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ABSTRACT 

SVERIGEDEMOKRATERNA- ENFRÅGEPARTI? 

En fallstudie över Sverigedemokraterna parlamentariska aktiviteter och utveckling i 

riksdagen 2010-2014 

Author: Isatou Joof Manka 

Mentor: Ann-Cathrine Jungar 

This is a case study that aims to research whether the Swedish radical right Populist Party, the 

Sweden Democrats can be classified as a single- issue party or not, and even to see if the party 

broaden their political agenda. I will be conducting this research using both qualitative case 

study in the form of idea analysis and quantitative content analysis. The theoretical 

perspective leans on the political scientist CasMudde theory of the single-issue party and the 

immigration issue. 

The results of the study show that the Sweden Democrats cannot be classified as a single-

issue, in that it fits the theory poorly. 

 

Keywords: radical right populistisk party, Sweden Democrats, enfrågeparti. 
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1. INLEDNING 

Syftet med följande uppsats är att undersöka om Sverigedemokraternas kan kategoriseras som 

ett enfrågeparti med invandring som dess kärnfråga eller inte. Syftet med uppsatsen är att 

studera om Sverigedemokraternas parlamentariska aktivitet under 2010-2014, dvs. partiets 

första mandatperiod i riksdagen. 

De senaste decennierna har radikala högerpopulistiska partier etablerat sig alltmer i Europas 

politiska liv och även kunnat bli riksdagspartier, t.ex. i Danmark, Norge, Frankrike, 

Nederländerna, Ungern, Österrike m.fl. Tonvikten i deras politik ligger på motstånd mot 

invandring medan värdet av en nationalism grundad i det egna landets kulturella och etniska 

enhet betonas.  

En svensk motsvarighet till dessa partier är Sverigedemokraterna (SD), som bildades år 1988 

med den uttalade målsättningen att vara ett nationellt inriktat parti. Under 80- och 90-talen var 

det ett isolerat parti men lyckades nå 5,7 % av rösterna i 2010 års riksdagsval och erhöll 

därmed plats i riksdagen (Valmyndigheten 2010). Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 

väckte stort intresse och har debatterats mycket i media. En av anledningarna till det är att det 

var relativt länge sedan ett främlingsfientligt eller radikalt högerpopulistiskt parti kom in i 

riksdagen, och många undrar hur ett sådant parti kan lyckas med det. Senaste exemplet är Ny 

Demokrati som bildades i början på 1990-talet och redan under valet 1991 lyckades nå 6,7 % 

av rösterna i riksdagsvalet och därmed erhöll plats i riksdagen (Rydgren 2005;8).  

Intresset ligger på huruvida partiet är ett enfrågeparti eller om inträdet i riksdagen medfört att 

partiet breddat sin politiska agenda, eftersom partiet var ett isolerat parti dvs. att de etablerade 

partierna valde att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Detta ledde partiet i en ”cordon 

sanitaire” där övriga parlamentariska partier inte vill samarbeta med partiet (Rydgren 

2005;115).  

Teoretisk utgångspunkt är statsvetaren CasMuddes tes om ”single-issue party”, i Sverige 

använder man termen ”enfrågeparti”. Med det avses ett parti som bedriver sin politik på bara 

ett område.Sverigedemokraterna (SD) är kända för en negativ ställning gentemot invandrare, 

och har framstått som en blandning mellan ett populistiskt och ett främlingsfientligt parti 

(http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna ).Radikala högerpopulistiska partier (RHP) 

http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna
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menas med partier som har samma fundamentala ideologiska kärna av etnisk nationalistisk 

främlingsfientlighet som är baserad på den så kallade etno-pluralistiska doktrinen samt 

populism riktad mot det politiska etablissemanget (Rydgren 2005;8).  

Under 1980-talet ägnade sig de radikala högerpopulistiska partierna generellt mer åt att 

protestera mot de etablerade partiernas hantering av den ekonomiska utvecklingen. Efter hand 

började de under denna period att i ökad utsträckning diskutera etnisk nationalism, vilket 

gjordes under mottot att”man bör värna om den egna kulturen” (Rydgren och Widfeldt 

2004:13). 

1.1 Problemställning 
Sedan Sverigedemokraterna lyckats överskrida 4 % spärren och erhållit 5,7 % av rösterna i 

riksdagsvalet 2010 blev partiet ett riksdagsparti. Efter ett halvt års arbete där har 

Sverigedemokraternas ledamöter enligt en tidningsartikel lämnat in totalt 52 motioner. Av 

dessa handlade enligt partiledaren Jimmie Åkesson bara en motion om invandringspolitik men 

det betyder inte att partiet har övergivit sin kärnfråga. Tidskriften Expos chefredaktör Daniel 

Poohl och författaren Niklas Orrenius menar att partiet har lyckats få in en retorisk dimension 

i sina politiska frågor vilket är unikt, och att partiet inte behöver prata om invandring bara för 

att det ska låta som att de pratar om invandring. Därförmenar de att partiet inte har förlorat 

fokus på sin kärnfråga (Emanuelsson, Anton www.dn.se 2011- 03-21). Vidare hävdar 

Åkesson att partiet har genomgått stora förändringar sedan starten som exempelvis i fråga om 

sin ideologi (Lodenius&Wingborg: 2009:15). Detta väckte mitt interesse att undersöka denna 

förändring, kan det innebär partiet har förändrats genom att bredda sin politik, är kvar att se i 

denna studie. I enlighet med denna studie kommer jag att fokuserar på CasMuddes definition 

av radikala högerpopulistiska partier som partier som främst fokuserar på nationalism vilket 

innebär värnandet av såväl landets egen kultur som den egna befolkningen som etnisk 

gemenskap (Mudde 2007:16). 

Efter att har läst tidigare forskning på områdetanserman att både forskare och konkurrerande 

politiker har varit snabba att betrakta Sverigedemokraterna (SD) som ett 

enfrågeparti(Erlingsson m.fl. 2014;2). Utifrån teorin om enfrågeparti av Cas Mudde härleda 

författarna både utbudssidan ”supply-side” som betona egenskaperna hos partierna politik, 

och efterfrågesidan ”demand-sida” som fokuserar på parti väljarnas preferenser. Författarna 

använder både utbudssidan och efterfrågesidan och inkludera andra svensk 

parlamentsledamöter från 2010.  

http://www.dn.se/
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Målet med denna forskning är att tillhandahålla en tydlig och god överblick över huruvida 

partiet skall betraktas som ett enfrågeparti eller inte. Med denna studie skall jag förhålla mig 

till tidigare forskningen, mitt bidrag blir då att kunna använda mig av ett annat material som 

Sverigedemokraternas riksdagsmotioner från 2010 tills idag 2014 för att genomföra studien 

och fokuserar på ”the supply-side” alltså utbudssidan av enfrågeparti teorin. Det är intressant 

att kunna undersöka om Sverigedemokraterna kan betraktas som ett enfrågeparti eller inte ur 

statsvetenskapligt perspektiv med hjälp av en fallstudie, som hoppas kunna bidrag med 

statsvetenskaplig teoribildning. Jag skall även formulera en hypotes som skall testas i studien. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Sverigedemokraternas idéer betraktas bottna i nationalism med den grundläggande tanken att 

den svenska kulturen måste bevaras. Med partiets inträde i riksdagen är det relevant att 

undersöka om partiets första mandatperiod i riksdagen inneburit en breddning av partiets 

politik. Mitt syfte i studien är alltså att undersöka om partiets politik har förändrats över tiden 

från 2010 fram tills idag (2014) utifrån det material som partiets riksdagsmotioner på olika 

politikområden utgör. 

Jag väljer att göra denna undersökning av Sverigedemokraternas politik för att tydligt kunna 

se om partiets riksdagsledamöter har lämnat in förslag i riksdagen som har med andra 

politiskområde än invandrarpolitik.  Detta för att ser ifall de har ändrat sina politiska forslag 

som högerpopulist parti och ser om partiet kan anses som ett enfrågeparti eller inte. 

Enfrågeparti innebär parti som bedriver sin politik på bara ett politiskt område exempelvis 

invandringspolitik eller miljö(Meguid 2008: 24). 

Som sagt ovan bör denna studie vara intressant ur statsvetenskapligt perspektiv då det kan 

bidrar till statsvetenskaplig teoribildning eftersom jag ämna pröva statsvetaren Cas Muddes 

teori om teorin om ”enfrågeparti”. Med utgångspunkten i detta formulera jag en hypotes som 

skall prövas under resultat delen.  

Följande två frågeställningar som ska besvaras är: 

Har sverigedemokraterna undergått breddning i sin politik?  

Kan sverigedemokraterna kategoriseras som enfrågeparti? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt skall jag redovisa tidigare forskning kring radikala högerpopulistiska 

partier och deras utveckling främst med fokus på Sverigedemokraterna.Det finns betydande 

forskning på det här området, i synnerhet om Sverigedemokraterna och dess ideologi och 

riksdagsarbete. Bland forskare finns exempelvis statsvetarna Gissur Ó Erlingsson, Kåre 

Vernby och Richard Öhrvall i deras studie om ”The single-issue party thesis and the Sweden 

Democrats”. De gjorde en undersökning för att undersöka tesen om ”The single-issue party” 

(på svenska ”enfrågeparti”) på Sverigedemokraterna. Tesen antar att radikala 

högerpopulistiska partier oftast fokuserar på invandrarpolitik som sitt enda policyområde. 

Deras forskning skall jag använda som en modell för denna studie, jag testar den dock på ett 

annat material, alltså Sverigedemokraternas riksdagsmotioner under partiets första mandat 

period från 2010 fram tills idag. 

Nämnda författare kartlägger enfrågepartier och termer som niche party. Iden genomgångna 

litteraturen drar de slutsatsen att begreppet single-issue party betecknar en uppsättning 

närbesläktade begrepp i forskningen om partityper vilkas konnotationer delvis överlappar 

varandra. Begreppet ”single-issue party” kan sägas beteckna en uppsättning relaterade idéer. 

Författarna menar att ett paraplybegrepp som även inkluderar betydelsen nisch partier, vilket 

då och då får en konceptuell överlappning mellan forskare.  

Författarna argumenterade att en del av dessa synpunkter betonar egenskaperna hos partiernas 

politik, dvs. ”utbudssidan” (the supply-side) som mål i forskningen om partier. Slutligen finns 

det forskare som fokuserar på dem som röstar på radikal högerpopulistiska partier, alltså på 

”efterfrågesidan” (the demand-side), d.v.s. väljarnas preferenser. Författarna kartlägger de 

olika begreppsbildningarna och tillämpar dem sedan på Sverigedemokraterna. Därefter 

diskuteras konsekvenserna av respektive betydelse och relateras till olika partier för att kunna 

karakteriserar Sverigedemokraterna.  

Författarnas huvudsakliga bidrag har varit att studera på vilket sätt, om något, 

Sverigedemokraterna kan betraktas som enfrågeparti. De använder sig av en stor och unik 

datamängd med information om riksdagskandidater och deras synpunkter på en mångfald 

frågor. Ur ”single-issue party thesis” härleds begreppen”supply-side” och ”demand-side” 

som kriterier i analysen av partier(Erlingsson, Vernby, Öhrvall 2014; 20). 
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Författarna menar att i undersökning av den här typen av partier är det en rimligare metod att 

undersöka partiets utbudssida. Anledningen är att det bland många forskare är en utbredd 

åsikt att partier med uppenbar och distinkt ideologi inte kan anses vara enfrågeparti. 

(Erlingsson, Vernby, Öhrvall 2014;4). Mot den bakgrunden skall jag titta på 

Sverigedemokraternas utbudssida och på så sätt få en uppfattning om hur partiets ledamöter 

agerar i riksdagen. 

Grunden för den empiriska analysen är att författarna först och främst utför en undersökning 

på utbudssidan av alla partiers riksdagskandidater: i) i SD:s fall hur partiets ledamöter agerar 

på ett stort antal olika frågor, (ii) vilka frågor de prioriterar och (iii) graden av ideologisk 

sammanhållning bland sina ledamöter.  

I andra hand är väljare på efterfrågesidan tillfrågade om varför de föredrar ett enfrågeparti 

som SD, varefter de andra riksdagspartiernas väljare används som jämförelsepunkter. 

Tvärtemot vad som brukar påstås finner de att etiketten enfrågeparti passar 

Sverigedemokraterna dåligt (Erlingsson, Vernby, Öhrvall 2014;6). Deras resultat tyder på att 

partiet är mer än ett enfrågeparti. Beträffande preferensordning visade det sig att SD av alla 

parter intar en konservativ ställning ifråga om icke-ekonomiska frågor medan partiet uttrycker 

en centristisk ställning på ekonomins område.  

Författarna menar att i och med att SD ibland har klassificerats som enfrågeparti i den 

offentliga debatt, bör deras resultat kanske inte vara förvånande. Anledningen menar 

författarna är att Sverigedemokraterna har sina rötter i extremt ideologiska miljöer: den 

svenska nyfascistiska och nynazistiska subkulturen i slutet av 1980. Partiets försök att ta 

avstånd från sitt förflutna, även om samtidigt en relativt ideologisk gemenskap med detta 

fortfarande är märkbar, bör underlätta partiets ambitioner att vara representerat i det nationella 

parlamentet och i slutändan öka sina chanser till organisatorisk överlevnad (Erlingsson, 

Vernby, Öhrvall 2014;13). 
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3. Sverigedemokraterna Historik 

Sverigedemokraterna bildades år 1988 som efterträdare till Sverigepartiet som hade bildats år 

1986 som en sammanslagning av Bevara Sverige Svenskt och det svenska framstegspartiet. 

År 1994 fick partiet mandat i kommunfullmäktige i tre kommuner (Dals-Ed, Höör och Ekerö) 

och även i valet 1998 i Haninge, Trollhättan och Sölvesborg. Under samma år fick partiet 

19,600 röster i riksdagsvalet.  

Efter detta fortsatte partiet att nå framgång i riksdags- landsting och kommunal valen (RLK-

valen) 2002 med 49 mandat i 29 kommuner och 1,4 % av rösterna i riksdagsvalet. I 2006 valet 

fördubblade partiet sitt antal riksdagsröster till 2,9 % och även på lokal nivå fick partiet 280 

mandat i 144 kommuner. Tre år senare fick partiet 3,3 % i Europaparlamentsvalet. I 

riksdagsvalet 2010 nådde partiet för första gången över 4 % spärren och kom in i den svenska 

riksdagen med 5,7 % av rösterna och 20 mandat i riksdagen. Partiet har även fått plats i 246 

av landets 290 kommunfullmäktige samt i 15 av landets 20 landstingsfullmäktige, de flesta i 

Skåne. 

År 2005 valdes Jimmie Åkesson till partiledare varefter partiet mer och mer avlägsnade ifrån 

de rasistiska rörelserna ”Bevara Sverige svenskt” och ”Sverigepartiet”. Under Åkesson tid 

fortsatte strategin att tona ner den främlingsfientliga profilen och bredda partiets politiska bas. 

Profilfrågor för Sverigedemokraterna är en restriktivare flykting- och invandringspolitik, nej 

till överstatligheten i EU, ökad trygghet genom åtgärder för sänkt brottslighet samt minskat 

skattetryck (http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna). 

3.1 Sverigedemokraternas ideologi 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. SD menar att 

dem ser på värde konservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de 

viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets ambition är att kombinera de 

bästa elementen från de traditionella höger- och 

vänsterideologierna.(http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ideologi ).  

3.2 Sverigedemokraterna syn på mångkulturalismen 

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens 

fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som 

politisk idé och samhällssystem (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/ ). 

http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna
http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ideologi
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/mangkultur/
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3.3 Sverigedemokraterna syn på nationalismen 
I likvärdighet med stora delar av den tidiga, europeiska socialkonservativa rörelsen ser 

Sverigedemokraterna nationalismen som det enskilt viktigaste redskapet i arbetet med att 

bekräfta den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. Konservatismen mest 

väsentliga uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Detta i 

enlighet med sverigedemokraternas mening om nationen vid sidan av familjen som det 

främsta exemplet på sådana gemenskaper. Gentemot denna förutsättning betraktar 

sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen samt en central del 

av partiets politik (https://sverigedemokraterna.se/var-politik/nationalism/) 
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4. TEORETISKA UTGÅNGPUNKTER 

4.1 Teorier/ Hypotes 
För att redogör om sverigedemokraterna har breddats sin politik över tid, skall det behöva 

analysverktyg i form av dimensioner som skall användas för att genomföra denna studie. 

Nedan är presentation av studiens teoretiska utgångspunkt. Detta för att kunna hitta 

dimensioner som skall mätas i analysen. I detta fall är dimensionerna mina variabler som jag 

härledas ur teorin om enfrågeparti, alltså nativism, auktoritär samt populism, vilka betraktas 

som kärnan i radikal högerpopulistiska partier ideologi. Med dessa anses nativism som den 

viktigaste av olika forskare, vilken leda till att denna skall jag använda i analysen för att ser i 

vilket politiskområde dem leda partiet till. Detta för att öka läsarens insikt i det hela samt öka 

tydligheten i studien. 

Teorin i denna studie kommer att behandla tesen om ”The single- issue party thesis” av Cas 

Mudde. Valet av denna teori är för att jag ämna undersöka om Sverigedemokraterna är 

enfrågeparti eller inte samt om partiet har gjort förändring i sina politiska idéer och fokus som 

högerpopulist parti och breddats sin politik under deras första mandatperiod i riksdagen. 

 

En annan utgångspunkt i teorin är även statsvetaren Cas Muddes definition av radikala 

högerpopulistiska partier i sitt verk Populist Radical Rights Parties in Europe (2007) där han 

slog fast att högerradikalt parti främst fokuserar på nationalism och värnandet om landets 

egen kultur samt den etniska befolkningen (Mudde 2007:16). Även forskarna Jens Rydgren 

och Anders Widfeldt har definierat Sverigedemokraterna som ett radikala högerpopulistiska 

parti. Valet av dessa två litteraturer är att kunna sammankoppla olika forskare syn på vad som 

är viktigt för RHP – partier med fokus på Sverigedemokraterna. 

 

4.2 Vad kännetecknar Radikal Högerpopulistiska Partier (RHP)? 

Radikal högerpopulistiska partier och nisch partier innebär partier som bedriver sin politik på 

ett fåtal frågor som andra partier inte har en bred politisk agenda på. Bonnie Meguid menar att 

både nisch partier och radikala högerpopulistiska partier kan definieras som ovan, hon 

exemplifierar med miljöpartier som bedriver sin politik baserad enbart på miljön (Meguid 

2008: 24). 
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Statsvetaren Cas Muddes definition av radikala högerpopulistiska partier är partier som han 

menar svenska forskare kallar för radikala högerpopulistiska (RHP) partier. Mudde använda 

sig av minimidefinition för att lägga till ett parti i familjen är ”Nativismen”. 

Nativism beskrivas som etnisk nationalism, denna utgår från att staten skall består av den 

nationella befolkningen som anses har främst rätt till landet. Människor och även idéer som 

kommer utifrån ses som ett hot mot samhällsordningen - allt som är främmande anses som ett 

hot. Enligt Mudde är radikala högerpopulistiska partier (RHP) också auktoritära, vilket till 

exempel kan visa sig i att de vill ha hårdare straff mot brottslingar.  Mudde definierar 

populismen som en uppdelning i två antagonistiska grupper, t.ex. folket och eliten (Mudde 

2007;28-30). Mudde menar att den stora interna fienden för den populistiska högerextrema 

kärnan är ”eliten”, vilken är kritiserad i både populistiska och nativistiska aspekter och ses 

som nationsförrädare en korrupt elit som styr över folket (Mudde 2007;65). Med nativism 

menas det även tron på att endast en nationalstat kan skapa tillförlitlig demokrati (Mudde 

2007;138-139). 

I boken Från Le Pen till Pim Fortuyn – Populism och Parlamentarisk Högerextremism I 

Dagens Europa skriven av forskarna Jens Rydgren och Anders Widfeldt definieras radikala 

högerpopulistiska partier som partier som ”betonar sitt motstånd till invandrings- och 

mångkulturella samhället som den väsentligaste samhällsfrågan”. De menar att dessa partier 

visserligen har annorlunda historia samt skiljer sig åt på olika punkter, men det kan fastställas 

att överensstämmelsen i dess politiska profil vuxit fram där det politiska etablissemanget 

kritiseras på ett populistiskt sätt. Det uttalas även sammankopplingar mellan ett 

främlingsfientligt budskap på basis av en etnisk nationalism (Rydgren & Widfeldt 2004;18). 

I samma bok har författarna även beskrivit Sverigedemokraterna som ett radikal 

högerpopulistisk parti (RHP), där dess ideologiska kärna tags upp som en förening av etnisk 

nationalism, främlingsfientlighet samt en populistisk syn på demokrati. Deras 

ideologibestår även av anti-etablissemangsstrategin och åsikter kring deras syn på lag och 

ordning anses som sociokulturellt högerauktoritära (Rydgren & Widfeldt 2004;216). 

 

4.3 Enfrågeparti teori (THE SINGLE- ISSUE PARTY THESIS) 
I forskningen ”The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration 

issue” undersöker Mudde påståendet att radikala högerpartier är enfrågepartier med 

invandringsfrågan som kärnfråga. Han definierarbegreppet enfrågeparti (single-issue party) 
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och identifierar fyra besläktade teser, vilka menar han, tillsammans utgör en enhet i den här 

teoribildningen (Mudde 1999:182).Dessa fyra besläktade teser är:  

(1) Enfrågepartiet har en väljarkår utan särskild social struktur.  

(2) Enfrågepartiet stöds främst på grundval av en enda fråga. 

 (3) Enfrågepartiet inte uppvisar ett ideologiskt program.  

(4) Enfrågepartiet adresser endast en ”allomfattande fråga” i dess program.  

De första och andra punkter utgör efterfrågesidan (the demand– side) som innebär parti 

väljarna preferenser medans den tredje och fjärde punkten utgör utbudssidan (the supply-side) 

som innebär partiets politiska egenskap av enfrågeparti teorin (Mudde 1999; 184). 

Med tanke på studiens kvantitativa inslag kommer jag att fokusera mig på utbudssidan av 

Sverigedemokraternas agerande i deras motionsförfattning i riksdagen (Mudde 1999; 184). 

Med andra ord att undersöka om partiets ledamöter lämna in motioner som är viktig för partiet 

eller som handlar om olika politiskområden. 

Författaren argumenterade att under den senare delen av tjugonde århundradet, har olika 

partier beskrivits som ”enfrågeparti”. Från början var de vanligaste de agrara partierna men 

senare var det anti-skatt parter, som ”Anders Langes parti för en kraftig minskning av skatter, 

sociala bidrag och offentlig intervention ” i Norge, och de olika gröna partierna. Nyligen har 

radikala högerpopulistiska partier varit den vanligaste användaren av termen. Vissa författare 

har antagit termer som ”Rasist partier” eller även ”Anti-invandringspartier” för att betona 

enfrågepartiernas status (Mudde 1999; 183).  

4.3.1 THE SUPPLY- SIDE (UTBUDSSIDAN) 

Teorins utbudssida har sin utgångspunkt i två egenskaper, med andra ord, partiets ideologi 

samt en enda fråga tes. Dessa skall diskuteras nedan och utifrån dessa hitta dimensioner som 

skall mätas på materialet i analysen senare. 

Författaren menar att utbudssidanav det enfrågeparti avhandling omfattar tanken att radikala 

högerpopulistiska partier inte är ideologiska partier, det vill säga att de inte har en utarbetad 

ideologi. Enligt Mudde är kopplingen mellan extrem höger och ideologi har traditionellt 

ifrågasatts av andra forskare, med argumentet att rätten skall definieras främst som en 

reaktion mot vänstern ideologi snarare än som en oberoende ideologi. Vissa forskare därför 
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talar om högerextremism som en ” anti - ideologi ”eller” icke – ideologi”. Detta kan också 

vara orsaken till den nästan fullständiga bristen på empiriska studier av radikala 

högerpopulistiska ideologier särskilt ur ett jämförande perspektiv (Mudde 1999;187). 

Vidare menar författaren att enaktuell tvärnationelljämförande studie av radikala 

högerpopulistiska ideologi klart visar att dess partier har partiideologier. Därtill har det 

högerextrema partiet familj en ”ideologisk kärna”, som inkluderar olika sammankopplade 

ideologiska funktioner som delas av alla radikala högerpopulistiska partier . Kärnan i den 

högerextrema ideologin är nationalism, som innebär tron att staten skall vara den politiska 

enheten och nationen den kulturella enheten, och menar att både staten och nationen bör vara 

kongruenta. Kongruenta menas här med att både staten och nationen skall överensstämma. 

Radikala högerpopulistiska partier är först och främst nationalist, även om de kan delas in i 

statliga och etniska nationalistiska partier (Mudde 1999; 187). 

I den extrema högern ideologisk kärna delas alla radikala högerpopulistiska partier tron på lag 

och ordning. Inom denna syn, anses det att staten skall upprätthålla ett strikt rättsligt system 

och bör genomdriva dessa regler aktivt och noggrant. Alla partier stödja utarbetandet av de 

brottsbekämpande myndigheterna, detta i form av personal, utrustning, och kompetenser, mer 

sakliga förhållanden i fängelser, och totalt sett högre bestraffningar. Även om lag och ordning 

samt bredare auktoritär som kan kopplas till nationalism, och är ofta uttryckligen försvaras 

med nationalistiska argument av partierna, det verkar inte nödvändigt. Auktoritära definieras 

här som tron på ett strikt ordnat samhälle, där överträdelser av myndighet ska straffas hårt. I 

denna tolkning, auktoritära innehåller lag och ordning och ”bestraffande konventionell 

moralism” (Mudde 2007;23). Dessutom är nationalism nödvändigt men ett argument för att 

försvara lag och ordning, och traditionellt konservativa och religiösa argument också används 

ofta (Mudde 1999;189-190). 

Dessutom argumentera författaren att alla radikala högerpopulistiska partier strävar efter 

återskapande av en monokulturell eller ”ren” nationalstat. Detta skall uppnås genom en 

process av inre homogenisering, vilket innefattar åtminstone en aktiv statlig politik för 

återlämnande av icke-medborgare. För statliga nationalister, är assimilering av icke-

medborgare också ett giltigt alternativ. De håller staten som den främsta grunden för mänsklig 

organisation och solidaritet. Alla som är antingen födda och uppvuxen inom statsgränser eller 

som bor inom staten och vill naturalisera anses vara en del av nationen. Deras främsta mål är 

en nation som är kulturellt homogen, inte nödvändigtvis etniskt (Mudde 1999; 187-188). 
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Vidare argumenterade författaren att en annan tydligt relaterade till den nationalistiska kärnan 

är den andra funktionen, främlingsfientlighet. Den här funktionen är särskilt framträdande i 

partipropaganda, båda parti papper och val broschyrer, snarare än i det mer ”ideologisk” 

litteratur som t.ex. val- och partiprogram. Främlingsfientlighet bokstavligen betyder rädsla för 

”utlänningar” eller något ”främmande” och är också i praktiken inte endast riktas mot 

”utlänningar”, det vill säga människor som kommer eller vars föräldrar kom från andra länder. 

Mudde beskriver radikala högerpopulistiska partier som rädda för en ”invasion av 

utlänningar”, som de förknippar med alla slags plåga dvs. arbetslöshet, kriminalitet, förlust av 

värderingar samt traditioner osv. Emellertid deras främlingsfientlighet är inte begränsad till 

bara utlänningar utan allt som är främmande för deras sätt att leva med sina värderingar är 

fruktad (Mudde 1999;188). 

Enligt författaren Mudde, den ekonomiska program för radikala högerpopulistiska partier har 

fått oproportionerligt uppmärksamhet, särskilt bland partipolitik forskare. Vidare menar 

författare att olika radikala högerpopulistiska partier används initialt starka nyliberala 

retoriken, främst som en del av deras anti - parti föreställningar, deras program själv var och 

är i fullständig överensstämmelse med sin nationalism. Eftersom nationalstaten är den mest 

viktig enhet inom radikala högerpopulistiska partier har även ekonomin som är tänkt att tjäna 

nationen, snarare än tvärtom. Därför bör de nationella företagen och arbetstagare vara skyddas 

mot utländska konkurrenter (Mudde 1999;188-189).Dessutom radikala högerpopulistiska 

partier är i allmänhet positiva till välfärdsstaten bestämmelser, främst pensioner och omsorg, 

men de vill begränsa dessa till ”det egna folket” bara. När det gäller skattesänkningar och 

privatiseringar är berörda radikala högerpopulistiska partieri allmänhet siktapå särskilda 

statliga verksamheter, särskilt sådana som gynnar etablerade partierna och etniska minoriteter 

(Mudde 1999;189). 

4.3.2 THE SINGLE – ISSUE (EN ENDA FRÅGA) 

Det faktum att radikala högerpopulistiska partier är ideologiska partier inte är förklaring som 

förhindra dem från att ta itu med bara en enda fråga i sin propaganda. Och med tanke på de 

centrala funktionerna i nationalism och främlingsfientlighet, invandringsfrågan verkar 

särskilt lämplig för högerpopulistiska partier propaganda. Men i den mån som det har varit 

enfrågepartier när det gäller enbart ta itu med invandringsfrågan. Partier som t.ex. Kiel List 

som begränsa utländsk invandring i Tyskland eller ”Foreigner Stopp Movement” i Österrike 

kom nog närmast. Som namnen anger, var deras program först och främst inriktad på att 
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begränsa/stoppa invandringen. Men dessa partier var inte mer än frontorganisationer för 

bredare, radikala högerpopulistiska partiers ideologier(Mudde 1999;190). Immigrationsfrågan 

har fungerat som en främjare för RHP- partier i Västeuropa, detta gjorde det möjligt för dem 

att koppla samman deras ideologiska kärna, som består av främlingsfientlig nationalism med 

väljarnas ökande rädsla och motvilja. (Mudde 1999;192). 

 

4.4 Sammanställning av teorier och analysram 

I enlighet med Muddes definition kan det synas ovan att radikala högerpopulistiska partier har 

sin kärna i tre huvudområden alltså nativism, auktoritärianism och populismen, men utifrån 

dessa anses nativism som den starkast, då den utgör partiernas viktigaste profil. Detta 

bekräftades med Rydgren och Widfeldts definition där kan det återigen synas att radikala 

högerpopulistiska partier betonar vikten av nativism, som etnisk nationalism, populistisk syn 

enligt ovan samt främlingsfientlighet som menas med rädsla för allt som är främmande, då 

RHP partier kopplar all brott till invandring och därmed betonar vikten av auktoritärianism. 

 

Det tydligt framgår ovan en korrelation mellan dem olika definitionerna av radikala 

högerpopulistiska partier viktigaste profil frågor och Muddes teori och definition av 

enfrågeparti. Dessa sammankopplas med utbudssidan av teorin om enfrågeparti för att studera 

Sverigedemokraternas agerande i riksdagen. Alla dessa visade nationalism som den viktigaste 

enhet inom RHP partier i synnerhet om Sverigedemokraterna. Av denna anledning anser jag 

att det är av vikt att operationalisera begreppet nationalism som kan synas nedan. 

 

4.4.1 NATIONALISM(operationell indikator) 

Som sagt ovan nationalism definieras som en politisk doktrin som eftersträvar kongruensen i 

det kulturella och politiska enhet, exempelvis nationen och staten respektive. Med andra ord 

målet för nationalist är att uppnå en monokulturell stat. Begrepps sträckning har gjort 

nationalismen en nästan ständigt närvarande koncept med en uppsjö av undertyper. Vissa 

författare även talar om ”nationalistisk mångkulturalism” eller ”mångkulturalism 

nationalism”. Bland de mest använda distinktioner är att mellan etniska (alternativt: kultur 

eller ras) nationalism, å ena sidan, och staten (alternativt: medborgerligt, territoriella eller 

politiska) nationalism, å den andra (Mudde 2007;16-17).  

Enligt Mudde (2007) det viktigaste ideologiska inslag av partierna i fråga är nativism som 

definieras som en ideologi, som menar att stater bör bebodd uteslutande av medlemmar i den 
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ursprungliga gruppen (nationen) och att externa handen element (personer och idéer) är i 

grunden det som hotar den homogena nationalstaten. Den nativistism dimensionen innehåller 

en kombination av nationalism och främlingsfientlighet, två av de viktigaste funktionerna från 

den utbudssidan ideologiska kärnan av enfrågeparti tesen(Mudde 2007;22). 

I enlighet med studiens teori om radikala högerpopulistiska partier Begreppen nationalism 

anses viktig i studiet och kategorisering av radikala högerpopulistiska partier utbudssidan 

eftersom den utgör den ideologiska kärnan. I detta fall så är det detta begrepp som skall 

användas i analysen av Sverigedemokraternas riksdagsmotioner. 

Teoretisk analysram 

 

 

 

 

 

4.5 Teorikritik  

Teorin i denna studie utgår ifrån ”The single-issue party thesis” av statsvetaren Cas Mudde 

som passar väl med studiens syfte. Jag är medveten om att det skulle även går att använda sig 

av hela kärnan i teorin enligt Mudde ”enfrågeparti” exempel både utbudssidan och 

efterfrågesidan, alltså att tittat på både Sverigedemokraternas väljare egenskaper samt partiets 

beteende i genomförande av deras politik som gjorts i tidigare forskningen av Erlingsson m.fl. 

när dem testa samma teori på Sverigedemokraterna. Men eftersom jag undersöka bara partiets 

agerande i riksdagen så tycker jag att det passar även att fokusera på partiets utbudssida i 

syfte att kategorisera Sverigedemokraternas riksdags ledamöters motioner i riksdagen. Detta 

för att kunna ser om partiet har breddat sin politik i olika område eller om partiet bara 

fokuserar på invandringsfråga som dess kärnfråga. 

Enfrågeparti 
teorin 

utbudssidan 

partiideologi en enda fråga 

efterfrågesidan 

väljarna 
preferenser 

nationalism 
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4.5.1 Studiens hypotes:  

Om det kommit fram till att Sverigedemokraterna har breddat sin politik under sin första 

mandatperiod i riksdagen och lagt fram motioner i olika politiskområden utan att fokusera 

bara på en enda politiskområden kan det sägs att det inte stämmer med Muddes teori om 

”enfrågeparti”. Således kan det då konstaterats att partiet har förflyttat sig mer mot höger 

skalan av den svenska politiken, alltså mer mot konservativa.  Ifall det framkommit att 

Sverigedemokraterna fokusera mer på ett politiskområde kan det sägs att det instämmer väl 

på Muddes teori. 
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5. METOD OCH MATERIAL 

Ovan har jag redovisat min teori och här nedan skall jag presentera studiens metodologiska 

upplägg som jag kommer att använda samt för- och nackdelar med valet. Här presenteras och 

diskuteras även val av fall. Vidare kommer jag i avsnittet att presentera och diskutera studiens 

reliabilitet och validitet samt eventuella problem vid genomförande av studien. Avslutningsvis 

skall jag presentera de material och källor jag använt samt bedriva källkritik.  

Metoden som jag använder i denna fallstudie är dels kvalitativ textanalys i form av idéanalys, 

dels kvantitativ innehållsanalys. Det förstnämnda innebär att analysen ska kunna tolkas 

medan det andra innebär en datainsamlingsmetod där det insamlade materialet kodas efter ett 

kodningsschema. Det empiriska materialet består av partimotioner som Sverigedemokraterna 

lagt utpå riksdagens hemsida. Resultaten från de erhållna statistiska uppgifterna visas i 

stapeldiagram och utgör grund för analysen. Dessa metoder anser jag alltså är bäst lämpliga 

för att realisera studiens syfte.  

Enligt författarna Bergström & Boréus i ”Textens mening och makt (2012)” har 

innehållsanalys sin utgångspunkt i att göra kvantifierande jämförelser av förekomsten av vissa 

element i texten. Metoden passar bäst om man skall göra en undersökning av förändringar 

över tid såsom ideologisk förändring där förekomsten av vissa politiska termer undersöks 

(Bergström & Boréus 2012;24). Med utgångspunkt i denna definition skall jag använda mig 

av denna metod som min datainsamlings metod. För att kunna göra den kvantitativa 

innehållsanalysen har jag valt att använda mig av ett kodschema som jag formulerat utifrån 

olika politikområden motionernas politikområden. 

I samma metodbok menar författarna att idéanalys har sin utgångspunkt i undersökning av 

ideologisk förändring inom ett parti. Där analys fokuserar på textens innebördsaspekt. 

(Bergström & Boréus: 2012: 24:25) Detta är anledningen till att jag väljer denna typ av analys 

då studiens frågeställning är att undersöka om Sverigedemokraterna har breddat sin politik till 

andra politikområden eller endast fokuserar på invandring som sin kärnfråga, med andra ord 

om an partiet betraktas som ett enfrågeparti eller inte.  För att kunna analysera mitt empiriska 

material skall jag utgå ifrån en idéanalys som ska byggas utifrån det teoretiska ramverket. 

Dock finns det ingen sammanställd mall för hur en idéanalys skall genomföras och därför är 

det av vikt att konstruera och använda sig av analysverktyg i form av idealtyper eller 
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dimensioner. På så sättkan man fånga viktiga begrepp i det studerade materialet (Bergström 

och Boréus 2012:166). 

5.1 Val av fall 
Fallet som studeras är alltså Sverigedemokraterna. Det som gör partiet till ett intressant fall 

kan säga vara att partiet framställs i media som ett enfrågeparti. Dessutom är partiet det 

största radikala högerpopulistiska partiet i den svenska politiken som också anses vara uttalat 

främlingsfientlig. Strategin att undersöka den saken är att utgå från Sverigedemokraternas 

riksdagsmotioner och därifrån avläsa om partiet har breddat sin politik till andra 

politikområden under mandatperioden eller inte. Eftersom partiet har isolerats av andra 

riksdagspartier är en fråga om det kan få partiet att ändra ideologi eller att glömma bort 

politiska kärnfråga. Detta kan anses behöva undersökas närmare. Eftersom det finns 

betydande forskning inom detta område, skall jag relatera till den och hoppas kunna bidrag 

med ytterligare kunskap inom svensk politik.   

Studien kan ses som en teorikonsumerande fallstudie. En sådan innebär att undersökningar av 

ett visst fall kan prövas med hjälp av existerande teorier för att fastställa huruvida man kan ge 

en tillfredsställande förklaring till vad som hände i det enskilda fallet(Esaiasson m.fl. 

2012:41). I detta fall är det som nämnts att undersöka huruvida Sverigedemokraterna kan 

betraktas som enfrågeparti eller inte. Jag är medveten att om det påvisas att partiet har breddat 

sina politiska idéer och ideologi kan det inte finnas rimliga möjligheter att generalisera 

slutsatsen till resterande delen av den svenska partipolitiken eftersom jag bara studerar SD:s 

motioner i riksdagen och inte partiprogrammen som utgör partiets underlag.  

5.2 Tillvägagångssätt 
Jag inledde undersökningen med att göra en lista över olika politikområde, alltså ett 

kodningsschema. Därefter med noggrannhet läsa alla partimotioner som Sverigedemokraterna 

presenterat under respektive år under mandatperioden. Läsningen skedde både översiktligt 

och på djupet för att bli bekanta med och förstå mig på vilken politisk kategori den aktuella 

motionen skall placeras i. I motionerna sökte jag efter ord i titlarna som handlar om de 

respektive politiskområden som nämns nedan och på basen av denna klassificerat motionerna 

för respektive motion period. Efter detta har jag kodat motionerna under olika politikområde 

för respektive år under mandatperioden. Dessa analyseras statistisk för att se i vilken 

inriktning de ledde Sverigedemokraternas politik. För att mäta om Sverigedemokraterna är ett 

enfrågeparti så måste jag undersöka partiets riksdagsmotioner vilka i det syftet kodats och 

kategoriserats enligt nedan.  
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Jag är medveten om att studien skulle kunna utföras med exempelvis Sverigedemokraternas 

partiprogram men jag menar ändå att det hade kunna leda till att studien förlorat den bredd 

som motionerna bidrar till. Under sådana förhållanden är motioner bäst lämpad eftersom det 

visa partiets riksdags ledamöter beteende som agera om att förverkliga och realisera partiets 

ideologi. Sålunda har ett totalurval gjorts i denna undersökning, där samtliga motioner 

används i kodning av data. Motionerna kodads och kategoriserats nedan.  

Motionerna är kodade enligt följande: mångkulturalism, migrations- invandringspolitik, 

miljö- och jordbrukspolitik, utrikespolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, 

social omsorg- och välfärdspolitik, försvarspolitik, finans/skattepolitik, brottspolitik, 

kommunpolitik, bostadspolitik, kulturpolitik, konstitution och grundlag, lag och 

ordning samt biståndspolitik.  

De motioner som handlat om insatser för vissa nyanlända invandrares etablering har kodats 

som mångkulturalism och integrationspolitik. De sistnämnda har jag valt att slå ihop 

eftersom de är närbesläktade med varandra. Motion som handlar om krisberedskap och 

försvar har jag kodat som försvarspolitik. De som handlar om säsongsarbetslösa och 

arbetslöshetsförsäkring har jag kodat som arbetsmarknadspolitik. Asyl- och 

invandringspolitik kodats som migrations- och invandringspolitik. EU & dess 

medlemsländer har kodats som utrikespolitik. Motion som handlar om betyg & skolpolitik 

kodas som utbildning. Hälsa sjukvård & social omsorg kodas som social- och 

välfärdspolitik. Kultur, medier, trossamfund & fritid kodas som kulturpolitik. Allmän miljö 

& naturvård kodas som miljö och jordbrukspolitik. Livstidsstraff och brott kodas som 

brottskriminalpolitik. Motion som handlar om brottsförebyggande rådet har kodats som lag 

och ordning. Motion som handlar om handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism har kodats som konstitution/grundlag. Motion som handlar om 

kronan och marsmuseum på Öland har kodats som kommunpolitik. Motion som handlar om 

internationellt bistånd och bistånd till den palestinska myndigheten har kodats som 

biståndspolitik. Motion som handlar om vårändringsbudget har kodats som finans-& 

skattepolitik.  

Ett problem som uppstått är att en total av fem motioner från samtliga motionstider upprepas 

och av den anledningen har de tagits bort. Det var även svårt att få tag i samtliga motioner 

som partiet lämnat in. Det föranledde att jag sökte flera gånger efter motioner i riksdagens 

hemsida och varje gång dyka upp fler och flera motioner. Till sist kontaktade jag 
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bibliotekarien Greta Linder som hjälpte mig att hitta rätt. För att säkra studiens 

intersubjektivitet har en så kallad dubbelkodning gjorts. Intersubjektivitet innebär att man 

kodar om delar av materialet och jämför resultaten av båda kodningstillfällena för att se om 

det finns överensstämmelse mellan ens egna kodningar av samma material vid olika tillfällen i 

syfte att öka tydligheten samt säkra reliabiliteten av studiens resultat (Bergström & Boréus 

2012;56).  

5.3 Reliabilitet och Validitet 
Validitet innebär överensstämmelse mellan det teoretiska definition och det operationella 

definition dvs.  att det föreligger kongruens mellan problemställningen, material 

insamlingsmetod och tolkning. Validitet brukar definieras som ”man mäter det man påstår att 

man mäter” Att undersöka med studiens syfte i åtanke från början, alltså från val av 

forskningsdesign till resultatdiskussion, skapa förutsättning för en hög validitet i en 

undersökning och på så sätt undvika systematiska fel(Esaiasson m.fl.2012:57). På basen av 

detta har jag i detta fall fokuserat på undersökningens syfte och frågeställningar, allt ifrån 

datainsamling och utförandet av den kvantitativa undersökningen, till analys och 

resultatdiskussion. För att undgå systematiska mätfel är det av vikt att med noggrannhet 

behandla mätnings indikatorer, vilket skapa förutsättningar för en lyckad mätning. Begreppen 

nationalism härleds ur teorin och används som den operationella mätverktyg, vilken 

operationaliseras ovan. Varav utgör begreppsvaliditeten som tillsammans med högreliabilitet 

bidrar studien med hög resultatvaliditet, och frånvaro av systematiskt mätfel(Esaiasson m.fl. 

2012:57). Som diskuteras ovan har en så kallad dubbelkodning gjorts på några av motionerna 

vilken för att säkra reliabiliteten, som innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

fel(Esaiasson m.fl. 2012:63). Eftersom denna studie utgår ifrån total urval där som sagt alla 

motioner var aktuell för kodning, och att den teoretiska litteraturen söktes ifrån olika håll, 

med andra ord både från vetenskapliga artiklar från internet till litteratur som med 

noggrannhet gått igenom dessa, kan även slarvfel undvikas och även säkerställa 

datainsamlingen samt studien resultat. Genomförandet av den kvantitativa undersökningen, 

tolkning och analys har utförts på ett noggrant sätt för att säkra resultaten. 

5.4 Val av metod och Metodkritik 
Metoden i denna studie består av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys i form 

av idéanalys. Dessa valda metoder att svara på mina frågeställningar anses passar väl. 

Eftersom tidigare forskningen i denna studie hade används sig av enkätundersökning, så vill 

jag genomföra studien på ett nytt fall. Anledning till detta är att jag vill får en ny insikt genom 
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att pröva en annan metod, i detta fall idéanalys som min analysstrategi samt kvantitativ 

innehållsanalys som min datainsamlings metod. Val av den sist nämnd metoden beror till stor 

del på att jag ville visa ett statistiskt resultat av dem olika politiskområden som motioner 

kategoriserats som sedan skall ligga till grund för tolkning och analys med kvalitativa inslag, 

alltså idéanalys. 

Jag är medveten om att eftersom jag för det mesta tittade på titlarna i kategorisering av 

motionerna kan valet av kvantitativ innehållsanalys ifrågasättas dock har läsningen som sagt 

skett noggrant. Med tanke på att kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter, där 

den kvantitativa delen bestå av jämförbara uppgifter om så många analysenheter som kan 

uttryckas och analyseras med siffror. Varav den innehållsliga delen grundas på undersökning 

av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig skildring(Esaiasson m.fl. 

2012:197). Denna innehållsliga komponent kan kritiseras eftersom jag inte analysera 

innehållet i kategorisering av motionerna. 

5.5 Material 
Materialet i denna studie består av Sverigedemokraternas partimotioner i riksdagen under dess 

första mandatperiod, dvs. från 2010 tills idag (2014). En motion är ofta ett motförslag till en 

proposition. En sådan är ett lagförslag från regeringen. En partimotion är undertecknad av 

partiledaren/gruppledaren, en kommittémotion av partiets ledamöter i ett utskott 

(http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/motion/). Orsaken till varför jag 

välja att använda partiets motioner är för att det är där partiet får möjligheten att föra fram 

sina åsikter om det som är aktuellt och angeläget för partiet samt att som nämnt ovan att det 

visa partiets riksdags ledamöter beteende som agera om att förverkliga och realisera partiets 

ideologi. 

Under motionstiden 2010-2011 har 70 motioner skrivits av Sverigedemokraternas. Alla ingår 

i datainsamlingen och är kodade. Under motionstiden 2011-2012 har ett total av 312 motioner 

skrivit av SD:s ledamöter. Av dessa tog jag bort två av motionerna för att de var 

upprepningar, vilket gör 310 motioner totalt.  Under motionstiden 2012-2013 har ett total av 

401 motioner skrivits av partiets ledamöter. Av dessa tog jag bort en av dem för att det var en 

upprepning, vilket gör 400 motioner totalt. Under motionstiden 2013-2014 har partiet skrivit 

476 motioner. Av dessa tog jag bort två för att det var också upprepningar, vilket gör 474 

motioner totalt.  

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/motion/
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Nedan är översikt av ett stapeldiagram som visar SD motioner som kategoriseras och kodats 

under olika kategorier från 2010-2014. Under analysen skall jag tolkar mina tabeller under 

respektive år och kategori. 

Diagram 0: Statistisk analys av Sverigedemokraternas samtliga motioner från 2010-2014 

 

Efter att data insamlats och bearbetats kan det ses i denna tabell en översikt av de mest 

prioriterade politikområdena men de kommer att tolkas utförligt under analysdelen. 

5.6 Källkritik 

Studiens material grundas på internetkällor, tidningsartiklar, litteraturer samt vetenskapliga 

artiklar som utgörs av både primär- och sekundärkällor. Det empiriska materialet som samlats 

och kodats under olika politikområdena består alltså av SD:s riksdagsmotioner, dvs. de utgör 

primärkällan.  

Det finns fyra klassiska principer för att kontrollera en källas tillförlitlighet, de är: äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens (Thurén 2013;7). Äkthets-principen kräver att material 

skall vara äkta, och när det gäller materialet i denna studie kan källans äkthet inte betvivlas 

eftersom handlingar är offentliga och hämtade från riksdagens hemsida. Oberoende-kriteriet 

handlar om att källan inte är återberättad av någon annan, i detta fall finns det ingen risk för 

de eftersom materialet är primärkälla så uteslutas att detta kan ha feltolkats. Ett annat viktigt 

kriterium är tendenskriteriet som innebär att det inte ska finnas anledning att tro att källan 

skulle ger en snedvriden bild av verkligheten (Thurén 2013;63). I detta fall kan bara 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

18,0% 

SD MOTIONER FRÅN 2010 - 2014 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

Totalt 



26 
 

Sverigedemokraternas hemsida misstänkas vara tendentiös eftersom information som finns 

skriven där kan vara förvrängd till partiets fördel. Materialet som är hämtat från riskdagens 

egen hemsida finns det däremot ingen misstänksamhet mot att den är tendentiös då den är 

skriven av partiets riksdagsledamöter och godkändes av riksdagen. Samtidighetskriteriet 

innebär att källor skall vara så samtidiga som möjligt i relation till den tidpunkt då den 

produceras för att på så sätt undvika minnesfel och glömska (Thurén 2013;31). Källorna i 

denna studie grundas på samtida källor då materialet som skall analysera, dvs. motionerna, 

skrevs mellan år 2010 och år 2014, även litteraturerna var skriven ungefär under samma 

tidspunkt dvs. från år 2000 enbart en litteratur var skriven 1999.   

5.7 Avgränsning 
Jag avgränsar mig till att bara studera Sverigedemokraterna och inte något annat parti och 

tiden gäller enbart mandatperioden 2010 fram till 2014. Det är visserligen partiets första och 

enda mandatperiod i riksdagen, men jag anser den vara tillräcklig för att kunna avläsa 

eventuella skillnader i partiets politik 
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6. ANALYS 

Efter metod och materialavsnitten skall jag här nedan redovisa analysen av studiens empiriska 

material. Sedan skall variablerna som kategoriserades i kodningsschemat ovan presenteras i 

ett stapeldiagram för att ge en översiktlig bild av vad eller vilken politikområden partiet agerat 

på. Jag tolkar och analyserar därefter dessa tabeller och sedan relatera till studiens teoretiska 

ramverk med avstamp i problemkomplexet nationalism, i avsikt att öka läsarens insikt i det 

ämnet.  

6.1 SD motioner 2010/11och the single-issue party thesis 
Under denna motionstid har sammanlagd 70 motioner används som ger en totalt på 100 %. 

Utav dessa kan man se i tabellen nedan att samtliga sexton politiskområden ingår i 

undersökningen. Det kan se att politiskområden som handlar om social omsorg och 

välfärdspolitik är de som dominerar Sverigedemokraternas riksdagsmotioner med hela 17 %, 

där det även handlar om hälsa och sjukvårdspolitik.  

Det andra ledande politisk områdena är finans- och skattepolitik med 13 %. Därefter är det 

både utrikes- utbildning och migrationspolitiken som är alla på samma nivå med samma 

procent sats på 9 %. Som ett högerpopulistiskt parti är det inte vanligt att man inte har talat 

mycket om sin kärnfråga, dvs. invandringspolitik. Detta eftersom teorin i denna studie menar 

att RHP- partier som Sverigedemokraterna i detta fall, fokuserar mest på sin kärnfråga.  

Motioner som handlar om miljö och jordbrukspolitik samt lag och ordningspolitik utgör 7 %. 

Lag och ordning är ett viktigt politikområde för Sverigedemokraterna och även övriga RHP- 

partier, eftersom det är som Mudde nämns i sin teori om enfrågeparti, att det ingår i dess 

ideologiska kärna. Med utgångspunkt i detta kan man anse bara 7 % av alla motioner under 

detta år vara lågt.  

Arbetsmarknadspolitiken och även försvarspolitiken är 6 %. Konstitutionen samt 

brottspolitiken utgör 5 %, näst därintill kom både kommun, kulturpolitik och även 

mångkulturalismen utgör 3 % samt bistånd på 1 % där det var ingen av motionerna under 

detta år handlar om bostadspolitik.  
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Diagram 1: Statistisk analys av Sverigedemokraternas motioner från 2010-2011 

 

I ovanstående diagram har jag slagit ihop alla politiska områden som berör multikulturalism- 

och integrationspolitik samt migrations- och invandringspolitik. Dessa politiska områden 

utgörs av det som betraktas som ett enfrågepartiers viktigaste frågor, men i detta fall synes det 

att det inte är det som är viktigaste för Sverigedemokraterna, i alla fall med utgångspunkt i 

partiets politiska förslag i Riksdagen. Vidare har jag slagit ihop andra områden som anses 

viktiga för RHP- partier och även för Sverigedemokraterna i enlighet med studiens teoretiska 

ramverk. Dessa består av lag och ordning, kriminalpolitik, försvarspolitik, grundlag- och 

konstitution. Återigen visade studien att dessa områden inte prioriteras av partiet i sina 

riksdagsförslag. Däremot är det politiskområde som partiet lägger stark tonvikt på är social 

omsorg – och välfärdspolitik.  

 

6.1.1 Nationalism 

Med utgångspunkt i studiens teori om enfrågeparti där polariteten spänner över motsatsen 

nationalism - mångkulturalism avslöjar nedanstående tabell ingen överensstämmelse. 

Eftersom RHP – partier som Sverigedemokraterna vilkas ideologier fokuserar mest på, som 

sagts, nationalism kan det tolkas som att partiet enligt ovan inte passar in i teorin om 

enfrågeparti. Det är helt klart att partiets politiska ambitioner har spridit sig till andra 

politikområden, och här dominerar social omsorg och välfärd.  
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6.2 SD motioner 2011/12och the single-issue party thesis 
Under detta års motionstid 2011/2012 har sammanlagd 310 motioner presenterats som ger en 

totalt på 100 %. Utav dessa kan man se att samtliga sexton politikområden ingår i studien. Där 

framgår även att politikområden som benämns social omsorg och välfärdspolitik är de som 

dominerar SD:s riksdagsmotioner med hela 17 %. Här inkluderas också hälso- och 

sjukvårdspolitik.  

Det andra framträdande politikområdet är finans- och skattepolitik med 11 %. Därefter är det 

såväl utbildning, miljö som jordbrukspolitik och konstitution som utgör vardera 10 %. 

Därefter följer lag och ordning med 9 %. Den härprocentsatsen kan tyckas varalite ovanligt 

för Sverigedemokraterna som högerpopulistiskt parti och inte prioritera detta politikområde. 

Enligt teorin om enfrågeparti prioriterar RHP- partier den här frågan, och även SD själv säga 

på sin webbsida att man lagt stor vikt på lag och ordning men enligt statistiken stämmer det 

inte med verkligheten. Därefter är det kriminalpolitik som utgör 7 %, näst där intill följer 

motioner som handlar om utrikespolitik och arbetsmarknadspolitik som vardera får 5 %. 

Motioner som handlar om kultur, försvarspolitik samt migrations- och invandringspolitik når 

4 % medan mångkulturalism- integrationspolitik bara får 3 %. Detta är också ett viktigt 

statistiskt data eftersom RHP partier enligt teorin i denna studie har en av sina kärnfrågor på 

det här området, men som synes här är det en låg procentsats för ett parti som SD. Efter dessa 

är det kommun- och biståndspolitik som har bara 2 % och slutligen bostadspolitiken som 

utgör bara 1 %. Dessa tolkningar av nedanstående tabell skall kopplas med teorin om 

enfrågeparti här nedan.  

Diagram 2: Statistisk analys av Sverigedemokraternas motioner från 2011-2012 
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I ovanstående diagram har jag slagit ihop alla politiska områden som berör multikulturalism- 

och integrationspolitik samt migrations- och invandringspolitik. Dessa politikområden utgörs 

av det som betraktas som ett enfrågepartiers viktigaste frågor, men i detta fall synes det att det 

inte är det som är viktigaste för Sverigedemokraterna, i alla fall med utgångspunkt i partiets 

politiska förslag i riksdagen. Vidare har jag slagit ihop andra områden som anses viktigt för 

RHP- partier och även för Sverigedemokraterna i enlighet med studiens teoretiska ramverk, 

dessa består av lag och ordning, brotts- försvarspolitik, grundlag- och konstitution, återigen 

visade studien att dessa prioriteras inte av partiet i sin rikdags förslag. Det politikområde som 

partiet däremot lägger tonvikt på är social omsorg och välfärdspolitik.  

6.2.1 Nationalism  

I enlighet med studiens teori som betonar vikten av ideologi i agerande av RHP partier som 

Sverigedemokraterna i detta fall. Muddes teori om enfrågeparti även betonar nationalism och 

främlingsfientlighet, vilken inte överensstämma med analysen. Varav kan man dra slutsatsen 

att partiet inte passar in i teorin om enfrågeparti under detta motions år. Tvärtom framgår det 

att partiets politiska ambitioner har spridit sig över till andra politikområden. 

6.3 SD motioner 2012/13och the single-issue party thesis 
Under motionstid 2012/2013 har samtliga 400 motioner som lagts ut av Sverigedemokraterna 

används, vilket ger 100 %. Återigen är det motioner som handlar om social omsorg och 

välfärdspolitik som dominerar med 17 %, där det även inkluderar hälsa och sjukvårdspolitik.  

Därefter är det motioner som handlar om lag och ordning med 14 %, detta i enlighet med 

studiens teori om enfrågeparti kan anses viktigt eftersom det menas att RHP partier lägga stor 

vikt på detta politiskområde.  

Näst intill är det motioner rörande konstitutionen eller grundlagen med 11 % samt 

utbildningspolitik med 9 %. Efter det är det miljö- och jordbrukspolitik samt finans och 

skattepolitik med 8 %, dessa politiskområden är det inte skillnad i värde eftersom både ligger 

på samma nivå. Därefter är det motioner som handlar om kultur med 7 %, efter detta följer 

andra politikområden som arbetsmarknadspolitik och brottspolitik med 6 % och även 

utrikespolitik med 5 %. Det syns även att kommunpolitik, försvarspolitik och 

migration/invandringspolitik utgör 3 % och därefter är det motioner rörande bostadspolitik 

samt mångkulturalism/integrationspolitik som utgör enbart2 %. Den sist nämnda siffran 

måste anses vara avvikande eftersom enfrågepartier enligt teorin i studien har migration som 

en kärnfråga. Inte heller detta verkar stämma. Vidare framgår det att ingen motion rörande 

biståndspolitik lagts ut för detta år. 
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Diagram 3: Statistisk analys av Sverigedemokraternas motioner från 2012-2013 

 

I ovanstående diagram har jag slagit ihop alla politikområden som berör multikulturalism- och 

integrationspolitik samt migrations- och invandringspolitik. Dessa politiska områden utgörs 

av det som betraktas som ett enfrågepartiers viktigaste frågor, men i detta fall synes det att det 

inte är det som är det viktigaste för Sverigedemokraterna, i alla fall med utgångspunkt i 

partiets förslag i riksdagen. Vidare har jag slagit ihop andra områden som anses viktigt för 

enfrågepartier och även för Sverigedemokraterna i enlighet med studiens teoretiska ramverk. 

Dessa består av lag och ordning, brotts- och försvarspolitik, grundlag- och konstitution. 

Återigen visade studien att dessa politikområden inte prioriteras i partiets riksdags förslag. 

Ännu är social omsorg och välfärdspolitik det politiskområde som partiet lägger störts tonvikt 

på.  

6.3.1 Nationalism 

I enlighet med studiens teori som betonar vikten av ideologi i det politiska agerande i fråga 

om nationalism och främlingsfientlighet hos RHP som Sverigedemokraterna i detta fall, visar 

undersökningen ingen statistisk korrelation mellan ideologi och partimotion. Inte heller här 

passar Sverigedemokraterna in i teorin om enfrågeparti under detta motions år. Än en gång 

kan konstateras att partiets politik har spridit sig över andra till andra politikområden. 

6.4 SD motioner 2013/14och the single-issue party thesis 
Under motionstiden 2013/2014 har samtliga 474 motioner som förslagits av 

Sverigedemokraterna använts i studien, vilken ger en totalt på 100 %. Motioner som handlat 

om social omsorg och välfärdspolitiken är det dominerande politikområdet med samma värde 

som tidigare, alltså 17 %. Efter detta är det miljö- och jordbrukspolitik som är näst 
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dominerande med 14 %. Nästintill är det lag och ordning med 13 % vilket är ett 

politikområde som Sverigedemokraterna som RHP parti lägga stor vikt på samt även 

konstitution/ grundlag med 11 %.Andra politikområde som kom i följande ordning är finans- 

och skattepolitik med 9 %, brottspolitik med 7 % utbildningspolitik och kulturpolitik utgör 6 

%och utrikespolitik utgör 5 % samt arbetsmarknadspolitik utgör 4 % och även migration 

med 3 %. Motioner som handlar om mångkulturalism, kommunpolitik samt biståndspolitik 

utgör 2 % vardera medan försvars- och biståndspolitik med bara 1 %. Dessa politikområden 

med så låg procentsats visar att partiet inte prioritera dem, men ovan kan man även notera att 

migration- eller invandringspolitiken uppgår till bara 3 %. Detta kan tyda på att partiets politik 

har breddat sin politik, då partiet presenterar motioner som berör olika politikområden. 

Diagram 4: Statistisk analys av Sverigedemokraternas motioner från 2013-2014 

 

I ovanstående diagram har jag slagit ihop alla politiskområden som berör multikulturalism- 

och integrationspolitik samt migrations- och invandringspolitik. Dessa politiskområden utgörs 

av det som betraktas som ett enfrågepartiers viktigaste frågor, men i detta fall synes det att det 

inte är det som är viktigaste för Sverigedemokraterna, i alla fall med utgångspunkt i partiets 

politiska forslag i riksdagen. Vidare har jag slagit ihop andra områden som anses viktigt för 

RHP- partier och även för Sverigedemokraterna i enlighet med studiens teoretiska ramverk. 

Dessa består av lag och ordning, brotts- försvarspolitik, grundlag- och konstitution, återigen 

visade studien att dessa inte prioriteras av partiet i sin rikdags forslag. Däremot det 

politikområde som partiet lägger tonvikt på är social omsorg – och välfärdspolitik. 
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6.4.1 Nationalism 

Med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk där RHP- partier som t.ex. 

Sverigedemokraterna lägga stor vikt på nationalism men här kan det synas tydlig att även 

under denna motionstid kan inte Sverigedemokraterna definieras som enfrågeparti då partiets 

politiska riksdagsmotioner handlar inte bara om en fråga utan berör olika politikområden med 

social omsorg och välfärdspolitik som dominerar.  

6.5 Jämförande Analys 
Under samtliga års motionstid dvs. från 2010 till 2014 visade det sig att det är social omsorg 

och välfärdspolitik som dominerar med 17 % under alla år. Det är den högsta procentsatsen på 

något politikområde vilket tyder på att det i dessa politiska områden har det inte skett någon 

förändring över tid och att partiet har lagt stort fokus på detta område. Däremot om man 

jämför med lag- och ordningspolitiken uppvisar det tydlig attdetta politiskområde förändrats 

över tid, således har det ökat under åren eftersom att det var bara 7 % år 2010, vilken ökade 

under år 2011 till 9 % och även till 14 % år 2013 som sedan minskas med en procent i år 

(2014) till 13 %. 

Konstitution och grundlagspolitiken har också hänt förändring över tid då det visats en ökning 

från bara 5 % första åren och 10 % andra åren, därefter en ökning med en procent dem 

resterande åren. I jämförande mening mellan brottspolitiken och finans- och skattepolitik som 

fritt slagit ihop eftersom de båda berör ekonomiska frågor har analysen visat tydlig att det 

senaste hade minskat från 13 % år 2010 till 9 % år 2014 medan brottspolitiken hade ökats 

med 2 % från 2010 5 % till 7 % 2014.  

Mångkulturalism/integrationspolitik indikerade en minskning i procent, med andra ord mellan 

första två åren, 2010 till 2012 utgjorde det 3 % som sedan minskat till 2 % dem sista två åren 

alltså mellan 2012 till 2014. Migrations – och invandringspolitik har också minskat med åren 

från 9 % år 2010 till 3 % år 2013- 2014. Däremot har miljö- och jordbrukspolitiken ökats med 

åren med bara 7 % 2010 till 14 % i år.  

Utrikespolitiken har även minskat under åren från 9 % år 2010 till 5 % under samtliga 

resterande åren. Utbildningspolitiken under första åren (2010) var 9 % som sedan ökad med 

en procent andra åren (2011), detta minskade under 2012 med en procent dvs. 9 % som sedan 

minskade ytterligare med tre procent dvs. till 6 %. Försvarspolitik, arbetsmarknads- och 

kommunpolitiken har visat tydlig en minskning under samtliga år, där försvars och 

arbetsmarknadspolitik både har år 2010 6 % och kommunpolitiken visats 3 %. Medan 
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försvarspolitik har minskat kraftig år 2014 till bara 1 %, där kommun minskat med bara en 

procent dvs. till 2 % medan arbetsmarknaden minskad med bara 2 % med andra ord till 4 %. 

Politiskområden kultur, bistånd och bostadspolitiken har tydlig visat ökning i analysen således 

kulturpolitiken var 3 % år 2010 medan under samma år hade bostads och biståndspolitiken 

hade 0 % och 1 % respektive. Bostadspolitiken utgör som högst 2 % under år 2012 och 1 % i 

samtliga år i jämförande perspektiv uppvisar biståndspolitiken även 2 % som högst under år 

2012 och 2014 med 0 % och 1 % respektive under andra år. Kulturpolitiken hade ökad med 

en procent under år 2011 dvs. till 4 % men denna ökade ännu mer i nästföljande år 2012 med 

3 % dvs. till 7 % vilken minskas sedan åren därpå till 6 %. Av denna ovanstående analys dra 

jag slutsatsen att Sverigedemokraterna passar dåligt i teorin om att partiet är ett enfrågeparti.  
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7. SLUTSATSER 

I detta avsnitt skall jag sammanställa mina kvantitativa analysresultat, jämföra dem mot 

varandra och diskuterar dem vidare med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter och 

relatera den till mina forskningsfrågor. I förhållandet till denna studie så är det föreliggande 

syftet att undersöka om Sverigedemokraterna passar in i teorin om enfrågeparti samt huruvida 

partiet har breddat sin politik. Sedan skall jag också diskutera om studiens hypotes passar in i 

resultaten och koppla samman dessa med det från den tidigare forskningen som används i 

denna studie. 

Har sverigedemokraterna undergått breddning i sin politik? 

Kan sverigedemokraterna kategoriseras som ett enfrågeparti? 

Analysen har med hjälp av teorin kunde visat i stort drag att partiet inte är ett enfrågeparti och 

att partiet har breddat sin politik genom att lägga in motioner som handlar om andra 

politiskområde och inte bara på ett område, vilken jag anse har svarat på mina 

frågeställningar. Detta är även sammanfallande med resultaten från den tidigare forskning 

som används i denna studie, där författarna också undersökte om Sverigedemokraterna kan 

betraktas som ett enfrågeparti eller inte och även kommit fram till samma resultat som jag i 

denna studie. 

Sverigedemokraterna eftersträvar lag och ordning i det att partiets politiska förslag i riksdagen 

under samtliga år visat en ökning i brotts- samt lag och ordnings politiken, där partiet vill har 

högst straff till brottslingar. Varav dessa kopplas till invandrare i enlighet med studien teori 

som menar att enfrågepartiers och radikala högerpopulistiska partiers politik oftast relatera all 

brott till invandrare och påstår att dessa förstörs samhällsordningen. Med anledning till detta 

betonar enfrågepartier vikten av nationalism, där det viktigaste är att landets egen befolkning. 

Kulturpolitiken även ökas där det även betonas vikten av nationalism, i det mån att landets 

kultur skall bevaras, vilken medför att enfrågepartier är mot mångkulturalism.  

Sverigedemokraterna har inte lämnat in många politisk förslag i riksdagen som handlat om det 

som anses vara det viktigaste fråga för enfrågepartier dvs. migration/invandringspolitiken och 

mångkulturalism. Varav det visat i analysen en minskning i dessa politiska områden, av denna 

anledning kommer denna studie fram till dess resultat som nämns ovan. Att partiet inte kan 

betraktas som ett enfrågeparti. 
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Att Sverigedemokraterna inte passar in i teorin om enfrågeparti och breddats sin politik under 

sin första mandatperiod i riksdagen menar jag är samstämmig med studiens hypotes 

”Om det kommit fram till att Sverigedemokraterna har breddat sin politik under sin första 

mandatperiod i riksdagen och lagt fram motioner i olika politiskområden utan att fokusera 

bara på en enda politiskområden kan det sägs att det inte stämmer med Muddes teori om 

”enfrågeparti”. Således kan det då konstaterats att partiet har förflyttat sig mer mot höger 

skalan av den svenska politiken, alltså mer mot konservativa.  Ifall det framkommit att 

Sverigedemokraterna fokusera mer på ett politisktområde kan det sägs att det instämmer väl 

på Muddes teori”. 

I detta fall Sverigedemokraternas politik i sig handlar om mer än en enda fråga. Således kan 

det konstaterats att partiet har förflyttat sig mer mot höger skalan av den svenska politiken, 

alltså mer mot konservativa. Anledning till detta är att teorin om enfrågeparti ser familjen som 

det viktigaste enhet i den nationalistiska gemenskapen, vilket Sverigedemokraterna utgör i 

breddning av sin politik. 

Sammanfattningsvis synliggör även analysen att under samtliga motionsperiod alltså från 

2010 till 2014, har det inte förekommit i materialet att partiet fokuserat på sin kärnfråga och 

därmed menar jag att partiet inte kan betraktas som ett enfrågeparti. Analysen anses svara på 

både mina frågeställningar och hypotes.  

 

 

 

8. DISKUSSION 

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att Sverigedemokraternas riksdags förslag fokusera 

mer på hur social omsorg och välfärden skall förbättras. Därmed dominerar samtliga mandats 

år av det nämnda politisk område. I enlighet med denna studie kan partiet inte anses som ett 

enfrågeparti. 

Utifrån samtliga motionsperiod som jag utgått ifrån har det påvisat att Sverigedemokraterna 

har ett mål med tanke på motioner som partiets ledamöter författats. Målets anses vara som 

partiledaren Åkesson påstått, att tona ner deras främlingsfientlighet inslag som partiet 



37 
 

framhåller, vilket lösts genom att bredda sin politik i det mån att de fokusera på andra 

politiskområden istället på partiets kärnfråga, alltså invandringspolitiken. Enligt partiledaren 

Åkesson har partiet inte glömt bort sin kärnfråga i sin motion författning men har genomgått 

förändringar i fråga om exempelvis i sin ideologi, vilken kan kopplas till deras politiska 

breddning. 

Det är intressant utveckling för det radikal högerpopulistiska partiet i Sverige, 

Sverigedemokraterna som lyckads få mandat i riksdagen. Med tanke på att partiet funnit sig i 

en så kallad ”cordon sanitaire”, som nämns ovan kan vara orsaken till att partiet utökats sin 

politiska plattform. Sverigedemokraterna lägger tonvikten på halsa och sjukvården och 

välfärden som värderas. Det är även intressant för ett sådant parti som Sverigedemokraterna 

att kunna bredda sin politik i riksdagen, detta för att kunna få fler väljare att rösta på partiet 

som en strategi för partiet att behålla sitt mandat under kommande val. 

Utifrån mitt eget omdöme bedömer jag Sverigedemokraternas politiska breddning att skall 

gynnar partiet och kan även motivera flera att rösta på partiet, vilket anses väsentlig för partiet 

som vill behålla sin plats i riksdagen under kommande val och att uppnår framgång i sin 

politik. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

Efter en genomgång av en vetenskaplig valundersökning som gjordes av SCB allmänna valen 

”åttapartivalet 2010” där det undersöktes vad olika partiers väljare anses som viktigaste 

frågorna på partival. Denna slags undersökning brukar göras innan val här i Sverige av 

Statistisk Central Bureau (SCB) att samarbeta med statvetenskapligt institut i Göteborg. 

I denna forskning visade sig att Sverigedemokraterna betraktas som enfrågeparti med 

invandringsfråga som den viktigaste enligt parti väljarna, där det utgör 66 % av väljarnas 

tyckande i frågan om deras motiv att rösta för partiet. I denna grund skulle det vara intressant 

att kunna undersöka dessa vidare med utgångspunkt i den efterfrågesidan av teorin om 

enfrågeparti av Cas Mudde, eftersom jag bara undersökte utbudssidan. Detta skulle kunna 

utföras med annat material exempelvis partiledardebatterna i riksdagen samt med metoden 

kvantitativ innehållsanalys. Detta kan även utföras i en jämförande perspektiv tillsammans 

med exempel miljöpartiet som också betraktas som enfrågeparti. 
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