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Abstract  

Right-wing nationalist parties are growing throughout the world. The French Front National, 

Hungarian Jobbik, Austrian FPÖ, Danish Folkeparti (People Party), Swedish 

Sverigedemokraterna (Sweden Democrats), and other nationalist parties set their stake in the 

ground and claim a new political agenda that is either populist or extreme and Fascist. A 

fledgling of Sweden Democrats is Alternativ för Sverige (Alternative for Sweden – AfS). The 

party aspires to enter the Swedish Parliament, and it disseminates opinions that seem to go in 

line with Fascist ideology. To get a better understanding of this newborn and growing 

political party, this study compared AfS’ ideology, as expressed through their policies, with 

the fascism ideology by carrying out a content analysis. The results showed that AfS’ policy 

is rather similar to Fascism, in terms of being ultra-nationalistic, elitistic, spiritualistic, 

corporativistic, and authoritarian. AfS diverged from the Fascism ideology on a few minor 

points only, primarily by accepting private ownership and state-independent enterprises. 

However, AfS may be hiding an agenda that is entirely Fascist.  
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1. Inledning 
I Sverige och över hela världen pågår en högernationalistisk våg, där liberala och 

socialdemokratiska partier stöter på allt fler motgångar medan högerpartier ges ökat stöd.1 I 

USA har högerns Donald Trump blivit vald till president med en valrörelse som innehållit 

polariserande, nationalistisk och hatisk retorik.2 I Brasilien blev nyligen Bolsanaro utsedd till 

president, på Filippinerna styr Duterte och i Europa finns partier såsom Vlaams Belang, Front 

National, Dansk Folkeparti, Jobbik, FPÖ och Sannfinländarna. I Sverige finns partiet 

Sverigedemokraterna som växt från att vara marginaliserat till att bli Sveriges tredje största 

parti.3 Gemensamt för dessa politiska rörelser är att de är högerpartier och att de rönt 

framgångar i folkligt stöd.4  

Flertalet av dessa partier har från början varit små och brutit sig loss från ett väletablerat parti 

på riksnivå för att sedan börja bedriva en mer extrem högerpolitik. Ett exempel är FPÖ som 

1993 bröt sig ur Liberala Nationalen och cirka 10 år senare anklagades av Israel och EU för 

att bedriva en högerextrem politik som stimulerar främlingsfientlighet och rasism.5 Ett annat 

exempel är Dansk Folkeparti som bildades 1995 genom att bryta sig loss från 

Fremskridtspartiet.6 Med den rättframme Pia Kjærsgaard som frontfigur växte partiet till att 

idag vara Danmarks näst största parti på riksnivå.7 Det anmärkningsvärda är att Dansk 

Folkeparti successivt uttryckt nationalistiska tankegångar och även börjat betraktas som 

högerextremt.8 Det ger intrycket av att partiet haft en dold fascistisk agenda.  

Cas Mudde, som länge forskat om europeiska nationalistpartiers valframgångar, menar att en 

distinktion kan göras mellan populistiska högerradikala partier och högerextrema partier, där 

de senare i högre utsträckning har rötter i den fascistiska idétraditionen.9 Tidigare studier som 

                                                           
1 Rydgren, J. (2018). The radical right: an introduction. The Oxford handbook of the radical right. Oxford: 
University Press. 
2 Hall Jamieson, K & Taussig, D. (2017). Disruption, Demonization, Deliverance, and Norm Destruction: The 
Rhetorical Signature of Donald J. Trump. Political Science Quarterly, 132(4), 619-650. 
3 Loxbo, K. (2015). Sverigedemokraterna: framgångsrikt enfrågefokus. Statsvetenskaplig  
tidskrift, 117(2), 169-187. 
4 Menton, M. & Milanez, F. (2018). Now the real fight begins. New Scientist, 240(3203), 24-25; Rydgren, J. 
(2018). The radical right: an introduction. The Oxford handbook of the radical right. Oxford: University Press. 
5 Pelinka, A. (2005). Right-Wing Populism Plus "X": The Austrian Freedom Party (FPÖ). Brussels: P.I.E. 
6 Andersen, J. (2000). Dansk Folkeparti, Demokratiet og de fremmede. Institut før Ekonomi, Politik og 
Forvaltning. Aalborg Universitet; Skjæveland, A. (2005). Dimensionaliteten i Folketinget: Er der en ny politisk 
dimension? Politica, 37(4), 411-422. 
7 DIPD (2016). The Danish People’s Party (Dansk Folkeparti). Hämtad 2018-01-03: 
web.archive.org/web/20160314051510/http://dipd.dk/about/danish-political-parties/danish-peoples-party. 
8 Lidegaard, B. (2015). Denmark’s Far-Right Kingmakers. Hämtad 2018-01-03: 
nytimes.com/2015/06/22/opinion/denmarks-far-right-kingmakers.html?_r=0. 
9 Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: University Press. 
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undersökt Sverigedemokraternas ideologi har funnit att partiet utvecklats mot att bli mindre 

radikalt och att det i dagsläget inte kan klassificeras som ett högerextremt parti som fullt ut är 

fascistiskt – detta trots att partiet delar vissa drag med fascismen, såsom nationalism och 

kollektivism.10 Förutom Sverigedemokraterna har det under mandatperioden 2014-2018 seglat 

upp andra partier till höger, däribland Medborgerlig Samling och AfS – Alternativ för 

Sverige.11 I detta sammanhang är AfS särskilt intressant då partiet i stor utsträckning består av 

Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund som uteslöts ur Sverigedemokraterna år 2015 

på grund av att de ansågs vara ideologiskt avvikande.12 Enligt AfS har partiet ingen ideologi 

utan bygger sin sakpolitik på ”sunt förnuft”. Det verkar dock osannolikt att den inställningen 

håller för en närmare granskning och analys. Man kan nämligen anta att AfS sunda förnuft 

kan skilja sig från rådande normer om vad sunt förnuft är hos majoriteten i Sverige, detta med 

tanke på tidskriften Expos artikelserie om AfS som visar att partiet har kopplingar både till 

vit-maktmiljön och till uttalat fascistiska Nordisk Alternativhöger.13  

 

1.1 Forskningsproblem 
Med andra ord verkar det som att unga högerextrema partier och inte minst AfS nu försöker 

erövra den svenska politiska arenan i kölvattnet av Sverigedemokraternas framgångar. I detta 

scenario påminner AfS om Dansk Folkeparti som föddes ur ett splittrat Framskridtsparti, 

medan AfS föddes ur politiska avhopp från Sverigedemokraterna. Uppsatsens inledning 

visade även att AfS precis som Dansk Folkeparti, Front National, FPÖ och andra Europeiska 

partier med högerextrema eller fascistiska ambitioner har en invandrarfientlig, nationalistisk 

och kontroversiell framtoning. Flertalet av dessa väletablerade högerextrema partier 

uppfattades inledningsvis som små och ofarliga, men med tiden växte de i storlek och började 

tillämpa en uttalat fascistisk politik som skapade politiska konflikter. Dessa konflikter 

försvårade EU-samarbetet och bidrog till ökad främlingsfientlighet.14 AfS med sina 0,3 

                                                           
10 Bruksås, Z. (2018). En idealtypsanalys av Sverigedemokraterna. Statsvetenskapliga institutionen, 
Mittuniversitetet; Eliasson, M. (2018). Sverigedemokraterna - ett nvradikaliserat högerpopulistiskt parti? 
Statsvetenskapliga institutionen, Mittuniversitetet.  
11 Magnå, J. (2018). Fiasko för uppstickarna i valet. gp.se/nyheter/sverige/fiasko-f%C3%B6r-uppstickarna-i-
valet-1.8193491; Oscarsson, H., Andersson, D., Falk, E. & Forsberg, J. (2018). Förhandlingsvalet 2018:  Analyser 
av valresultatet i 2018 års riksdagsval. Rapport 2018:8. Valforskningsprogrammet: Göteborg. 
12 Dalsbro, A. (2018). Ytterligare en riksdagsledamot för SD går till Alternativ för Sverige. Hämtad 2018-11-09: 
expo.se/2018/03/ytterligare-en-riksdags%C2%ADledamot-f%C3%B6r-sd-g%C3%A5r-till-alternativ-f%C3%B6r-
sverige. 
13 Leman, J. & Vergara, D. (2018). Så allierar sig Alternativ för Sverige med vit makt-rörelsen. Hämtad 2018-11-
11: expo.se/2018/09/s%C3%A5-allierar-sig-alternativ-f%C3%B6r-sverige-med-vit-makt-r%C3%B6relsen. 
14 Pelinka, A. (2005). Right-Wing Populism Plus "X": The Austrian Freedom Party (FPÖ). Brussels: P.I.E. 
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procent av rösterna i senaste riksdagsvalet 15 kan också betraktas som litet, samtidigt som det 

har uppenbara ambitioner att etableras i riksdagen genom att presentera sig som ett rättframt 

och folkligt parti som bygger på ”sunt förnuft”. Vid en närmare granskning tycks partiet dock 

ha tydliga drag av fascism. För att undvika missvisande opinionsbildning där väljare röstar på 

AfS i tron att partiet genom sunt förnuft tar tag i invandringsfrågan, men i själva verket kan 

tänkas drivas av fascistiska ambitioner, så blir det nödvändigt att skapa en ökad klarhet kring 

AfS egentliga politiska agenda. Det kan göras genom att klargöra vad fascismen är och om 

AfS kan betecknas som fascistiskt genom att klassificera dess ideologi. En sådan 

klassificering har hittills inte genomförts och bör därför kunna bidra till såväl forskning som 

svensk politik. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om AfS är ett fascistiskt parti utifrån deras 

sakpolitiska program inför riksdagsvalet 2018. Detta görs genom att jämföra AfS 

underliggande ideologi med en idealtyp av fascism för att på så sätt kunna jämföra likheter 

och skillnader. Syftet att undersöka om AfS är ett fascistiskt parti uppnås genom att besvara 

följande frågeställning: 

- Vilka likheter finns mellan AfS sakpolitik och ideologi med fascistisk ideologi? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att analysera material som enbart finns på AfS hemsida och 

valbroschyrer eller som finns dokumenterade från offentliga framträdanden i oförvanskad 

form. Anledningen är att uppsatsen ska kunna baseras på AfS direkta påståendes istället för på 

tredje parts information som kan tänkas vara förvanskad. Uppsatsen avgränsar sig även till att 

undersöka AfS sakpolitik och ideologi men utesluter att närmare gå in på de relationer som 

partiet har inom partiet, vilka personliga drivkrafter som partiets ledare har och sättet AfS 

relaterar till andra partier. Anledningen är att fokus enbart på partiets sakpolitik och ideologi 

möjliggör en mer avgränsad och tydlig analys.  

 

                                                           
15 Valmyndigheten. (2018). Val till riksdagen. Hämtad: 2018-11-11: 
data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html. 
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1.4 Disposition 
I kapitel ett ges en bakgrundsbeskrivning av AfS i relation till andra partier och till det 

politiska klimatet i världen. Beskrivningen gör det klart för läsaren varför det är nödvändigt 

att undersöka AfS och på vilket sätt partiet positionerar sig i relation till omvärlden. I kapitel 

två presenteras forskning om fascismens ideologi. Genom att diskutera fascismens skilda 

ideologiska utgångspunkter fastställs en idealtyp av fascismen. Denna idealtyp indelas i fem 

teman. I kapitel tre redogörs för vilken metod som används för att undersöka AfS sakpolitik 

och ideologi. I kapitlet förklaras även varför metoden valdes och på vilka sätt metoden kan 

belysa AfS sakpolitik/ideologi i jämförelse med fascismens ideologi. Kapitel fyra omfattar en 

beskrivning av hur AfS växte fram och hur partiet positionerar sig i förhållande till andra 

partier i Sverige. I kapitel fem presenteras AfS politiska program och uttalanden av ledande 

företrädare för partiet. Presentationen struktureras efter de fem teman som utarbetats i 

föregående kapitel fyra. En sådan struktur möjliggör en tydlig jämförelse mellan AfS och 

fascismens idealtyp från flera perspektiv. I uppsatsens sjätte analyskapitel genomförs 

jämförelsen mellan AfS och fascismens idealtyp, tema för tema. Analysen sammanfattas i en 

tabell som jämför AfS med fascismen. Avslutningsvis konstateras på vilka sätt AfS är 

fascistiska samt diskuteras hur partiet är del i en större politisk våg som sprider sig över 

Sverige och Europa.  
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2. Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet diskuteras forskning om fascism som ideologi för att komma fram till en 

idealtyp av fascism som sedan ska jämföras med AfS politiska program och uttalanden av 

ledande företrädare för partiet. 

En viktig poäng när det kommer till studier av fascistiska partier eller rörelser är att dess 

företrädare inte nödvändigtvis behöver klassificera sig själva som sådana. Detta kan till och 

med vara en medveten politisk strategi för att undvika att ”solkas ned” av fascistiska eller 

nazistiska rörelser i historien. Tamir Bar-On har forskat om det som brukar kallas för den 

Franska nya högern eller ”Nouvelle Droite”.16 Denna nya höger brukar ofta benämna sig 

själva som ”identitärer” och vill ogärna kopplas ihop med den historiska fascismen men, som 

Bar-On har visat, så finns betydande likheter mellan den nya högern och den historiska 

fascismen, bland annat drömmen om ett europeiskt imperium, ett förakt för svaghet och en 

världsbild som grundar sig på en mystisk föreställning om folket och nationen.17 Bar-On 

menar att det är viktigt att identifiera den nya högerns fascism eftersom det ligger i den nya 

högerns strategi att döpa om och ompaketera den historiska fascismens idéer i ett nytt format 

som inte uppfattas som lika ”belastat”. Den nya högern talar till exempel om ”etnopluralism” 

istället för ”rasism”, om olika kulturer istället för olika raser och de kallar sig själva för 

identitärer istället för fascister eller nationalsocialister. Bar-On menar dock att dessa 

namnbyten endast bör ses som ytliga förändringar och att den nya högerns kärna fortfarande 

är fascistisk genom att den vid djupare granskning fortfarande visar sig vila på ursprungliga 

ideal. Bar-Ons analys av den nya högern är särskilt relevant när det kommer till 

undersökningar av nya högerpartier i Europa. Medan AfS kallar sig själva för ett 

”ideologilöst” parti så har partiföreträdare under tiden i SDU kallat sig för ”identitärer”.18 

Nedan diskuteras den ideologiska fascismen utifrån olika forskares syn på ideologin. Utifrån 

diskussionen tas en idealtyp av fascism fram som kommer ligga till grund för uppsatsens 

analys. 

 

                                                           
16 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345.  
17 ibid.  
18 Af Kleen, B. (2015). Den nya högern – ett eko från 1930-talet. Hämtad 2018-11-11: fokus.dn.se/sdu. 
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2.1 Den ideologiska fascismen 
Enligt Heywood19 finns det inte en fascism, detta då ideologin inte grundar sig på rationella 

grundsatser eller värderingar. Fascismen har också tagit sig olika uttryck i praktiken, där de 

flesta ser Italien under Mussolini (1922-1943) och Tyskland under Hitler (1933-1945) som de 

tydligaste uttrycken för den fascistiska ideologin. Heywood betonar dock att det fanns 

betydande skillnader mellan fascistiska Italien och Hitlertyskland, där Italien framförallt 

krävde individens obönhörliga lojalitet mot staten medan Hitlertysklands ideologi i första 

hand byggde på rasism och anti-semitism.20 Redan 1944 påpekade också George Orwell att 

det fanns betydande skillnader mellan olika fascistiska regimer, t.ex. i synen på anti-semitism 

och benägenheten att starta krig, men Orwell menade ändå att begreppet ”fascism” var 

meningsfullt när det användes för att beskriva 1930-talets regimer i Tyskland, Italien och 

Japan.21 Även samtida skildrare av fascism, såsom Heywood22 och andra forskare med fokus 

på fascism,23 menar att det finns vissa huvuddrag i fascistiska ideologier som kan användas 

för att ta fram en idealtyp. I sin inflytelserika bok ”Fascism” menar Roger Griffin att fascism i 

sin bredaste form bygger på en revolutionär nationalism som syftar till att omstörta den 

liberala eller socialistiska staten och genomföra omfattande politiska, sociala och 

värderingsmässiga förändringar.24 Enligt Griffin är fascism en motreaktion mot liberalismen 

och på det man ser som samtidens ”dekadens” eller ”förfall”, en motreaktion som syftar till en 

social och moralisk återfödelse för folket eller nationen under nya eliter. I likhet med Orwell25 

ser inte Griffin26 imperialism som del av fascismens kärna. Utifrån Griffins breda definition 

kan därför fascistiska rörelser vara både imperialistiska eller mer introverta. Andra forskare, 

såsom Gentile27 och Paxton28, ser totalitarism (och därmed anti-demokrati) som en central del 

av fascism. Gentile menar att fascism bör ses som en politisk religion där ledargestalten intar 

en gudomlig ställning. Fascism förkastar vad de ser som en ”själlös materialism” hos 

                                                           
19 Heywood, A. (2012). Political ideologies: an introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
20 Heywood, A. (2012). Political ideologies: an introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
21 Orwell, G. (1944). What is Fascism? London: Tribune.  
22 Heywood, A. (2012). Political ideologies: an introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
23 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345; Griffin, R. (2018). Fascism: An Introduction to Comparative 
Fascist Studies. Cambridge: Polity; Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions 
and critical reflections on criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 
326–375; Mann, M. (2004). Fascists. Cambridge: University Press; Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. 
London: Allen Lan.  
24 Griffin, R. (2018). Fascism: An Introduction to Comparative Fascist Studies. Cambridge: Polity. 
25 Orwell, G. (1944). What is Fascism? London: Tribune.   
26 Griffin, R. (2018). Fascism: An Introduction to Comparative Fascist Studies. Cambridge: Polity.  
27 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
28 Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan. 
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liberalism och kommunism till förmån för en spiritualism som upphöjer folket/nationen och 

dess ledare till en mystisk och spirituell helhet, en samhällskropp.29 Medan det går att tvista 

om fascistiska rörelser av nödvändighet är anti-demokratiska30 så verkar det rimligt att en 

idealtyp av den ideologiska fascismen är emot demokrati, detta då samtliga forskare är 

överens om att fascism bland annat bygger på auktoritetstro och spiritualism. Diskussionen 

ovan kan sammanfattas i fem motsatspar som kan användas för att definiera en idealtyp av 

fascism, nämligen (i) för ultra-nationalism – mot individualism, (ii) för elitism – mot 

egalitarianism, (iii) för spiritualism – mot rationalism, (iv) för korporativism – mot kapitalism, 

(v) för auktoriärism – mot demokrati. Dessa teman diskuteras mer ingående nedan. 

 

2.1.1 Ultra-nationalism 

Fascismen utgår från en kollektivistisk föreställning om nationen och/eller folket som en 

förlängning av individen.31 Enligt detta synsätt är individen endast en liten del av en mystisk 

och organisk helhet. En viktig aspekt av detta synsätt är att även förfäder och ofödda barn 

ingår i föreställningen om folket vilket innebär att den organiska helheten har en utsträckning 

både i rummet (territoriet) och i tiden (förfäder och ofödda barn).32  

Fascismen vänder sig emot liberal individualism vilken man anser leda till moraliskt och 

kulturellt förfall. I nationalismen ser de en revolutionär potential som kan användas för att 

motverka det de anser vara det moderna samhällets ”dekadens”. Griffin33 menar att myten om 

samtidens dekadens och den nationalistiska revolution som man tänker sig ska motverka 

denna dekadens är grunden i fascismens myt om nationens eller folkets ”återfödelse”.  För att 

åstadkomma denna revolution använder sig fascismen av historiska symboler, händelser och 

myter. Syftet med dessa är att skapa en känsla av stolthet för den egna historien och det egna 

folket.34 

I motsats till liberalism, som ser andra länder som potentiella handelspartners, så utgår 

fascism från att andra länder är rivaler och potentiella fiender.35 Detta synsätt innebär att det 

                                                           
29 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
30 Blinkhorn, M. (2000). Fascism and the Right in Europe 1919-1945. London: Routledge.   
31 Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan. 
32 Mann, M. (2004). Fascists. Cambridge: University Press. 
33 Griffin, R., 2016. Fascism's Modernist Revolution: A New Paradigm for the Study of Right-wing Dictatorships. 
Fascism, 5(2), 105-129. 
34 Griffin, R. (2016). Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post- fascist’ era. London: Routledge. 
35 Blinkhorn, M. (2000). Fascism and the Right in Europe 1919-1945. London: Routledge.  
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är viktigt med en stark krigsmakt som kan försvara folket och territoriet mot angripare, 

föregripa fienden genom att invadera först eller utöka det egna folkets territorium genom 

invasion och övertagande av angränsande länders territorium.36 Historiska fascistiska regimer 

har ofta varit krigiska och imperialistiska, särskild då fascismens idé om nationen är 

sammanbunden med en idé om territoriet som folkets ”livsrum” (lebensraum).37 Denna 

koppling gjordes bland annat i Hitlertyskland och i Mussolinis Italien.38 

 

2.1.2 Elitism 

Ett grundläggande drag i den fascistiska ideologin är dess elitism och motvilja mot både 

liberalismens och kommunismens tro på jämlikhet.39 Istället för en strävan mot jämlikhet i 

form av lika möjligheter (liberalism) eller lika utfall (kommunism) strävar fascismen mot vad 

de ser som en ”naturlig” ordning där varje människa har en given plats i samhällshierarkin. 

Högst upp i denna hierarki befinner sig den auktoritära ledaren som många gånger intar rollen 

av en gudagestalt eller frälsare. Under ledaren återfinns andra grupperingar på olika nivåer, 

till exempel soldaten, aristokraten och arbetaren. Fascismen uppvisar därmed likheter med 

äldre tiders kastsystem där ojämlikheten mellan människor ses som en naturlig del av 

samhället. Griffin menar att fascismens anti-egalitarism i grunden är anti-modern och utgör 

den totala motpolen mot den Franska Revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och 

broderskap. 40  Bar-On som studerat den europeiska nya högern (eller nyfascism), påpekar att 

den nya högern ägnat mycket energi åt att försöka belägga att det finns biologiska skillnader 

mellan människor och att det därför är ”naturligt” att samhället är hierarkiskt inordnat.41 

Skillnaderna kan handla om intelligens eller andra kvalitéer såsom handlingskraft. De 

biologiska skillnaderna gäller inte bara mellan individer utan också mellan män och kvinnor 

och mellan olika folkgrupper. Här anses vissa folkgrupper bestå av individer med en viss 

uppsättning egenskaper, exempelvis medfödd överlägsen styrka eller intelligens, i jämförelse 

med individer i andra folkgrupper, vilket gör dem mer värda andra människor. Även om den 

nya högern använder sig av modern biologisk forskning som förkastar synen på kvinnan som 

                                                           
36 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
37 ibid. 
38 Blinkhorn, M. (2000). Fascism and the Right in Europe 1919-1945. London: Routledge.   
39 Griffin, R. (2016). Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era. London: Routledge; 
Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan.  
40 Griffin, R. (2016). Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era. London: Routledge. 
41 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
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medfött intellektuellt underlägsen mannen och avvisar synen på att vissa folkgrupper har lägre 

medfödd intelligens än andra, så finns likheter med 1930-talets fascism och dess koppling till 

rasbiologin.42 

 

2.1.3 Spiritualism 

Enligt Emilio Gentile är fascism en politisk religion som vänder sig emot upplysningens tro 

på att rationalitet kan förklara tillvarons existentiella grunder. 43 De religiösa dragen tog sig 

uttryck i upphöjandet av ledargestalten till frälsare eller gud men de tog sig även uttryck i en 

anti-rationalism som syftade till att skapa en ”ny människa”. Istället för strävan efter sanning 

och rationalitet betonar fascismen vilja och handlingskraft. Det handlar dock inte om den 

enskilde individens vilja eller handlingskraft utan om statens och samhällskroppens. De 

religiösa inslagen i fascismen syftar till transcendens, till att förmå individen att överskrida sig 

själv och uppgå som en del i kollektivet. Fascismen menar att detta kan frambringas hos 

folkmassan genom myter och andra typer av icke-rationella metoder. På så vis kan tal av den 

”store ledaren” närmast liknas vid när en präst talar sin församling.44 Fascismens syn på 

sanning innebär att sanning underordnas det fascistiska projektet att skapa en ny och fascistisk 

människa. Gentile menar att fascismens religiösa inslag och dess syn på sanning som något 

enbart instrumentellt innebär att fascism är en totalitär ideologi som inte tolererar opposition 

eller kritik mot regimen.45 Självständiga universitet eller fria företag är otänkbart under en 

fascistisk regim. 

 

2.1.4 Korporativism 

Den fascistiska ideologin motsätter sig den fria marknaden och vill begränsa kapitalets makt. 

På så vis finns likheter mellan fascism och socialism. Skillnaden mot socialismen är delvis 

ideologisk, där fascismens mål är att främja den fascistiska statens intresse medan socialismen 

strävar efter det klasslösa samhället.46 Den typ av socialism som förespråkas av fascism 

brukar ofta kallas för korporativism och går ut på att varje intressegrupp eller korporation 
                                                           
42 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
43 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
44 Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan. 
45 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
46 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345.  
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(t.ex. bönder eller industriarbetare) har företrädare som talar för den egna gruppens intresse.47 

Målet är dock inte arbetarnas välmående utan att korporationen, som utgörande en del av 

samhällskroppen, ska fungera så bra som möjligt för att främja staten (som betraktas som hela 

samhällskroppen).48  

En annan ideologisk skillnad är att fascismen är emot den materialism och strävan efter 

personligt välstånd som ligger till grund för den liberala ideologin.49 Individens välstånd och 

välmående ska underordna sig statens eller hela samhällskroppens välmående. Individen finns 

egentligen inte, annat än som kugge i en korporation vilken utgör en del av samhällskroppen. 

 

2.1.5 Auktoriärism 

Fascismens syn på samhället som en organism där korporationer utgör delar av 

samhällskroppen, där individer endast existerar som del av en korporation, där massan ska 

manipuleras och förledas av myter och religiösa budskap och där ledaren intar rollen av en 

gudagestalt, innebär att den ideologiska fascismen är emot demokrati.50 I ett system där den 

enskilde individen inte erkänns eller där opposition ses som cancersvulster på 

samhällskroppen finns inget utrymme för att individer ska få rösta om det politiska systemet. 

Fascistiska partier strävar därför efter att avskaffa demokratin. På samma sätt ser man 

kriminalitet som en slags opposition som ska skäras bort från samhällskroppen.51 

 

2.2 Presentation av en idealtyp av fascism 
De grundläggande dragen i den fascistiska ideologi som presenterades ovan ska i detta avsnitt 

sammanfattas till en idealtyp. Idealtypen bygger på de teman som togs fram ovan, dvs. ultra-

nationalism, elitism, spiritualism, korporativism och auktoriärism. Idealtypen innehåller det 

som de citerade forskarna ovan anser vara grundläggande drag inom fascismen (se 

nedanstående tabell). 

  

                                                           
47 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
48 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
49 Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan.  
50 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
51 Blinkhorn, M. (2000). Fascism and the Right in Europe 1919-1945. London: Routledge.  



15 
 

Tabell 1: Idealtyp av fascism 

Tema Idealtyp av fascism 

Ultra-nationalism - Folket framför individen (även döda och ännu 

icke födda ingår). 

- Nationen består av folket och territoriet. 

- Nationalistisk revolution som ska resultera i 

återfödelse. 

- Användandet av myter för att skapa bilden av 

en kollektiv nation. 

Elitism - Målet är ett ojämlikt och hierarkiskt inordnat 

samhälle. 

- En beundran av ”den store ledaren” vilken ses 

som nationens frälsare. 

- Förakt för svaghet. 

Spiritualism - Myter som ett medel för att styra folkmassan. 

- Vilja och handling framför sanning och 

rationalitet. 

Korporativism - Motvilja mot finanskapital och bankväsende.  

- Privategendom tillåts endast så länge de inte 

används mot statens intresse. 

- Företag ingår i korporationer som gemensamt 

för sin talan inför staten. 

Auktoritärism  - Av princip emot demokrati och all form av 

opposition. 

- Kriminalitet ska slås ned hårt då det står i 

opposition till staten. 

 

Fascismens ultra-nationalism innebär att individen i första hand bara är en del av folket eller 

nationen. Vidare används nationalism som ett medel för att åstadkomma revolution och 

motverka det man anser vara samtidens dekadens för att på så sätt åstadkomma en politisk, 

kulturell och moralisk pånyttfödelse.52 Däremot råder inte enighet kring om fascism måste 

vara imperialistisk, varför imperialism inte tas med i idealtypen.53 

Fascismens elitism innebär att målet är ett ojämlikt och hierarkiskt samhälle där individer har 

sin tilldelade plats i samhällskroppen som del av en korporation. Fascismen förkastar således 

                                                           
52 Griffin, R. (2016). Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era. London: Routledge 
53 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
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liberalismens tro på meritokrati och lika möjligheter såväl som socialismens tro på det jämlika 

samhället. I toppen av hierarkin, eller i samhällskroppens huvud, finns den store ledaren och 

den fascistiska partiapparaten. Fascismen föraktar också svaghet hos både individen och 

samhället i stort, inte minst vad gäller oförmågan att utstå fysiska och psykiska 

påfrestningar.54 

Fascismens spiritualism används som ett medel för att förleda folkmassan där individen ska 

överskrida sig själv och se sig som del av en större helhet. För detta ändamål använder 

fascismen myter och budskap av religiös karaktär. Dock tillåts inte kristendomen eller kyrkan 

som en självständig makt utan i den mån existerande religioner används så är det i statens 

tjänst.55 

Fascismens korporativism innebär att kapitalet och privata företag ska underställas den 

fascistiska staten. Privata företag och privategendom tillåts men fascismen intar en skeptisk 

inställning eftersom privata förmögenheter kan användas för att motverka statens intressen. 

Privata företag är vidare del av en korporation som tillsammans utgör en del av 

samhällskroppen. 56 

Fascismens auktoriärism innebär att fascismen är emot demokrati och all form av opposition 

(politisk såväl som kulturell eller religiös).57 

Avslutningsvis kan konstateras att det saknas forskning om AfS eventuella kopplingar till 

fascismen. Det gäller i synnerhet forskning som undersöker dessa kopplingar på ett 

strukturerat och metodiskt sätt utifrån fascistiska idealtyper. För att bidra till att fylla denna 

kunskapslucka genomförs en sådan metodiskt upplagd studie i denna uppsats. Metoden för 

detta beskrivs nedan. 

                                                           
54 Mann, M. (2004). Fascists. Cambridge: University Press. 
55 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
56 Griffin, R. (2016). Interregnum or endgame? The radical right in the ‘post-fascist’ era. London: Routledge. 
57 Paxton, R. O. (2004). The anatomy of fascism. London: Allen Lan; Mann, M. (2004). Fascists. Cambridge: 
University Press. 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras den metod som valdes för att undersöka de eventuella likheterna 

mellan AfS och den fascistiska ideologins idealtyp. Dessutom presenteras det material som 

används som underlag för uppsatsens empiri och analys. Avslutningsvis diskuteras för- och 

nackdelarna med den valda metoden. 

 

3.1 Material 
Uppsatsens empiriska material bygger i första hand på AfS politiska program inför 

riksdagsvalet 2018. Detta inkluderar en cachelagrad version av partiets hemsida från 7 

september 2018, 58 partiets valbroschyr ”Dags att åka hem… ” 59 som delades ut i brevlådor 

inför valet och en annan broschyr vid namn ”Information till dig som ska återvandra” 60 som 

finns att ladda ner på partiets hemsida. Anledningen till att en cachelagrad version av 

hemsidan används är för att det ska vara möjligt att gå tillbaka till det empiriska materialet 

även om partiet ändrar hemsidan eller innehållet i deras politiska program.  

Det valda materialet utgör en relevant förstahandskälla eftersom det kommer från partiet 

självt och är partiets enda skriftliga politiska programförklaring. Som nämnts ovan ingick det 

dock i partiets politiska strategi att fokusera på sakfrågor utan att alltid specificera vilka 

ideologiska ställningstaganden som ligger bakom sakpolitiken. Formuleringar i det politiska 

programmet kring olika sakfrågor kan dock användas för att avslöja den bakomliggande 

ideologin. Förutom det politiska programmet genomförde partiledningen en torgmötesturné i 

augusti 2018 och framträdande i Almedalen juli 2018 från vilken filmer finns uppladdade på 

YouTube. Som komplement till det politiska programmet har talen från dessa tre torgmöten 

och framträdanden använts som komplement. De valda torgmötena finns uppladdade på 

partiets YouTube-kanal och det första hölls i Stockholm den 11 augusti 2018 61 medan det 

                                                           
58 Alternativforsverige.se. (2018a). Alternativ för Sverige. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se. 
59 AfS (2018a). Sunt förnuft till riksdagen! Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/files/kampanj-
broschyr.pdf 
60 AfS (2018b). Information till dig som ska återvandra. Hämtad 2018-11-01: 
alternativforsverige.se/files/information-till-dig-som-ska-atervandra.pdf. 
61 Alternativ för Sverige. (2018a). Återvandringsturnén startar ingång - #1 Stockholm. Hämtad 2018-11-01: 
youtu.be/pu-naEcoaRA. 
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andra ägde rum i Uddevalla den 30 augusti 2018.62 Det valda framträdandet i Almedalen 

genomfördes första veckan i juli 2018.63 

 

3.2 Dataanalys 
För att analysera det empiriska materialet, det vill säga AfS politiska program, används en 

idéanalys. En idéanalys lämpar sig väl för att analysera politiska budskap. Enligt Beckman64 

samt Bergström och Boréus65 kan en idéanalys ha fokus på beskrivning, innehåll eller 

funktion. Denna studie har i första hand ett fokus på innehåll då studieobjektet är partiet AfS 

ideologi vilken ska klassificeras som fascistisk eller icke-fascistisk (eller någonstans 

däremellan). Såväl Beckman som Bergström och Boréus skiljer även mellan idécentrerade 

och aktörscentrerade idéanalyser. Den analys som används i det här fallet är en 

aktörscentrerad idéanalys då fokus ligger på att granska partiet AfS och dess politiska 

program.  

För att undersöka ifall AfS är ett fascistiskt parti behövs ett verktyg som kan användas för att 

bestämma ifall partiet bygger på en fascistisk ideologi. Det analysverktyg som valdes är en så 

kallad ”idealtyp”, det innebär att AfS politik jämfördes med en idealtyp av den fascistiska 

ideologin.66 Ju mer likheter partiets politiska program överensstämmer med idealtypen desto 

mer fascistiskt är partiet. Genom att bryta ner idealtypen i ett antal teman och utifrån dessa 

teman jämföra AfS politik med fascismens ideologi klargörs om och hur AfS eventuellt är 

fascistiskt. Utifrån en sådan jämförelse avgörs om det förekommer påtagliga likheter, mindre 

påtagliga likheter eller olikheter mellan AfS och fascismen. I och med att detta är en 

undersökning baserad på kvalitativ metod är det svårt att ge en exakt definition för vad som 

menas med påtagliga likheter och mindre påtagliga likheter i två politiska ideologier. En 

riktlinje är dock att om en klar majoritet av ställningstagandena är snarlika i både AfS politik 

och fascismens ideologi så bedöms det som påtagliga likheter. Om flertalet, men långt ifrån 

en klar majoritet, av ställningstagandena är snarlika betraktas det som att mindre påtagliga 

likheter förekommer mellan AfS och fascismen. Om olikheterna mellan AfS och fascismen är 

                                                           
62 Alternativ för Sverige. (2018b). Återvandringsturnén har kommit till UDDEVALLA! Hämtad 2018-11-01: 
youtu.be/wF5F0lP3OTo. 
63 Alternativ för Sverige. (2018c). AfS med bästa tal och program i Almedalen. Hämtad 2018-11-03: 
youtube.com/watch?v=9tRaxq1y-2I. 
64 Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 
Santérus förlag. 
65 Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
Lund: Studentlitteratur. 
66 Jfr Giddens, A. & Sutton, P. (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.  
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uppenbara, där det existerar inga eller ytterst få likheter så bedöms det som att AfS och 

fascismen har olika ställningstaganden. Det kan tänkas uppstå snedvridningar i en sådan 

tematisk jämförelse genom att det saknas en vetenskapligt etablerad modell för fascismens 

idealtyp att jämföra med. En sådan idealtyp behövde alltså utvecklas på ett metodiskt sätt i 

uppsatsen för att jämförande analys skulle bli möjlig. 

Begreppet ”idealtyp” myntades av Max Weber och är en renodling eller idealisering av en 

social process eller ett socialt fenomen. Enligt Beckman så kan jämförelse med en idealtyp 

med fördel användas för att klassificera politiska budskap och bestämma dess ideologiska 

hemvist.67 När politiska budskap presenteras, särskilt om de är av mer kontroversiellt slag, 

brukar det ofta ske i form av snäva sakfrågor utan att aktörens underliggande ideologi ges 

tillkänna. I de fallen är en idealtypsanalys ett bra sätt att identifiera och klassificera de 

politiska budskapen och dess avsändare.68 På så vis är idealtypsanalysen ett sätt att 

”rekonstruera” avsändarens fullständiga politiska budskap. Metoden kan jämföras med att 

lägga ett pussel, där det empiriska materialet endast består av ett fåtal pusselbitar men där 

dessa pusselbitar i olika grad passar ihop med ett redan färdiglagt pussel (dvs. idealtypen).69  

I denna studie har en renodling av den fascistiska ideologin tagits fram utifrån hur olika 

forskare karaktäriserar ideologin. I praktiken behöver inte ett parti uppfylla alla delar av 

idealtypen för att vara fascistiskt eller uppvisa fascistiska drag. En idealtyp behöver inte ha 

någon motsvarighet i verkligheten utan, liksom begreppet antyder, är det en idealisering eller 

renodling av verkliga fenomen. 70 Idealtypen av den fascistiska ideologin som tagits fram för 

den här uppsatsen presenterades i kapitel 2.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 
En studies validitet (tillförlitlighet) handlar om vald metod gör det möjligt att granska det den 

avsåg att undersöka.  Vad gäller materialets validitet består det av de enda publicerade 

förstahandskällor som kommer direkt från partiet. I materialet ingår partiets enda skriftliga 

politiska programförklaring samt inspelade direktuttalanden från partiets ledare. Sådana 

primärkällor bör förenkla arbetet med att undersöka det som verkligen avses, nämligen 
                                                           
67 Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 
Santérus förlag. 
68 Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 
Santérus förlag. 
69 Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
Lund: Studentlitteratur. 
70 Giddens, A. & Sutton, P. (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
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partiets sakpolitik och ideologi. Materialvalet kan därför bidra till ökad validitet. För att uppnå 

en tillfredsställande validitet i själva analysen gjordes grundliga undersökningar av vad 

fascismen är och hur AfS kan positioneras i relation till denna ideologi. Dessutom resonerades 

kring vad en idealtyp är och hur bilden av fascismens idealtyp kan se ut från olika forskares 

perspektiv. På det sättet blev det enklare att se exakt i relation till vilken idealbild som AfS 

jämförs med. Reliabilitet (pålitlighet) går ut på att studien uppnår samma resultat om den 

upprepas av andra forskare.  För att uppnå en god reliabilitet lades omsorg på att vara tydlig 

med hur idealtypen för fascism framställs i denna uppsats. Inte minst genom att dela in 

idealtypen utifrån ett ental teman som sedan beskrevs mer ingående. Dessutom lades möda på 

att presentera exakt vilket empiriskt material uppsatsen baseras på. Avslutningsvis gjordes en 

jämförelse mellan AfS och idealtypen som arbetats fram. Denna jämförelse genomfördes 

tema för tema. Denna systematik skapar ett ramverk som bör göra det enkelt för andra 

forskare att upprepa uppsatsen och komma fram till snarlika resultat.  
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4. Alternativ för Sveriges bakgrund 

Det här kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av AfS historiska bakgrund i syfte att 

beskriva partiets koppling till och frigörelse från Sverigedemokraterna samt dess position i det 

svenska politiska landskapet.  

Som nämnts ovan har AfS en bakgrund som Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU, 

och då i synnerhet den ledning som styrde ungdomsförbundet mellan år 2011 och år 2015 

med Gustav Kasselstrand och senare Jessica Ohlsson som ordförande. SDU:s distansering 

från moderpartiet kan påstås ha inletts redan 2007 då Erik Almqvist övertog ordförandeskapet 

i SDU – samme Almqvist som lämnade sina uppdrag i SD efter den uppmärksammade 

”Järnrörsskandalen”.71 I och med att Almqvist tog över ordförandeskapet blev SDU mer 

uttalat nationalistiskt och höll torgmöten i en rad svenska städer.72 Fortfarande förekom dock 

ingen uttalad kritik från moderpartiet. I november 2010 ersattes Almqvist av William Petzäll 

men redan året därpå ersattes Petzäll av Gustav Kasselstrand. Under Kasselstrands 

ordförandeskap utvecklades en öppen konflikt med moderpartiet, bland annat på grund av att 

SDU tog ställning för ett erkännande av Palestina.73 Medan SD tonade ned sin nationalism 

och utvecklades i socialkonservativ riktning så utvecklades SDU under Kasselstrand i alltmer 

uttalat nationalistisk riktning.  År 2013 släppte de sitt idédokument Nationen framför allt där 

det bland annat stod:  

Nationen utgörs av folket. Nationens dåtid, nutid och framtid kan inte skiljas åt. I 

nationen ingår inte bara de i dag levande svenskarna utan även tidigare förfäder och 

framtida barn. För att nationen ska bestå över tid måste den nationella identiteten och 

gemenskapen föras vidare över generationerna.74  

 

Under våren 2015 uteslöts Kasselstrand och vice ordförande William Hanhe från moderpartiet 

utifrån anklagelser om kopplingar till fascistiska Nordisk Ungdom. Den slutgiltiga brytningen 

mellan SD och SDU kom i september 2015 då Jessica Ohlsson valdes till ordförande för 

                                                           
71 Thurfjell, K. (2012). SD-toppar beväpnade sig med järnrör. Hämtad 2018-11-09: svd.se/sd-toppar-bevapnade-
sig-med-jarnror.  
72 Vergara, D. (2015). Följ SDU-topparnas väg till uteslutning. Hämtad 2018-11-15: 
expo.se/2015/04/f%C3%B6lj-sdu-topparnas-v%C3%A4g-till-uteslutning.  
73 Vergara, D. (2011). SDU kräver palestinsk stat. Hämtad 2018-11-15: expo.se/2011/11/sdu-kr%C3%A4ver-
palestinsk-stat. 
74 Leman, J. (2014). Dokument: Striden mellan SD och SDU. Hämtad 2018-11-15: expo.se/2014/11/dokument-
striden-mellan-sd-och-sdu. 
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ungdomsförbundet, framför den av moderpartiet rekommenderade kandidaten Tobias 

Andersson.75 

Den 5 mars 2018 meddelade Alternativ för Sverige att de skulle ställa upp i valet till Sveriges 

riksdag den 9 september 2018 (de ställde enbart upp i valet till riksdagen). De som deltog i 

lanseringen av partiet var bland annat partiledare Gustav Kasselstrand, vice partiledare 

William Hahne och partisekreterare Jessica Ohlsson. Efter lanseringen påbörjade partiet en 

insamling där de uppnådde målet på 1 miljon kronor på en dryg månad. Den valkampanj som 

bedrevs inför riksdagsvalet 2018 kan delas in i tre områden: (1) sociala medier (särskilt 

Facebook), (2) utdelandet av en valbroschyr i brevlådor utförd av aktivister (enligt AfS cirka 

1500 aktivister), och (3) torgmöten i cirka 50 städer inklusive Visby under Almedalsveckan 

2018.76 Valkampanjen karaktäriserades av provokationer (på framsidan av valfoldern som, 

enligt AfS delades ut till cirka en miljon hushåll, stod det t.ex. ”Dags att åka hem…” på 

framsidan) och vid vissa tillfällen ren hets där Kasselstrand eller någon annan av talarna på 

torgmötena riktade sig direkt mot invandrare i publiken med budskapet att det var dags för 

dem att åka hem.77 Trots att AfS på kort tid blev väldigt stora i sociala medier så menade 

demoskops chef för opinionsanalys, Peter Santesson, att partiet endast hade några promilles 

stöd i opinionsundersökningar.78 Som nämnts fick slutligen partiet 0,3%, eller cirka 20 000 

röster, i riksdagsvalet. Ifall 0,3% är mycket eller litet lär bero på perspektiv och hur partiet 

klassificeras. Medan AfS hade uttalat förhoppningar om att ta plats i Sveriges riksdag så fanns 

det ytterst lite som tydde på att det skulle bli så.79 Ifall partiet kan klassificeras som fascistiskt 

finns dock anledning till oro inför växande stöd för fascistiska rörelser i det svenska 

samhället, inte minst då ett etablerat SD kan utgöra en tillväxtmotor för mer radikala partier. 

Det uttalat identitära partiet Nationaldemokraterna, som bildades efter att SD splittrades i två 

falanger år 2001, fick t.ex. endast drygt 4 000 röster i riksdagsvalet år 2002.80 Ifall det i denna 

studie visar sig att AfS är ett fascistiskt parti innebär det att stödet för fascistiska partier har 

                                                           
75 Af Kleen, B. (2015). Den nya högern – ett eko från 1930-talet. Hämtad 2018-11-11: fokus.dn.se/sdu. 
76 Lindahl, K.A. (2018). Nya partiet Alternativ for Sverige hyllas av nazister. Hämtad 2018-11-15: 
nyheter24.se/maktkamp24/906232-nya-partiet-alternativ-for-sverige-hyllas-av-nazister. 
77 ETC (2018). ”Dags att åka hem”- broschyr delas ut av Alternativ för Sverige. 
Hämtad 2018-11-11: etc.se/inrikes/dags-att-aka-hem-broschyr-delas-ut-av-alternativ-sverige 
78 Knutson, M. (2018). Enorma på sociala medier – Osynliga i mätningar. Hämtad 2018-11-11: 
expressen.se/nyheter/enorma-pa-sociala-medier-osynliga-i-matningar. 
79 SvD (2018). Valsedeloptimism blev kostsam. Hämtad 2018-11-12: svd.se/afs-valsedelsoptimism-blev-
kostsam. 
80 Valmyndigheten. (2002). Sverige Riksdagsval 2002. Hämtad 2018-11-11: 
data.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html. 
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ökat, även om det i dagsläget är förhållandevis lågt.81 Efter riksdagsvalet meddelade AfS att 

de tänkt ställa upp i valet till Europaparlamentet 2019.82 

Som nämnts ovan har företrädare för identitära och fascistiska Nordisk Alternativhöger synts 

tillsammans med företrädare för AfS, och partiet lanserade sig samtidigt som ett mer radikalt 

alternativ till SD, även om de själva hävdat att de är parti ”utan ideologi” baserat på ”sunt 

förnuft”.83 Som framgått i uppsatsens inledning har flertalet väletablerade europeiska 

högerextrema partier med fascistiska ambitioner ofta börjat som små partier med en 

högerpolitisk hållning som sedan övergått till högerextrem fascism när de flera år senare blivit 

väletablerade, vilket har stimulerat främlingsfientlighet och politiska konflikter. Därför finns 

det skäl att undersöka om och på vilka sätt AfS är ett fascistiskt parti. Det kan göras genom 

jämförelser mellan AfS politik och en idealtyp av fascism. Sådana jämförelser genomförs 

nedan. 

                                                           
81 Bengtsson, A. (2016). Överdriven underskattning av fascismen. Hämtad 2018-11-15: 
expo.se/2016/05/%C3%B6verdriven-underskattning-av-fascismen. 
82 Leman, J. (2018). Avhopp och interna strider väntar efter extremhögerns valfiasko. Hämtad 2018-11-11: 
expo.se/2018/09/avhopp-och-interna-strider-v%C3%A4ntar-efter-extremh%C3%B6gerns-valfiasko. 
83 Dalsbro, A. (2018). Ytterligare en ledamot för SD går till Alternativ för Sverige. Hämtad 2018-11-09: 
expo.se/2018/03/ytterligare-en-riksdags%C2%ADledamot-f%C3%B6r-sd-g%C3%A5r-till-alternativ-f%C3%B6r-
sverige. 
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5. Empiri 
I uppsatsens kapitel för empiri presenteras AfS ideologi och sakpolitik i relation till fascismen 

utifrån den information som finns på AfS hemsida, i valbroschyrer och inspelningar av 

partiets torgmöten som finns uppladdade på YouTube. Denna presentation struktureras efter 

ett antal teman som kan kopplas till fascism. 

 

5.1 Ultra-nationalism 
Då AfS säger sig vara ett parti byggt på ”sunt förnuft” så finns få ideologiska resonemang 

kring nationalism på partiets hemsida.84 Under rubriken ”Om Oss” finns dock formuleringar 

som hänvisar till ”förfädernas strid” vilken endast kan grunda sig i en mystisk och 

exkluderande form av nationalism: 

Idag är frågan om vi inte står inför ett hot som är större än något vi tidigare 

skådat. I dessa lägen kan man lägga sig platt och se nationen gå ett tragiskt 

öde till mötes, eller så kan man besluta sig, precis som våra förfäder gjort 

gång efter gång genom vår tusenåriga historia, att ta strid för Sverige och 

göra det som måste göras även i svåra tider. Nu är precis en sådan ödesstund 

då svenskarna måste kliva fram och ta kontroll över sitt eget öde.85 

Utifrån formuleringen ovan verkar AfS syn på nationalism bygga på en kollektiv föreställning 

om nationen där även förfäder finns med. Detta innebär att invandrade svenskar inte kan vara 

eller bli en del av den svenska nationen eftersom de inte har någon ”tusenårig historia” i 

Sverige. Utifrån detta synsätt upphöjs mätbara fenomen, såsom ett gemensamt språk eller 

delade värderingar, till en föreställning om nationen som ett kollektivt fenomen med ett eget 

liv. Detta är en mystisk och närmast religiös föreställning som inte har att göra med den 

fysiska verkligheten. Att denna tolkning stämmer bekräftas i de framträdanden 86 och 

torgmöten 87 som studerats. I dessa säger Jeff Ahl (vid tidpunkten riksdagsledamot invald på 

SD-mandat) att ”i vår fosterjord vilar benen av våra förfäder”.  

                                                           
84 Alternativforsverige.se. (2018a). Alternativ för Sverige. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se.  
85 Alternativforsverige.se. (2018c). Om oss. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/om-oss. 
86 Alternativ för Sverige. (2018c). AfS med bästa tal och program i Almedalen. Hämtad 2018-11-03: 
youtube.com/watch?v=9tRaxq1y-2I. 
87 Alternativ för Sverige. (2018a). Återvandringsturnén startar ingång - #1 Stockholm. Hämtad 2018-11-01: 
youtu.be/pu-naEcoaRA; Alternativ för Sverige. (2018b). Återvandringsturnén har kommit till UDDEVALLA! 
Hämtad 2018-11-01: youtu.be/wF5F0lP3OTo. 
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Som Ahls formulering antyder stannar dock inte AfS nationalism vid synen på nationen som 

en kollektiv varelse utan den går längre genom att knyta nationen till territoriet: ”Sverige är 

svenskarnas land” inleder samme Ahl sitt anförande. Politiskt leder denna syn på nationen till 

att partiet vill stoppa all invandring och utvisa invandrare från landet. I partiets sakpolitik 

under ”Återvandring” kan man läsa att: 

Sverige har inte någon förpliktelse att ta emot asylsökande från andra 

världsdelar” och att ”Samtliga uppehållstillstånd som delats ut sedan år 2000 

ska omprövas. Personer som saknar medborgarskap kommer att utvisas om 

Återvandringsverket finner att de ljugit eller mutat sig till uppehållstillstånd, 

levt på bidrag en ansenlig del av sin vistelse, inte lärt sig svenska eller varit 

kriminella.88  

Det ges inga förklaringar till varför endast uppehållstillstånd efter år 2000 ska omprövas. 

Utifrån den ideologiska utgångspunkten anas dock att året är godtyckligt valt och att partiet i 

slutändan vill utvisa alla invandrare.  

Trots partiets kollektiva nationalism menar partiet däremot att invandrare ska kunna bli 

svenska medborgare, detta motiveras med en delvis motsägelsefull formulering: 

Det svenska medborgarskapet kan endast förtjänas personer som visar att de 

ingår i den svenska nationella gemenskapen. 89 

Det framgår emellertid inte om partiet även anser att invandrare som ”ingår i den svenska 

nationella gemenskapen” 90 också är svenskar, men utifrån deras kollektiva nationalism 

verkar det osannolikt att de skulle tycka det. Förutom att utvisa invandrare vill partiet förbjuda 

alla främmande kulturyttringar: 

För att ytterligare minska incitamenten att vilja invandra till Sverige och öka 

incitamenten att återvandra vill Alternativ för Sverige motverka 

kulturyttringar som möjliggör för invandrare att leva i parallellsamhällen. 91 

Partiets syn på nationalism påverkar även andra områden av partiets politik. AfS vill till 

exempel helt avskaffa det utländska biståndet. De använder dock inte nationalistiska argument 

                                                           
88 AfS (2018b). Information till dig som ska återvandra. Hämtad 2018-11-01: 
alternativforsverige.se/files/information-till-dig-som-ska-atervandra.pdf.  
89 Alternativforsverige.se. (2018b). Återvandring. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/återvandring. 
90 ibid. 
91 ibid.  
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för att motivera den extrema hållningen utan hänvisar till påståenden om att biståndet gör 

mottagarländerna fattigare: 

Utvecklingsbistånd är direkt kontraproduktivt om målet är att mottagaren ska 

lyfta sig ur fattigdom och elände. Biståndet gör både Sverige och 

mottagarländerna fattigare. 92 

Partiet skriver även att de vill distansera sig från NATO och ”kraftigt rusta upp det svenska 

försvaret och etablera en nordisk försvarsallians.” 93 Och när det kommer till matförsörjning 

så menar det att Sverige ska bli helt självförsörjande.94 

Myten om nationell rening och pånyttfödelse framgår också tydligt genom att partiet vill rensa 

ut det de anser vara ”Vänsterns march genom institutionerna” som de menar varit skadlig. 

Genom denna utrensning menar AfS att Sverige åter kan bli ”ett demokratiskt land”.95 

 

5.2 Elitism 
När det kommer till AfS syn på jämställdhet, hierarkier och auktoriteter så ligger återigen de 

ideologiska ståndpunkterna dolda bakom sakpolitik. Under sakpolitikbeskrivningarna för 

”Ekonomi” och ”Demokrati” finns ett antal ledtrådar till partiets ideologi när det kommer till 

jämlikhet. Där läggs stort fokus på ”kompetens” och partiet föreslår även en radikal 

förändring av skattesystemet genom att införa platt skatt (i motsats till dagens skattesats som 

är progressiv).96 Detta för tankarna till en högerliberal syn på jämlikhet där individens meriter 

ska löna sig.  

Å andra sidan framgår ytterst lite om synen på jämlikhet och hierarkier på partiets hemsida, 

särskilt när det kommer till synen på jämlikhet mellan kvinnor och män och hur de ser på 

kompetenta och drivna personer som invandrat till Sverige. På det framträdande i Almedalen 

som studerats påpekas dock att ”barn ska vara hemma och inte på dagis” och att 

”genusvetenskap ska förbjudas”.97 Det nämns också hur så kallade ”sojapojkar” borde gå till 

                                                           
92 Alternativforsverige.se. (2018b). Återvandring. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/återvandring. 
93 Alternativforsverige.se. (2018d). Politik. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/politik.  
94 ibid. 
95 Alternativforsverige.se. (2018a). Alternativ för Sverige. 
96 Alternativforsverige.se. (2018d). Politik. 
97 Alternativ för Sverige. (2018c). AfS med bästa tal och program i Almedalen. Hämtad 2018-11-03: 
youtube.com/watch?v=9tRaxq1y-2I. 
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gymmet och bli ”riktiga män”.98 Dessa offentliga uttalanden av ledande företrädare för partiet 

antyder att AfS har en ojämlik syn på relationen mellan män och kvinnor och att de vill gå 

tillbaka till traditionella könsroller.    

Utifrån partiets hemsida framgår även att de har en djupt ojämlik syn på relationen mellan 

dem de kallar för ”svenskar” och ”invandrare”. Partiet vill bland annat ”begränsa 

utlänningars tillgång till svensk sjukvård”, de anser att brottsliga utlänningar ska hamna i 

särskilda fängelser med lägre standard och så vill de utvisa personer som invandrat, trots att 

de har svenskt medborgarskap. 

 

5.3 Spiritualism 
AfS spirituella drag framgår tydligt i deras syn på nationen som en kollektiv varelse med 

kopplingar till jorden (”i vår fosterjord vilar benen av våra förfäder”) som beskrevs ovan. 

Partiet använde sig också av historiska myter i sin retorik. På torgmötet i Nyköping 2018 drog 

partiledaren Kasselstrand paralleller till Kung Gustav III revolution och menade att Sverige 

står inför en liknande situation. Partiets spirituella och anti-rationalistiska drag framgår dock 

även på andra områden.  

Under rubriken ”Kultur” skriver de till exempel att hela den svenska kultursektorn måste 

stöpas om i grunden: 

Alternativ för Sverige inser att kulturen i många fall har mer inflytande över 

samhället än politiken. Ett samhälle vars kultur styrs av vänstern kommer 

alltid att förstå sig självt med hjälp av vänsterns språk. Alternativ för Sverige 

inser att ett parti som ska förändra samhället måste tillerkänna kulturen sin 

rättmätiga betydelse.99 

AfS vill bland annat förändra den svenska kultursektorn genom att ”lägga ned SVT och SR 

och bygga upp en ny public service-organisation från grunden.” Det finns inte nedskrivet 

vilka budskap eller vilken världsbild denna nya public service-organisation ska förmedla, men 

med stor sannolikhet handlar det om en kollektivistisk och anti-rationell världsbild. Förutom 

public service vill partiet ”Införa en nationell strategi för arkitektonisk återuppbyggnad” där 

modernistisk arkitektur ska ersättas med det man tycker är ”finare” traditionella hus.  
                                                           
98 Här uttrycks att ”sojapojkar” får i sig muskelstärkande proteiner genom soja istället för genom kött, där kött 
symboliserar någonting mer manligt och jaktinriktat än soja. 
99 Alternativforsverige.se. (2018d). Politik. 
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Förutom sakpolitiken så pekar den ödesmättade formuleringen som citerades ovan (”Nu är 

precis en sådan ödesstund då svenskarna måste kliva fram och ta kontroll över sitt eget öde.”) 

att partiet utgår ifrån vilja och handlingskraft snarare än sanning och rationalitet. 

 

5.4 Korporativism 
När det kommer till partiets ekonomiska politik så betonas framförallt högerliberala värden 

såsom ekonomisk frihet, en mindre statsapparat och lägre skatter. De skriver bland annat att 

”det ska löna sig att arbeta och att hårt arbetande medborgare ska få mer pengar i 

plånboken” och att ”bidrag ska skäras ned kraftigt och villkoras med motprestation samt 

svenskt medborgarskap.”100 Någon egentlig korporativism verkar inte förespråkas i AfS 

program utan där verkar partiet utgå från en fri marknad där den statliga omfördelningen av 

resurser ska vara långt mindre omfattande, bland annat genom att ta bort subventionerade 

anställningar och ränteavdrag och att villkora socialbidragen mot svenskt medborgarskap och 

arbete. 

Trots det som framstår som en närmast liberal vilja att minska skatter och statsapparat så vill 

AfS däremot ”höja garantipensionen” och göra tandvården gratis för svenska medborgare. 

Partiet vill alltså behålla någon form av välfärdsstat. Att AfS inte baseras på liberal ideologi 

blir ännu mer tydligt i AfS torgmöten och framträdanden. Där uttalas en kritik mot 

”globalismen” och ”det globala finanskapitalet” vars inflytande man anser vara skadligt för 

Sverige. Bankerna, menar man, har förslavat ”det svenska folket” genom att låna ut pengar. 

Det sägs inte rätt ut att den statliga kontrollen över banksektorn bör öka, men det ligger nära 

till hands. 

 

5.5 Auktoriärism 
Under rubriken ”Demokrati och politiker” skriver AfS att de vill ”revitalisera demokratin och 

stärka den folkliga förankringen.”101 Detta vill partiet bland annat göra genom att återinföra 

tjänstemannaansvar och riksrätt. Vilka som ska åtalas under denna nya ordning framgår på 

partiets torgmöte i Visby 2018 där den dåvarande riksdagsledamoten Jeff Ahl skrek ut att den 

förre statsministern Fredrik Reinfeldt skulle åtalas för landsförräderi, detta trots att det rör sig 

                                                           
100 Alternativforsverige.se. (2018d). Politik.  
101 Alternativforsverige.se. (2018e). Demokrati och Politiker. Hämtad 2018-11-01: 
alternativforsverige.se/demokrati och politiker. 
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om en statsminister i en demokratiskt vald regering. Trots att partiet påstår sig företräda 

demokrati så vill man alltså åtala demokratiskt valda politiker. 

På hemsidan står vidare att ”den svenska politiken under lång tid utvecklats från att vara 

öppen och folklig till att vara sluten och professionaliserad.” 102 Det är dock oklart hur AfS 

får ihop att de vill ”stärka demokratin” samtidigt som de underkänner den nuvarande 

representativa demokratin och till och med vill åtala demokratiskt valda politiker. ”Vi vill på 

riktigt öka folkets makt” skriver de, men bevisligen bryr man sig inte om folkvalda 

företrädare. Istället för folkvalda företrädare betonar partiet ”fler folkomröstningar och att 

beslut så långt som möjligt tillåts påverkas av medborgarna”. Detta visar att partiet inte 

enbart är auktoritärt utan även populistiskt. 

När det kommer till synen på opposition och fri opinionsbildning är partiet kritiskt inställt till 

att fria medier ska kunna få bidrag för att finansiera sin verksamhet och vill ”därför slopa 

presstödet i sin helhet”.103 

Angående partiets syn på kriminalitet så förespråkas ”radikalt höjda straff”. De vill också 

sänka standarden i fängelser och införa straffarbete: 

Alternativ för Sverige vill att ett straff ska vara ett straff, inte en trevlig 

upplevelse för de kriminella och vill därför ta bort lyx som bland annat egen 

TV. Budgeten för de intagnas matkostnader behöver sänkas och möjligheten 

att arbeta för att tjäna pengar tas bort. Istället bör straffarbete kunna införas 

där de kriminella, i den mån det går, utför samhällsnyttiga åtgärder som 

exempelvis städning eller sanering av klotter.104 

                                                           
102 Alternativforsverige.se. (2018e). Demokrati och Politiker. 
103 ibid. 
104 Alternativforsverige.se. (2018f). Lag och Ordning. Hämtad 2018-11-01: alternativforsverige.se/lag-och-
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6. Analys 

I detta kapitel jämförs AfS politik med den idealtyp av den fascistiska ideologin som 

presenterades i teorikapitlet. Utifrån denna jämförelse besvaras frågan om AfS är ett 

fascistiskt parti. 

 

6.1 Förespråkar AfS ultra-nationalism? 
Utifrån genomgången av AfS syn på nationalism går det att finna många likheter med den 

idealtyp av fascism som presenterades i kapitel 3. Till skillnad från SD som förespråkar en 

inkluderande form av nationalism vilken bygger på gemensamma värderingar mellan 

individer105 så utgår AfS ifrån en kollektiv och mystisk föreställning om nationen som 

bestående av nu levande ”svenskar” samt förfäder och framtida barn. Exakt hur AfS definierar 

vem som är ”svensk” framgår inte men utifrån att förfäder och andra kollektiva föreställningar 

ingår i deras föreställning om nationen så måste de mena att endast de med långa släktled 

bakåt i Sverige är riktiga svenskar.  

I deras beskrivning av det svenska samhället skriver AfS att Sverige är ett land som 

karaktäriseras av kriser på alla områden, det vill säga inom försvaret, skolan, ekonomin, 

välfärden och så vidare. De använder inte uttryckligen begreppet dekadens, men det är tydligt 

att de anser att Sverige är ett land i förfall. Denna verklighetsbeskrivning ligger samtidigt nära 

fascismens kritik av liberalism som en ideologi som leder till dekadens. Likheterna med 

fascismen stannar dock inte där. För att råda bot på Sveriges kriser tänker sig AfS genomföra 

en utrensning inom statliga myndigheter och offentlig verksamhet. Denna utrensning kan 

liknas vid fascismens myt om ”återfödelsen” som den beskrivs av Griffin.106 

AfS fokus på återvandring, det vill säga massutvisning av hundratusentals invandrare, visar 

också hur partiets syn på nationalism är bundet till territoriet. De anser att endast ”det svenska 

folket” har rätt till det svenska territoriet. Steget till begrepp som ”lebensraum” ligger därför 

nära till hands. Även på denna punkt stämmer alltså partiets politik överens med den 

fascistiska ideologin. 

 

                                                           
105 Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: University Press. 
106 Griffin, R., 2016. Fascism's Modernist Revolution: A New Paradigm for the Study of Right-wing Dictatorships. 
Fascism, 5(2), 105-129. 
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6.2 Förespråkar AfS elitism? 
Medan beskrivningen på partiets hemsida betonar kompetens och meriter när det kommer till 

utbildning och företagande så framträdde en helt annan bild på de torgmöten som studerades. 

På dessa gjordes grovt könsstereotypa uttalanden om män och kvinnor, där kvinnor 

framställdes som svaga medan ”riktiga män” är starka, aggressiva och går på gym. Detta går 

helt emot en liberal syn som grundas på individuella meriter. Istället för individen betonar 

AfS kollektivet och grupptillhörigheten. Detta kan jämföras med fascismens strävan efter 

ojämlikhet och att olika grupper har olika platser i samhällshierarkin. Medan den auktoritäre 

ledaren inte är något som specifikt står i AfS program så var retoriken under torgmötena hård 

och aggressiv, med en udd riktad mot invandrare. Invandrare är den grupp som befinner sig 

längst ner i samhällshierarkin enligt AfS, och denna grupp vill partiet aktivt diskriminera. 

Jämförelsen visar att AfS ligger ytterst nära fascismens strävan efter ojämlikhet trots att de 

säger sig utgå ifrån kompetens och meriter.  

 

6.3 Förespråkar AfS spiritualism? 
AfS vill gärna framställa sig som ett parti som bygger på ”sunt förnuft”. I själva verket visar 

en genomgång av partiets politik att de utgår från kollektiva myter såsom ”förfäders ben” och 

historiska paralleller kopplad till den kollektiva föreställningen om nationen. Formuleringarna 

kring att Sverige står inför en ”ödesstund” och att det handlar om att ”besluta sig” visar också 

hur partiet värderar vilja och handlingskraft framför sanning och rationalitet. Detta ligger nära 

idealtypen av fascismen och Gentiles107 beskrivning av fascism som en politisk religion.  

 

6.4 Förespråkar AfS korporativism? 
Som genomgången av AfS politik visade så försöker partiet på det ekonomiska området 

framställa sig som ett företagsvänligt parti. På de studerade torgmötena talades det dock om 

hur bankernas makt måste begränsas och hur den ”globalistiska eliten” ska störtas, detta 

eftersom bankerna och eliten agerar i motsats till ”svenska folkets intressen.” De uttalanden 

som gjordes på torgmötena ligger nära fascismens syn på hur finanskapitalet ska kontrolleras 

av den fascistiska staten. Det kan mycket väl handla om att AfS försökt dölja sin egentliga 

ståndpunkt i det skrivna politiska programmet för att inte framstå som alltför radikala. 

                                                           
107 Gentile, E. (2004). Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections on 
criticism of an interpretation. Totalitarian Movements and Political Religions, 5(3), 326–375. 
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Däremot verkar inte AfS förespråka en helt totalitär syn på arbetsmarknaden där 

arbetsmarknaden delas in i korporationer som ska kontrolleras av staten.  

 

6.5 Förespråkar AfS auktoriärism? 
Utifrån beskrivningen framgår det tydligt att AfS är ett auktoritärt parti. De vill bland annat 

åtala demokratiskt valda politiker och försvåra för fria medier att verka. Partiet kallar sig 

själva för ”demokratiskt” och menar sig till och med vilja stärka demokratin med tal om 

”folkets verkliga intresse”. Även om AfS inte fullt ut intar en totalitär ståndpunkt i synen på 

samhället så visar en analys av deras politik att det definitivt är ett steg på vägen mot ett 

auktoritärt och anti-demokratiskt samhälle. 

Förutom att åtala demokratiskt valda politiker så utgör partiets vilja att införa hårdare straff 

och sänka standarden i fängelser ett tydligt auktoritärt drag. En idealtyp av fascism kan på 

samma sätt inte tolerera kriminalitet eftersom det utgör en opposition mot den fascistiska 

staten. Återigen ser vi alltså hur AfS politik uppvisar stora likheter med fascismen. 

 

6.6 Sammanfattande analys 
Analysen visar att det finns stora likheter mellan AfS och en idealtyp av fascism. Samtidigt 

visar analysen att det också finns vissa skillnader. I tabell 2 nedan presenteras en 

sammanfattning av AfS ideologiska ståndpunkter bredvid kärnan i den fascistiska ideologin. 

Punkterna i tabellen har kodats med symboler utifrån likheterna mellan AfS och idealtypen av 

fascism. En bockmarkering innebär att ståndpunkten finns både hos idealtypen av fascism och 

hos AfS, där både fascismen och AfS genomgående uppvisar samma ståndpunkter för det 

valda temat. Ett mellanstreck innebär att ståndpunkten utifrån vissa resonemang finns hos 

både idealtypen av fascism och AfS. En rund cirkel innebär att det finns ytterst få eller inga 

som helst likheter mellan AfS och idealtypen av fascism.  
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Tabell 2: Likheter mellan fascism och AfS sakpolitik och ideologi. 
 
Tema       Idealtyp av fascism       AfS 

Ultra-nationalism ✓ Folket framför individen. 

✓ Nationen består av folket 

och territoriet. 

✓ Nationalistisk revolution 

som ska resultera i 

återfödelse 

 

✓ Kollektivistisk föreställning om 

nationen. 

✓ Den kollektiva nationen är 

bunden till jorden och 

territoriet. 

✓ Förespråkar en ”rening” av det 

svenska samhället genom 

utrensningar inom myndigheter 

och annan offentligfinansierad 

verksamhet. 

Elitism - Målet är ett ojämlikt, 

hierarktiskt inordnat, 

samhälle. 

- En beundran av ”den store 

ledaren” som ses som 

nationens frälsare. 

- Förakt för svaghet. 

- Å ena sidan betonas kompetens 

och å andra sidan betonas 

traditionella könsroller. 

- Kompetens och ”manlighet” 

betonas vilket kan vara uttryck 

för ett förakt för svaghet. 

✓ En skarp gräns dras mellan 

svenskar och invandrare där 

invandrare ska diskrimineras på 

flertalet områden. 

Spiritualism ✓ Kollektivism och 

transcendens. 

✓ Myter som ett medel att 

förleda och styra 

folkmassan. 

✓ Vilja och handling framför 

sanning och rationalitet. 

✓ Tal om förfäders ben i 

fosterjorden. 

✓ Parallell med Kung Karl III 

revolution. 

✓ Betoning på hur vilja och 

handling kan övervinna allt 

genom hänvisningar till att 

Sverige står inför en 

”ödesstund”. 

Korporativism ✓ Motvilja mot finanskapital 

och bankväsendet.  

o Privategendom tillåts endast 

så länge de inte används mot 

statens intresse. 

o Företag ingår i korporationer 

som gemensamt för sin talan 

gentemot staten. 

✓ Stark motvilja mot finans- och 

banksektorn på torgmöten med 

hänvisning till ”den 

globalistiska eliten”. 

o Man säger sig försvara fritt 

företagande, bland annat genom 

lägre skatter. 

Auktoriärism - I princip emot demokrati 

och all form av opposition. 

✓ Kriminalitet ska slås ned 

hårt då det står i opposition 

till staten. 

- Vill försvåra fri medie-

verksamhet och vill åtala 

demokratiskt valda politiker. 

Säger sig dock vara ett 

demokratiskt parti. 

✓ Förespråkar ”radikalt höjda 

straff” och vill försämra 

standarden i fängelser. 

 

✓ Påtagliga likheter - Mindre påtagliga likheter ° Olikheter 
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För att sammanfattningsvis besvara uppsatsens frågeställning om vilka likheter som finns 

mellan AfS sakpolitik och ideologi i jämförelse med den fascistiska ideologins idealtyp så 

pekar ovanstående tabell på att det egentligen bara är i frågan om privategendom och synen på 

fritt företagande som AfS helt skiljer sig från idealtypen av den fascistiska ideologin. Det vill 

säga AfS är, i likhet med andra etablerade svenska högerpartier, för privat ägande och fritt 

företagande. Det skiljer sig från idealtypen av fascism som föreslår att staten ska äga landet 

och leda all produktion. Däremot vill AfS, i likhet med fascism, inskränka bankernas 

möjligheter att låna ut pengar. AfS syn kan dock tänkas komma från bankernas dåliga rykte 

på grund av omåttlig utlåning som orsakat finansiella krascher, snarare från en ovilja att 

bankerna driver egen verksamhet. Fascismens önskan att begränsa bankernas utlåning ligger 

däremot i en ambition att staten ska äga bankerna och styra utlåningen. När det kommer till 

elitism och synen på jämlikhet förespråkar idealtypen av fascism ett mer uttalat hierarkiskt 

samhälle baserat på medfödda egenskaper och samhällspositioner. AfS fokuserar mer på 

kompetens som grund för ojämlikhet. AfS betonar även att män och kvinnor bör inordnas i 

traditionella könsroller på grund av skilda medfödda egenskaper, vilka kan innebära en 

hierarkisk ordning mellan könen. Fascismen uttrycker snarare att både män och kvinnor är 

underordnade statens hierarkier. När det kommer till gruppen ”invandrare” (vilket enligt 

partiets definition av ”folket” innebär alla som inte har ”förfäder” i Sverige) så har AfS en 

djupt ojämlik och diskriminerande syn som överensstämmer med idealtypen av fascism. Det 

vill säga vissa samhällsgrupper ska ges fler fördelar och än andra på grund av deras skilda 

ursprung. En annan skillnad mellan AfS och idealtypen av fascism är att fascism är uttalat 

anti-demokratisk medan AfS ”endast” vill åtala politiska motståndare. Önskan att åtala 

politiska ledare antyder dock att partiet har anti-demokratiska ambitioner. Skillnaden är därför 

hårfin och det är inte otänkbart att det finns en dold agenda att avskaffa demokratin i sin 

helhet.  
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7. Avslutande diskussion 

Den högernationalistiska våg som sveper över Europa och USA har även nått Sverige. 

Partipolitiskt har den framförallt visat sig i SD som i riksdagsvalet 2018 fick 17,5 % av 

rösterna. SD har ibland benämnts som ett fascistiskt parti men tidigare studier menar att 

partiet inte riktigt passar in på den beteckningen. Utifrån Muddes108 klassificering av 

högerpartier i Europa kan SD snarare betecknas som ett populistiskt högerradikalt parti. Den 

här studien visar dock att AfS, ett parti med rötter i SD:s tidigare ungdomsförbund, uppvisar 

betydande likheter med fascistisk ideologi och att de på goda grunder kan klassificeras som 

ett fascistiskt parti (trots vissa avvikelser från en idealtyp av fascism). Med andra ord tycks 

Sverigedemokraterna vara högerpopulistiskt och AfS fascistiskt. Detta resultat är viktigt för 

att det pekar på att den högervåg som sprider sig över Europa delvis är en fascistisk våg. Även 

om många av de stora partierna snarare kan klassificeras som populistiska och 

högerradikala109 så ingår fascistiska partier i rörelsen. I och med att Sverigedemokraterna kan 

betraktas som högerpopulistiskt så kan Sverige ha fått ett fascistiskt alternativ i AfS. Partiet är 

än så länge litet, precis som flertalet av Europas väletablerade högerextrema partier en gång 

varit. På så vis ser det ut som att Sverige och Europa befinner sig i ett sluttande plan där 

partier som vill framstå som mer ”rumsrena” snarare innebär ett steg på vägen mot fascistiskt 

styre.  

Resultatet i denna studie kan också jämföras med Bar-Ons110 analys av den europeiska nya 

högern. På samma sätt som det ligger i den nya högerns strategi att inte framstå som fascister 

trots att de är det111 så ligger det i de nya högerpartiernas strategi att inte framstå som 

fascister. Genom att avslöja om vad dessa partier verkligen står för och vilken ideologi de 

ansluter sig till så får väljare mer information om vad det egentligen handlar om för typ av 

partier och vad för typ av rörelse som håller på att växa fram i Europa.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har undersökt partiet AfS som ett fall av politiska partier inom den högervåg 

som sveper över Europa. Till skillnad från SD och andra populistiska högerradikala partier112 

                                                           
108 Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: University Press. 
109 ibid. 
110 Bar-On, T. (2008). Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire. Journal of 
Contemporary European Studies, 16(3), 327-345. 
111 ibid. 
112 Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: University Press. 



36 
 

är AfS ytterst nära den fascistiska ideologin eller idealtypen för vad som utgör fascistisk 

ideologi. Utifrån en modell där partipolitiken består av utbud (politiska partier) och 

efterfrågan (väljare) så har den här studien tittat på politikens utbudssida. Framtida forskning 

skulle kunna titta på efterfrågesidan och undersöka i vilken utsträckning väljarna är medvetna 

om att det är en fascistisk rörelse som växer fram i Europa. 
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