresset ligger även i att undersöka om invandring är en 

förutsättning för högerpopulistiska partier samt om det existerar några skillnader i de ovan 

nämnda länderna som kan förklara högerpopulismens utbredning i Norden.   

Ytterligare syfte är att erbjuda inspiration och hjälp till studenter och andra som är 

intresserade av ämnet.  

   

 

2 
Integrationsverkets skriftserie VI, 2006, ”Populism och främlingsmisstro – Sverige i Europa” sid. 57 

3 
ibid. sid. 59 

4
 www.sverigedemokraterna.se – valmanifest 2006 

 

http://www.sverigedemokraterna.se/


 

1.3 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar kan sammanfatta den föregående beskrivningen:  

 

 Vilka är orsakerna till framväxten av högerpopulistiska partier i Danmark, Sverige och 

Norge?  

 Är invandring en förutsättning för etableringen av högerpopulistiska partier i dessa 

länder?  

 

2. Metod  

 

Jag har valt att använda mig av en förklarande undersökningsmetod. Den innebär att jag har 

en frågeställning som jag ska besvara, som i sin tur ska ge en beskrivning av ett socialt 

fenomen.  

 

Vidare har jag använt mig av både kvantitativ metod i form av surveydata och kvalitativ 

metod i form av ”mjukdata”. I en kvantitativ undersökning utgör hårddata grundstommen och 

är beskriven i siffror. I siffror kan man sedan sammanfatta och överblicka ett problemområde. 

Hårddatan ger däremot ingen bild av orsakerna bakom ett visst problem.
5
 I den kvalitativa 

metoden utgör mjukdata grundstommen och ger svar på frågan ”varför”? Kvalitativ metod 

stödjer sig på ord och är mindre abstrakt.
6
  

 

Utifrån detta har det därför varit en rimlig tanke att låta hårddata och mjukdata komplettera 

varandra. Jag har därför sammansmält hårddata i en kvalitativ analys, där båda delarna ger 

tyngd åt uppsatsens syfte.   

 

2.1 Avgränsning 

Högerpopulism samt högerpopulistiska partier och idéer är inte någonting som är exklusivt 

för Sverige eller Norden. Högerpopulistiska partier har etablerat sig i ett flertal länder både i 

och utanför Europa. Min avgränsning är i första hand de Skandinaviska länderna, Sverige, 

Danmark och Norge. Orsaken till varför jag har valt att göra just denna avgränsning är främst 

två:  

1. De ovan nämnda länderna ligger nära varandra både geografiskt och 

befolkningsmässigt.  

2. Länderna har till synes liknande kultur och värderingar samt ett demokratiskt system.  

 

 

5
 Svenning, Conny, 2003, ”Metodboken”, sid. 72 

6
Ibid. Sid. 74 



 

Ytterligare en avgränsning som jag har gjort är att inte ta med material som koncentrerar sig 

på extrema nazistiska samt rasistiska grupperingarna. Jag anser att högerpopulism är ett 

separat fenomen inom demokratiska ramar. 

2.2 Källmaterial  

Jag kommer använda mig av sekundära källor i form av böcker, rapporter och 

tidningsmaterial som har skrivits om mitt intresseområde. Jag kommer även använda mig av 

statistik hämtad från World Values Survey samt Statistiska Centralbyrån. Data som är 

hämtade från World Values Survey har jag sammanställt i ett statistik- program (SPSS). 

Informationen hämtad från dessa två källor kommer således att utgöra hårddatan i uppsatsen.   

Böcker som jag har använt flitigt i min uppsats är bland andra Ulf Hedetoft, Bo Petersson & 

Lina Sturefelt’s bok, ”Bortom Stereotyperna – Invandrare och integration i Danmark och 

Sverige” samt Jens Rydgren’s ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism”. Jens Rydgren är 

en av de främsta forskarna om högerpopulism och därför har jag ansett det vara viktigt att ta 

hjälp av hans verk.      

I mitt sökande efter källmaterial har jag använt mig mycket av internet. Jag har hittat flera 

rapporter som belyser mitt ämne, varav en från Integrationsverket ”Populism och 

främlingsmisstro – Sverige i Europa”.  

2.3 Disposition  

Kapitel tre i uppsatsen börjar med att redogöra för vad populism är samt hur man definierar 

begreppet. Detta har gjorts i syfte att förstå kommande kapitel och för att få en individuell bild 

om det högerpopulistiska partiet i fråga uppfyller de populistiska kriterierna eller ej.  

Kapitel fyra redogör för uppkomsten av ett högerpopulistiskt parti i Danmark. Vidare beskrivs 

även hur Dansk Folkeparti har ändrat det politiska klimatet i Danmark samt hur samhället har 

påverkats.  

I kapitel fem skildras Fremskrittspartiet i Norge, partiets historia och politiska plattform.  

Kapitel sex handlar om Sveriges första populistiska parti, Ny demokrati. Här beskrivs partiets 

uppgång och fall. Vidare skildras Sveriges nuvarande högerpopulistiska parti, 

Sverigedemokraterna, dess historia och inverkan på den politiska scenen i landet samt dess 

ideologi och organisation. Dessutom finns en redogörelse av Sverige som ett undantagsland 

gällande högerpopulism. 

I kapitel 7 jämförs Danmarks, Norges och Sveriges högerpopulistiska partier och influenser 

utifrån ett antal kriterier. Där presenteras ett antal tabeller i syfte att ge en deskriptiv bild av 

situationen.  

Uppsatsen avslutas med en kort slutsats och diskussion i det åttonde kapitlet.     

 

 



 

3.  Populism som fenomen  

Populism som rörelse och ideologi utnyttjar oftast folkligt missnöje samtidigt som den 

använder opportunistisk argumentation. Den politiska populismen har ofta sitt ursprung i 

missnöje med skatter, byråkrati eller invandring. Populistiska partiers idéutveckling är 

vanligen formad av en karaktäristisk och stark ledare.
7
  

Historiskt har populistiska partier tillkommit under vissa tider av socioekonomiska 

förändringar, som stark urbanisering. För att klassas som ett populistiskt parti anser forskarna 

att följande kriterier är viktiga:  

 Någon form av polarisering i form av ”vi” och ”dem”. Populistiska partier målar gärna 

upp en bild av ett enhetligt folk som de sedan återger mot någonting annat. 

 Karismatiska ledare.  

 En stark skepticism mot eliten och en kritik mot rådande institutioner. 

  Partiet säger sig representera den folkliga viljan genom folkomröstningar och 

direktdemokrati samt identifiera sig med den vanliga människan.  

 Partiet ger ett budskap om vissa kärnvärden som man vill bevara. Kärnvärden anses 

oftast vara religion, familjens roll, invandring eller EU-fientlighet.
8
  

3.1 Den populistiska ideologin 

Begreppet ”folk” är centralt hos populistiska partier och rörelser. Men för att kunna presentera 

folket som en enhet, dvs. en homogen samling som saknar interna konflikter, exkluderar 

populistiska partier direkt eller indirekt vissa grupper från begreppet ”folk”. Dessutom 

likställer man oftast ”folkets” med den egna nationalstatens gränser. Speciellt i 

högerpopulistiska partier finns en etnisk, nationalistisk syn på folket, endast de som tillhör 

den egna etniska gruppen räknas dit. Resultatet är att invandrare och andra etniska minoriteter 

exkluderas, men även vissa internationella organisationer.
9
 

Till skillnad från nyfascism och annan form av högerextremism presenterar populismen inte 

sig som anti-demokratisk. Tvärtom söker populistiska rörelser legitimitet genom att hävda att 

de för majoritetens talan. Emellertid ser populismen negativt på vissa samhälleliga 

institutioner såsom statsförvaltningen och massmedia. Detta är delvis förklarat av att 

populism går emot elitism.
10 

 

 

 

7
 www.ne.se/artikel/1082066  

8 
www.sh.se/aktuellt/Nyhetsarkiv/Forskning om populism 

9 
Rydgren & Widfeldt, 2004, ”Från Le Pen till Pim Fortuyn”, sid. 21 

10 
Rydgren, Jens, 2005, ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism” sid. 12 

 

 

http://www.ne.se/artikel/1082066
http://www.sh.se/aktuellt/Nyhetsarkiv/Forskning


 

Den populistiska ideologin motsätter sig även storskalig produktion av varor och tjänster, 

internationalisering av ekonomin och politisk/ekonomisk centralisering. Man avfärdar tanken 

om ekonomisk tillväxt som det enda överskuggande målet. Populismen förespråkar istället en 

ekonomisk politik som baseras på småföretagande och familjekapitalism. 

Det råder ett dilemma gällande populistiska partier och dess anti- etablissemangstrategi, dvs. 

en bild av att vara i opposition till hela det politiska etablissemanget. Denna bild får inte 

framstå som anti-demokratisk, samtidigt som man måste distansera sig från politisk 

extremism. Eftersom de flesta människor i västvärlden förespråkar demokrati, innebär en 

stämpel som antidemokratisk ett försvårande av möjligheten att vinna röster. Denna 

populistiska strategi är viktig för högerpopulistiska partier som har sina rötter i extremhögern, 

t.ex. Sverigedemokraterna.
11 

 

 Slutligen är det få populistiska partier som omfattar alla punkter i den populistiska ideologin. 

Eftersom populism är ett svårdefinierat begrepp är ovan nämnda sakförhållandena mer av 

generella begrepp snarare än faktiska regler.  

4. Högerpopulism i Danmark 

År 1972 föddes den nya högern i Danmark med skattejuristen Mogens Glistrup i spetsen. 

Mogen lanserade Fremskridspartiet, ett skattefientligt parti som inom ett par månader fick mer 

än 20 procent i opinionsundersökningar. Året därpå vann partiet 15,9 procent av rösterna.
12

 

Ursprungligen förespråkade Fremskridspartiet avskaffandet av all inkomstskatt, med början 

på låginkomsttagare, samt slopandet av olika statliga regleringar. Partiet hade även som krav 

att det skulle hållas mer folkomröstningar. Med andra ord försökte man mobilisera folket mot 

den politiska eliten i landet. Samtidigt anslöt sig inte partiet till någon nationalistisk stil utan 

försökte med hjälp av humoristiska budskap utöka sin väljarbas.
13 

Fremskridspartiet fick runt 10 procent de följande valen men i början av 80-talet var partiet 

nära att försvinna från den politiska scenen då flera borgerliga partier blev mer radikala och 

offensiva. Samtidigt 1984 sattes Mogen Glistrup i fängelse för skattebrott. Efterträdaren blev 

Pia Kjaersgaard. När antal asylsökningar ökade från 800 år 1983 till 8700 år 1985 var tiden 

mogen för förändring av partiet. Under följande år fick partiet stor uppmärksamhet i medierna 

för deras provokativa uttalanden om invandring. Partiet gjorde frågan om invandring till sin 

egen och ansågs vara ägare till denna. År 1988 räddades partiet från utplåning och fick 9,0 

procent av rösterna. 
14

 

 

 

11 
Rydgren, Jens, 2005, ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism” sid. 16-17 

12 
Rydgren & Widfeldt, 2004, ”Från Le Pen till Pim Fortuyn”, sid. 148 

13 
ibid. sid. 149  

14 
ibid. sid. 150-151 

 



 

4.1 Dansk Folkeparti 

Efter ett flertal interna konflikter inom Fremskridspartiet bröt sig Pia Kjaersgaard och tre 

andra riksdagsledamöter loss och bildade Dansk Folkeparti. Det nya partiet blev mer än bara 

en tronföljare. Dansk Folkeparti förespråkade nu den nya högern och gjorde sig av med de 

mest extrema rasistiska tänkarna och förespråkarna inom partiet.
15 

 

 

Dansk Folkeparti har till skillnad från Fremskridspartiet ingen politik som går ut på 

avskaffandet av skatterna. Istället är man främst inriktad på att förbättra förhållandena för 

pensionärerna. Partiet är också väldigt nationalistiskt och EU skeptiskt samt har en uttalad 

fientlighet mot immigration.
16

 I partiets principprogram står följande; ”Danmark er ikke et 

indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk 

forvandling af landet”.
17

  

 

Danska medier har inte legat långt efter i sin kritik mot invandringen till Danmark. Under de 

senaste decennierna har man gått från en situation där ett fåtal debattörer har uttalat sig 

kritiskt till invandring till en situation där Dansk Folkeparti och medierna allt mer intensivt 

och fientligt har angripit invandringen, invandrares kriminalitet samt hotet som invandrare 

utgör mot Danmark och dansk kultur. 
18 

Efter 2001 befann sig Dansk Folkeparti i ett mycket 

gynnsamt läge eftersom den tillträdande regeringen, bestående av Venstre och Konservative 

Folkeparti endast kunde få parlamentarisk majoritet med hjälp av Dansk Folkeparti.
19 

Detta 

läge gav Dansk Folkeparti möjlighet att på en parlamentarisk nivå förändra politiken i den 

riktning man ville.  

 

Tabell 1. Riksdagsvalet i Danmark 2001 

 

  Mandatfördelningen i valet 2001 

 

 Socialdemokratiet   52  

 Radikale Venstre        9 

 Konservative Folkeparti   16 

 Socialistisk Folkeparti     12 

 Dansk Folkeparti   22 

 Kristeligt Folkeparti   4 

 Venstre   56 

 Enhedslisten     4 

Källa: Danmarks Statistik 

 

15 
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Nästan alla artiklar och tv- inslag i dansk media präglades av Dansk Folkepartis 

representanter. Under valåret 2001 var partiledaren Pia Kjaersgaard den mest citerade ledaren 

i fråga om immigration och invandrare. Orsaken till att invandring och Dansk Folkeparti fick 

en sådan massmedial uppmärksamhet var de andra partiernas instämmande röster om 

invandring, vilket i sin tur gav ett högerpopulistiskt parti legitimitet.
20 

  

Den allmänna fientligheten mot invandrare i Danmark verkar inte ha ökat speciellt sedan 1970 

talet. Själva frågan har dock fått mer uppmärksamhet och sedan 1990 sattes invandrarfrågan 

permanent på dagordningen på grund av det växande antalet asylsökande till Danmark och 

problemen i samband med det.
 21

 

Tabell 2. Politisk dagordning i Danmark 

 De danska väljarnas politiska dagordning 1984 – 2001. I 

procent av alla svar. 

1984       1987       1988       1990       1994       1998       2001 

Arbetslöshet - 16           13          29           24             7             3 

Ekonomiska 

problem  

63           31          24          19           15             7             4   

Skatter 4             2            7            9             2               5             6 

Miljö 3             15          9            10           8               9             4 

Välfärd 13           15          6            20           38             47           51 

Invandring - 4             2           4             8               14           20  

Utrikes – och 

försvarspolitik 

9              3            15         3             3               5              4 

Övrigt 8              14         24          6             2               6               8  

Fråga: ”Nu skulle jag vilja fråga dig vilka problem du anser det är viktigast att politikerna driver?” Tabellen 

visar fördelningen av alla svar. Procentbasen är samtliga angivna svar, inte antalet svarande. Intervjupersonerna 

har fritt kunnat ange så många problem/sakfrågor de velat. Antalet svar i medeltal var 2,5 år 2001 och 2,4 år 

1998. Källa: Rydgren & Widfeldt, 2004, ”Från Le Pen till Pim Fortuyn”, sid. 158 

Det är av värde att notera relationen mellan välfärd och invandring i ovanstående tabell. 

Invandring ökar på dagordningen ju mer välfärden ökar vilket tyder på att det finns ett 

samband mellan dessa två. 
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Dansk Folkeparti är som sagt mycket kritisk till invandring då man anser att det förstör det 

danska samhället. Man är också oroad över de höga födelsetalen bland invandrare samtidigt 

som etniska danskar har låga födelsetal. Muslimer i synnerlighet anses vara det största hotet 

mot Danmark. Liksom andra högerpopulistiska partier likställer Dansk Folkeparti muslimska 

invandrare med muslimska fundamentalister.
22

 Mogens Camre, som är medlem i Dansk 

Folkeparti samt en representant i Europeiska Parlamentet, uttryckte sin åsikt om muslimer;  

”It is naive..to think that you can integrate Muslims into the Danish 

society..Only a few of them have come here in order to be integrated. Most of 

them have come here to create a Muslim society. Islam is not only a religion but 

a fascist political ideology mixed with a religious fanatism of the Middle Ages, 

an insult against the human rights and all other conditions necessary for 

creating a developed society. … People wanting to fight a wholly war should not 

be in Denmark.”
23

   

Vidare anser partiet att invandrare är en stor orsak till varför det existerar kriminalitet i landet. 

Även om Dansk Folkeparti är starka förespråkare av lag och ordning och vill se strängare 

straff så har man inkorporerat den fientliga invandrarretoriken i en säkerhetsaspekt. Med 

andra ord blir Danmark inte säkrare förrän man blir kvitt invandrarproblematiken. Oftast 

utesluter även partiet fakta och statistik på brott som är begångna av etniska danskar i syfte att 

stärka bilden av den kriminella invandraren.
24 

   

Under en stor del av 1990 – talet och in på 2000 – talet har Dansk Folkeparti präglat det 

politiska landskapet i Danmark. Partiet har framgångsrikt fokuserat på de frågor som har 

bidragit till den allmänna debatten. Tidigare kunde partiet ohämmat begära åtstramningar i 

invandringspolitiken samt i lag och ordning. År 2003 har de flesta andra partier gått på samma 

linje i invandringspolitiken eller så har lagarna skärpts så mycket att en fortsatt åtstramning 

riskerar att bryta mot den internationella konventionen om mänskliga rättigheter. Detta, samt 

det faktum att de danska väljarna ej önskar att gå längre i åtstramningens fotspår, har medfört 

att Dansk Folkepartis manöverutrymme har minskat. Partiet måste därför i framtiden fokusera 

på frågor som gör det möjligt för väljarna att skilja partiet från den sittande regeringen och 

andra partier. För att behålla sin privilegierade ställning måste Dansk Folkeparti hålla sig ifrån 

alltför populistiska handlingar som riskerar göra partiet mer extremt och mindre 

respektabelt.
25
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4.2 Ett samhälle i förändring  

  

Dansk Folkeparti har skickligt utnyttjat sin position som stödparti åt regeringen i Danmark. 

Partiet har haft ett konkret politiskt inflytande över politiken samt även framgångar i den 

allmänna opinionen. Detta har resulterat i ett Danmark har blivit mer xenofobiskt och mindre 

tolerant. Synen på vad som är rumsrent och politiskt korrekt har ändrats. Europarådets 

kommission mot rasism och intolerans har ett flertal gånger kritiserat Danmark för dess 

behandling av etniska minoriteter och invandrare.
26

     

 

Sedan det högerliberala partiet Venstre bildat regering med hjälp av De Konservative och 

Dansk Folkeparti, har regeringen aktivt arbetat med att minska invandringen till landet. Sättet 

att diskutera utlänningar i Danmark i relation till den danska nationen, välfärden och kulturen 

har etablerat sig helt probleminriktat och vid vissa tillfällen rasistiskt. Detta har kunnat ske 

utan något starkt motstånd. Inför det senaste valet 2005, försäkrade Socialdemokraterna i 

Danmark att man inte skulle röra de lagar som den liberal-konservativa regeringen hade 

genomfört tillsammans med Dansk Folkeparti.
27

  

 Sedan regeringsförklaringen 2001 har ett flertal lagar som kringgår invandrares och 

flyktingars levnadsmöjligheter införts. För Dansk- utländska par som vill bosätta sig i 

Danmark gäller följande:  

 Båda parter måste vara över 24 år 

 Treårigt kontrakt på bostad 

 Den danska parten får inte ha tagit emot socialhjälp det senaste året 

 Minst 53 000 kr på banken 

 Större anknytning till Danmark än till sitt hemland 

Dessa lagar, jämte andra, är bland de hårdaste i Europa och har skapat en deportations – och 

flyktingvåg av danska medborgare in till södra Sverige.
28

 Pia Kjaersgaard, stärkt av 

framgångarna i februarivalet 2005, har meddelat att ”Fas 2: Slut med strutspolitiken” ska 

inledas för att påskynda landets väg från det ”abnormala” till det ”normala”. De lagar man 

har stiftat och planerar att stifta i Danmark innebär en mjuk form av etnisk rensning.
29

 

De institutioner som har protesterat mot regeringens politik har blivit stämplade som 

”smakdomare” och vissa institutioner har även lagts ned eller hotats med nedläggning. Bland 

de drabbade finns Dansk Sprognaevn, Institut for menneskerettigheder och Center for Freds –

og konfliktforskning.
30
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I december 2005 undertecknade danska författare och andra respekterade personer ett öppet 

brev till offentligheten i Danmark, som publicerades i Politiken. I brevet kritiserade man den 

rådande utlänningspolitiken i Danmark. Brevet publicerades av två skäl;  

 

”Det ena var en stigande oro för det förfall som de senaste åren pågått för de 

humanistiska värden som vi annars betraktat som grunden för dansk demokrati. 

I den offentliga debatten uppträder nu allt oftare ord och uttryck som väcker 

minnen av totalitära rörelser från andra tidpunkter i historien. Det andra skälet 

till vårt brev är frånvaron av en slagkraftig opposition mot invandrarpolitiken. 

Tystnad är farlig för demokratin, för den som tiger samtycker. Tystnad är 

medlöparens första steg. Det andra steget är öppet godkännande, det tredje 

aktivt deltagande i förföljelsen, och då har vi för länge sedan lämnat det 

humana samhället bakom oss.”
31  

 

5. Norges nya väg   

År 1973 grundades Fremskrittspartiet i Norge. Partiet ansågs vara ett högerinriktat protestparti 

under Anders Langes ledarskap. Partiet intog en negativ hållning till byråkrati, statlig 

inblandning och de rådande skattenivåerna. Efter Langes död 1974 och efter interna strider 

tog Carl I. Hagen makten över partiet och lyckades samla de olika grupperna som tidigare 

hade brutit med partiet. 
32

 

Invandringen som politisk fråga blev inte aktuell för partiet förrän mitten på 1980- talet då 

antalet asylsökande till landet ökade dramatiskt. Under denna tidsperiod undvek de övriga 

partierna invandringsfrågan, som man ansåg inte hörde hemma i en valrörelse. 

Fremskrittspartiet var därför det enda partiet som öppet ifrågasatte mottagandet av 

asylsökande.
33

   

Under 1990-talet presenterades invandringen som en börda för skattebetalarna. Vidare började 

Fremskrittspartiet knyta an invandringen med inte bara en ekonomisk problematik, men även 

som en kulturell. Partiet ansåg att ett multikulturellt samhälle var ett hot mot den Norska 

kulturen och identiteten. Partiets formuleringar under 80-talet tog inte upp kulturella 

skillnader som ett politiskt problem överhuvudtaget, utan detta uppstod under 90-talet. 
34

 

Under 1997 års valrörelse och framåt blev partiet mer restriktivt med hur många flyktingar 

landet kunde acceptera. Partiet föreslog en årlig kvot på 1000 ”kulturellt avlägsna” flyktingar. 

I denna siffra inkluderar man även de anhöriga till flyktingar som redan befinner sig 
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 i landet. Partiet fick även stor massmedial uppmärksamhet då två av Fremskrittspartiets 

Stortingsledamöter höll öppna möten om invandringspolitiken. En av Stortingsledamöterna, 

Oystein Hedstrom yttrade följande; ”Där kristna och muslimer, judar och araber och andra 

kulturer lever tillsammans, där präglas tillvaron av dråp, narkotika och annan slags 

kriminalitet”
36 

  

Carl I Hagen tog inte avstånd från den talan vissa partirepresentanter yttrade om 

invandringen. Hagen själv säger sig vara öppen mot invandrares integration och assimilation 

förutsatt att de själva villkorslöst anpassar sig till det norska samhället, med dess värderingar 

och kultur. Detta går tvärtemot de uttalanden Stortingens ledamöter gjorde, eftersom enligt 

bl.a. Oystein är kriminalitet och våld inneboende drag hos invandrare. I slutändan ansågs allt 

detta som en strategi som gick ut på att Hagen upprätthöll partiets seriösa image medan 

Oystein och andra skulle spela på befolkningens fördomar och xenofobi.
37 

  

5.1 …Går höger 

Norge har idag en rödgrön regering bestående av Det norske Arbeidarparti, Sosialistisk 

Vensterparti och Senterpartiet. I det senaste valet 2005 fick Fremskrittspartiet sitt bästa 

resultat någonsin med 22,1 procent av rösterna. De flesta av Norges politiska partier vägrar 

samarbeta med Fremskrittspartiet, men Hoyre däremot har öppnat dörren för ett samarbete 

och hoppas på att bilda regering 2009.
38  

                                               

Figur 1. Stortingsvalet i Norge, 2005 

 1. Det norske Arbeidarparti:   32,7% 

 2. Fremskrittspartiet:   22,1% 

 3. Hoyre:    14,1% 

4. Sosialistisk Venstreparti:   8,8%  

5. Kristeleg Folkeparti:   6,8% 

6. Senterpartiet:   6,5% 

7. Venstre:    5,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Källa: Statistisk Sentralbyrå, Norge 
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Sedan 2001 styrs Fremskrittspartiet av Siv Jensen.
39

 Sommaren 2008 visade olika 

opinionsundersökningar i Norge att Fremskrittspartiet hade över 30 % av väljarna.
40 

Partiet 

uppfattar inte sig själva som rasister utan säger sig representera de känslor som finns hos 

befolkningen. Fremskrittspartiet utmålar sig som det ärliga alternativet då man vill ta tag i 

problemet gällande invandringen. Det vanligaste argumentet är att andra partier som 

förespråkar särskilda välfärdsåtgärder för invandrare snarare förespråkar särbehandling på 

grund av etnicitet. Fremskrittspartiet vill därför eliminera denna särbehandling.
41

 

Ett av Norges största partier har skickligt gömt sin nyliberala syn på välfärd bakom 

högerpopulistisk nationalism. Carl I Hagen har yttrat att ”invandringen innebär extra utgifter, 

eftersom norrmän kan bli sjuka av att ha många utlänningar i närheten”.
42

  

Hösten 2008 skärpte Norges rödgröna regering landets asylpolitik. Sosialistisk venstreparti 

kritiserade denna skärpning och hänvisade till FN – rekommendationer. Regeringen vill sätta 

stopp för flyktingarnas möjlighet att stanna i Norge men många bedömare tror att den nya 

skärpningen är till för att hejda Fremskrittspartiets framgångar. Socialdemokratin försöker 

möta Fremskrittspartiet genom att ge upp sina värdefrågor. Detta tillvägagångssätt ignorerar 

ett uppenbart problem, nämligen att Fremskrittspartiet alltid kan gå ett steg mer åt höger.
43 

  

6. Ny Demokrati och Sverigedemokraterna  

Under 1970 talet växte skattepopulistiska partier fram i Danmark och Norge medan i Sverige 

var det svenska fempartisystemet intakt ända till Miljöpartiets genombrott 1988. En av 

orsakerna till varför inget populistiskt parti uppstod i Sverige anses vara att de borgliga 

partierna i landet fortfarande var ett oprövat alternativ i politiken, efter decennier av 

socialdemokratiskt styre.
44

  

Efter erfarenheten av ett borgerligt styre 1976- 1982, då den borgerliga regeringen inte hade 

sänkt skatten och invandrarfrågan kom upp på dagordningen, började skattepopulistiska 

rörelser framträda på lokal nivå i Sverige. Det var dock inte förrän början på 1990 talet som 

ett högerpopulistiskt parti fick nationella framgångar, då Ny Demokrati fick 6,7 procent av 

rösterna i riksdagsvalet 1991. Bert Karlsson och Ian Wachtmeister’s parti fick stor medial 

uppmärksamhet inför valet och redan innan partiet officiellt hade bildats. Detta förklaras av 

att både Bert och Ian var kända av den svenska allmänheten redan innan partiet Ny demokrati 

bildades.
45
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Ny demokrati byggde sin politik på tre punkter:  

 Partiet ansåg sig representera något nytt i svensk politik. De ansåg att de etablerade 

partierna var präglade av elitistiska och korrupta maktstrukturer som avskärmade 

makten från folket.  

 Främlingsfientlighet och välfärdschauvinism utmärkte partiet då man menade att 

kostnaderna för invandringen skulle medföra en sämre välfärd. Partiet använde sig 

dessutom av en främlingsfientlig retorik där man framställde invandrare och flyktingar 

som skrämmande och hotfulla.  

 Ny demokrati var ett ekonomiskt präglat parti som hade tydliga nyliberala värden. 

Konkreta politiska förslag var bland annat sänkta skatter och privatisering av vård och 

omsorg.
46 

 

 

Det finns ett antal faktorer som gynnade framväxten av Ny demokrati. En av faktorerna var 

att Sverige, i likhet med andra länder, övergav ett industriellt samhälle till förmån för ett 

postindustriellt där servicesektorn betonades och allt fler industrijobb försvann. Detta 

resulterade i att klassröstningen eroderades. Därmed frigjordes många röster som Ny 

demokrati kunde exploatera. Om man dessutom ser till de som röstade på Ny demokrati är det 

tydligt att de flesta rösterna kom från industriarbetare samt småföretagare.
47  

 

 

En annan viktig faktor var den tilltagande högervinden som under 1980-talet förändrade 

väljarnas sympatier och skiftade de till höger. Dessa förändringar runt om i Europa kunde ses 

i bland annat olika attitydundersökningar. Vidare ändrades också synen på den offentliga 

sektorn som man ansåg hade vuxit sig alltför starkt. Dessa orsaker samt kommunismens fall i 

Östeuropa, som bidrog till ökat stöd för marknadsekonomi, och högkonjunkturen under 1980- 

talet bidrog till att skapa gynnsamma förutsättningar för missnöjespartier. Hursomhelst kan 

dessa orsaker ändå inte förklara Ny demokratis framgångar, för konkurrensen om den 

politiska makten på högersidan fanns redan hos Moderaterna. Det som tillkommer 

förklaringen av Ny demokratis framgångar är att det uppstod ett växande missnöje bland 

väljare för de redan etablerade partierna och de politiska institutionerna, samt minskad 

klassröstning och partiidentifikation.
48   

 

 

Ny demokrati saknade lokala partiavdelningar. Partiets toppstyrda struktur möjliggjorde en 

snabb etableringsprocess och dessutom behövdes inga utdragna byråkratiska förlopp i 

beslutsprocessen, partiledningen kunde göra alla beslut direkt. Det nybildade partiet saknade 

dessutom statligt partistöd och fick förlita sig till ett stort kontaktnät inom svenskt näringsliv. 

Ny demokrati lyckades därmed få ut sitt politiska budskap utan att vara beroende av en ideell 

gräsrotsrörelse.
49
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6.1 Ny demokratis fall  

 

I takt med att den ekonomiska krisen under 1990-talet bredde ut sig förbyttes opinionen i en 

vänstervind. Andelen väljare som motsatte sig en minskning av den offentliga sektorn ökade 

från 18 till 43 procent mellan 1990 till 1993. Som ett resultat av denna utveckling fick 

Socialdemokraterna 50,4 procent i Sifos januarimätning 1993. Detta hade till följd att Ny 

demokrati kom att ligga fel i tiden även om andelen invandrarkritiska väljare låg på samma 

nivå som 1991.
50 

 

 

Ny demokratis möjlighet att mobilisera väljare utifrån nyliberalism, populism och 

invandrarkritik var inte lämpad under mitten av 1990- talet. Partiet gjorde också misstaget att 

försvara ett svenskt medlemskap i EG under denna period eftersom andelen väljare som var 

emot ett svenskt EG-medlemskap ökade från 17 procent 1990 till 62 procent 1992. Till 

skillnad från andra högerpopulistiska partier i Europa missade Ny demokrati chansen att 

kombinera EU-motstånd med nationalism, populism och främlingsfientlighet vilket hade 

kunnat attrahera många ”nej” väljare.
51 

  

 

Utöver detta präglades Ny demokrati av inre stridigheter mellan Bert och Ian, dvs. en klassisk 

maktkamp. Dessutom uppstod en konflikt mellan partiets ledning och partimedlemmarna, 

som hävdade att de inte var delaktiga i partiets beslut. Ny demokratis roll som den borgliga 

regeringens stödparti minskade i trovärdighet då partiet upprepade gånger misslyckades hålla 

en enig linje i riksdagens omröstningar.
52

   

 

Ny demokrati saknade en stabil väljarbas och de väljare som hade röstat på partiet tre år 

tidigare kunde inte identifiera sig med partiet längre. Partiet uppmärksammades heller inte i 

medierna lika ofta som förut. Dessa olika faktorer tillsammans med Ian Wachtmeisters 

avhopp i februari 1994 ledde till att Ny demokrati hamnade i interna stridigheter som till slut 

upplöste partiet. I valet 1994 fick partiet 1,2 procent av rösterna och föll därmed ut ur 

riksdagen.
53

   

 

6.2 Sverigedemokraterna  

 

Sverigedemokraterna har sina rötter i rörelsen Bevara Sverige Svenskt (BSS), en rörelse som 

verkade mellan 1979 och 1986. Rörelsen grundades av Leif Zeilon- Ericsson och deras 

främsta budskap var att bli av med invandringen till Sverige. Rörelsen hade det engelska 

National Front som främsta förebild. National Front var och är en rasistisk organisation, även 

om de själva klassar sig som demokratisk.
54
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Efter en sammanslagning med stockholmsbaserade Framstegspartiet 1986 började det nya 

Sverigepartiet att brytas upp i olika grenar. Ur de spillror som kvarstod bildades 1988 

Sverigedemokraterna.
55

 Partiet hävdar att de inte har några historiska kopplingar till 

nationalsocialistiska partier utan bildades i en lägenhet i Stockholm, då ett tjugotal personer 

ville skapa ett nytt politiskt parti i Sverige.
56 

Utåt sett hävdar partiet att de är uppbyggda 

utifrån en demokratisk grund, men det är bekräftat att partiet under större delen av 1980 och 

1990- talen sålde rasistiskt och nazistiskt material. Därutöver var den första partiledaren, 

Anders Klarström, en aktiv medlem i Nordiska Rikspartiet och dömd för ett flertal brott.
57 

 

 

Ända fram till 1995 bar partiets medlemmar uniform. Med valet av f.d. centerpartisten Mikael 

Jansson, som inte hade några som helst kopplingar till högerextrema organisationer, infördes 

uniformsförbud på offentliga möten. Jansson försökte därmed lansera partiet som ett 

demokratiskt alternativ på den politiska scenen samt ändra partiets image. I protest avgick ett 

flertal medlemmar.
58 

 

År 1998 fick Sverigedemokraterna finansiell hjälp av franska Front National, vilket gjorde att 

partiet kunde trycka politiskt material till 200 000 svenska hushåll. Samma år lyckades partiet 

få 20 000 röster och fick därmed 8 kommunala mandat.
59

 

Följande val 2002 fick lyckades partiet få 1,4 procent i riksdagsvalet och vann därmed 40 

mandat. År 2005 tog Jimmie Åkesson över partiledarskapet från Mikael Jansson. Året därpå, i 

valet 2006, nådde partiet inte över 4 procentspärren men fick 2,93 procent, vilket gjorde att 

partiet nu var berättigat till statligt partistöd. Sverigedemokraterna uppmärksammades väldigt 

mycket i media i samband med valet. Med 162 463 röster och 280 kommunala mandat fick 

partiet representation i hälften av Sveriges kommuner.
60 

  

6.2.1 Ideologi och organisation 

I likhet med andra högerpopulistiska partier använder Sverigedemokraterna den populistiska 

anti-etablissemangsstrategin. Partier har ett utpräglat etno pluralistiskt program som baserar 

sig på nationalism och främlingsfientlighet.
61

 

I partiets principprogram framställs den nationella identiteten som den viktigaste politiska 

målsättningen. ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är 

den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell 

likhet bland befolkningen”
62
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Partiets principprogram är starkt influerat av andra högerpopulistiska partier i Europa, främst 

franska Front National och danska Dansk Folkeparti. Enligt detta synsätt ses varje folks kultur 

som unik och då flera kulturer möts i en nationalstat riskerar den dominerande kulturen att 

upplösas. Enligt Sverigedemokraterna utgör därför invandring det största hotet mot 

nationalstaten och invandrarfrågan ges i särklass det största utrymmet i partiets 

principprogram.
63

 

Till skillnad från Ny demokrati är Sverigedemokraternas ideologi till stor del präglad av 

främlingsfientlighet medan de ekonomiska frågorna är nedtonade.
64

 Partiet beskriver sig självt 

som ett mittenparti där småföretagande och decentralisering förespråkas för en stabil 

statsekonomi.
65 

 

Sverigedemokraterna har genomgått en strategisk förändring i syfte att bli mer respektabla 

och rumsrena men Sverigedemokraternas definition av svenskhet har inte förändrats. I sin 

definition av svenskhet har partiet byggt in en kulturell och biologisk rasism även om partiet 

har övergivit tanken om retroaktiv deportering av invandrare så vill man indirekt förmå 

svenskar med annan bakgrund att lämna landet.
66

 I en intervju med Torbjörn Kastell, en aktiv 

medlem och Sverigedemokraternas partisekreterare 2003 – 2004, yttrades följande:  

 

 ”Vi kommer inte att tvångsdeportera invandrare och flyktingar – de kommer att

   flytta självmant, eftersom vi ska göra det mindre attraktivt för de att bo i  

 Sverige. Vi ska slopa alla integrationsprojekt och gulliga kulturträffar mellan  

invandrare och svenskar. Vård, omsorg och arbete till svenskar först. Moskéer 

 till exempel ska rivas…Kanske skulle man behålla en moské, som en symbol för 

 ett historiskt skede, för att påminna kommande generationer om en olycklig tid 

 då politiker försökte bygga ett mångkulturellt samhälle”
67

   

 

Sverigedemokraterna, har till skillnad från Ny demokrati, byggt upp sin partistruktur i likhet 

med andra politiska organisationer dvs. partiledare, partiledning och gräsrotsrörelse bestående 

av aktiva medlemmar. Partiet har genom åren brottats med interna konflikter främst mellan 

gräsrotrörelsen och partiledningen. Vidare är gräsrotrörelsen splittrad i minst två falanger där 

ena förespråkar en mer traditionell radikal politik och den andra en mer moderat hållning.
68 

Resultatet av denna splittring har gett upphov till flera avhopp och uteslutningar vilka i sin tur 

har gett upphov till bildandet av ett nytt parti, Nationaldemokraterna. Efter 

Nationaldemokraternas intåg på den politiska scenen är Sverigedemokraterna inte längre det 

mest radikala partiet och detta kan därför ses som en möjlighet för Sverigedemokraterna att 

öka i trovärdighet samt användning av den populistiska anti-etablissemangsstrategin.
69
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Slutligen är det värt att nämna att Sverigedemokraterna inte har haft tillgång till de 

ekonomiska resurserna som Ny demokrati hade. Inledningsvis saknade partiet statligt 

partistöd och partiet har haft väldigt svårt att frigöra resurser från alternativa bidragsgivare, 

såsom näringslivet. För att kompensera den uteblivna ekonomiska resursen har 

Sverigedemokraterna försökt få tillgång till massmedia. Det har däremot inte varit lätt för 

partiet att få utrymme i media och oftast när de har fått medial uppmärksamhet har det varit i 

en negativ kontext. Hursomhelst kan denna bild lätt ändras om Sverigedemokraterna får mer 

utrymme i den svenska politiken.
70 

6.3 Sverige – ett undantag?  

I svensk debatt utmålas oftast Danmark som ett fäste för främlingsfientlighet och en ogenerös 

behandling av flyktingar samt invandrare. I Danmark däremot, med Dansk Folkeparti i 

spetsen, utmålas Sverige som mångkulturalismens fäste i Norden och ett land där det råder en 

politisk korrekthet där de ärliga åsikterna om invandring har blivit nedtonade. 

Invandrarfientliga åsikter blir därför stämplade som rasistiska.
71 

  

Sverige saknar i nuläget ett högerpopulistiskt parti på nationell nivå. Orsaken till detta ligger 

bland annat i att det fortfarande finns en väsentlig klassmedvetenhet och kanske klasslojalitet i 

Sverige. Detta faktum är viktigt då den kollektiva identiteten inte har försvunnit lika snabbt 

som i resten av Europa, vilket i sin tur minskar chansen att ett nytt parti skall vinna röster på 

den ekonomiska och sociokulturella konfliktdimensionen.
72  

 

Vidare har invandrarfrågan varit av liten betydelse för de svenska väljarna och även om den 

har varit viktig så har den haft mindre inflytande på den svenska väljarens val av parti. 

Dessutom har den ekonomiska krisen under 1990-talet lett till en politisk vänstervind där 

ekonomin har spelat en central roll och inte de auktoritära och främlingsfientliga åsikterna. 

Graden av konvergens i Sverige på den politiska arenan har varit väldigt liten vilket har gjort 

att Moderaterna har setts som ett oprövat och reellt högeralternativ. Detta har i sin tur 

motverkat bilden av de politiska partierna inte skulle skilja sig åt.
73 

 

Sverigedemokraterna har länge ansetts vara ett högerextremt parti med rötter i rasismen och 

nazismen och har haft svårt att upprätthålla en respektabel fasad. Med bakgrund av detta samt 

att partiet har misslyckats med den populistiska anti-etablissemangsstrategin, har partiets 

möjligheter att etablera sig på nationell nivå försvårats avsevärt.
74 

   

Fortfarande återstår det faktum att Sverigedemokraterna finns representerade med mandat i 

många större kommuner samt att de åtnjuter statligt partibidrag. Med fler mandat följer 

politiska kontroverser vilket oftast lockar medial uppmärksamhet. Slutligen, i ett läge där de 

etablerade partierna lockas till ett samarbete med ett högerpopulistiskt parti, ökar partiets  
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legitimitet i väljarens ögon.
75

 Hur länge Sverige förblir ett undantag återstår att se.   

7. Skillnader & Likheter  

Det finns ett flera teorier som försöker förklara varför högerpopulismen har haft framgång i 

Europa och Norden. En teori går ut på att den ekonomiska nedgången i ett land kan stimulera 

nationalsocialistiska alternativ. Andra menar att högerpopulistiska partiers framväxt är en 

motreaktion till det multikulturella Europa och världens globalisering.
76

  

Daniel Oesch har inom International Political Science Association (IPSA) presenterat en 

rapport som undersöker vilka som röstar på ett högerpopulistiskt parti. Undersökningen 

gjordes bland ledande högerpopulistiska partierna i Europa, däribland Norge. Slutsatsen pekar 

på att högerpopulistiska partier får sina röster främst från män som tillhör arbetarklassen. ”If 

we hold age and gender constant, workers are twice as likely as middle-class voters to 

support a radical populist party in Austria, three times as likely in Belgium and France and 

four times as likely in Norway”
77

 

Klassröstning och partiidentifikation är viktiga indikationer på politisk stabilitet och utgör 

därmed väljarnas beteende. Personer med en stark partiidentifikation är mindre benägna att 

byta parti och utgör också en stabil faktor då man ska förklara väljarbeteende.
78 

 

Tabell 3. Klassröstning (mätt i Alfords index) 

 1961-1970   1971-1980  1981-1990 

England 38,3  24,3  23,4 

Danmark 52,0  28,1  20,9 

Finland 50,2  36,9  35,7 

Holland 14,7  21,8  15,5 

Norge 32,0  33,8  20,5 

Sverige 40,7  37,3  32,7 

Källa: Rydgren & Widfeldt, 2004, ”Från Le Pen till Pim Fortuyn”, sid. 105. Indexet beräknas genom att ta 

skillnaden mellan andelen arbetare (industriarbetare) som röstar på vänsterpartierna och andelen icke arbetare 

som röstar på dessa partier. 

 

Andelen av Dansk Folkepartis väljare som tillhörde arbetarklassen i riksdagsvalet 2001 var 56 

%, i jämförelse med 43 % hos Socialdemokraterna. Därutöver minskade klassröstningen i 

många Europeiska länder, inklusive Danmark. Mellan 1996 - 2001 minskade arbetsklassens 

stöd till socialistiska partier från 81 till 41 procent.
79
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Ekonomisk oro och arbetslöshet spelar mindre roll för högerpopulistiska partiers framgång. 

Det är snarare rädslan över att invandrare kommer med negativa influenser på landets kultur 

än rädslan över ekonomin som resulterar i högerpopulistiska partiers framgång.
80 

  

7.1 Förtroende 

Politiskt missnöje och avståndstagande anses vara viktiga orsaker till framväxten av 

högerpopulistiska partier. Politiskt missnöje stöter bort väljare från de etablerade partierna 

och frigör därmed resurser för uppkomsten av nya partier, i det här fallet – högerpopulistiska 

partier. Alienering och politiskt missnöje kan utgöra, både direkt och indirekt, en politisk 

protest vilket leder till frigörandet av band som väljare har till de etablerade partierna. Detta i 

sin tur resulterar i minskad partiidentifikation samt goda förutsättningar för uppkomsten av 

protestpartier.
81 

    

 

Figur 2: Förtroende för politiska institutioner i olika länder
82

  

 
Källa: OECD. Data hämtad från World Values Survey, urval 1999-2004. För Australien, Norge och Nya 

Zeeland gäller urval 1994-1999.  
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I tabellen framgår det att Sverige tillsammans med Norge har högt förtroende för regeringen. 

Överlag har de Nordiska länderna bra förtroende för statliga och politiska institutioner.  

Under senare år har det funnits en tendens att de svenska väljarna har blivit alltmer nöjda med 

hur demokratin i landet fungerar. I en undersökning, gjord 2002 uppgav 74 procent av de 

svenska väljarna att de är ”mycket eller ganska nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige”, 

vilket gör Sverige till det land i Europa som är mest tillfreds med hur demokratin fungerar.
83 

  

Även om stödet för demokratiska principer är högt, utesluter inte det att stödet för etablerade 

politiker och politiska partier är högt. Det kan mycket väl vara så att det råder stort missnöje i 

hur de politiska partierna sköter sig, men att de demokratiska principerna är 

tillfredsställande.
84

  

7.2 Invandring  

 

En ökad fokusering på invandringsfrågor har varit och är en central roll för högerpopulistiska 

partiers strävan att skapa politisk mobilisering. Partierna vill skapa en uppskrämd stämning 

där syndabockar utses, i det här fallet – invandrare. Målet med detta är att ändra samhällets 

attityd i invandrarfrågan (politisera frågan) och därmed skapa en politisk plattform för att 

påverka den politiska dagordningen.
85

     

 

I tidigare kapitel har det framkommit att invandrarfrågans framträdande roll, samt det faktum 

att en majoritet, eller nära en majoritet, i Danmark, Sverige och Norge hyser 

främlingsfientliga attityder har varit viktiga faktorer för framväxandet av högerpopulistiska 

partier i dessa länder. Det är därför av intresse att se hur många personer med 

invandrarbakgrund som bor i dessa länder.  

 

Tabell 4. Befolkningssammansättning i Danmark, 1 januari 2007  

 

  Danskar  Invandrare 

   Västerländska  Icke västerländska          

   länder   länder  

   Immigranter        Anhöriga Immigranter         Anhöriga 

Personer  4 969 384 130 303   16 872 230 599     99 926 

Befolkning i procent 91,2 2,4   0,3 4,2     1,8 

Källa: Statistik Danmark, www.statistikbanken.dk  

 

I Danmark, 1 januari 2007, utgör invandrare och anhöriga till invandrare 477 700 människor 

eller 8.8 procent av befolkningen. Den totala befolkningen i landet vid samma tidpunkt var 

5 447 084 människor.
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Tabell 5. Sveriges befolkning fördelad efter födelseland, år 2002 

Land/Region    Antal  

Sverige   7 887 325 

Norden, utom Sverige   279 570 

EU 15 utom Norden   100 673 

Europa utom EU 15 och Norden  243 109 

Afrika   59 507 

Nordamerika    25 450 

Sydamerika    53 315 

Asien    280 916 

Oceanien    3 285 

Sovjetunionen    7 285 

Okänt    353 

Källa: Statistiska Centralbyrån  

I slutet av 2002 var 1,1 miljoner människor i Sverige födda utomlands. Det motsvarar ca 12 

procent av befolkningen. Av dessa är drygt 6 procent födda i Sverige och har en förälder som 

är utländsk. Personer som föddes i Sverige men har två utrikes födda föräldrar motsvarar ca 3 

procent av befolkningen.
87  

Tabell 6. Personer med utländsk bakgrund i Norge 2008 

Land/Region    Antal  

EU    151 000 

Europa utom EU 15 och Norden  52 000 

Asien   174 000 

Afrika    56 000 

Latinamerika    16 000 

Nordamerika och Oceanien   9000 

Totalt   458 000   

Källa: Statistisk Sentralbyrå, Norge 

 

Invandrare och personer födda i Norge där en eller båda föräldrarna är födda i utlandet, utgör 

nästan 460 000 människor, eller 9,7 procent av Norges befolkning. Majoriteten av alla 

invandrare i Norge kommer från Polen, Sverige, Irak och Danmark.
88

     

 

Forskning på senare år har visat att andelen väljare som delar främlingsfientliga attityder är 

ungefär lika stor i Sverige som i övriga Västeuropa, siffran ligger runt 50 procent. 

Hursomhelst, leder inte förekomsten av främlingsfientliga attityder automatiskt till 

framväxten av ett högerpopulistiskt parti. Vidare räcker det heller inte med att 

invandrarfrågan ses som betydelsefull, utan frågan måste ses som en politiskt viktig fråga, 

dvs. politiseras till den grad att ett högerpopulistiskt parti kan utnyttja denna politisering.
89 
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Det är även intressant att se under vilka omständigheter man är beredd att släppa in flyktingar 

i det egna landet. Tidigare har det framkommit att främlingsfientliga attityder är en faktor som 

är till förmån för högerpopulistiska partier och därför är det av intresse att visa om individer i 

Danmark, Sverige och Norge vill ha invandrare som grannar.   

 Figur 3. Muslimer och invandrare som grannar 

 

Källa: World Values Survey.   

Tabellen visar hur många procent av de tillfrågade i varje land som inte vill ha muslimer eller 

immigranter/arbetskraftsinvandrare i sitt respektive land. Den blå stapeln gäller muslimer och 

den gröna stapeln avser immigranter/arbetskraftsinvandrare. Tabellen är även indelad i tre 

olika tidsperioder.
90

 Som framgår av tabellen är Sverige det land som är mest positivt till att 

ha muslimer som grannar samt mest positivt till immigranter och arbetskraftsinvandrare, med 

undantag för tidsperioden 1989 – 1993.   
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Figur 4. Immigrationspolitik  

 

Källa: World Values Survey  

 

Wave 

Country/region 

Denmark Finland Norway Sweden Total 

1999-2004 Immigrant policy Let anyone come Count 73 111 
 

160 344 

% within Country/region 7,4% 11,1% 
 

16,5% 11,7% 

As long as jobs 

available 

Count 233 337 
 

520 1090 

% within Country/region 23,8% 33,7% 
 

53,8% 37,0% 

Strict limits Count 648 522 
 

281 1451 

% within Country/region 66,1% 52,3% 
 

29,1% 49,3% 

Prohibit people from 

coming 

Count 26 29 
 

6 61 

% within Country/region 
2,7% 2,9% 

 
          

,6% 
2,1% 

Total Count 980 999 
 

967 2946 

% within Country/region 100,0% 100,0% 
 

100,0% 100,0% 

Källa: World Values Survey. I figur 4 ser vi ett medeltal för varje enskilt land under tidsperioden 1999- 2004. I 

tabellen tillhörande figur 4 går att utläsa fyra påståenden uppdelade på följande sätt, där varje siffra representerar 

ett påstående: 1. Let anyone come. 2. As long as jobs available. 3. Strict Limits. 4. Prohibit people from coming  



 

 

Även här är det tydligt att Sverige är det land som är mest positivt till invandring i jämförelse 

med Danmark och Norge. Andelen som har svarat ”let anyone come” har under tidsperioden 

1999- 2004 ökat från 8,7 % till 16,5 %. Även andelen som vill ha strängare regler (strict 

limits) har under samma tidsperiod minskat från 57,2 % till 29, 1 % i Sverige.
 91

  

När det gäller attityder till invandring är Sverige ett undantag bland Nordiska länder. 

Visserligen går det att spekulera i om det råder en politisk korrekthet när olika undersökningar 

genomförs men om så vore fallet kan slutsatsen dras att även Sverige borde ha haft ett 

högerpopulistiskt parti i riksdagen. I röstbåset existerar inte politisk korrekthet.   
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Under tidsperiod 1994 – 1999 saknas data från Danmark. Under tidsperiod 1999 – 2004 saknas data för 

Norge. 



 

8. Slutsats och Diskussion 

Det har identifierats flera orsaker till högerpopulistiska partiers framväxt i ovan nämnda 

länder. Först är det rimligt, utifrån definitionen av högerpopulism, att anta att alla tre partier, 

Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti och Sverigedemoraterna är högerpopulister. Alla tre 

uppfyller till någon grad de olika populistiska kriterierna som har beskrivits i uppsatsen. 

Skillnaden ligger i till vilken grad de har lyckat eller misslyckats med den populistiska 

ideologin, främst anti – etablissemangsstrategin. Då alla partier förutom Sverigedemokraterna 

finns representerade på nationell nivå betyder det att Sverigedemokraterna har till stor del 

misslyckats i sin strategi.  

Efter Ny demokratis sammanbrott har inget högerpopulistiskt parti varit nära att ta sig in i 

Sveriges riksdag. Ny demokratis framgångar blev kortvariga för att partiet saknade gräsrötter 

och gjorde flera missbedömningar i den förda politiken. I efterhand kan man även konstatera 

att Ny demokrati låg fel i tiden med tanke på den ekonomiska krisen som uppenbarade sig 

under 1990 – talet vilket skiftade väljarnas prioriteringar. Svenskarna blev således mer 

intresserade av sin egen livssituation, om jobben och ekonomin än om invandrares 

möjligheter att komma in i landet. Dessutom var Ny demokrati till största delen ett 

enfrågeparti där andra frågor hamnade i skymundan.  

Ytterligare en orsak till varför Sverige är ett undantag är det betydande klassmedvetande som 

fortfarande existerar. Sverige har oftast styrts av vänsterregeringar vilket har gjort det högra 

alternativet till ett ganska oprövat kort. Invandrarfrågan i sig har även varit av mindre 

betydelse för svenskarna än för danskarna och norrmännen. Dessutom måste man ta i 

beaktande Sverigedemokraternas politiska historia. Ett parti som har sina rötter i nazismen 

och rasismen ses som ett skeptiskt alternativ i den politiska sfären. Sverigedemokraternas 

främsta mål är därför att bli rumsrena och respekterade för att överhuvudtaget kunna ha en 

chans att komma in i riksdagen. Detta har de till viss del även lyckats med om man ser till det 

senaste valet då partiet fick fler mandat än vid något annat val.  

Även media spelar en viktig roll i legitimeringen av högerpopulistiska partier. Som nämnt 

tidigare har Sverigedemokraterna oftast framställts på ett negativt sätt i de svenska medierna. 

Dansk Folkeparti har fått mycket medialjus de senaste tio åren och de har även utnyttjat media 

till sin fördel. Partiet har genom olika annonskampanjer presenterat sin politik samtidigt som 

de har fått de etablerade partierna att framstå som separata entiteter utan folklig förankring. 

Muhammedkarikatyrerna, till exempel, presenterades i danska medier som en fråga om 

yttrandefrihet och inte en kränkning mot religiösa människors tro.  

På liknande sätt har norska medier bidragit till att ge Fremskrittspartiet ökad legitimitet. Även 

om Fremskrittspartiet inte har använt sig av samma radikala åsiktsuttryck som Dansk 

Folkeparti har det ändå varit tillräckligt för att få uppmärksamhet.  

Ytterligare en faktor som anses öka legitimeringen av högerpopulistiska partier är de 

etablerade partiernas vilja att samverka med högerpopulister. I Danmark är detta mest 

framträdande då Dansk Folkeparti har kunnat styra sina värdefrågor i den riktning de vill med 

hjälp av de etablerade partierna och regeringen. Detta bidrar därför ännu mer i legitimeringen 



 

av, inte bara politiken utan de högerpopulistiska reformerna. I ett försök att vinna röster har de 

etablerade partierna själva presenterat lagförslag som innebär en åtstramning av asylpolitiken. 

Istället för att utmana högerpopulisterna och behålla sina värderingar har man på detta 

kortsiktiga sätt, direkt eller indirekt, gett högerpopulistiska partier makten samt ökat deras 

legitimitet. Ett svenskt exempel är inför valet 2002 då Folkpartiet i Sverige gick till val på att 

införa språktester för invandrare. I detta exempel reagerade de svenska medierna genom att 

låta Folkpartiets dåvarande partiledare, Lars Lejonborg, göra testet. I resultatet som senare 

presenterades visades att Lars hade knappt fått Godkänt.    

Den andra frågeställningen i uppsatsen är om invandringen är en förutsättning för 

etableringen av högerpopulistiska partier? Svaret är både ja och nej. Om man ser till vilka 

som är syndabockar och mål för högerpopulistiska partier så är det just invandrarna och 

immigranterna. Hursomhelst anses inte alla invandrare vara ett hot enligt populistiska partier. 

Tidigare kunde vi läsa att ”kulturellt avlägsna” invandrare är ett hot, men det uppfattas inte att 

invandrare från Europa eller Nordamerika är ett lika stort hot. Dansk Folkeparti har en uttalad 

främlingsfientlighet mot muslimer och man har även gjort klart att t.ex. slöja på offentliga 

platser i Danmark ska förbjudas. Ingenting sägs om judiska kaskelotter eller andra symboler 

för religion förutom de islamska. I figur 3 kunde vi också se att attityden till muslimska 

grannar är mer negativ än till invandring i stort och detta gäller i samtliga Nordiska länder.  

Avslutningsvis, är min personliga åsikt att det i slutändan handlar om vilket samhälle vi vill 

leva i. Ska vi låta vår rädsla styra de val vi gör eller kan man ha en human flyktingpolitik och 

en diskussion om invandring utan att det inbegriper främlingsfientlighet och xenofobi? 

Sverige har än så länge fungerat som ett undantag i Norden och ses som ett tolerant och 

multikulturellt samhälle. Det är av intresse om även Sverige kommer ansluta sig till de länder 

där högerpopulistiska partier formar politiken. Sverige är en del av EU och det finns en tydlig 

trend i Europa där högerpopulistiska partier har vuxit sig allt starkare sedan 1990- talet. 

Frågan är också hur man ska bemöta högerpopulistiska partier? Denna fråga utgör en 

demokratisk utmaning och kommer således att forma det samhälle vi i framtiden kommer bo 

och leva i.  

 

”Du är inte bara ansvarig för det du säger, utan även för det du inte säger. Den stora 

tragedin är därför inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” 

     Martin Luther King           
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