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ABSTRACT 
Populism has been an integral part of the Finnish political system since the late 

1950's. At that time the Agrarian Populist Party, better known as The Rural 

Party, emerged and thrived for decades until the party financially broke down in the 

1990's. Reemerging on the political scene as the True Finns, the party is more radical 

and more influential than ever, gaining enough support to be the third largest party of 

the 2011 parliamentary election. Sweden, Finland’s neighbor, in contrast has a history 

with very little populist presence or radical right populist parties (RRP-parties). 

However, during the 2010 parliamentary election the Sweden Democrats 

attained seats in the parliament for the first time in history. 

In this thesis, these cases, with their different historical backgrounds, are 

analyzed to explain the rise and growth of RRP-parties. Many political scientists have 

tried to answer this question before, focusing on system-oriented and contextual 

factors, but often neglecting factors that incorporate the political actors themselves. 

What this thesis adds to the previous research is a perspective on the rise and growth 

of RRP-parties based on the dynamism between system-oriented factors and actor-

oriented factors. 

The theoretical discussion indicates that some system-oriented and contextual 

factors are significant when explaining the rise and growth of RRP-parties. At the 

same time, actor oriented factors such as the legacy of the RRP-party and the 

mainstream party strategies prove to be influential on the electoral strength of the 

RRP-party. 

These theoretical approaches are then used and combined in a comparative 

analysis, which imply two important things. First, the legitimacy of the RRP-party 

itself is an aspect that does explain the rise and growth of RRP-parties. Second, in the 

case of Sweden, the system-oriented and contextual factors alone were not able to 

explain the rise and growth of the Sweden Democrats. Together these findings stress 

that the dynamic perspective between system-oriented and actor-oriented factors truly 

is meaningful when trying to explain rise and growth of RRP-parties. 
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 INLEDNING 1
I Sverige håller vi fortfarande på att bekanta oss med fenomenet radikal 

högerpopulism, medan det i många andra länder, sedan länge varit en naturlig del av 

politiken. Radikal högerpopulism kommer främst till uttryck genom det radikala 

högerpopulistiska partiet (RHP-partiet)1 och vissa forskare betraktar numer sådana 

partier som en homogen partifamilj (se Rydgren, 2004a, Jungar & Jupskås, 2011). 

Den radikala högerpopulistiska partifamiljen blandar inslag från den parlamentariska 

högerextremismen med populism, och lyfter fram invandringsmotstånd som den 

viktigaste samhällsfrågan (Rydgren, 2004a). Trots att partierna inom denna partifamilj 

har olika bakgrund och skiljer sig åt på vissa politiska punkter har det skett en tydlig 

konvergens kring den radikala högerpopulistiska politiska profilen. Fenomenet radikal 

högerpopulism kom hit till Sverige (på allvar) i samband med riksdagsvalet 20102, då 

Sverigedemokraterna fick 5.7 procent av rösterna och därmed kom in i riksdagen. 

Ända sedan slutet av 1980-talet, då Sverigedemokraterna bildades, har partiet fått 

arbeta hårt med att försöka skapa en respektabel fasad och bli av med kopplingarna 

till sitt utomparlamentariska högerextremistiska ursprung. Denna process har varit 

lång och brokig (och pågår fortfarande), men successivt har partiet närmat sig 

fyraprocentspärren och år 2010 tog de sig förbi denna gräns. 

I ett historiskt perspektiv har högerpopulismen varit en relativt stark kraft i de 

nordiska parlamenten; i Finland, Norge och Danmark har högerpopulistiska partier en 

mer än 40-årig parlamentarisk närvaro (Jungar, 2011a). Sverige har därför fått 

betraktas som ett ”avvikande” fall (van Holsteyn & Rydgren, 2004). Den första vågen 

av (höger)populism i Norden3 vällde in över Finland under sent 50-tal. Då bildades 

det agrarpopulistiska Finlands Småbondeparti som några år senare bytte namn till 

Landsbygdspartiet. Partiet fick efter valet 1966 sina första mandatplatser i det 

finländska parlamentet och mellan åren 1983 och 1990 var partiet med och bildade 

regering (Fryklund & Peterson, 1981).  I mitten av 90-talet gick partiet i konkurs och i  

                                                
1 När ett politiskt parti sammanblandar populism med radikalism och högeridéer får vi det Andres 
Widfeldt (2004) benämner för RHP-parti. Populism beskrivs närmare på sid. 12. Radikalism innebär 
långtgående förändringskrav, medan höger syftar till placeringen på den ideologiska skalan (se fotnot 
5, sid. 13). 
2 Det bör betonas att Ny Demokrati hade mandat i riksdagen mellan 1991 och 1994, men den etniska 
nationalismen var inte särskilt framträdande i partiets politik, varför vissa forskare väljer att inte 
inkludera partiet i den radikala högerpopulistiska partifamiljen (se bl.a. Rydgren, 2004c).  
3 Den andra vågen av (höger)populism kom under 1970-talet då skattepopulistiska framstegspartier 
växte fram och nådde framgångar i Norge och Danmark (Fryklund & Peterson, 1981). 
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dess spillror uppstod Sannfinländarna (Engström, 2011). Sannfinländarna är 

idag Finlands tredje största parti efter att ha lyckats femfaldiga sitt väljarunderstöd i 

det finländska parlamentsvalet 2011, då de fick 19.05 procent av rösterna 

(Statistikcentralen, 2012).   

Sannfinländarna har alltså en helt annan politisk och parlamentarisk historia 

och ett helt annat ursprung än Sverigedemokraterna. Trots Sannfinländarnas 

agrarpopulistiska ursprung har deras kritik mot invandring succesivt hårdnat och 

partiet är idag att betrakta som ett mer renodlat RHP-parti (Arter, 2010). Sedan år 

2007 har dessutom personer med bakgrund i extremnationalistiska rörelser gått med i 

Sannfinländarna, och dessutom fått inflytelserika poster (Jungar, 2011a). 

Sverigedemokraterna och Sannfinländarna kan därför numer båda anses tillhöra den 

radikala högerpopulistiska partifamiljen; på det radikala planet har de verkligen 

närmat sig varandra och de verkar alltmer driva gemensamma frågor.  

I ett nordiskt perspektiv kan Finland och Sverige betraktas som ”extremfall” 

när det gäller närvaro av populistiska partier i parlamenten. Finland är landet med 

avsevärt längst närvaro av populistiska partier medan Sverige står i en klass för sig 

när det gäller frånvaro av sådana partier. En intressant fråga är då varför 

högerpopulismens inträde i det svenska politiska landskapet dröjde så länge, medan 

det så tidigt gjorde entré i Finlands?  

Anders Widfeldt (2004) menar att den radikala högerpopulismen (i princip) 

har varit utan direkt politiskt inflytande och att den länge har saknat legitimitet, men 

att det trendmässigt har skett en förskjutning under de senaste decennierna 

(utvecklingen är emellertid inte entydig). Denna förskjutning innebär i sin tur att den 

radikala högerpopulismen inte alls är lika politiskt isolerad som den tidigare varit. 

Dessutom ökar RHP-partierna generellt sett sitt väljarstöd och tar sig in parlament 

efter parlament runt om i Europa (Widfeldt, 2004). Partifamiljen visar med andra ord 

uppenbara tecken på att ha stärkt sina ställningar. Därför är det för statsvetenskapen 

viktigt att studera och förklara RHP-partiernas framväxt och utveckling. 

Vid upprepade tillfällen har forskare försökt förklara framväxten av RHP-

partier. En vanlig utgångspunkt för dessa forskare har varit att fästa vikt vid sådana 

faktorer som vetter åt det strukturella, system-orienterade och kontextuella hållet. 

Dessa faktorer kan exempelvis ha att göra med hur samhällsutvecklingen ser ut, vilka 

olika klassförhållanden och värderingssystem som existerar. Mer specifikt har 

forskare bland annat påpekat att sannolikheten för att RHP-partier ska växa fram ökar 
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vid proportionellt valsystem, utbrett politiskt missnöje och folklig främlingsrädsla 

samt låg grad av partiidentifikation (se Holsteyn & Rydgren, 2004).  

Forskningen på området har alltså fokuserat mycket på just system-orienterade 

och kontextuella faktorer, medan mer aktör-orienterade faktorer tycks ha spela en 

tillbakadragen roll. Bonnie M. Meguid påvisar i en studie att aktör-orienterade 

faktorer, såsom de etablerade partiernas strategiska handlande förklarar mycket av 

RHP-partiernas varierande framgångar (Meguid, 2005). Detta förefaller vara rimligt, 

särskilt med tanke på att trovärdighet, legitimitet och rykte verkar spela en allt större 

roll i politiken – både för enskilda politiker och för politiska partier. Politiska aktörer 

måste numer arbeta hårdare med sitt rykte, i syftet att vinna (eller åtminstone för att 

inte förlora) i ett legitimitetshänseende. Genom att strategiskt bemöta RHP-partier och 

deras politiska frågor på ett visst sätt spelar de etablerade partierna en viktig roll för 

RHP-partierna legitimitet och anseende. Då kan man fråga sig vilken roll de 

etablerade partierna har spelat för formandet av Sannfinländarnas och 

Sverigedemokraternas legitimitet? 

När det gäller RHP-partiers ursprung borde ett illegitimt sådant kunna vara 

förödande för partiets utvecklingspotential. Detta är något som Elisabeth Ivarsflaten 

(2006) har tagit fasta på. Hon menar nämligen att det är väldigt svårt för RHP-partier 

att appellera till väljare genom kritik av invandring, om de inte har en positiv 

legitimitet, en reputational shield (”trovärdighetssköld”). Denna trovärdighetssköld, 

menar Ivarsflaten, kan härstamma från en legitim partihistoria och kan användas för 

att avvärja anklagelser om rasism och extremism, dvs. försök att underminera partiets 

trovärdighet. Hur inverkar ursprunget på Sannfinländarnas och Sverigedemokraternas 

legitimitet och trovärdighet?  

Det finns en tradition av att förklara RHP-partiers framväxt med hjälp av 

system-orienterade och kontextuella faktorer. Några av dessa är mycket viktiga, men 

som jag kortfattat har försökt flagga för finns det fog för att även ta hänsyn till mer 

aktör-orienterade faktorer. Svaret på frågan vad som förklarar RHP-partiers framväxt 

och utveckling är sannolikt varken svart eller vitt, utan snarare grått, dvs. en 

blandning – en blandning mellan system- och aktör-orienterade faktorer. Det som min 

studie kommer att bidra med är således ett dynamiskt perspektiv på vad som förklarar 

RHP-partiers framväxt. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad som förklarar 

framväxten av RHP-partier. Mer specifikt ämnar jag analysera de båda fallen 

Sverigedemokraterna och Sannfinländarna för att belysa skillnader och likheter i dess 

framväxt och utveckling4. För att uppnå detta syfte ämnar jag besvara följande 

frågeställningar: 

 

• Vilka gemensamma drag och avgörande skillnader finns mellan 

Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas framväxt och utveckling?  

• Vilka faktorer ligger till grund för och kan förklara dessa likheter och 

skillnader?  

 

Jag kommer i denna studie att utgå från en modell med system-orienterade och 

kontextuella faktorer, men har för avsikt att försöka komplettera denna med mer 

aktör-orienterade faktorer. Med andra ord, jag vill införa en dynamik mellan system- 

och aktör-orienterade faktorer, i synen på vad som förklarar RHP-partiers framväxt 

och utveckling. En aktörsorienterad faktor som jag på förhand anser vara av särskild 

vikt är: RHP-partiets grad av legitimitet. Vidare är min tes, gällande RHP-partiets 

grad av legitimitet, att den formas dels av partiets egen historia och ursprung, och dels 

av de etablerade partiernas bemötande av RHP-partiet. Då jag avser studera huruvida 

min tes angående RHP-partiers legitimitet stämmer eller inte, är det därför dessa 

faktorer jag kommer fästa särskild vikt vid. De kontextuella och system-orienterade 

faktorerna skall dock inte förbises; dessa kommer att vara viktiga för det dynamiska 

perspektivet och för att söka svar på mina frågeställningar.  

När det gäller hur RHP-partiers legitimitet formas finns även en tredje faktor 

som jag tror kan spela en viktig roll och det är medias framställning av dessa partier. 

Denna faktor måste, av utrymmes- och tidsskäl, lämnas därhän i denna studie. 

 

 

                                                
4 Med utveckling avses den politiska profilens utveckling, den väljarmässiga utvecklingen (utveckling 
som framgång, i avseendet väljarunderstöd) samt inflytandemässig utveckling (utveckling som de 
avtryck partiet har gjort i politiken). De engelska begreppen progress och growth kan också ge en bild 
av vad jag avser med utveckling. 
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1.2 METOD  

Denna studie är en jämförande fallstudie, då den jämför två olika fall för att försöka 

förklara ett fenomen. Det utmärkande med en jämförande fallstudie är att den på ett 

detaljerat sätt beskriver och analyserar få fall (Teorell & Svensson, 2007). Fallstudier 

ger generellt sett relativt osäkra svar på vilka samband som finns och hur starka dessa 

samband är. Jan Teorell och Torsten Svensson (2007) menar därför att det i en studie 

som jämför få fall är extra viktigt att vara noggrann vid val av fall samt med hur 

jämförelsen av fallen ska gå till. När det gäller val av fall till den här studien var jag 

inspirerad av ”method of difference”5. Jag valde nämligen fall som i viss mån kan 

uppfattas som relativt lika, men där skillnader i utfallet kan anses i vissa avseenden 

kan anses vara betydande. Framförallt är partiernas bakgrund och ursprung olika, och 

därmed är partiernas väljarmässiga framgångar till viss del att betrakta som olika. Jag 

är emellertid även ute efter att belysa likheter och vill därför betona att urvalsmetoden 

inte är en utpräglad ”method of difference”. När det gäller jämförelse av fallen 

kommer den att vara styrd av studiens teoretiska utgångspunkter, syftet och 

frågeställningarna.  

Jag kommer i min studie att utgå från en modell med kontextuella faktorer. 

Jag har redan på förhand ambitioner att vidareutveckla denna modell genom att 

tillägga mer aktör-orienterade faktorer. Det är helt enkelt dessa ambitioner som 

kommer att styra min jämförelse. Genom att försöka vidareutveckla en modell 

kommer jag även ha goda förutsättningar att uppnå kumulativitet med min studie, dvs. 

att jag ger ett bidrag till den hittillsvarande forskningen och litteraturen på området 

(ibid).  

Studien kommer inte att fålla sig till någon utpräglad metodologisk inriktning, 

men kommer att genomföras med en historiskt tolkande metod samt tolkning av text 

och uttalanden. Tolkning kommer alltså att vara ett genomgripande tema i studien. 

Den s.k. historiskt tolkande metoden kommer att innehålla två delar. Det historiska i 

metoden består av beskrivningar och rekonstruktion av de båda fallens historia, 

medan det tolkande utgörs av bedömningar av hur historien i sin tur påverkat 

Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas legitimitet. Tolkning av text och 

uttalanden kommer att användas för att beskriva de etablerade partiernas bemötande 
                                                
5 ”Method of difference” är en urvalsmetod som går ut på att man väljer fall som är så lika vararandra 
som möjligt, utom när det gäller den oberoende variabel som vi tänker oss ska vara förklaringen till 
utfallet. 
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av Sverigedemokraterna och Sannfinländarna samt för att förklara hur detta kan ha 

påverkat partiernas legitimitet.  

Det är viktigt att poängtera att jag är medveten om att de resultat som studien 

kommer fram till faktiskt underbyggs av mina egna tolkningar och bedömningar. 

Detta förfarande ställer vissa krav på mig som forskare. För det första, det är viktigt 

att ha ett kritiskt perspektiv på källorna som används i studien. Teorell och Svensson 

(2007) beskriver de källkritiska kriterier som kan användas för att värdera olika 

källors användbarhet. De kriterier som i den här studien kommer att vara av relevans 

är: äkthet, samtidighet, centralitet. Äkthet innebär källans autenticitet, samtidighet 

innebär hur långt tidsgapet är mellan källans uppkomst och den företeelse som källan 

uttalar sig om och centralitet innebär det rumsliga avståndet mellan källan och 

företeelsen som källan uttalar sig om (Teorell & Svensson, 2007). Det källkritiska 

kriteriet på äkthet är självklart; en källas autenticitet måste alltid kontrolleras för. För 

att nå så hög grad av samtidighet och centralitet som möjligt måste bedömningar och 

avvägningar göras. Mer konkret innebär detta framförallt att jag kommer behöva 

jämföra källor med varandra och söka mig till förstahandsinformation (s.k. 

primärkällor). Teorell och Svensson (2007) påpekar att alla tolkningar ska betraktas 

som provisoriska sanningar och därför är det viktigt för mig att ha transparens i 

tolkningsarbetet. Vad jag grundar mina bedömningar och tolkningar på ska därför 

framkomma klart och tydligt, genom bl.a. presentation av exempel, citat och fakta. 

Helt enkelt, den information som underbygger mina tolkningar och bedömningar ska 

vara tydligt presenterad.  

 

1.3 MATERIAL 

För beskrivningar och rekonstruktion av de båda fallens historia kommer framförallt 

litteratur och publicerade artiklar att användas. Vissa opublicerade artiklar kommer 

också att användas. Majoriteten av litteraturen och artiklarna är statsvetenskapliga. 

Det kommer i övrigt att finnas ett visst, men begränsat inslag av material publicerat i 

nyhetsmedier och av statistikbyråer. För beskrivningar av de kontextuella faktorerna 

är min ambition att främst använda information från valundersökningar, vilket i fallet 

med Finland komma att innebära ett visst problem. Valundersökningarna i Finland 

publiceras nämligen enbart på finska och därför behöver jag söka efter information 

om kontextuella faktorer i litteraturen. Jag kommer också att ta hjälp av en person 
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som behärskar det finska språket för att tillsammans studera den senaste finländska 

valundersökningen.   

När det gäller beskrivning av de etablerade partiernas bemötande av 

Sverigedemokraterna och Sannfinländarna kommer däremot främst material från 

nyhetsmedier att användas. Det material som kommer att vara av särskild vikt i 

sammanhanget är relevanta intervjuer, som blivit publicerade i tidningsmedier. 

Sökning efter sådant material kommer att förläggas till internetbaserade mediearkiv. 

Framförallt kommer jag att söka efter material där de etablerade partierna uttalar sig i 

invandringsfrågor och/eller om Sverigedemokraterna respektive Sannfinländarna. Jag 

är alltså intresserad av vad de etablerade partierna säger och inte vad de gör eller 

stiftar för lagar. Det är nämligen vad partierna (partiernas företrädare) säger som jag 

anser bäst bör kunna ge en bild av vilka strategier de har antagit i bemötandet av 

Sverigedemokraterna respektive Sannfinländarna. Jag hade även kunnat studera annat 

material för detta ändamål, exempelvis partiprogram, riktlinjer, motioner och 

rapporter, men detta är en materialmässig avgränsning som jag har gjort. Uttalanden i 

medier, hoppas jag, kommer ge en bra bild av vad partierna egentligen anser, dvs. vad 

som döljer sig bakom de formella formuleringarna.  

Materialinsamlingen i de båda fallen kommer att ha något olika 

förutsättningar. I fallet med Sverigedemokraterna finns en mängd material att tillgå, 

dvs. jag begränsas inte av något när jag ska genomföra materialinsamlingen. I fallet 

med Sannfinländarna finns ett språkhinder inblandat och därmed försvinner stora 

delar av materialunderlaget. Jag kommer att bli begränsad till att använda mig av 

svenskspråkigt finländskt material. Mer specifikt innebär detta att den huvudsakliga 

kanalen för materialinsamling i fallet med Sannfinländarna kommer att vara 

Hufvudstadsbladet, Finlands enda rikstäckande svenskspråkiga tidning. En tänkbar 

invändning mot att använda finlandssvenska tidningar är att dessa, i viss mån, kan 

tänkas vara partiska när det gäller Sannfinländarna, med tanke på att partiet riktar 

skarp kritik mot finlandssvenskan. För att inte dra på mig några trovärdighetsproblem 

har jag därför varit noga med att allt material som kommer från Hufvudstadsbladet 

ska kunna betraktas som, från tidningens sida, åsiktsfritt. Materialet ska, helt enkelt, 

enbart återge det som de etablerade partiernas företrädare har uttryckt. 

Materialet från nyhetsmedier kommer också att begränsas till en tidsperiod på 

omkring en månad före respektive parlamentsval. Syftet med detta är att komma åt så 

valkampanjsaktuellt material som möjligt, eftersom strategiskt handlande i det 
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politiska spelet ställs på sin spets i en valkampanj (Schmitt-Beck & Farrel, 2006). När 

det gäller de etablerade partiernas roll, har jag valt att enbart fokusera på det senaste 

valet i respektive land, dvs. valet i Sverige år 2010 och valet i Finland år 2011.  

 

1.4 DISPOSITION 

Nedan, i kapitel 2, kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna för 

studien. Jag kommer bland annat föra en diskussion om populismbegreppet, 

vidareutveckla resonemanget kring begreppet RHP-parti samt ta upp olika perspektiv 

på och försök till förklaringar av framväxten av RHP-partier. Sedan, i kapitel 3 och 4, 

kommer de båda fallen – Sverigedemokraterna och Sannfinländarna – att presenteras 

och beskrivas. Beskrivningarna av det enskilda fallet kommer att följa en slags 

historisk-kronologisk ordning, men de kommer samtidigt vara teoretiskt styrda. Den 

historiska genomgången kommer, med andra ord, att styras av studiens centrala 

teman, syften och frågeställningar. Jag kommer bland annat belysa partiernas 

historiska bakgrund, presentera citat och uttalanden från de etablerade partierna och 

föra in resonemang om system-orienterade och kontextuella faktorer. Jag ämnar också 

kortfattat beskriva vilka de båda partierna är och vad de politiskt står för. Efter 

genomgångarna av de båda fallen kommer dessa att sammanföras till en jämförande 

analys (kapitel 5), i vilken det också kommer att ske explicita återknytningar till de 

teoretiska utgångspunkterna. Studiens centrala slutsatser sammanställs och diskuteras 

sedan i kapitel 6. 
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 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 2
De teoretiska utgångspunkterna kommer att ta sin början i den mycket skiftande 

litteraturen om begreppet populism. Jag kommer kortfattat introducera de centrala 

aspekterna inom populismen samt lyfta fram hur jag väljer att betrakta begreppet. 

Sedan följer en genomgång av olika benämningar på politiska partier som grundar sin 

politik på populism, och framförallt kommer begreppet RHP-parti att beskrivas. 

Därefter kommer jag att ta upp olika teoretiska perspektiv på RHP-partiers framväxt. 

Till en början beskrivs de perspektiv på RHP-partiers framväxt som tar särskild 

hänsyn till sådana faktorer som vetter åt ett system-orienterat och kontextuellt håll. 

Sådana faktorer vänder sig mot systemet, samhället och övergripande strukturer och 

berör exempelvis socio-ekonomiska förutsättningar, samhällsutvecklingen, 

klassförhållanden och värderingssystem. Jag kommer även att presentera 

nedfrysningsteorin som i sammanhanget kommer att bidra med ett slags 

spårbundenhetsperspektiv. Sedan sker en glidande övergång till mer aktör-orienterade 

perspektiv på RHP-partiers framväxt. Skillnaden mellan perspektiven är varken 

definitiv eller självklar, men de aktör-orienterade perspektiven tar upp faktorer som 

vetter åt partiet och partiets relation till andra partier. I detta sammanhang tar jag upp 

studier som tar hänsyn till RHP-partiers ursprung samt berör de etablerade partiernas 

olika strategier för att bemöta och förhålla sig till RHP-partier. 

 

 DISKUSSION OM POPULISMBEGREPPET  2.1

Enligt Margaret Canovan (1999) är populism en begreppsmässig börda. Begreppet har 

getts många olika definitioner; det har beskrivits som en politisk stil, som en politisk 

strategi, som en ideologi (eller åtminstone som en tunn ideologi) (Jungar, 2011a). Det 

stora problemet med populismbegreppet är att en rad olika, helt särskiljande politiska 

fenomen kan klassificeras som populistiska. Kritiker efterlyser därför mer distinkta 

och välriktade begrepp. Trots skepticism angående begreppets användbarhet menar 

vissa att begreppet faktiskt ringar in det som andra begrepp skulle misslyckas göra 

(Deegan-Krause, 2007 i Jungar, 2011a). I likhet med detta menar Ivan Krastev (2007) 

att vi inte kan förstå eller beskriva vissa sociala och politiska företeelser med andra 

begrepp än just populismbegreppet.  
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Även om Jens Rydgren (2002) hävdar att populism är ett av 

samhällsvetenskapens mest missbrukade begrepp och att begreppet därför har tömts 

på sitt innehåll, så anser jag att den mest rimliga definitionen på begreppet kommer 

från just Rydgren. Han accepterar nämligen populismbegreppets bredd genom att dela 

in det i två delar: populistiskt ideologi och populistiskt strategi (ibid). 

Gränsdragningen mellan vad som är ideologi och strategi kan emellertid ibland 

uppfattas som något oklar. Johnny Engström (2011) hävdar att strategi och ideologi 

alltmer flyter ihop i samtida politik, inte minst med tanke på att partier i allt större 

grad söker appellera till den breda massan snarare än till klasser. Rydgren (2004) 

menar att den populistiska ideologin kännetecknas av framförallt tre element: a) en 

fientlig inställning till den representativa demokratin, b) en föreställning om ”folket” 

som homogent, samtidigt som ”etablissemanget” avskiljs från ”folket” och c) 

föreställningen om att det populistiska partiet för ”folkets” talan. Den populistiska 

strategin beskriver Stig-Björn Ljunggren på ett bra sätt: ”Populisten jobbar med enkla 

symboler och använder ett språk som är lätt att begripa. En populist försöker inte göra 

politiska frågor till svåra och komplicerade, utan framställer dem tvärtom som enkla 

och triviala” (Ljunggren, 2007:136).  

När den populistiska ideologin och den populistiska strategin sammanblandas 

med radikalism och högeridéer6 får vi vad Anders Widfeldt betecknar det radikala 

högerpopulistiska partiet (RHP-partiet). Radikala högerpopulistiska partier (RHP-

partier) kan namnges på många olika sätt, men RHP-parti är enligt mig den mest 

heltäckande beteckningen. P:et i beteckningen RHP-partier står för populism och 

innebörden av detta har redan nämnts. Det radikala med RHP-partierna kan 

sammanfattas med att partierna har radikala, långtgående förändringskrav, medan 

höger syftar till att partierna står till höger på den ideologiska skalan (se fotnot 6 

nedan) (Widfeldt, 2004).  

RHP-parti är inte det enda begreppet för fenomenet och inte heller särskilt 

vedertaget. Många andra forskare har använt beteckningar som högerpartier, 
                                                
6 På den klassiska socio-ekonomiska höger-vänsterskalan befinner sig vanligtvis RHP-partierna i 
mitten då de förordar välfärd, social reformpolitik och en omfördelande skattepolitik (Jungar, 2012). 
Betonas bör att partierna i allra högsta grad är välfärdschauvinistiska, vilket innebär en syn på 
välfärden som något som enbart bör tillfalla de individer som anses tillhöra samhället (ett samhälle 
baserat på kulturella, nationella och etniska referenser), dvs. vissa samhällsgrupper, såsom invandrare, 
bör inte få ta del av denna förordade välfärd (Fryklund m.fl.) 2006). Det är däremot på den 
värdemässiga höger-vänsterskalan som RHP-partierna kan sägas vara ”höger”, då de värnar om den 
traditionella familjen, nationalism, försvar av kristna värden, lag och ordning samt kritiserar 
invandring. 
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högerextrema partier, ytterhögerpartier (engelska: far right parties). Andra betonar att 

partierna representerar något nytt och karakteriserar partigruppen som ”ny höger” 

eller ”ny extremhöger”. Andra fokuserar på centrala inslag i partiernas politik och 

kallar partierna för främlingsfientliga partier och invandringsfientliga partier, medan 

andra tar fasta på kritiken mot etablissemanget och benämner dem anti-

etablissemangspartier, högerpopulistiska partier eller bara populistiskt partier 

(Widfeldt, 2004). RHP-parti är emellertid den beteckning som jag tycker är den mest 

heltäckande och har därför valt att genomgående använda mig av den7.  

 

 BETINGELSER SOM FÖRKLARAR UPPKOMSTEN AV RHP-PARTIER 2.2

Varför dessa RHP-partier har växt sig starka och ”i vilken jordmån” som dessa partier 

trivs, dvs. vilka betingelser som ökar sannolikheten för att RHP-partier ska kunna 

etablera sig i det politiska landskapet, är en fråga som många har försökt besvara. Ett 

vanligt sätt att försöka förklara fenomenet är att hämta förklarande kraft från 

strukturella, system-orienterade och kontextuella faktorer. Jens Rydgren (i van 

Holsteyn & Rydgren, 2004; Rydgren, 2002) gör en sammanställning av vilka 

strukturella faktorer som forskningslitteraturen (framförallt Hans-Georg Betz, 1994; 

Herbert Kitschelt, 1995) har pekat på gynnar framväxten av RHP-partier. I denna 

sammanställning framkommer det att sannolikheten ökar för att RHP-partier ska växa 

fram om: 

 

1. Ett postindustriellt samhälle eller ekonomi,  

2. Upplösning av etablerade identiteter, kulturell fragmentering och 

multikulturell utveckling,  

3. Uppkomst av eller växande betydelse för den socio-kulturella 

konfliktdimensionen (och minskad betydelse för den socio-ekonomiska 

konfliktdimensionen) 8,  

4. Utbrett politiskt missnöje,  

                                                
7 I vissa fall, framförallt när jag kommer att referera till Sannfinländarnas historia (Landsbygdspartiet) 
anser jag emellertid begreppet RHP-parti vara opassande och använder därför hellre enbart begreppet 
populism, eller (höger)populism. 
8 Partipolitikens konfliktdimensioner kan vara många, men den historiskt sett mest betydande är den 
socio-ekonomiska, som innefattar allt från arbetsmarknadspolitik till ekonomisk politik, medan den 
socio-kulturella – som trendmässigt har fått en ökad betydelse – handlar om identitet och kultur och 
berör politikområden som invandring, asyl, abort, lag och ordning etc. (Rydgren, 2004b). 
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5. Folklig främlingsfientlighet (och politisering av invandringsfrågan),  

6. Ekonomisk kris och arbetslöshet,  

7. En reaktion mot framväxten av en ”Ny Vänster” och/eller Gröna partier och 

rörelser,  

8. Ett proportionellt valsystem, 

9. Konvergens mellan de etablerade partierna, 

10. Erfarenheter av folkomröstningar som genomskär blockpolitikens etablerade 

konfliktlinjer 9. 

 

I en studie av Rydgren (2002) ställs dessa strukturella faktorer mot det dåvarande 

avvikande fallet Sverige, i ett försök att utreda vilka faktorer som har förklarande 

kraft även under ogynnsamma omständigheter. Även om Rydgren betonar att han inte 

är ute efter att ”falsifiera” Betz och Kitschelts teorier, påvisar han att vissa faktorer 

faktiskt är vaga och ofärdiga. Rydgren menar att de faktorer – isolerade eller 

kombinerade – som misslyckas bereda tillräckliga förutsättningar för att RHP-partier 

ska växa fram är: postindustriellt samhälle, multikulturell utveckling, ekonomisk kris 

och arbetslöshet, proportionellt valsystem samt erfarenheter av folkomröstningar som 

genomskär blockpolitikens etablerade konfliktlinjer. Rydgren påpekar att dessa 

faktorer givetvis kan vara nödvändiga, men att de knappast är av central vikt. Istället 

vill Rydgren lyfta fram främlingsfientlighet (politisering av invandringsfrågan) och 

politiskt missnöje som de viktigaste faktorerna. Om enbart den senare faktorn 

föreligger kan ett RHP-parti växa fram som ett rent protestparti, men om partiet ska 

etablera sig bör båda faktorer finnas, menar Rydgren. Vidare fann även Rydgren stöd 

för följande faktorer i sin studie: uppkomst av eller växande betydelse för den socio-

kulturella konfliktdimensionen samt konvergens mellan de etablerade partierna. En 

faktor som Rydgren också fäster vikt vid och menar inte borde förbises är 

partiidentifikation. Han behandlar emellertid denna faktor som en avspegling av 

betydelsen för den socio-kulturella- och den socio-ekonomiska konfliktdimensionen. 

Jag kommer däremot att ta upp denna faktor som en egen sådan. De faktorer som 

Rydgren har kunnat påvisa är av särskild vikt sammanställer jag nedan för tydlighets 

skull. Jag vill hädanefter, för tydlighets och enkelhets skull, kalla dessa faktorer för 

                                                
9 Erfarenhet av folkomröstningar av detta slag anses kunna snabba på utvecklingen av minskad 
partiidentifikation hos väljarna, vilket i sin tur anses kunna öppna upp för nya partier (Andersen & 
Bjørklund, 1990; 2000 i Rydgren, 2002). 
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kontextuella faktorer. Jag betraktar nämligen dessa faktorer som att de bestämmer en 

kontext; en kontext som har betydelse för RHP-partiers möjligheter att växa sig starka. 

Sammanställningen av de viktigaste kontextuella faktorerna ser jag som en slags 

modell; en modell som jag sedan ämnar pröva och vidareutveckla. Modellen ser ut 

som följer:  

 

Framväxt och utveckling av RHP-partier gynnas av: 

• Ökat politiskt missnöje, 

• Ökad främlingsfientlighet (och politisering av invandringsfrågan), 

• Uppkomst av eller växande betydelse för den socio-kulturella 

konfliktdimensionen (och minskad betydelse för den socio-ekonomiska 

konfliktdimensionen), 

• Konvergens mellan de etablerade partierna, 

• Minskad partiidentifikation. 

 

2.3 NEDFRYSNINGSTEORIN 

Ett viktigt perspektiv på västdemokratiers partisystem och på utmanande partiers 

möjlighet att hota de etablerade partierna ges av Seymour Martin Lipset och Stein 

Rokkans i nedfrysningsteorin. Nedfrysningsteorin presenterades redan år 1967 och 

utgår från en idé om att partisystemen i västdemokratiernas parlament frusit fast. 

Dessa nedfrysta partisystem kännetecknas av stabilitet, dvs. att variationen mellan 

partierna som ställer upp i val är ytterst små och att den enskilda väljarens 

identifikation till ett visst parti är stark (Lipset & Rokkan, 1967, i Miller & Niemi, 

2007). Lipset och Rokkan visade i sin studie att partierna som återfanns i 

västdemokratiernas parlament, vid tiden för deras undersökning, i stort sett var 

desamma som på 1920-talet. Det kontroversiella med resultatet var att partierna 

ansågs ha uppstått ur politiska och sociala konfliktlinjer som sedan länge spelat ut sin 

roll. Nya politiska och sociala konfliktlinjer ansågs ha framträtt, men förvånansvärt 

nog hade nya partier väldigt svårt att växa fram (ibid). Partisystemen hade alltså frusit 

fast. 

Stabila partisystem var länge ett kännetecken för västdemokratier i allmänhet, 

men för Sverige i synnerhet. Sverige ansågs länge ha ett av de stabilaste 
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partisystemen i världen (Bäck & Möller, 2003). Gissur Erlingsson menar dock att 

detta har ändrats; både i Sverige och i övriga västdemokratier har en ”upptining” av 

de nedfrysta partisystemen skett, bland annat till följd av att partiidentifikationen hos 

väljarna minskar och att allt fler partier faktiskt bildas (Erlingsson, 2005). Trots 

upptiningstrenden kommer det bli viktigt att ha de nedfrysta partisystemen i åtanke 

när jag ska blicka tillbaka i historien och försöka uttala mig om varför politiska 

förändringar kommit till stånd och inte.  

 

 2.4 REPUTATIONAL SHIELD  

En annan inriktning – utöver att ta hänsyn till kontextuella och system-orienterade 

faktorer – i försöken att förklara varför vissa RHP-partier har växt sig starka är att 

fästa vikt vid RHP-partierna själva. Elisabeth Ivarsflaten (2006) ställer i en studie upp 

en hypotes, som grundar sig i en idé om att det bör vara väldigt svårt för små partier 

att appellera till väljare med hjälp av invandringsfrågor om de inte har en s.k. 

reputational shield (”trovärdighetssköld”) – en slags positiv legitimitet10 som kan 

användas för att avvärja anklagelser om rasism och extremism. Ivarsflaten finner i sin 

studie sedermera stöd för denna hypotes. Begreppet ”reputational shield” ger uttryck 

för att små partiers historia eller positiva legitimitet kan användas för att parera – 

användas som en sköld mot – försök att underminera trovärdigheten i dess 

policyförslag.  

Ivarsflaten argumenterar för att det i dagens samhälle existerar en allmänt 

spridd social norm om likabehandling av människor, oavsett ras och etnisk bakgrund, 

och därför vill de flesta väljare inte stödja ett parti som betraktas som rasister eller 

extremister. Å andra sidan, när det kommer till enskilda policyförslag gällande 

invandringsfrågor kan denna norm kringgås, menar hon. Detta kan emellertid endast 

ske om partiet, som för fram förslaget, har en positiv legitimitet som gör att partiet 

kan betraktas som något annat än rasistiskt eller extremistiskt. Det är alltså inte 

trovärdigheten i det enskilda policyförslaget utan snarare legitimiteten hos partiet som 

är avgörande för dess mottagande. Det spelar dock inte någon roll varifrån denna 

positiva legitimitet härstammar när ett parti vill mobilisera väljare på en anti-
                                                
10 Legitimitetsbegreppet är mångfacetterat och jag kommer överhuvudtaget inte att försöka presentera 
någon uttömmande definition av begreppet. För min studies skull räcker det att betona att jag med 
begreppet avser: trovärdighet, behörighet och rättmätighet. Det är också, enligt min uppfattning, på 
detta sätt som begreppet används, i de studier som presenteras här. 
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invandringsfråga. Ivarsflaten menar alltså att positiv legitimitet är en värdefull resurs 

för RHP-partier i elitdebatter.  

Ivarsflaten kan påvisa, efter att ha testat hypotesen på ett datamaterial, att 

positiv legitimitet är en mycket viktigt faktor för partier som vill mobilisera väljare på 

anti-invandringsfrågor. Det visar sig helt enkelt att det är mycket osannolikt att ett 

parti utan en positiv legitimitet (utan trovärdighetssköld) lyckas mobilisera väljare på 

anti-invandringsbasis jämfört med om parti med en positiv legitimitet (med 

trovärdighetssköld) gör så. Och, när partier med en positiv legitimitet för fram 

restriktiva förslag ökar för det mesta deras röster, påvisar Ivarsflaten.  

 

2.5 STRATEGIER FÖR BEMÖTANDET AV NISCH-PARTIER 

Ett annat aktörs-orienterat perspektiv på RHP-partiers möjligheter att växa sig starka 

hämtas från Bonnie M. Meguids (2005) studie om de etablerade partierna strategiska 

bemötande av och förhållningssätt till RHP-partierna (eller som hon kallar dem: 

nisch-partier). Meguid menar att de etablerade partierna gör olika strategiska val i 

syfte att inkräkta på nisch-partiernas positiva legitimitet eller för att på andra sätt 

minimera dessa partiers avtryck i politiken, och att detta i sin tur har betydelse för 

nisch-partiernas framväxt.  

Meguid beskriver hur nya politiska partier, sedan 1960-talet, har kunnat 

uppstå och bli populära på grundval av tidigare förbisedda politiska frågor, såsom 

miljö, invandring och regional autonomi. Partier med sådana kärnfrågor har hotat de 

etablerade partierna både gällande väljarnas röster och deras dominerande ställning i 

politiken. Mot denna bakgrund frågar sig Meguid vad som avgör den väljarmässiga 

framgången för ett nisch-parti. Hon betonar att denna fråga normalt sett har blivit 

besvarad med strukturella och system-orienterade förklaringar och att 

forskningslitteraturen tenderar att förbise aktörernas agerande. Meguid tes är att de 

etablerade partiernas strategier förklarar nisch-partiers framgångar, och denna tes 

finner hon sedan stöd för.  

 Strategiska modeller för konkurrens mellan partier är emellertid inte ett nytt 

fenomen i forskningslitteraturen. Anthony Downs (1957) menar i The Spatial Theory 

att rationella partier intar en viss ”policyposition” i syftet att minska avståndet till 

väljaren. Partierna som tävlar om röster kan, enligt Downs, välja mellan två strategier: 

att röra sig mot eller att röra sig bort från en specifik konkurrent i en viss 
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”policykontext”. Att röra sig mot sin konkurrent är en strategi som Downs kallar för 

accommodative strategy och att röra sig bort från sin konkurrent kallar han för 

adversarial strategy. Meguid anser att denna teori är relevant och viktig, men påstår 

samtidigt att teorin förgivettar partierna alltid intar en position i alla frågor. Meguid 

hänvisar till forskning (se Budge, Robertson & Hearl, 1987) som visar att partier 

faktiskt konkurrerar genom att enbart lyfta fram vissa frågor; frågor som de anser sig 

ha fördelar inom. Med andra ord, partier konkurrerar inte på alla frågor vid varje val, 

utan väljer vilka frågor de vill ”tävla med”. 

    Meguids teori – The Modified Spatial Theory – börjar således ett steg 

tidigare än Downs teori, nämligen vid den tidpunkt då partiet fattar beslut om 

huruvida de ska ta ställning i en viss fråga eller inte. Meguids tillägg till Downs 

Spatial Theory är därmed en ny strategi som hon kallar för dismissive strategy. Denna 

strategi innebär helt enkelt att partiet inte tar ställning i den fråga som ett nischparti 

introducerat. Om partiet väljer att ta ställning i frågan, först då kan någon av 

accommodative och adversarial strategy väljas.   

Ann-Cathrine Jungar (2012) sammanfattar Downs och Meguids resonemang 

om strategier för bemötandet av nischpartier med att ge strategierna svenska 

benämningar. Hon kallar strategierna för: isoleringsstrategin, utmaningsstrategin och 

anpassningsstrategin. Jungar passar även på att göra ett tillägg till dessa tre strategier, 

genom att införa som hon kallar samarbetsstrategin. Denna strategi går i sin tur ut på 

att dra in populistiska partier i (regerings)samarbete för att tvinga dem till 

ansvarstagande och därmed avradikalisering (Jungar, 2012). 

 

2.5 SAMMANFATTANDE TEORETISKT RESONEMANG 

Teoridiskussionen som har förts visar att system-orienterade och kontextuella faktorer 

har spelat en framträdande roll för försöken att förklara RHP-partiers framväxt. Några 

faktorer har visat sig vara särskilt viktiga och dessa återfinns i modellen med 

kontextuella faktorer. Samtidigt har teoridiskussionen lyft fram aktör-orienterade 

faktorer och det visar sig att dessa faktorer bör ges ett större utrymme då man söker 

en förklaring till varför RHP-partier har kunnat växa sig starka. Genom att ta hänsyn 

till både kontextuella och aktör-orienterade faktorer – när jag ska belysa likheter och 

skillnader mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna – vill jag införa ett mer 

dynamiskt perspektiv på RHP-partiers framväxt och utveckling. 
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 SVERIGE OCH SVERIGEDEMOKRATERNA 3
Sverigedemokraterna bildades år 1988 och har sina rötter i den utomparlamentariska 

högerextremismenen. Partiet kan ses som en ”efterträdare” till Sverigepartiet, som i 

sin tur bildades år 1986 vid en sammanslagning av Svenska Framstegspartiet och 

Bevara Sverige Svenskt (Lodenius & Larsson, 1994). Under slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet överlappade Sverigedemokraterna och nazistiska grupperingar 

varandra, men under senare delen av 1990-talet började Sverigedemokraterna arbeta 

på att skapa en respektabel fasad (Engström, 2011). De allra mest provocerande 

formuleringarna ströks från partiprogrammet, vilket skapade sådana spänningar i 

partiet att ”traditionalister” bröt sig loss och bildade Nationaldemokraterna (ibid). 

Sverigedemokraterna har därefter successivt utvecklats mot att bli ett renodlat RHP-

parti och kombinerar etno-nationalism 11 , främlingsfientlighet, högerauktoritära 

positioner på socio-kulturella frågor och en populistisk demokratikritik (Rydgren, 

2004c). Sverigedemokraterna sitter numer i den svenska riksdagen, efter att ha fått 5.7 

procent av väljarnas röster i riksdagsvalet 2010 (Valmyndigheten).  

 Erfarenheterna av RHP-partier eller populism är i Sverige väldigt små. Under 

1970-talet växte skattepopulistiska missnöjespartier (”framstegspartier”) fram i Norge 

och Danmark, men i Sverige uppstod inget sådant parti. Detta förvånade många 

forskare, särskilt med tanke på det politiska missnöjet i Sverige, vid den här 

tidpunkten, hade ökat väsentligt (Rydgren, 2004c). En vanlig förklaring till 

skattepopulismens misslyckande i Sverige är att de populistiska strömningarna kom 

att kanaliseras av Centerpartiet, som då förde en mycket aktiv miljö- och 

kärnkraftspolitik (ibid). Centerpartiet fungerade därmed, kan man säga, som ett slags 

ställföreträdande populistparti. Som Seymour Martin Lipset och Stein Rokkans (1969, 

i Miller & Niemi, 2007) påvisat har samtidigt det svenska partisystemet en historia 

och tradition som präglas av oföränderlighet. Det svenska fempartisystemet har länge 

varit nedfryst och nya partier har bevisligen haft väldigt svårt att etablera sig. Det 

skulle dröja ända till 1988 – då Miljöpartiet gjorde ett genombrott i riksdagsvalet – 

innan det nedfrysta fempartisystemet började tinas upp. En av orsakerna till detta, 

menar Jens Rydgren, var att de svenska väljarna hade blivit allt rörligare (Rydgren, 

2004c). Mikael Gilljam och Sören Holmberg (1993), som är inne på samma spår, 
                                                
11 En nationalistisk inriktning som grundar sig på att etnicitet är den grundläggande komponenten i en 
individs nationstillhörighet (Rydgren, 2004a). 
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menar att partiidentifikationen minskade alltmer, medan politikermisstron samtidigt 

ökade. Detta, menar Gilljam och Holmberg (1993) ledde till att de etablerade 

partiernas ställning undergrävdes. Denna förändringsprocess ledde sedermera till att 

Ny demokrati – vid valet 1991 – också kunde vinna mandat i riksdagen. Ny demokrati 

var populistiska både till stil och till politiskt innehåll, men etno-nationalismen var 

inte framträdande och därför ska partiet inte betraktas som ett renodlat RHP-parti. 

Däremot stod partiet för åsikten att invandringen borde begränsas. Detta appellerade 

sannolikt till de svenska väljarna, som under slutet av 1980-talet och början av 1990-

talet blivit alltmer negativt inställda till invandring (Gilljam & Holmberg, 1993). 

Invandringsfrågan hade också fått en något större politisk kraft och blivit en viktigare 

politisk fråga för de svenska väljarna (ibid). Jens Rydgren påpekar att just denna 

utveckling återspeglar den högervind som vid denna tidpunkt hade börjat blåsa i 

svensk politik (Rydgren, 2004c). Denna högerinriktade utveckling tog sedermera en 

abrupt vändning, och Ny demokratis parlamentariska närvaro blev därför kortvarig 

och hädanefter betraktad som ett misslyckande (Rydgren, 2002). En ekonomisk kris 

slog nämligen, i början av 1990-talet, med all sin kraft mot Sverige, vilken medförde 

att väljaropinionen rörde sig bort från Ny demokratis politiska profil. Och, i den 

ekonomiska krisens kölvatten förbyttes den framväxande högervinden till en 

vänstervind (Rydgren, 2004c). Traditionella politiska frågor rörande den politiska 

ekonomin och välfärden fick ökad betydelse, dvs. den ekonomiska krisen re-

politiserade den socio-ekonomiska konfliktdimensionen medan den de-politiserade 

den socio-kulturella konfliktdimensionen. Även om Ny demokrati kanske inte ska 

betraktas som ett RHP-parti så skvallrar deras misslyckande om populismens svaga 

ställning i svensk politik, eller kanske än mer om styrkan i den socio-ekonomiska 

konfliktdimensionen. Det skulle sedan, efter Ny demokratis misslyckande, dröja 12 år 

innan ett svensk RHP-parti skulle komma i närheten av att vinna mandatplatser i 

riksdagen igen. 

 Sverigedemokraterna var fram till år 1994 ett svagt parti, med inre 

motsättningar och problem med det utomparlamentariska högerextremistiska 

ursprunget. Enligt en studie av Stieg Larsson och Mikael Ekman (2001) visade sig 

många av partiets ledande personer (på 1990-talets första hälft) ha minst sagt 

problematiska bakgrunder; ungefär hälften visade sig ha kriminell bakgrund och 

ungefär lika många nazistiska kopplingar. År 1995 tillträdde Mikael Jansson – 

tidigare centerpartist, utan kriminell bakgrund – som partiets ordförande. Inför valet 
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1998 hade Jansson startat det som partiet själva kallar: ”uppstädningen av partiet” 

(Engström, 2011). Några år senare – omkring år 2002 – började partiet etablera sig 

som det största partiet utanför riksdagen och under år 2008 började partiets 

opinionssiffror närma sig fyraprocentsspärren (ibid). Partiets stöd växte åren därpå 

och mynnade ut i att partiet år 2010 vann sina första mandatplatser i riksdagen.  

Under denna period, då Sverigedemokraterna på allvar började växa sig 

starka, ökade paradoxalt nog förtroendet för politiker. Under 1970-, 1980- och 1990-

talen minskade förtroendet för politiker, men sedan vände denna trend och förtroendet 

började stärkas igen – långsamt fram till år 2006 och sedan mycket påtagligt efter 

valet 2006 (Oscarsson & Holmberg, 2011). Sverigedemokraterna växte sig alltså 

starka under en period med stark uppgång för politikerförtroendet; något som 

verkligen motsäger teorin. När förtroendet för politiker sedan år 1988 har stärkts har 

partiidentifikationen emellertid fortsatt att försvagas (Oscarsson och Holmberg, 

2011). Partierna har med andra ord fortsatt tappa greppet om väljarna. Det nedfrysta 

fempartisystemet har luckrats upp och inför valet 2010 fanns hela åtta partier att välja 

på, med Sverigedemokraterna inräknat. Sannolikt är det så partiidentifikationen 

minskar när partiutbudet ökar, vilket borde ha kunnat gynna Sverigedemokraterna. 

Andelen väljare som bytte parti mellan valen 2006 och 2010 är också relativt hög, 

närmare bestämt 33 procent (ibid), vilket är ytterligare ett tecken på väljarnas 

rörlighet. Från just denna förändringsprocess verkar Sverigedemokraterna ha hämtat 

mycket kraft, för partiet lyckades nämligen göra mobiliseringsvinster på ”partibytare” 

från alla riksdagspartier (med undantag för Kristdemokraterna). Framförallt 

mobiliserade Sverigedemokraterna stöd från tidigare icke-röstare och 

förstagångsväljare (ibid).  

 Anders Widfeldt (2008) betonar att Sverigedemokraterna har förmått 

omvandla partiets högerextrema och neo-nazistiska ursprung till en framtoning som 

mer och mer kan förknippas med det renodlade RHP-partiet. Denna omvandling, 

menar Widfeldt, var en ren nödvändighet för att partiet skulle kunna växa sig starka 

och nå väljarmässiga framgångar. Sverigedemokraterna har dessutom gjort en 

vandring från att ha varit ett nisch-parti med invandringsfrågan som huvudfråga, till 

att ha blivit ett mer breddat politiskt parti. Enligt en studie av Sverigedemokraternas 

valmanifest under 2000-talet (se Jupskås & Jungar 2010a) visade det sig att partiet år 

2002 själva ansåg sin huvuduppgift i politiken vara: ”[...] att åter göra gator och torg 

trygga, att göra luften ren och att låta Sverige förbli Sverige”. Partiets politik 
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baserades då på EU-kritik, mer restriktiv invandring, strängare straff, sänkta skatter 

och en övergripande vurm för att upprätthålla den svenska kulturen, traditioner och 

identiteter (ibid). Partiprogrammet för år 2006, påvisar Jupskås och Jungar (2010a), 

var i stort sett identiskt, men innehöll den stora förändringen att partiet numer sade sig 

stå bakom den svenska välfärdsmodellen. I Partiprogrammet år 2010 har 

Sverigedemokraterna breddat sin politik ytterligare, och lägger stor vikt på frågor som 

rör äldreomsorgen samt skattepolitik för pensionärer (Sverigedemokraterna, 2010). 

De radikala inslagen (rasistiska om man så vill) finns fortfarande kvar; bland annat 

framställs – i partiets reklamfilm inför valet 2010 12 – välfärdens resurser som en 

kamp mellan pensionärer och muslimska invandrare (Youtube). Partiet vill, enligt 

valmanifestet från 2010 (Sverigedemokraterna, 2010), införa strängare straff och 

begränsa invandringen drastiskt; förslagsvis till en nivå som liknar den i Sveriges 

grannländer Danmark och Finland. Samtidigt önskar partiet se en strängare 

assimileringspolitik, med högre krav på invandrare som önskar bli svenska 

medborgare samt förhindra det som partiet kallar ”islamiseringen av det svenska 

samhället”. (ibid).  

Sverigedemokraterna har under sina 25 år i svensk partipolitik varit starkt 

präglade och under lång tid missgynnade av sitt minst sagt problematiska ursprung. 

Partiet har tvingats genomföra vad som har kallats ”uppstädningen av partiet” och 

arbetat hårt för att skapa en respektabel fasad. Partiprogrammen har reviderats, de 

radikala inslaget har tonats ner och partiet han gett sig in i nya politikområden, men 

främlingsfientligheten och invandringskritiken är dock fortfarande tongivande inslag i 

Sverigedemokraternas politik. Som vi har kunnat se har det historiskt stabila svenska 

partisystemet länge hållit potentiella riksdagspartier och även potentiella populistiska 

riksdagspartier borta från de svenska maktkorridorerna. Ny demokratis kortvariga 

närvaro i den svenska riksdagen visar emellertid på att populism faktiskt har kunnat 

appellera till de svenska väljarna, men partiets fall visar i sin tur på styrkan hos den 

socio-ekonomiska konfliktdimensionen. Ny demokrati hade inga större 

legitimitetshinder från sin bakgrund, utan kunde lätt få vind i seglen av en 

framväxande politikermisstro och minskad partiidentifikation. Det är just sådana 

legitimitetshinder som Sverigedemokraterna har försökt överbrygga när de har arbetat 

                                                
12 Reklamfilmen stoppades av Tv4 
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med att ”tona ner” sin politik och ”städa upp” sitt parti. Jag vill därför hävda att det 

framförallt är en slags illegitimitet som så länge har hållit partiet tillbaka.   

Historiskt sett har också invandringsfrågan haft en mycket låg betydelse i 

svensk politik, men under 2000-talet har den ökat något i betydelse (Oscarsson & 

Holmberg, 2011). Sverigedemokraterna som har haft invandringskritiken som sitt 

främsta lockbete har därför haft svårt att attrahera den breda massan. För att nå ut till 

den breda massan har partiet varit tvungna bredda sin politik. Enligt Oscarsson och 

Holmberg angav 66 procent av Sverigedemokraternas väljare att invandringen var den 

viktigaste anledningen till varför de lade sin röst på just Sverigedemokraterna (ibid). 

Trots den marginella generella ökningen i betydelse för invandringsfrågan, verkar 

frågan ha haft stor betydelse för just Sverigedemokraternas väljare. Partiet appellerar 

alltså främst till sina väljare med hjälp av invandringspolitiken, men också i viss mån, 

på andra frågor i sin breddade politiska profil. Den breddade profilen har sannolikt 

även inneburit att partiet fått en viss trovärdighetsökning.  

I övrigt anger de svenska väljarna att välfärden, sysselsättning, utbildning och 

ekonomi är de viktigaste valfrågorna. Detta tyder på att den socio-ekonomiska 

konfliktdimensionen, i allra högsta grad, fortfarande står sig stark i svensk politik, 

vilket borde ha försvårat för Sverigedemokraternas framväxt. Det enda som verkar ha 

hjälpt Sverigedemokraterna, till framgången i valet 2010, är alltså den minskade 

partiidentifikationen och väljarnas ökade rörlighet. 

När det kommer till de etablerade partierna, så har konvergensen mellan dessa 

knappast varit särskilt betydande. Sedan Valundersökningen systematiskt började 

mäta hur väljarna uppfattar partiernas positioner på vänster-högerdimensionen har 

avståndet emellertid blivit något mindre mellan Moderaterna och 

Socialdemokraterna. Samtidigt har avståndet ökat mellan de partier som för 30 år 

sedan uppfattades vara positionerade i ”mitten”. Någon betydande övergripande 

konvergens mellan riksdagspartierna kan således inte konstateras; i väljarnas ögon 

finns fortfarande tydliga alternativ både till höger och till vänster i det politiska 

landskapet. Väljarnas uppfattning att de etablerade partierna har relativt tydliga höger- 

och vänsterpositioner är också något som bör ha varit en motverkande kraft för 

Sverigedemokraterna.  

När det kommer till de etablerade partiernas bemötande av 

Sverigedemokraterna höll Fredrik Reinfeldt, Moderaternas ordförande och Sveriges 

statsminister, med åtta dagar kvar till valet 2010 ett tal på Norrmalmstorg i 
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Stockholm. Dagen efter återger Dagens Nyheter några av Reinfeldts uttalanden, som 

exempelvis kunde låta såhär:  
 

”Släpp inte fram hatet i det svenska samhället! […] Du som tycker om Sverige röstar inte 

på Sverigedemokraterna!” (Dagens Nyheter, 2010-09-12). 

 

Några dagar senare, åkte moderaternas tungviktare Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och 

Anders Borg till Skåne – Sverigedemokraternas starkaste fäste – för att tala till 

väljarna och varna dem för att rösta på Sverigedemokraterna. På frågan från en 

Dagens Nyheter-journalist, om varför Moderaterna vill varna för 

Sverigedemokraterna, svarar Anders Borg: 

 

”Om vi inte ger väljarna en insikt i att det vore allvarligt och farligt med 

Sverigedemokraterna i riksdagen vore det ohederligt av oss”. (Dagens Nyheter, 2010-09-

15). 

  

På samma möte i Skåne gav Reinfeldt även ett tydligt besked på frågan om hur 

Sverige skulle styras om Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen – 

opinionsmätningarna pekade tydligt på detta – och om samtidigt varken 

allianspartierna eller de rödgröna skulle få egen majoritet:  
 

”Nej! Det kommer inte att finnas något som helst läge då vi skulle söka stöd hos 

Sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen.” (ibid). 

 

Socialdemokraternas strategi var dock något ovanlig. Mona Sahlin, 

Socialdemokraternas dåvarande partiordförande och statsministerkandidat, uttryckte 

samma oro som Moderaternas företrädare, men utnyttjade samtidigt 

Sverigedemokraterna under valkampanjen, i syftet att mobilisera invandrarna. Såhär 

sade Sahlin på ett torgmöte i invandrarförorten Vivalla, i Örebro, i början av 

september 2010:  
 

”Ni kanske har sett Sverigedemokraternas reklamfilm som pekar ut muslimer som 

problemet, som dem som tar välfärden. Varje klok person som inte går och röstar hjälper 

Sverigedemokraterna. Det finns inget mer skadligt för Sverige än om 

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. […] Det är verkligen inte 

skrämselpropaganda att påpeka det enkla faktum att Sverigedemokraterna använder hela 

sin politiska propaganda för att peka ut invandrarna och framför allt muslimerna som det 
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som hotar Sverige. Jag säger: allas röst är lika mycket värd, gå och rösta […]” 

(Aftonbladet, 2010-09-02). 

 

Den genomgående trenden när det gäller de etablerade partiernas förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna var således att inte ta upp partiets sakfrågor samt att betona 

olämpligheten med att låta Sverigedemokraterna komma in i riksdagen. Till och med 

den politiska oppositionen meddelade klart och tydligt att den inte skulle ta 

Sverigedemokraterna till stöd för att fälla regeringens förslag (Jungar, 2012).  

Undantaget i sammanhanget kan Folkpartiet anses vara, som vid några 

tillfällen har tagit upp frågor som har klingat invandringskritiskt. Inför valet 2002 – då 

Sverigedemokraterna fortfarande inte var något egentligt hot – ville Folkpartiets 

dåvarande partiordförande Lars Leijonborg införa ett språktest för invandrare som 

önskar bli svenska medborgare. Detta förslag drog till sig mycket uppmärksamhet 

från media, stödet för Folkpartiet steg i opinionsmätningarna och i valet fördubblade 

sedan partiet sitt väljarunderstöd till 13.3 procent av rösterna (Ivarsflaten, 2006). 

Detta är ett exempel på när ett parti med positiv legitimitet har föreslagit en restriktiv 

policy och samtidigt ökat sitt väljarstöd markant. Inför valet 2010, då 

Sverigedemokraterna hade blivit ett verkligt hot mot de etablerade partierna, uttryckte 

Folkpartiets ordförande Jan Björklund till Sveriges Radio Ekot att han ville ”ändra 

skollagen och högskolelagen så att en rektor för en skola eller universitet ska kunna 

förbjuda elever och lärare att ha burka eller niqab” (Sveriges Radio, 2010-08-04). 

Burka- och niqab-problematiken kan anses vara liten i Sverige, men frågan har ändå 

fått ett slags symbolvärde i politiken. En tolkning av att Björklund så tätt inpå valet 

tog upp frågan är att han ville att väljare som sneglade på Sverigedemokraterna 

istället skulle söka sig till Folkpartiet. Björklund var dock tydlig med att poängtera att 

något samarbete med Sverigedemokraterna inte skulle komma på fråga: 

 
”Inget av de borgerliga partierna kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna 

och vi (läs: Folkpartiet) kan inte tänka oss att samarbeta med dem!” (Expressen, 2011-

09-11). 

 

Sammanfattningsvis kan jag därmed påstå att samtliga etablerade partier lovade sina 

väljare att isolera Sverigedemokraterna, om de skulle komma in i riksdagen. Inga 

partier, med undantag för Folkpartiet, formulerade heller några tydliga ståndpunkter i 

Sverigedemokraternas viktigaste frågor. 



 
27 

 FINLAND OCH SANNFINLÄNDARNA 4
Sannfinländarnas rötter finns i agrarpopulismen13 och deras historia sträcker sig ända 

tillbaka till Finlands Småbondeparti; ett parti som grundades år 1959, men som aldrig 

fick någon framträdande roll i den finländska politiken. År 1966 ändrades partiets 

namn till Finlands Landsbygdsparti (även Landsbygdspartiet) (Engström, 2011). 

Landsbygdspartiet var i mångt och mycket ett utpräglat agrarpopulistiskt parti och 

partiprogrammet grundades på det traditionella jordbrukssamhällets normer och 

värderingar (Fryklund & Peterson, 1981). Landsbygdspartiet och dess ledare Veikko 

Vennamo ställde sig på lantbrukarnas sida i en tid präglad av genomgripande 

samhällsomvandlingar i det finländska jordbrukssamhället – såsom urbanisering och 

industrialisering – och utmålade sig som beskyddare för omvandlingarnas offer 

(Engström, 2011).  

Trots att Landsbygdspartiet i grund och botten var agrarpopulistiskt, fanns 

tidigt även konservativa inslag. Partiet lyfte exempelvis fram familjen, underströk 

vikten av fosterlandskärlek och bevarandet av nationella traditioner (Engström, 2011). 

Partiet har även visat tecken på mer radikala inslag. Fryklund och Peterson (1981) 

menar exempelvis att den finländska nationalismen – som bland annat uppstått i och 

med Sveriges tusenåriga ”kolonialisering” av Finland – har varit en av grundpelarna i 

Landsbygdspartiet och dess populistiska ideologi. Under perioden 1983-1987, då 

Landsbygdspartiet medverkade i den finländska regeringen, tog sig den finländska 

nationalismen uttryck politiskt. Med Veikko Vennamo i spetsen började 

Landsbygdspartiet nämligen gå till systematiska attacker mot bland annat 

finlandssvenskar och Svenska Folkpartiet (Grönholm, 1987, i Engström, 2011). Detta 

tyder på att Sannfinländarna inte bara har ett agrarpopulistiskt ursprung utan även ett 

visst arv av radikalism. Som ett resultat av dessa attacker uppstod dock två 

grupperingar inom partiet och den anti-svenskan-kampanj som Veikko Vennamos 

gruppering förde blev misslyckad vid just denna tidpunkt (ibid). Det efterföljande 

parlamentsvalet år 1987 innebar nämligen en stor nedgång för partiet och i spåren av 

den regionala ekonomiska kris som slog hårt mot Finland i början av 1990-talet gick 

                                                
13 Margaret Canovan (Canovan i Åsard, 1994) har delat in populismen i två huvudkategorier: en agrar 
och en politisk variant. Den agrara varianten har, enligt Canovan, sin förankring på landsbygd (Ibid). 
Kortfattat kan man beskriva agrarpopulismen som ett politiskt förkroppsligande av de traditionella 
föreställningarna om det sunda livet på landsbygden.  
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Landsbygdspartiet i konkurs. Ur Landsbygdspartiets spillror uppstod sedan 

Sannfinländarna (Engström, 2011). 

I spåren av den ekonomiska krisen växte det politiska missnöjet i Finland; ett 

missnöje som riktade sig både mot etablissemanget och den finländska partikulturen 

(Arter, 2010). När det gäller etablissemanget var det finländska folket, enligt Ann-

Cathrine Jungar (2011b), besvikna över partiernas ”okritiska” Ja-till-EU-politik samt 

över uppdagade korruptionshärvor. I Finland råder dessutom en stabil 

konsensuskultur, med breda samarbeten och små skillnader mellan partierna, vilket 

ytterligare spädde på det politiska missnöjet (ibid).  Detta har sannolikt bidragit till att 

dörren för en politisk motkraft har öppnats upp på glänt. Ett tydligt exempel på 

konsensuskulturen och på den omfattande konvergensen mellan partierna i Finland är 

bildandet av en s.k. regnbågsregeringen efter valet 1999, i vilken Socialdemokraterna, 

Vänsterförbundet, Svenska Folkpartiet, Gröna förbundet och konservativa 

Samlingspartiet (!) ingick (Arter, 2010). Enligt en studie av Kimmo Grönlund och 

Maija Setälä (2007) visar det sig också att det finländska politiska missnöjet – med 

demokratin; med regeringen; med parlamentet; med politiker i allmänhet – är relativt 

högt vid jämförelse med övriga nordiska länder. Framförallt är valdeltagandet i 

Finland anmärkningsvärt lågt. Och, enligt Oscarsson & Holmberg (2011) är lågt 

valdeltagande ett tydligt uttryck på ett politiskt missnöje.   

Landsbygdspartiet har under sina 50 år i den finländska politiken genomgått 

en stor omvandling, från att ha varit ett agrarpopulistiskt parti till allt mer likna ett 

RHP-parti, som mobiliserar väljare bland fler väljargrupper och får röster även 

utanför landsbygden (Jungar, 2012). Landsbygdspartiet, som gjorde ett försök att 

politisera frågan om svenskans olämplighet, påbörjade därmed ett slags ”vi-mot-dem-

kampanj” som därefter har fått en tilltagande betydelse i den finländska politiska 

debatten. I Sannfinländarnas regi har kritiken mot ”dem” bara ökat och ökat. Vilka är 

då Sannfinländarna? 

Sannfinländarna blev i valet 2011 den stora vinnaren, efter att ha femfaldigat 

sitt väljarunderstöd till 19.05 procent och därmed blivit Finlands tredje största parti. 

Ann-Cathrine Jungar (2011a) menar att partiet i valkampanjen lyckades formulera en 

politik som gav uttryck för ett politiskt missnöje som många väljare kunde identifiera 

sig med. Dessutom levererade Timo Soini, Sannfinländarnas partiledare, många 

mediavänliga ”one-liners” och blev på så vis väldigt populär. Samtidigt skapade 

partiet en retorisk bild av det finländska folket dels som homogent och dels som det 
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”vanliga folket”, de hårt arbetande ”vanliga finnarna”14 (Jungar, 2011a). Den retoriska 

konstruktionen av de ”vanliga finnarna” framställdes sedan som utsatta för hot från 

främmande folkslag med andra etniciteter, kulturer, språk och historia. 

Sannfinländarnas politik gav även uttryck för anti-elitism och anti-

etablissemangsretorik, vilket karakteriseras av protest och kritik mot politiska, 

ekonomiska, kulturella och akademiska eliter; eliter som anses ha distanserat sig från 

värderingar hos det ”vanliga” folket (ibid). Enligt Ann-Cathrine Jungar (2011a), har 

Sannfinländarnas den starkaste anti-etablissemangsprofilen bland RHP-partierna i 

Norden (ibid), vilken troligtvis är en reaktion mot konsensuskulturen och den 

omfattande konvergensen mellan de etablerade partierna.  

Anders Jupskås och Ann-Cathrine Jungar (2010b) påvisar att Sannfinländarna 

är det nordiska RHP-parti som positionerat sig längst till vänster på den socio-

ekonomiska vänster-högerskalan. Sannfinländarnas socio-ekonomiska politik skulle 

närmast kunna beskrivas som socialdemokratisk, dock med avsaknad av tydliga klass- 

eller arbetarmarkörer (Jupskås och Jungar, 2010b). Sannfinländarna talar snarare om 

vissa utsatta grupper, såsom pensionärer, sjuka och handikappade (Jupskås & Jungar, 

2010a). David Arter (2010) menar, å andra sidan, att forskningslitteraturen alltför 

ensidigt betraktat Sannfinländarna som det mest vänster-orienterade icke-socialistiska 

partiet i Västeuropa. Han menar att forskare har glömt bort Sannfinländarnas 

ståndpunkter i socio-kulturella politikområden, dvs. deras radikala sida. Med hänsyn 

till Sannfinländarna starka etno-nationalistiska kärna beskrivs partiet bäst som ett 

renodlat RHP-parti (Arter, 2010). Arter, som har studerat förändringar i 

Sannfinländarnas partiprogram, argumenterar också för att det mellan 

partiprogrammen år 2003 och 2007 har skett en tydlig uppgradering av 

invandringskritiken. År 2003 ansåg partiet att invandringen inte behövde en egen 

ansats i partiprogrammet, utan var något som kunde behandlas i en bredare 

”befolkningspolicy”. År 2007 fick invandringen ett eget avsnitt, som berörde partiets 

asyl- och immigrationspolicy. Denna policy sade bland annat att flyktingmottagning 

borde begränsas, och att flyktingar som tas emot bör assimileras (anpassa sig till den 

finländska kulturen) och inte ges kulturbaserade specifika rättigheter (Arter, 2010). 

Med andra ord, Sannfinländarna betraktade alltmer multikulturalismen som ett hot 

mot den inhemska finländska kulturen. Sannfinländarna har också utvecklats i en 

                                                
14 Perussuomalaiset (Sannfinländarna på finska) betyder i direkt översättning ”vanliga finnar”. 
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välfärdschauvinistisk riktning, dvs. uppfattningen att välfärden till den inhemska 

befolkningen måste prioriteras och ”gå före” andra grupper i samhället. (Arter, 2010). 

Den invandringskritiska inriktningen har sedan 2007 fått en ytterligare stärkt roll i 

partiets politik. Detta sedan en rad personer med bakgrund i extremnationalistiska 

rörelser gått med i partiet – däribland Jussi Halla-aho, som bland annat dömts till hets 

mot folkgrupp då han hävdat att det finns ett samband mellan islam och pedofili – och 

dessutom fått relativt inflytelserika poster (Jungar, 2011). Sannfinländarnas 

radikalisering har emellertid inte inneburit att partiet blivit betraktade som någon 

”Svartepetter” i finländsk politik, utan radikaliseringen blev snarare början på en 

framgångsvåg. Det visar sig också att några av Sannfinländarnas hjärtefrågor var 

bland de viktigaste frågorna för de finländska väljarna i valet 2011, nämligen 

invandring, kampen mot brottslighet och frågor som rörde EU:s stöd till krisande 

ekonomier (Borg, 2012). Med andra ord, den politik som Sannfinländarna drev under 

valkampanjen 2011 var för de finländska väljarna väldigt viktig och därför förefaller 

Sannfinländarnas politik ha varit väldigt attraktiv inför valet 2011. 

Den finländska populismen har, som påvisats, alltsedan inträdet i parlamentet 

år 1966, en oavbruten närvaro i det finländska politiska systemet och Ann-Cathrine 

Jungar (2012) skriver att: ”Finnish populism is both a distinct element of Finnish 

culture as well as an expression of general political ideas”. Detta citat ger uttryck för 

att den långa historiska närvaron av populistiska partier har inneburit att populismen 

blivit en naturlig del av den finländska kulturen. Citatet ger också ett intryck av att 

politik som i Finland bygger på populism och är radikal inte nödvändigtvis betraktas 

som något ovanligt eller extremt, utan snarare som ”vanlig” politik. Just detta, att 

radikal politik generellt sett inte ”sticker ut”, är kanske det allra viktigaste avtrycket 

som populismens historia har gjort på den finländska politiken.  

Landsbygdspartiet började redan på 1980-talet gå till attack mot svenskan i 

Finland och därmed fick främlingsfientligheten ett politiskt uttryck på allvar, men 

vann inte särskilt mycket stöd. Invandringsfrågans politiska kraft växte i emellertid (i 

viss mån) under 1990-talet (Lydén, 2012), men först i samband med 

Europaparlamentsvalet 2009 tog invandringsdebatten verkligen fart i Finland (Arter, 

2010). Invandringsfrågan har alltså blivit en viktigare fråga i Finland och samtidigt 

ökade Sannfinländarna sin invandringskritik. Eftersom partiet har ett legitimt 

ursprung – en trovärdighetssköld – har de även fått ökat väljarunderstöd 
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Ann-Cathrine Jungar (2012) menar att: ”Sannfinländarnas resa till de väljarmässiga 

framgångarna har haft stora återverkningar på politiken”. I den offentliga debatten om 

invandring har tongångarna skärpts och invandringen har inramats som ett hot mot 

den finländska och välfärden” (ibid). Som vi kommer att se har även andra finländska 

partier uppvisat en tilltagande invandringskritik, dvs. närmat sig Sannfinländarna. Ett 

bra exempel är Socialdemokraterna, som under åren 2007, 2008 och 2009 tappade 

väljare till Sannfinländarna, och som därför ville partiet givetvis återta sina förlorade 

väljare (Lydén, 2012: 98). Strategin som valdes för att åstadkomma detta var att göra 

en helomvändning i invandringspolitiken och närma sig Sannfinländarna. 

Nedanstående citat kommer visa att Socialdemokraterna anammade Sannfinländarnas 

tongångar i invandringsfrågan. I en intervju i Hufvudstadsbladet säger Eero 

Heinäluoma, Socialdemokraternas riksdagsgrupps ordförande, följande: 
 

”[…] inga jobb finns att erbjuda. De som lockas hit får svårt att klara sig. När sextio 

procent av finländarna säger att invandringen inte bör öka är det inte rasism, det är en 

helt förnuftig reaktion i ett läge när vi har 300 000 arbetslösa. […] Tar vi hit en stor skara 

människor utifrån samtidigt som arbetslösheten är skyhög innebär det att de tar jobben av 

finländare, gör dem arbetslösa. Det leder till ökad rasism.” (Hufvudstadsbladet, 2010-04-

24) 

 

I Hufvudstadsbladet rapporterades det i mars 2011, att Jutta Urpilainen, 

Socialdemokraternas ordförande, ville skärpa invandringslinjen. Det framkom också 

att Urpilainen ansåg att integrationspolitiken misslyckats eftersom invandrare som har 

bott i Finland i över 10 år inte talar landets språk ens behjälpligt. Därför, framkom 

det, var Socialdemokraterna i färd med att utarbeta ett invandringspolitiskt program 

som skulle gå ut på att invandrare bör "ta seden dit man kommer" 

(Hufvudstadsbladet, 2011-03-21). Socialdemokraterna försökte med dessa uttalanden 

och den ”nya” hårdare invandringslinjen appellera till den del av sin väljarbas som 

hade börjat snegla åt Sannfinländarna.  

I Finland var det var framförallt Socialdemokraterna som följde i 

Sannfinländarnas spår när det gäller invandringskritiken, men även på andra håll i det 

politiska landskapet anammades invandringsfrågan. Jyrki Katainen, Samlingspartiets 

partiordförande och finansminister, sade såhär när frågan om invandring kom på tal i 

samband med en intervju i Hufvudstadsbladet: 
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”Varken partierna eller de stora medierna har haft vilja att öppet behandla problemen. 

Vi som anser att vi har ett humanitärt ansvar för människor i nöd och att Finland 

behöver invandrare har varit rädda för att behandla negativa fenomen med 

invandringen och fel som gjorts i politiken för att det leder till en rasistisk diskussion. 

Nu är det hög tid att starta den här diskussionen eftersom det inte längre går att tysta 

ner problemen.” (Hufvudstadsbladet, 2010-03-22) 

 

På journalistens efterföljande fråga om vilka problem som åsyftas, svarade Katainen: 
 

”Ett exempel är det som regeringen redan har åtgärdat, det att invandrare inte ska ha 

bättre sociala förmåner än finländare. Ett annat är att det bland asylsökarna finns 

människor som egentligen inte söker asyl utan finländsk levnadsstandard. De belastar 

mottagningscentralerna och asylprocesserna och försvårar hjälpen till dem som på riktigt 

är i nöd […] Också familjeåterföreningsbestämmelserna bör ändras så att staten skulle 

betala familjemedlemmarnas resor enbart för kvotflyktingar och dem som beviljats asyl.” 

(Ibid) 

 

Det framkommer relativt tydligt att Jyrki Katainen betraktar invandringen som ett 

problem och den enskilda invandraren som en belastning för det finländska samhället. 

Sammantaget har citaten påvisat att det både från ”höger” och ”vänster” finns tecken 

på anpassning till Sannfinländarnas invandringskritiska tongångar.  

Dessutom höll alla partier, förutom Gröna förbundet, dörren öppen för 

regeringssamarbete med Sannfinländarna efter valskrällen 2011 (Jungar, 2012). I en 

ledare i Hufvudstadsbladet står det att läsa: ”De enda som vägrar att hålla varandra i 

händerna är Sannfinländarna och Gröna förbundet” (Hufvudstadsbladet, 2011-03-13). 

Sannfinländarna som är högljutt kritiska mot svenskans ställning och inflytande i 

Finland (Jungar, 2011c) blev inte avfärdade som samarbetsalternativ ens av Svenska 

Folkpartiet, vilket är värt att poängtera. Svenska Folkpartiet beskriver nämligen sig 

själva som ”den samlande politiska folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland 

med två levande nationalspråk, svenska och finska” (Svenska Folkpartiet, 2012).  

Marie Kiviniemi, dåvarande statsminister och partiordförande för Centern i 

Finland, uttalade sig en dryg vecka före valet, i Dagens Nyheter, om sannolikheten 

för att Sannfinländarna skulle ingå i en eventuell regering. Hon konstaterade att 

Sannfinländarnas kritiskt hållna EU-politik skulle kunna bli ett hinder för deras 

regeringsmedverkan, däremot inte partiets invandringsfientliga retorik: 
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”Om Sannfinländarna håller fast vid sin EU-linje kan de inte vara med i en regering. Men 

vi vet ju inte vad de kommer att säga efter valet […]Sannfinländarna är inte ett direkt 

rasistiskt parti. Det finns kandidater som är mycket rasistiska, men partiledaren Timo 

Soini linje är annorlunda. Han har i varje fall inte direkt sagt någonting rasistiskt” 

(Dagens Nyheter, 2011-04-09).  

 

Något regeringssamarbete blev det inte för Sannfinländarna; efter segslitna 

förhandlingar bildades en sexpartiregering utan Sannfinländarnas medverkan (Jungar, 

2012). Denna sexpartiregering (regnbågsregering om man så vill) skvallrar om att 

konvergensen mellan partierna i Finland fortfarande är påtaglig. Sannfinländarna 

valde opposition eftersom de inte kunde acceptera den förra regeringens utfästelser att 

stödja de krisande ekonomierna i Sydeuropa (ibid). Partiets framgångar har satt sina 

spår: acceptansen för kränkande uttalanden i det offentliga rummet ökat och 

tongångarna mot invandringen har från flera håll skärpts.  

 

 JÄMFÖRANDE ANALYS 5
Vid en jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna är framförallt 

deras ursprung en uppenbar skillnad. Sverigedemokraterna är ett ungt parti och deras 

historia och ursprung är i allra högsta grad illegitimt, medan Sannfinländarna har en 

historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden och deras ursprung är legitimt. Partierna 

har helt enkelt haft radikalt olika ”startpunkter” i politiken, men successivt rört sig 

mot en sammanstrålande punkt. Trendmässigt har Sverigedemokraterna genomgått en 

avradikalisering, medan Sannfinländarna snarare har radikaliserats15.  

Sannfinländarnas alltmer utpräglade radikalpopulistiska profil har inte 

uppfattats som särskilt extrem i de finländska väljarnas ögon; populismen har 

nämligen utgjort ett så historiskt betydande inslag i den finländska politiken att den 

gradvis växt in i den finländska politiska kulturen. Sannfinländarnas ursprung tycks 

också ha fungerat som en reputational shield (”trovärdighetssköld”), särskilt med 

tanke på att extremnationalisten Jussi Halla-aho och hans likasinnade tagit 

inflytelserika poster i Sannfinländarna. Extremnationalisternas ”intåg” i 

Sannfinländarna verkar emellertid inte ha påverkat partiets legitimitet nämnvärt; 

extremnationalisterna har snarare varit väldigt delaktiga i regisseringen av 
                                                
15 Jag vill dock förtydliga att om något av partierna är mer radikalt än det andra, så skulle det troligtvis 
vara Sverigedemokraterna. 
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Sannfinländarnas framgångssaga. Att Sannfinländarnas agrarpopulistiska ursprung 

fungerat som en ”trovärdighetssköld” är också en av anledningarna till varför partiet 

kunde femfaldiga sitt väljarunderstöd i valet 2011.  

Sverigedemokraterna har haft helt andra förutsättningar; partiet har knappast 

kunnat skydda sig bakom någon ”trovärdighetssköld”. Partiets utomparlamentariska 

högerextremistiska ursprung har snarare motverkat deras möjligheter att växa sig 

starka. Först efter nästan 15 års hårt arbete med att skapa en respektabel fasad började 

opinionsmätningarna visa att Sverigedemokraterna skulle kunna bli att räkna med. 

Legitimiteten hos ett RHP-parti förefaller i hög grad formas av dess historia och 

ursprung, och Sannfinländarna och Sverigedemokraterna är tydliga exempel detta. För 

Sverigedemokraterna har det helt enkelt varit en nödvändighet att röra sig bort från 

sitt ursprung, dvs. genomgå en avradikalisering, medan Sannfinländarna snarare har 

kunnat utnyttja sin legitima bakgrund för att istället uppgradera sina radikala inslag.  

När det gäller de kontextuella faktorerna i Finland har konsensuskulturen, den 

omfattande konvergensen mellan partierna samt avsaknaden av en tydlig opposition 

inneburit ökade möjligheter för att en motverkande politisk kraft ska kunna växa sig 

stark. Samtidigt har ett övergripande politisk missnöje vuxit fram i Finland, och 

invandringsfrågan har fått en allt viktigare roll i den politiska debatten och för de 

finländska väljarna. Sannfinländarna har därför, med sin populistiska system-, elit- 

och invandringskritik kunnat appellera till väljarna och därmed växa sig starka.  

När det gäller de kontextuella faktorerna i Sverige har de inte varit till 

Sverigedemokraternas fördel. De etablerade partierna uppfattas nämligen fortfarande 

som höger eller vänster, dvs. konvergensen mellan de etablerade partierna har varit 

liten och oppositionen har samtidigt varit väldigt tydlig. I Sverige har dessutom 

partisystemet länge varit nedfryst. Det har därför inte funnits samma inneboende 

lucka i det svenska politiska landskapet, för RHP-partier att växa fram, som det har 

gjort i Finland. I Sverige har förtroendet för politiker, under 2000-talet, återhämtat sig 

mycket starkt och var i samband med valet 2010 avsevärt högt. Däremot, under åren 

runt 1990-talets början ökade det politiska missnöjet i Sverige och parallellt med detta 

minskade även partiidentifikationen, samtidigt som en högervind tillfälligt började 

blåsa i svensk politik. Under dessa förutsättningar kunde populistiska Ny demokrati 

vinna en plats i riksdagen, vilket är en indikation på att populism faktiskt har en viss 

attraktionskraft hos de svenska väljarna. När den ekonomiska krisen i början av 90-

talet slog mot Sverige och fick högervinden att mojna och övergå i en vänstervind, 
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vände väljarna snabbt ryggen mot Ny demokrati. Den socio-ekonomiska 

konfliktdimensionen har alltsedan den återvändande vänstervinden fortsatt ha stor 

betydelse i svensk politik, samtidigt som invandringsfrågans betydelse för svenska 

väljare enbart ökat marginellt. Trots en väldigt låg grad av politiskt missnöje, liten 

betydelse för den socio-kulturella konfliktdimensionen, marginellt ökad betydelse för 

invandringsfrågan samt en nästintill obefintlig konvergens mellan de etablerade 

partierna har Sverigedemokraterna lyckats ta sig in i den svenska riksdagen. Den i 

stort sett enda kontextuella förutsättningen som kan ha gynnat framväxten av ett starkt 

Sverigedemokraterna är den minskade partiidentifikationen, som sedan slutet av 

1980-talet bara minskat och minskat. En jämförelse av de kontextuella 

förutsättningarna mellan Sverige och Finland visar att de i allt väsentligt är väldigt 

olika. I ett teoretiskt avseende har Sverigedemokraterna därför haft en rad 

kontextuella hinder som motverkat deras framväxt, medan Sannfinländarna snarare 

har haft väldigt gynnsamma kontextuella förutsättningar som möjliggjort deras 

framväxt och utveckling. 

När det gäller hur de etablerade partierna har bemött och förhållit sig till 

Sverigedemokraterna respektive Sannfinländarna finns också stora skillnader. I 

Finland har partier både från höger och vänster i det politiska landskapet närmat sig 

Sannfinländarnas invandringskritiska tongångar, dvs. anammat anpassningsstrategin. 

Samtidigt har samtliga partier, förutom Gröna förbundet, sagt att de inte skulle 

utesluta ett regeringssamarbete med Sannfinländarna. Det skulle alltså ha kunnat bli 

tal om en samarbetsstrategi, om Sannfinländarna inte hade haft en så principfast EU-

linje och självmant valt opposition. De etablerade partierna har därmed signalerat till 

de finländska väljarna att Sannfinländarnas politik är viktig och legitim. I Sverige har 

de etablerade partierna valt en helt annan väg. De har inte velat debattera 

invandringsfrågan i samma utsträckning och tydligt uttryckt att något samarbete med 

Sverigedemokraterna inte skulle komma på fråga. Till och med oppositionen 

klargjorde att de inte skulle kunna tänka sig att söka stöd hos Sverigedemokraterna, 

inte ens för att fälla regeringens förslag. De etablerade partierna har alltså nästintill 

totalt försökt isolera Sverigedemokraterna, dvs. använt isoleringsstrategin. Denna 

strategi har varit en signal till de svenska väljarna att Sverigedemokraternas politik är 

irrelevant och att partiet inte hör hemma i den svenska riksdagen. Detta bör i sin tur 

ha påverkat Sverigedemokraternas legitimitet negativt, men samtidigt vill jag påstå att 
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den genomgripande exkluderingen Sverigedemokraterna faktiskt kan ha gett dem ett 

slags martyrskap, vilket i sin tur kan ha hjälpt partiet till framgångarna i valet 2010. 

 När det kommer till de väljarmässiga framgångarna för respektive parti är en 

jämförelse väldigt svår att genomföra. Jämförelsens utfall beror i stor utsträckning på 

hur man väljer att betrakta valresultaten. Vid en jämförelse mellan 

Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas senaste valresultat förefaller 

Sannfinländarnas valresultat (19.05 procent) vara väldigt bra, medan 

Sverigedemokraternas (5.7 procent), relativt sett, kan betraktas som ett svagt resultat. 

Däremot, om hänsyn tas till partiernas olika förutsättningar har Sverigedemokraterna 

kämpat i motvind och deras resultat i valet 2010 kan därför betraktas som ett mot-

alla-odds-resultat. Sannfinländarna har däremot haft väldigt gynnsamma 

förutsättningar och deras framgång i valet 2011 bör därför kunna anses vara ett 

relativt väntat utfall.  

 

 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 6
Den jämförande analysen mynnar ut i att jag nu kan sammanställa studiens centrala 

slutsatser. Gemensamma drag mellan Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas 

framväxt och utveckling har varit svåra att finna. Båda partierna kan emellertid anses 

ha gjort mycket bra väljarmässiga resultat vid de senaste valtillfällena. 

Sverigedemokraternas väljarunderstöd, 5.7 procent, var dock avsevärt mycket lägre 

än Sannfinländarnas 19,05 procent, men jag vill hävda att det i princip är meningslöst 

att jämföra dessa siffror utan att ta hänsyn till de kontextuella faktorer som i sin tur 

har påverkat resultaten. Jag har kunnat konstatera att de kontextuella faktorerna i 

Sverige har varit en motverkande kraft för Sverigedemokraterna medan det förhåller 

sig på omvänt vis för Sannfinländarna. De kontextuella förutsättningarna i Finland har 

varit gynnsamma för Sannfinländarnas framväxt. Med dessa olika förutsättningar i 

åtanke vill jag påpeka att de senaste valresultaten var ungefär lika stora framgångar 

för båda partier. Att partierna gick fram så starkt i de senaste valen kan därför ses som 

ett slags gemensamt drag i partiernas framväxt och utveckling.  

Fallen Sverigedemokraterna och Sannfinländarnas visar på att det finns en stor 

komplexitet inblandad när populism och populistiska strömningar ska beskrivas och 

förklaras. Det har också visat sig vara problematiskt att förklara orsaker till 
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fenomenet framväxt och utveckling av RHP-partier. Det är svårt att peka ut faktorer 

som är av särskild vikt och framförallt är det problematiskt att uttala sig om vilken 

som är den egentliga utlösande mekanismen bakom ett RHP-partis framväxt. De 

kontextuella faktorerna kunde nämligen inte förklara Sverigedemokraternas framväxt 

och utveckling, vilket pekar på att det faktiskt är av relevans att även ta hänsyn till 

andra typer av faktorer, såsom aktör-orienterade faktorer.   

De avgörande skillnaderna mellan Sverigedemokraternas och 

Sannfinländarnas framväxt och utveckling är många. Framförallt är skillnaderna stora 

när det gäller deras historia och ursprung. Sannfinländarna har en parlamentarisk 

historia som sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden och partiets agrarpopulistiska 

ursprung är legitimt. Sverigedemokraterna är i sin tur ett ungt parti och sitter i den 

svenska riksdagen sedan snart två år tillbaka. Partiet har sitt ursprung i den 

utomparlamentariska högerextremismen, vilket faller in under kategorin illegitimt. 

Partiernas legitimitet har visat sig vara starkt sammankopplat med partiernas 

ursprung. Sverigedemokraterna har emellertid arbetat väldigt hårt med att skapa en 

respektabel fasad och har därigenom, till viss del, förmått tvätta bort den illegitima 

stämpeln. Sverigedemokraternas illegitimitet verkar alltså inte vara ”huggen i sten”; 

legitimiteten verkar kunna påverkas och formas av partiet självt. Sannfinländarnas 

legitima ursprung har medfört att partiet kunnat radikaliseras, utan att detta betraktats 

som särskilt märkvärdigt. Sannfinländarnas legitimitet har med andra ord, i ett 

historiskt perspektiv, varit mer konstant än Sverigedemokraternas. Därför skulle det 

vara intressant att undersöka hur Sannfinländarnas legitimitet förändras i framtiden 

och om radikaliseringen överhuvudtaget kommer påverka legitimiteten i någon större 

utsträckning.  

Även de etablerade partiernas förhållningssätt och agerande gentemot 

Sverigedemokraterna och Sannfinländarna skiljer sig mycket åt. De etablerade 

partierna i Sverige har haft en relativt enad front mot Sverigedemokraterna och 

genom isoleringsstrategin försökt kringskära Sverigedemokraternas möjligheter att 

växa sig starka. Isoleringsstrategin har påverkat Sverigedemokraternas legitimitet 

negativt, men det finns dock inget som säger att denna strategi ska ha påverkat 

partiets valresultat i en negativ riktning. Att Sverigedemokraterna så tydligt blivit 

exkluderade bör snarare kunnat ha haft motsatt effekt, genom att partiet förlänats ett 

slags martyrskap. I Finland har de etablerade partierna närmat sig Sannfinländarna 

och genom anpassningsstrategin försökt locka tillbaka väljare som sneglat åt 
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Sannfinländarna. Därmed har partierna signalerat till väljarna att Sannfinländarnas 

linje är viktig och legitim. 

Sammantaget har min studie kommit fram till två viktiga slutsatser. För det 

första, RHP-partiernas grad av legitimitet är en väsentlig faktor för deras framväxt 

och utveckling. För det andra, de kontextuella faktorerna misslyckades med att 

ensamma förklara Sverigedemokraternas framväxt och utveckling, vilket i sin tur är 

ett tecken på att dynamiska modeller är fruktbara när RHP-partiers framväxt och 

utveckling ska förklaras. Kontextuella faktorer är emellertid viktiga, men det krävs 

mer forskning för att utreda vilka som är de mest relevanta. Vidare eftersöker jag mer 

forskning om hur RHP-partiers legitimitet formas och över tid kan utvecklas.  
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