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Abstract 
The purpose with this essay is to investigate Swedish political parties who have had or has a 

restrictive immigration policy containing opinions, that can be classified as xenophobic, and 

their history and development as a party. The focus in this essay is centred on the 

politicization that the parties Ny demokrati and Sverigedemokraterna have gone through and 

the mobilization they have reached. The material that will be handled in this matter are mainly 

the parties’ political programs that have been published in various forms, but these will be 

supplemented with secondary sources in the form of previous research, reviews by journalists 

and other literature. The result have shown that the development from 1970 – 1980´s to today 

considering these type of organizations is that they have changed in their appearance, in the 

matter of how they convey their message, and the actual appearance of the party members 

more than the message itself. The strongest evidence in this matter is Sverigedemokraterna 

which since the election 2010 has gained entrance in the Swedish parliament as a xenophobic 

party.  
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Om man har en översvämning hemma så är den första åtgärden 

att stänga av kranen och det är precis det vi vill göra, vi vill 

stänga av kranen för att ge Sverige andrum. Att ta itu med alla 

dom problemen som den ansvarslösa invandringspolitiken har 

orsakat vårt samhälle.1 

1. Inledning 
I riksdagsvalet 2010 fick Sverigedemokraterna (SD) 5,7 % av det svenska folkets röster, 

vilket ledde till oerhört starka reaktioner både hos de övriga partiernas ledare samt hos stora 

delar av det svenska folket. Dagen efter valet kunde man se demonstrationståg på flera håll i 

landet där människor visade sitt missnöje över att SD hade nått ett valresultat som berättigade 

dem till en plats i den svenska riksdagen. Reaktionerna från de andra riksdagspartierna och 

deras partiledare kom direkt efter valet. Under valvakan vägrade Vänsterpartiets partiledare 

Lars Ohly vistas i samma smink-rum som SD: s partiledare Jimmie Åkesson med 

motiveringen att han vägrade att befatta sig med rasister. Andra partiledare beskrev 

situationen som obehaglig och Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin gjorde uttalandet 

att man inte skulle ta i dem med tång. 

 

Att SD: s inträde i riksdagen är en milstolpe i Sveriges politiska historia råder det ingen 

tvekan om, även om det inte är första gången ett politiskt parti med starka åsikter om den 

svenska invandringspolitiken kommer in i riksdagen.  

 

1.4 Forskningsläge 

Främlingsfientlighet som fenomen har varit ett populärt ämne att granska och beskriva inom 

journalistkretsar speciellt efter SD: s valframgångar vilket medför att det finns ett stort urval 

av granskningar gjorda av journalister att välja bland. Tyvärr så finns det inte samma utbud av 

akademisk litteratur i ämnet. De undersökningar som finns är relativt få till antalet och de har 

ofta fokus på nazismen och de nazistiska organisationerna som finns eller har funnits i 

Sverige. De studier som är genomförda i ämnet har sällan haft ett historiskt perspektiv vilket 

föreliggande studie har. En av de mest utmärkande forskare inom detta område är Heléne 

Lööw. Hennes arbeten Hakkorset och wasakärven (1990), Nazismen i Sverige 1992-1979 

(2004), Nazismen i Sverige 1980-1999 (1999) och Det förflutnas skuggor (2007) har givit en 

                                                 
1Jimmie Åkesson angående Sveriges invandringspolitik, http://sverigedemokraterna.se/ 2010-12-15. 

http://sverigedemokraterna.se/
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god bild av hur nazismen har fungerat och existerat i Sverige under 1900-talet. Detta ger en 

förståelse kring de rötter som de främlingsfientliga organisationerna som är verksamma idag 

har. Betydelsen av nazismen i dagens samhälle beskrivs också av Östling i Nazismens 

sensmoral (2008) han visar dock upp ett annat perspektiv då han beskriver behandlingen av 

nazismen som erfarenhet i efterkrigstidens samhälle. 

 

Problematiken kring flyktingmottagande och kulturkonfrontationer behandlas i Alsmarks och 

Uddmans rapport Att möta främlingar vision och vardag (1990). Rapporten utgår ifrån Sjöbo 

kommun som 1988 röstade emot ett flyktingmottagande men författarna visar i sin analys att 

detta inte var en isolerad händelse. I analysen ges en redogörelse kring hur det svenska 

samhället reagerar i flyktingfrågan moraliskt, opinionsmässigt och politiskt. Rydgrens Varför 

inte i Sverige? Om den radikala högerpopulismens relativa misslyckande (2003) är en 

komparation mellan Sverige och länder i Europa där högerpopulistiska partier har nått 

framgång för att kunna ge svaret på varför dessa partier inte når framgång i Sverige.  

 

Jungar och Ravik – Jupskås En populistisk partifamilie? (2010) är en komparativ studie över 

de högerpopulistiska partier som finns/funnits i Norden. Rubriken till texten slår ihop de 

högerpopulistiska partierna till en ”partifamilj” vilket är en hypotes som författarna arbetar 

efter och svaret som de kan konstatera är att detta stämmer inom vissa områden som t.ex. 

synen på invandring och motståndet mot islam samt att de olika högerpopulistiska partierna 

har närmat sig varandra på den socioekonomiska skalan.2  

 

Nationalism som begrepp och fenomen ingår också i studien. Kring detta har Ernest Gellners 

Stat Nation Nationalism (1983) använts som en grund. Gellner konstaterar bland annat att 

kultur är ett nyckelbegrepp inom temat och att nationalism kortfattat kan beskrivas som en 

teori om politisk legitimitet där etniska gränser inte får korsa politiska gränser.3 Grunden 

kommer som sagt från Gellner men för att vidareutveckla begreppet i studien har Rune 

Johanssons Nationer och nationalism: Teoretiska och empiriska aspekter (1993) och Thomas 

Hylland Eriksens Etnicitet och nationalism (1993) använts. Johansson har fyllt begreppen 

nation och nationalitet med definitioner samt att han har ställt upp de grundläggande dragen 

som ett nationalistiskt synsätt grundar sig i. Vidare har han visat att det finns olika typer av 

nationalism. Detta har också Hylland Eriksen konstaterat. Han konstaterar att etniciteten är 

                                                 
2 Jungar och Ravik – Jupskås (2010). 
3 Gellner (1983:12). 
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problematisk inom nationalismen och att kultur är ett nyckelord. Dessutom åskådliggör han 

att det har vuxit fram en ny syn på nationalism som korsar de etniska gränserna. En överetnisk 

nationalism som bygger på en princip som innebär att den nationella tillhörigheten är större än 

den etniska. Exempel på en stat som har en överetnisk nationalism är USA som har en 

nationell tillhörighet som står högre än den etniska tillhörigheten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är dels att komplettera tidigare forskning men också kartlägga och 

beskriva den utveckling som de främlingsfientliga organisationerna har genomgått samt 

beskriva deras väg in i politiken. Att söka förståelse kring hur partier med främlingsfientliga 

åsikter har utvecklats och fått så stort stöd av befolkningen att de kommit in i den svenska 

politikens finrum kan bidra till förståelse för den utveckling som skett i samhället. Partiet 

Sverigedemokraterna kommer att vara i fokus för studien. Frågeställningarna som ligger till 

grund för studien är:  

 

• Hur har de främlingsfientliga åsikterna politiserats? 

• Hur har mobiliseringen kring de främlingsfientliga partiernas åsikter sett ut? 

• Går det att finna några gemensamma linjer från de tidigare främlingsfientliga 

organisationerna till Sverigedemokraterna idag? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar tidsmässigt på den ”nationella rörelsens” uppvaknande och resultatet av 

den.4 I detta är det främst partierna Ny demokrati och Sverigedemokraterna som är relevanta 

eftersom de har lyckats komma in i riksdagen med ett främlingsfientligt budskap. Detta leder 

till att den tidsmässiga avgränsningen kommer att vara från slutet av 1980-talet fram till 

riksdagsvalet 2010. Studien avgränsas på så vis också till Sverige även om en mindre 

internationell utblick kommer att göras. 

 

 

 

 

1.3 Material och metod 
                                                 
4 Larsson (2004:20). Den nationella rörelsen är ett begrepp som används för att beskriva den idéströmning som 
uppstod i Sverige under 1920 – talet och utvecklades under 70 och 80 talet.   
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Det primära materialet i studien består främst av Sverigedemokraternas och Ny demokratis 

partiprogram. När det gäller Ny demokrati så är partiprogrammen relativt tunna och väldigt 

svåråtkomliga p.g.a. att detta parti inte existerar idag. Detta har gjort det nödvändigt att delvis 

använda sekundära källor i uppsatsen. Det primära materialet från Sverigedemokraterna 

kommer till stor del att bestå av deras partiprogram men också från andra texter som partiet 

officiellt har publicerat. Det bör nämnas att mitt primära material är texter som de olika 

partierna har utformat och har som syfte att vinna potentiella väljare, detta präglar naturligtvis 

partiprogrammens tendens. För att en analys skall bli möjlig att genomföra kommer dessa 

källor att kompletteras med annan litteratur i form av forskning som tidigare presenterats samt 

granskningar, kartläggningar och artiklar som är genomförda av journalister. 

 

Metoden för studien bygger främst på en kvalitativ textanalys av det primära materialet. 

Parallellt med analysen av innehållet jämförs de främlingsfientliga organisationerna med 

varandra. Komparationen kommer främst att bygga på organisationernas politiska framtoning, 

innehåll och utveckling.  

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
 

2.1 Perception of possibilities 

För att tydliggöra hur en politisk organisation agerar i sin beslutsfattning används von Wrights 

modell perception of possibilities som illustrerar hur olika aktörers handlingsalternativ 

påverkas av de resurser och barriärer som existerar i en beslutsprocess.5 Modellen kan ses 

som en aktörsteori och kan anpassas på alla olika slags aktörers beslutsprocess.  Modellen 

illustreras nedan:  

 

Värden/målsättningar 

    ↓    

Aktör → Beslut → Handlande → Konsekvenser 

     ↑    

Resurser/Barriärer 

 

                                                 
5 Von Wrights modell ur Tägil (1977:132) modellen är dock modifierad av författaren. 
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Von Wrights modell visar vilka värden/målsättningar aktören har samt vilka resurser/barriärer 

aktören måste anpassa sig efter. Detta påverkar aktörens beslut och handlingar. När sedan ett 

beslut har övergått i ett handlande så blir det alltid en konsekvens i resultatet, oavsett om den 

är positiv eller negativ. Konsekvensen påverkar i sin tur de värden/målsättningar och de 

resurser/barriärer som påverkar aktörens beslut. Man kan se det hela som ett kretslopp kring 

beslutsfattandet hos en aktör. Denna modell och idén bakom den kommer att genomsyra en 

större del av uppsatsen då de olika organisationerna är aktörer. Min användning av modellen 

bygger på hur de främlingsfientliga organisationerna har utvecklats med fokus på begreppen 

politisering och mobilisering. I detta fall handlar det om en oenighet kring 

invandringspolitiken. De främlingsfientliga partierna anser inte att det finns ett acceptabelt 

alternativ på den politiska arenan som motsvarar deras krav. Istället väljer man att själva 

politisera sin fråga och sin syn på hur man skall agera. 

 

 

3. Centrala Begrepp 
 

3.1 Nation, nationalitet och nationalism 

Nationalitet kan betyda statstillhörighet och syfta på den grupp av människor som är 

medborgare i en viss stat. Det kan också betyda en grupp av människor som är avgränsade 

från andra grupper genom härkomst och kulturella faktorer.6 De kulturella faktorerna som 

åsyftas är t.ex. traditioner, seder, religion och språk.7 Detta ger också en definition av vad 

nation innebär genom dessa två betydelser av nationalitet. Enligt den första betydelsen ses 

nationen främst som en autonom territoriellstat. Enligt den andra betydelsen ses den 

territoriella aspekten som sekundär då fokus ligger på de kulturella likheter som befolkningen 

har. Även om dessa kan vara konstruerade.  

 

Nationalism kan likt nation och nationalitet fyllas med fler än en definition och betydelse 

samt att det kan sägas finnas flera olika typer av nationalism. Men för att kunna göra en 

övergripande definition måste följande grundläggande drag presenteras som utgångspunkter. 

1 Det finns en grupp av speciell karaktär, (nationen). 2 Nationens värden och intressen är 

viktigare än andra kollektiva intressen och värden. 3 Förverkligandet av nationens intressen 

och värden förutsätter största möjliga självständighet vilket i sin tur förutsätter politisk 
                                                 
6 Johansson (1993:16). 
7 Ibid. 
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kontroll över ett specifikt område.8 Enligt detta är nationalism framförallt en 

klassificeringsaspekt som dels pekar ut vilken gruppen är samt vad som särskiljer den 

gentemot andra. Särskiljningen av gruppen sker främst med de kulturella faktorerna som 

grund. Gruppen kopplas sedan till ett specifikt territorium d.v.s. land. Kortfattat innebär detta 

att nationalism enligt detta synsätt är en teori om politisk legitimitet som kräver att etniska 

gränser inte korsar politiska gränser.9 

 

Dock finns det som sagt olika typer av nationalism. Den distinktionen som främst brukar 

göras är huruvida nationalismen bygger kultur och etnicitet (kulturnationalism, 

etnonationalism) eller om den är territoriell eller överetnisk på så sätt att nationen går över de 

etniska gränserna och fler ”kulturer” samsas under en nationell tillhörighet.10  

 

3.2 Politisering och mobilisering 

I fokus för undersökningen står som nämnts de organisationer med främlingsfientliga åsikter 

som utvecklats och tagit steget till att bli politiska partier. I detta sammanhang är begreppen 

politisering och mobilisering centrala. Politisering innebär att en fråga görs till ett föremål för 

politisk behandling och mobilisering innebär hur man uppbådar folkligt stöd kring frågan.11  

Användningen av begreppen politisering och mobilisering kommer att vara starkt knuten till 

den teoretiska modellen. 

 

Begreppet mobilisering kommer sedan att innehålla två grupper av väljare: teoriröstare och 

proteströstare. Indelningen genomförs eftersom motivet bakom den mobilisering ett parti får 

kan skilja sig åt. Med teoriröstare menas väljare som röstar på ett parti av ideologiska eller 

sakpolitiska skäl. Med proteströstare menas väljare som röstar på ett parti för att visa sin 

protest mot de övriga partierna (etablissemanget). Detta är en hypotetisk indelning av väljare 

som genomförs för att möjliggöra en diskussion om de bakomliggande motiven till en 

mobilisering.  

 

 

 

 
                                                 
8 Idem:20. 
9 Gellner (1983:12). 
10 Hylland Eriksen (2007:148 – 149) och Johansson (1993:22 – 23). 
11 Politisera. http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/sve/politisera, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-20.  
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3.3 Främlingsfientlighet, rasism, nazism och högerextremism 

I uppsatsen är begreppen främlingsfientlighet, rasism och nazism centrala begrepp därför 

finns ett behov av att definiera begreppen samt redogöra för skillnaden mellan framförallt 

främlingsfientlighet och rasism. Detta på grund av att många i dagens samhälle använder 

dessa begrepp som synonymer samt att det i vissa aspekter kan finnas en gråzon mellan dessa 

begrepp. Främlingsfientlighet definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

främlingsfientlighet, avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Termen har under 

efterkrigstiden i allt större utsträckning kommit att användas som en synonym till rasism, då 

främlingsfientlighet även har kommit att bli den samlande benämningen på avståndstagande från 

flyktingar och invandrare. Det finns dock skillnader mellan främlingsfientlighet och rasism. (...) 

Ett främlingsfientligt synsätt däremot är ofta grundat på föreställningar om att olika kulturer bör 

leva åtskilda, eller att en kultur är mer högtstående än en annan. Här är avståndstagandet till 

andra grupper grundat på kulturella skäl, inte fysiska. En främlingsfientlig uppfattning innebär 

dock ytterst sällan ett avståndstagande till alla enskilda "främlingar", utan avståndstagandet är 

som regel riktat mot vissa specifika grupper i samhället. En generell främlingsfientlighet riktad 

mot t.ex. alla icke-svenska grupper är ytterst ovanlig.12 

Det centrala i definitionen är att man med ett främlingsfientligt synsätt inte grundar sig på 

rasbiologiska eller ideologiska faktorer utan istället har ett fokus på kulturen. Skillnaden 

mellan främlingsfientlighet och xenofobi som begrepp är att främlingsfientlighet bygger på en 

mer medveten förhållning medan xenofobi mer är en irrationell rädsla för främlingar.13 Dock 

kan xenofobi vara grunden eller starten till en mer främlingsfientlig hållning. 

Begreppet rasism grundar sig till skillnad mot främlingsfientlighet inte på kultur utan har en 

mer rasbiologisk och framförallt en etnisk syn på människor som grund, även om detta idag är 

lite av en gråzon då en innebörd av kultur idag kan härledas till etnicitet och ras.14  

En central skillnad mellan begreppen främlingsfientlighet och rasism är att man enligt ett 

främlingsfientligt synsätt i teorin inte nödvändigtvis har en hierarkisk syn på människor eller 

kulturer. Parallellerna mellan rasism och nazism är många då båda begreppen grundar sig i 

föreställningen att man kan dela in jordens befolkning i raser som inte har samma värde. Den 

tydliga skillnaden mellan dessa begrepp är dock att nazism som begrepp främst inriktar sig på 
                                                 
12 främlingsfientlighet. http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/främlingsfientlighet, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2010-12-20. 
13 Fredrickson (2003:126). 
14 Idem: 20. 
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den ariska rasen som den högst stående medan man med rasistiskt synsätt inte är fastlåst till 

enbart en ”ras”. Nazism som begrepp har också en politisk dimension som innehåller ett 

förakt mot demokrati, socialism och liberalism. De politiska målen är införandet av en 

nationalistisk auktoritär stat styrd av den ”ariska” rasen.15 I studien kommer också begreppet 

högerextremism att användas, med detta syftas politiska högerståndpunkter och värderingar 

som inte är förenliga med en demokrati.16  

4. Bakgrund 

En rädsla för främlingar, d.v.s. människor som vi inte känner, kan spåras långt tillbaka i den 

mänskliga historien. Under medeltiden uppstod en tidig variant av främlingsfientlighet och 

rasism i religiösa tecken och påverkade framförallt den kristna synen på judarna.17 Kulmen 

nåddes dock inte förrän under 1800-och 1900-talet i form av rasbiologi och antisemitism.18 I 

Sverige mynnade antisemitiska rörelser från 1800-talet ut i nationalsocialistiska 

organisationer under 1930-talet. Dessa var ofta splittrade men enades en period under namnet 

Svenska Nationalsocialistiska partiet (SNSP) med ledare som Birger Furugård och Sven Olov 

Lindholm. Partiet fick i riksdagsvalet 1932 drygt 15 000 röster, men splittrades snabbt i 

mindre grupperingar. När Nazityskland ockuperade Danmark och Norge 1940 blev sedan 

stödet mycket litet för organisationer med nationalsocialistiska åsikter.19 

 

Andra världskrigets effekter var minst sagt omvälvande för hela Europa, och det innebar ett 

hårt slag för dem som sympatiserat med Nazityskland eller propagerat för nazistiska åsikter i 

Sverige. Tidigare hade man i Sverige haft en stark orientering mot Tyskland. Tyska tänkare 

och tysk kultur hade haft en väldigt hög status i Sverige men detta kom att brytas efter 

kriget.20 Man började nu se nazismen som motpol till ett fritt och demokratiskt samhälle, och 

dessutom började man från Sveriges sida mer att orientera sig mot länderna i väst  

 

Efter andra världskriget hamnade personer och organisationer med nationalsocialistiska 

åsikter i ett politiskt och socialt vakuum.21 Organisationerna var oftast små och gjorde inte 

speciellt mycket väsen av sig. De mest livskraftiga organisationer som fanns och dök upp 

                                                 
15 Lööw (1990:9). 
16 högerextremism. http://www.ne.se/högerextremism, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-07. 
17 Fredrickson (2003:19 – 34). 
18 Catomeris (2004:16). 
19 Lööw (1990:73 – 75). 
20 Östling (2003). 
21 Lööw (2004:121 – 122). 
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efter andra världskrigets slut var Sveriges Nationella förbund (SNF), Nysvenska rörelsen 

(NSR) och Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund, senare benämnt Nordiska Rikspartiet 

(NRP). Även om organisationerna tenderar att beskrivas som en enhet i den offentliga 

debatten var distansen och splittringen stor mellan dem. Framförallt var behovet att distansera 

sig från NRP stort för de övriga organisationerna då de inte ville stämplas som 

nationalsocialistiska.22 Även om dessa organisationer var distanserade från varandra så kom 

de att bli länken mellan 1930-talets nationalsocialister och det uppvaknande eller den 

generationsväxling som skedde under 1980-talet vilket är grunden för nutidens 

högerextremism och främlingsfientlighet.23   

 

Under 1980-talet skedde som ovan nämnts ett uppvaknande för organisationer med 

högerextremistiska åsikter, och diskussioner kring rasism, främlingsfientlighet och 

antisemitism fick en allt större plats i den offentliga debatten. Orsaken till detta var en större 

aktivitet från de högerextremistiska organisationerna, utvecklingen ledde till att konflikterna 

och konfrontationerna mellan högerextremister och motdemonstranter blev fler. Utvecklingen 

under 1980-talet nådde sin kulmen i händelserna kring Göteborgsrättegångarna som de 

rättegångar kallades som mynnade ut i att flera anhängare av NRP blev dömda för brott de 

begått. Upprinnelsen till rättegångarna var de våldsamma konfrontationer som inträffade 

mellan medlemmar ur NRP och motdemonstranter i Göteborg och Växjö under 1984 och 

1985.24  

 

En stor del av utvecklingen av konflikterna mellan högerextremister och dess motståndare 

berodde på firandet av Karl XII:s dödsdag den 30 november. Firandet av Karl XII var en 

långlivad tradition som 1930-talets nationalsocialister fört vidare via NRP, SNF och NSR till 

1980-talets och dagens organisationer.25  Konflikterna och demonstrationerna den 30 

november var hårt bevakade av massmedia vilket påverkade den offentliga debatten. Under 

det tidiga 1990-talet eskalerade konflikterna i samband med den 30 november så till den grad 

att massiva polisinsatser satte stopp för dem. Dagen hade då mist sin betydelse som 

                                                 
22 Idem:181. 
23 Idem:163.  
24 Lööw (2000:29 – 34). 
25 Lööw (2007:96). 
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högtidsdag och blev istället en ”möt din fiende”-dag.26 Nu har firandet den 30 november för 

nationalister och högerextremister ersatts av firandet av nationaldagen och Salemmarschen.27 

 

Under 1979 grundades organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Organisationen var till 

en början en ”mystisk” undergroundrörelse där medlemmarna försökte hemlighålla sina 

identiteter så långt det var möjligt. BSS som organisation var en del i den generationsväxling 

bland högerextremister som ägde rum under 1980-talet.28 Organisation såg det som sitt ansvar 

att informera svenskarna om landets befolkningspolitik och riskerna med den rådande 

invandringen.29 Informationen och rekryteringen av medlemmar skedde till största del via 

flygblad.30 Organisationen blev sedan starkare i takt med att medlemsantalet ökade. 

Organisationen ansåg att de tidigare högerextremistiska organisationerna var misslyckade 

eftersom de inte ansågs kunna föra ut sitt budskap på ett bra och fördelaktigt sätt; de var 

belastade av Hitlerdyrkan, hakkors och andra nazistiska anknytningar vilket på ett negativt 

sätt påverkade förståelsen och mottagandet av det budskap de ville framföra.31 Nu ville man 

skapa något nytt som frångick de tidigare organisationerna, även om man i grund och botten 

hade samma mål: stoppa invandringen och se ett Sverige fritt från utländsk påverkan på kultur 

och arvsmassa.32 BSS program sammanfattas nedan. 

 
1. Invandringen skall begränsas till ”seriösa” invandrare från kulturellt närbesläktade länder. 

2. Endast flyktingar som är ”etniskt” besläktade med de ”nordiska folken” skall tillåtas komma till 

Sverige. 

3. Repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt avvikande länder bör uppmuntras och 

understödjas. 

4. Adoption av utländska barn förbjuds i lag. 

5. Restriktiv abortpolitik. 

6. En familjepolitik som ”stärker” familjen, dvs. Syftar till att bevara den traditionella kärnfamiljen. 

7. Förstärkt nordiskt samarbete.33 

 

                                                 
26 Idem:97. 
27 Lööw (2007:97). Salemmarschen är en årlig demonstration som genomförs av nazistiska organisationer i 
Salem.  
28 Lööw (2007:96–97). 
29 Lööw (2007:87). 
30 Larsson och Lodenius (1994:18). 
31 Ibid. 
32 Idem:17 – 18. 
33 BSS program ur Lööw (2007:87). 
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BSS program visar på en fortsatt hård hållning kring kärnfrågan men man ser även att 

organisationen vidgat sig mer än vad tidigare organisationer gjort genom att man berör 

”familjen” i flera punkter. Även om BSS livslängd som organisation var relativt kort (1979-

1986) kan man se ett embryo till en grund för en organiserad politisering av främlingsfientliga 

och invandrarfientliga åsikter. Även om organisationens aktiviteter innehöll gatuaktioner likt 

dess föregångares kan man ändå se en brytpunkt i och med BSS bildande, en brytpunkt som är 

central för efterföljande organisationer. Ett exempel på detta är Sverigedemokraterna som 

bildades 1988. BSS som organisation gick 1986 ihop med Framstegspartiet34 och bildade 

Sverigepartiet.35 Partiet splittrades redan 1987–1988 då de två falangerna inte kunde enas i 

hur man skulle gå tillväga.36 Ur denna splittring ska enligt uppgifter de ledande anhängarna 

från BSS år 1988 ha startat en ny organisation under namnet Sverigedemokraterna.37 Detta 

förnekas dock av ledare inom Sverigedemokraterna. Kring detta uttalade sig SD: s förste 

partiledare Anders Klarström på följande sätt i ett tv-program 1989:  
 

Sverigedemokraterna är ett nytt parti som bildades den 8 februari förra året men det finns ett 

stort antal medlemmar som tidigare var medlemmar i BSS och Sverigepartiet.38 

 

Även om Klarström förnekar att ledarna från BSS var initiativtagare till 

Sverigedemokraternas bildande kan man dock på goda grunder anta att det finns ett samband 

mellan BSS försvinnande och Sverigedemokraternas bildande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Partiet var ett missnöjesparti som bland annat ville begränsa invandringen. 
35 Lööw (1998:27). 
36 Larsson och Lodenius (1994:39 – 41). 
37 Larsson och Lodenius (1994:40 – 45) och Andersson (2007:11). 
38 Transkribering av tv – programmet Diskutabelt med programledare Robert Aschberg från den 14 april 1989: 
http://www.youtube.com/watch?v=LapGOGSaCjA 2010-12-02. 

http://www.youtube.com/watch?v=LapGOGSaCjA
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5. Främlingsfientlighetens politisering och mobilisering 
 

5.1 Ny demokrati (Nyd) 

1990-1991 grundades partiet Ny demokrati av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Grunden 

till partiets ståndpunkter hade tidigare presenteras i Dagens Nyheter i en artikel signerad med 

namnen Greven och Betjänten. Detta startade en lavin i svenska medier som de båda 

utnyttjade skickligt.39 Att Wachtmeister och Karlsson redan var etablerade i samhällets 

toppskikt på så sätt att de hade goda kontakter och ekonomiska resurser kom att underlätta 

partiets mobilisering. Från början var det något av en tvåmansrörelse och inte något riktigt 

parti eftersom man varken hade medlemmar eller en organisation. Under en presskonferens i 

Skara började man samla ihop de namnunderskrifter som behövdes för att kunna registrera Ny 

demokrati som ett politiskt parti.40 Bildandet av partiet ägde rum mitt under den rådande 

valrörelsen vilket innebar att man snabbt kunde ta del av det massmediala fokus på 

valrörelsen som redan fanns. Att man sedan utnyttjade detta till fullo och försåg massmedian 

med nyheter och rubrikvänliga uttalanden var en av orsakerna till den snabba framgången.41 

 

Med den stora massmediala exponeringen som grund lyckades man fånga upp mycket av det 

missnöje kring framförallt den ekonomiska situationen i samhället som existerade hos en del 

av det svenska folket. I riksdagsvalet 1991 lyckades man samla ihop 6.7 procent av rösterna.42 

Partiet kan sägas ha haft ett väldigt tunt ideologiskt material som utgångspunkt och 

partiprogrammen lämnar vid närmare betraktelse fler frågor än svar. Såhär beskrev man sig 

som politiskt parti: 

 
Ny demokrati är ett oberoende och nybildat politiskt parti vars grundsyn är ett sunt förnuft, 

personlig frihet och hänsyn till andra skall prägla de politiska besluten. Ny demokrati anser att 

överhetssamhället, socialism, kravmaskiner och ansiktslös byråkrati inte kan accepteras av 

moderna människor.43 

 

Nyd bildades under en kaosartad tid. Dels rådde lågkonjunktur och arbetslösheten var hög, 

dels var olika högerextremistiska organisationer på frammarsch samtidigt som oroligheter på 

olika håll i världen tvingade flyktingar och invandrare till Sverige. Detta innebar att 
                                                 
39 Ungersson (1992:12). 
40 Idem:13. 
41 Ibid. 
42 Larsson och Lodenius (1994:73). 
43 Nyd:s partiprogram (1991:3). 
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motsättningarna i samhället ökade ytterliggare. Det var också under den här tidsperioden som 

lasermannen utförde sina dåd mot invandrare och fiaskot i Rinkeby ägde rum.44  

 

När det gäller partiets invandringspolitik som man finner under rubriken ”invandring, 

flyktingpolitik och U-hjälp” i partiprogrammet ser man arbetslösheten hos invandrarna som 

ett av de största problemen. Som lösning på detta vill man att invandrarna ska låna pengar 

istället för att enbart bli bidragstagare. Dessutom vill man införa temporära uppehållstillstånd 

för flyktingar. Detta skulle enligt partiet ”stärka landets ekonomi, motverka rasism och ge 

dem större självkänsla.”45 På vilket sätt eller hur detta skulle gå till meddelas inte. Stycket 

avslutas med meningen ”Som det är i dag lönar det sig inte heller för en invandrare att 

arbeta!”46 Vidare anser man att det blir svårt att skilja mellan invandrarpolitik, eller 

flyktingpolitik, och U-hjälp med motiveringen att båda syftar till hjälpinsatser bekostade av 

Sverige och det spelar ingen roll på vilken sida av den svenska gränsen som insatsen 

genomförs.47 Därför kommer gränserna mellan de två begreppen att suddas ut. Partiet vill 

också lägga om U-hjälpen och koncentrera den till länder och folk i vår närhet.48 Dock ges 

ingen definition av vad länder och folk i vår närhet exakt betyder men en tolkning av detta 

kan gissningsvis innebära Norden eller Europa. 

 

Hur partiet ser på biståndet till Afrika tydliggörs efter partistyrelsemedlemmen John Bouvins 

uttalande att det var svenska biståndspengar som gjorde så att barn i Afrika överlevde och att 

det var bättre förr då barnen i Afrika istället blev uppätna av lejon.49 När sedan Aktuellt sökte 

upp honom för en kommentar uttryckte han sig enligt följande: 

 
Förr dog två av tre ungar av olika katastrofer, exempelvis blev dom uppkäkade av nåt vilt djur 

av nåt slag. Många dog av svält och sjukdomar. Kvar blev två, tre stycken. Alltså fungerade det 

                                                 
44 Den 5 februari 1992 samlades Statsminister Carl Bildt och kultuminister Birgit Friggebo för ett möte med flera 
hundra åhörare i folkets hus i Rinkeby för att diskutera rasism och främlingsfientlighet, mycket p.g.a. den skräck 
som lasermannens dåd spridit bland invandrare. Mötet urartade och Friggebo försökte upprätta ordningen i salen 
genom en uppmaning till publiken att de tillsammans skulle sjunga ”We shall overcome” vilket publiken dock 
inte hade någon lust att göra. Händelsen blev flitigt diskuterad och  medförde att Friggebo gjordes till allmänt 
åtlöje samtidigt som man kan säga att mötet fick en motsatt effekt mot vad man hade önskat. Tamas (2005:302 – 
307). 
45 Nyd:s partiprogram (1991:7). 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Nyd:s partiprogram (1991:7). 
49 Tamas (2005:50). 
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ganska bra. Och så nu med våra pengar i princip, så hjälper vi dessa, så det blir inga dödsfall. 

Och då blir det katastrof.50 

 

Bouvin dementerade sedan detta och menade att han blivit missförstådd, men obscena 

uttalanden och en vilja att Sverige skulle stoppa invandringen kom att bli ett vanligt tema i 

uttalanden och motioner från Nyd:s partimedlemmar. Bert Karlsson, som var en av 

initiativtagarna till partiet och hade titeln folkledare i partiet, uttalade sig vid ett flertal 

tillfällen kritiskt kring invandrarnas påverkan på det svenska samhället. Bland annat menade 

han att invandrarna var skyldiga till den största procentandelen av brott som begicks i 

landet.51 Som bakgrund till detta uppgav han olika källor som alla visade sig vara falska.52  

 

På frågan hur han skulle reagera om hans dotter skulle gifta sig med en muslim gav han svaret 

att han skulle förhindra det med motiveringen att giftermål inte skall ske över kulturgränser 

eftersom det har visat sig gång på gång att det inte går.53 Den kritik gentemot invandringen 

som kom att genomsyra partimedlemmarnas uttalanden visades också i riksdagen, framförallt 

i den motion som John Bouvin m.fl. lämnade in för behandling i januari 1992. I motionens 

inledning förklaras att det finns stora problem i det svenska samhället framförallt rörande den 

höga arbetslösheten. Man använder sig av en stark och värdeladdad terminologi med fraser 

som ”landet blöder”.54 Direkt efter detta konstaterar man att den rådande flykting- och 

invandrarpolitiken är helt felaktig och att något måste göras. Därefter uttrycker man sig på 

följande vis: 

 
När skall alla Ni som bär ansvaret för invandrarpolitiken vakna? Var vi än sätter gränsen, 

10. 000, 30. 000, 50. 000 eller 100. 000 flyktingar/invandrare per år, så blir det fel. Den så 

kallade rasismen sprider sig i vårt land liksom i hela Europa. Är det svårt att förstå varför? 

Fortsätter vi med den nuvarande politiken så kommer även de att vakna som inte vill förstå.55 

 

På detta sätt beskriver man förhållandet mellan invandringen och ”den så kallade rasismen”. 

Vidare hävdar man att detta synsätt inte är rasism utan ett sunt förnuft som bygger på att man 

visar hänsyn till svenska medborgare, man konstaterar också att synpunkterna som nu 

                                                 
50 Ibid. 
51 Tamas (2005:208). 
52 Ibid. 
53 Idem: 218. 
54 Motion till riksdagen 1991/92:Sf622 Begränsad invandring av John Bouvin m.fl. (Nyd): 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GF02Sf622 2010-12-05. 
55 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GF02Sf622
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presenteras kommer att benämnas som rasistiska av experter, något som man som sagt hävdar 

är helt felaktigt.56 I nästa stycke i motionen hävdar man att problemet inte är flyktingarnas 

eller invandrarnas utan att skulden helt och hållet ligger hos politiker, personer inom facket 

och massmedia.57 Kritiken mot den förda politiken fortsätter att flöda, man hävdar att många 

arbetsföra har fostrats till en sysslolöshet och ett bidragstänkande samt att de ledande 

politikerna har provocerat befolkningen på så sätt att alla som ifrågasatt invandringspolitiken 

har stämplats som rasister och extremister.58 Motionen mynnar ut i en hemställan där man ger 

förslag på åtgärder som man anser bör genomföras. Den första åtgärden är att stoppa 

invandringen och att Sverige i framtiden skall hålla den på en nivå som är förenlig med FN:s 

flyktingkonvention.59 Detta för att man skall kunna ”rensa upp den ’soppa’ vi ställt till 

med.”60  

 

Andra åtgärder som föreslås är att man skall utvisa flyktingar och invandrare som gör sig 

skyldiga till brott och att politiker skall verka för en öppen debatt kring invandringen utan att 

stämpla folk som uttrycker sig i frågan som rasister.61 En intressant punkt med motionen är att 

den går längre än Nyd:s partiprogram. Inte någonstans i partiprogrammet går det att utläsa att 

man vill stoppa invandringen. Att man sedan använder sig av uttrycket ”den så kallade 

rasismen” är anmärkningsvärt då detta kan uppfattas som ett ifrågasättande av rasismens 

existens överhuvudtaget. Däremot reagerar man starkt emot att de som vill diskutera 

invandringen blir stämplade som rasister. Vem som bär skulden till rasismens uppkomst i det 

svenska samhället fastslår man dock klart. 

 

Vivianne Franzén som tillhörde partistyrelsen utryckte sig angående skolpolitiken och 

hemspråksundervisning under sommarturnén 1993 enligt följande: 

 
De vill ändra på vår skolundervisning och våra matvanor. Snart är det väl bara en tidsfråga innan 

våra skolbarn ska vända sig till Mecka.62 

 

                                                 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Holck – Bergman (1995:20). 
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I andra motioner riksdagen fastslår man den rådande flykting-och invandringspolitiken som 

misslyckad samt uttrycker en oro för invandringens påverkan på den svenska befolkningens 

sammansättning:  

 
Vi har under några få år fått en snabb förändring i den svenska befolkningens sammansättning. 

De olika kulturernas påverkan på vårt samhällssystem bör utredas. (---) Att Sverige genom en 

ofinansierad och okontrollerad generös invandrarpolitik stödjer kriminella människosmugglare 

och ekonomiska invandrare är oförsvarbart.(---) Man oroas av händelser som uppstått i andra 

länder. Risk finns för att spänningar mellan olika religiösa fundamentalister och etniska problem 

kan uppstå utanför det traditionella samhällets normer.63 

 

I motionen uttrycks en oro för de förändringar som det svenska samhället kan komma att 

utsättas för på grund av den skillnad som finns mellan den svenska kulturen och den kultur 

som flyktingar och invandrare bär med sig. En ovilja att blanda den svenska kulturen med 

andra kulturer är tydlig eftersom det då finns en risk att etniska problem och spänningar 

mellan religiösa fundamentalister kan uppstå. Vad etniska problem är och vilka som är 

religiösa fundamentalister definieras inte.  Återigen kan man se att kritik riktas mot det 

rådande systemet eftersom det enligt motionen tillåter och stödjer människosmugglare och 

ekonomisk invandring. Nyd:s uttalande och motioner angående flykting-och 

invandringspolitiken återkommer hela tiden till dessa punkter: 1. Invandringens påverkan på 

den svenska ekonomin. 2. Invandringens påverkan på den svenska kulturen. 3. Invandringens 

påverkan på det svenska samhällssystemet. 

 

Nyd brukar benämnas som ett missnöjesparti.64 Tyngdpunkterna i partiets ståndpunkter var en 

kritik mot skattesystemet, kriminalpolitiken och invandringspolitiken. Gränsdragningen 

mellan ett missnöjesparti och ett parti med främlingsfientliga åsikter är i detta fall omöjlig att 

genomföra vilket Nyd:s inlägg i debatten kring invandringspolitiken har visat.  

 

Huruvida Nyd skulle ha haft några betydande anknytningar till tidigare högerextremistiska 

organisationer är oklart, eftersom grundandet av partiet är så starkt kopplat till Ian 

Wachtmeister och Bert Karlsson och eftersom dessa inte har kunnat kopplas till någon sådan 

organisation. Man kan dock fastslå att en tillströmning till partiet av personer med 
                                                 
63 Motion till riksdagen 1992/93: Sf638 Invandringens betydelse för Sverige av Claus Zaar (Nyd): 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GG02Sf638 2010-12-08. 
64 Ett missnöjesparti bedriver en politik som i huvudsak bygger på en kritik mot den politik som bedrivs. Larsson 
och Lodenius (1994:57 – 58). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GG02Sf638
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högerextremistiska åsikter ägde rum efter att olika partimedlemmar gjort uttalanden kring 

invandringen. Bland annat kom medlemmar från framstegspartiet att bli medlemmar i Nyd.65  

 

Partiets snabba valframgångar var starkt kopplade till grundarnas resurser i form av 

kändisskap och viktiga kontakter i samhället, men framgången kan också kopplas till att 

partiet grundades under en period som upplevdes som problemfylld för många i samhället. 

Dessa aspekter medförde enligt initiativtagaren Wachtmeister att partiets valkampanj blev 

lyckad:  

 
Jag tror inte Ny demokrati skulle haft den här framgången 1988. Och jag är inte säker på att vi 

skulle fått den om vi väntat till 1994. Men just nu, när människor är påverkade av allt det  som 

hänt i världen, är de mottagliga för förändringar.66 

 

Partiets grundande och framgång var till stor del var ett verk av Wachtmeister och Karlsson, 

och man bör se partiets framväxt som en milstolpe i den svenska politiken: Nyd var det första 

partiet i Sverige under efterkrigstiden som lyckades komma in i riksdagen med ett 

främlingsfientligt budskap. Partiets tid i riksdagen var dock kort och redan under 1994 föll 

partiet ur riksdagen med endast 1,4 procent av rösterna. Nederlaget innebar att partiet föll bort 

ur den offentliga debatten, och även om nya försök till etablering genomfördes blev dessa inte 

lyckade. Man hade dock några få platser kvar av sin kommunala representation in på 2000-

talet. Det dåliga valresultatet 1994 var till stor del ett resultat av interna strider och av att 

partiet saknade personer med politisk erfarenhet både i sin riksdagsgrupp och i sin 

kommunala representation.67 Tillbakagången berodde också på en hårdare granskning av 

partiet från massmedia samt en massiv kritik från övriga riksdagspartier.68 Partiets tid i 

riksdagen hade dock påverkat debatten kring invandring, och ett flertal beslut som togs i 

riksdagen mellan åren 1991 och 1994 skärpte landets flykting-och invandringspolitik. Bl.a. 

skärptes reglerna för visum, och antalet invandrare som utvisades p.g.a. brott ökade.69 

 

 

 

 
                                                 
65 Larsson och Lodenius (1994:74). 
66 Tamas (2005:328). 
67 Holck – Bergman (1995:24 – 34). 
68 Tamas (2005:366 – 369). 
69 Idem: 330. 
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5.2 Sverigedemokraterna (SD) 
Lördagen den 6 februari 1988 samlades ett tjugotal personer i en lägenhet i Stockholm. Syftet 

var att bilda ett politiskt parti. Man diskuterade partiets utformning, politik och namn. Bland de 

namnförslag som nämndes kan nämnas Svenska fosterlandspartiet. Till slut enades man om 

namnet Sverigedemokraterna, och man enades även om att partiet nu skulle anses vara bildat. 

Redan från början angavs anledningen till partibildningen att man ville ändra den ansvarslösa 

politik som länge förts av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.70 

 

Detta är den officiella versionen om hur och varför SD grundades. Partiet var dock ett led i 

den nya satsningen inom den ”nationella rörelsen” på att få fram en parlamentarisk rörelse.71 

Till en början var skillnaden mellan SD och tidigare högerextremistiska organisationer inte 

speciellt stor, eftersom partistyrelsen och partimedlemmarna hade ett förflutet i dessa. Många 

i partistyrelsen var dessutom kriminellt belastade.72 En av dessa var partiledaren Anders 

Klarström. Han hade bl.a. ett förflutet som medlem i NRP.73 Partiets verksamhet bestod 

främst av flygbladsutdelningar och gatuaktioner i form av demonstrationer m.m. Inom denna 

verksamhet var firandet av Karl XII:s dödsdag en central del; under firandet 1991 var flertalet 

av människorna i demonstrationstågen personer ur SD. En av dessa var partiledaren Klarström 

som genom att skrika ”Ut med packet! Ut med packet!”74 gav en ledtråd till vad man som 

parti ansåg och stod för under tidigt 1990-tal. 

 

Även om partiet sysslade med aktiviteter som inte skilde sig ifrån andra främlingsfientliga 

organisationer, visar man i sitt partiprogram från 1994 att man i jämförelse med tidigare 

högerextremistiska och främlingsfientliga organisationer har en ytterligare dimension. Under 

rubriken Sverigedemokraterna ger man följande beskrivning och motivering till 

partiprogrammet. 

 
Sverigedemokraternas program bygger på en rad ställningstaganden med den nationella 

samhörigheten, friheten och ekologiskt medvetande som grund. Sverigedemokraterna vänder sig 

till alla svenskar oavsett bakgrund eller status i samhället.75 

 

                                                 
70 Information om Sverigedemokraterna: http://sverigedemokraterna.se/info/ 2010-12-10. 
71 Larsson (2004:20). Begrepp som används för att beskriva den idéströmning som uppstod i Sverige under 1920 
– talet och utvecklades under 70 och 80 talet.   
72 Larsson (2004:25). 
73 Ibid. 
74 Tamas (2005:194). 
75 SD: s partiprogram (1994:5). 

http://sverigedemokraterna.se/info/
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Partiprogrammet innehåller bl.a. rubriker som näringspolitik, samhällsstruktur, miljö, 

sjukvård och energi. I partiprogrammet finns inte rubriken invandring eller invandringspolitik. 

Att man medvetet valt att utelämna den rubriken är anmärkningsvärt. Vad man anser i temat 

framgår dock tydligt. Under rubriken medborgarskap står följande: 

 
För att få förmånen att bli svensk medborgare ska man som icke nordbo, ha varit bosatt minst 10 

år i Sverige och dessutom behärska det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt 

besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiska invandrare skall kunna erhålla svenskt 

medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år. De flyktingar som 

erbjudits uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap på falska grunder eller begår en grov 

förbrytelse skall kunna fråntagas sitt medborgarskap och utvisas ur Sverige.76 

 

Kraven för svenskt medborgarskap är hårda och steget är inte långt ifrån de synpunkter som 

organisationen BSS stod för.77  Man anser också att det har givits uppehållstillstånd och 

svenskt medborgarskap till flyktingar på falska grunder och att de som har erhållit dessa skall 

utvisas. Vad falska grunder innebär förklaras inte. En annan central punkt som presenterades i 

partiprogrammet var att man ansåg att Sverige som land var för toppstyrt och att 

beslutsförförandet borde decentraliseras, vilket skulle ske i form av ett kommunalt självstyre. 

Som motivering till detta hänvisar man till subsidiaritetsprincipen samt vikten av att 

människor känner igen och hyser förtroende för sin förtroendevalda.78 I ljuset av detta kan 

man dock ana att det som utspelade sig i Sjöbo kommun 1987 och som ofta benämns som 

”sjöbodramat”79 kan ha påverkat SD:s krav på kommunalt självstyre eftersom man då i varje 

kommun har större möjlighet att påverka hur man ska ställa sig gentemot ett 

flyktingdeltagande.  

 

I partiprogrammet har man också ”kultur” som rubrik. Här förklaras att kulturen har en 

avgörande betydelse i samhällets utveckling och att dagens kulturpolitik bidrar till att skapa 

”rotlösa, identitetslösa och olyckliga människor.”80  Dessutom hävdas att det svenska 

kulturarvet är hotat. Hoten består främst av kommersialisering och spridning av den 

                                                 
76 Ibid. 
77 Se punktlista sida 13. 
78 SD: s partiprogram (1994:5 – 6). 
79 ”Sjöbodramat” som det kom att kallas var en tvist kring om kommunen skulle ta emot flyktingar eller inte, 
efter långa förhandlingar i kommunfullmäktige kom man fram till att hålla en rådgivande folkomröstning i 
samband med riksdagsvalet 1988 om hur man skulle gå tillväga. Resultatet i omröstningen blev att två av tre 
invånare röstade emot ett flyktingmottagande. Detta fick väldigt stor uppmärksamhet i både media och 
rikspolitiken. Alsmark och Uddman (1990). 
80 SD:s partiprogram (1994:9). 
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amerikanska ”skräpkulturen, dålig kulturundervisning i skolorna och den ökande 

utomeuropeiska invandringen.”81 För att lösa problemen inom kulturpolitiken och som 

motvikt mot de yttre hoten vill man blåsa liv i den svenska ”folksjälen” i olika former, och 

bevara det svenska kulturarvet för framtida generationer. Det är anmärkningsvärt att man här 

pratar om dels yttre hot mot den svenska kulturen, dels använder termen utomeuropeisk 

invandring. Tidigare i partiprogrammet under rubriken medborgarskap, används termen icke 

nordbo samt att man särskiljer nordiska invandrare från övriga. Mot denna bakgrund är det 

svårt att dra några slutsatser kring SD:s klassificeringar. Skall uttrycket icke nordbor ses som 

detsamma som utomeuropeisk eller som alla som inte härstammar ifrån Norden? Är 

europeiskt inflytande på den svenska kulturen tillåtet medan inflytande från kulturer som 

härstammar från övriga världsdelar ett hot?  

 

I partiprogrammet visas en vilja att vidga sin politik på en rad olika områden som inte berör 

partiets kärnfråga. Inte desto mindre kan partiprogrammet ses som ett led i en utveckling mot 

en etablering av partiet och ett försök att nå en större mobilisering men ifråga om invandring 

är förändringen snarare en fråga om form än innehåll. 

 

1995 utsågs Mikael Jansson till ny partiledare. Han hade tidigare varit aktiv inom 

Centerpartiet vilket innebar att han hade en del politisk erfarenhet.82 Jansson lämnade 

Centerpartiet eftersom han ansåg att det fanns stora brister i det nationella arbetet.83 Dessutom 

hade han under sin tid i Centerpartiet uttryckt sig på följande sätt i Centerpartiets Politisk 

Tidskrift. 

 
En del kulturella skillnader länder emallan torde ha rasmässig grund. Detta borde kunna sägas 

nu, när de flesta till och med erkänner att själsliga skillnader mellan män och kvinnor existerar.84 

 

Med Jansson som ledare skulle partiet förändras och utvecklas. Till att börja med skulle 

partimedlemmarnas offentliga uppträdanden ske utan nazistiska kopplingar och hälsningar. 

Man skulle försöka förändra bilden av partiet hos väljarna, och tvätta bort stämpeln som ett 

parti för kriminella skinnskallar.85 Under Janssons tid som partiledare kom partiet att ta flera 

steg i sin utveckling mot en ”renare” image. De kriminella och nazistiska elementen kom att 
                                                 
81 Ibid. 
82 Olsson (2004:35 – 36). 
83 Mattsson (2009:19). 
84 Ibid. 
85 Mattsson (2009:19). 
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försvinna från partiets toppskift. Ordningsregler infördes där alkohol och symboler som kunde 

kopplas till andra världskriget förbjöds under demonstrationer, detta för att man inte skulle 

skämma ut partiet i media.86 Förändringarna som partiet gick igenom ledde dock till skarpa 

interna konflikter. Kulmen på detta nåddes 2001 då en grupp av aktiva medlemmar i 

Stockholmsområdet bröt sig ur partiet och bildade Nationaldemokraterna.87 

Nationaldemokraterna kom som parti att föra fram hårdare krav på repatriering och ett total 

stopp på invandringen. Utbrytningen var en reaktion på den något mildare framtoning 

gällande invandringen som SD officiellt kom att stå för. Förändringen i hur SD lyfter fram sitt 

budskap är tydlig i deras partiprogram från 2003: 

 
Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma 

identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland 

befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – 

är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.88 

 

Borta är begrepp som ”icke nordbo”, men samtidigt fastställer man att det viktigaste för ett 

tryggt samhälle är en hög grad av etnisk och kulturell homogenitet. Vidare påpekar man 

emellertid att ett samhälle med en helt homogen befolkning är omöjligt i praktiken eftersom 

nationerna ofta är vidare än statens territorium. Som exempel på detta lyfter man fram att 

många svenskar lever utanför Sveriges gränser och att ickesvenska befolkningsgrupper som 

t.ex. samerna lever i Sverige.89 Vidare fastslår man att ett samhälle som innehåller flera 

kulturer är en kränkning av den nationalistiska principen och ger upphov till instabilitet och 

konflikter. Stycket avslutas med frasen ”Låt alla vara folk i sitt eget hus.”90  

 

Rubriken ”begränsad invandring” i partiprogrammet inleds med en förklaring av att större 

folkomflyttningar och folkvandringar av olika orsaker har varit ett vanligt inslag i historien 

och att detta även har varit fallet i Sverige. Men det har främst rört sig om invandrare från 

närliggande områden.91 Nu är tendensen en annan: 

 
Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. 

Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska 
                                                 
86 Ekman och Poohl (2010:112). 
87 Mattsson (2009:21). 
88 SD:s partiprogram (2003:5). 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 SD:s partiprogram (2003:8). 
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nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik 

utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.92 

 

I nästa stycke hävdas att:  

 
Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att 

den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. 

När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det 

vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.93 

 

Tankegångarna här är motsägelsefull eftersom de påpekar att principen inte omöjliggör 

invandring samtidigt som man underförstått menar att invandringen i Sverige redan har 

påverkat befolkningssammansättningen så till den grad att etniska enklaver har uppstått, att 

det är alltför många invandrare i Sverige och att dessa antingen skall återvandra till sitt 

ursprungsland eller ta till sig den svenska kulturen och på så sätt bli ”svenskar”. Likt i 

föregående partiprogram används begrepp och termer som möjliggör olika tolkningar. 

Tidigare använde man begrepp som icke nordbo och utomeuropeisk och nu benämner man 

dem som att de kommer från avlägsna länder. Detta kan tolkas som att SD inte gärna ser en 

invandring från USA, Australien eller Kanada då dessa länder ligger långt ifrån Sverige 

geografiskt sett. Men man bör nog rimligen tolka SD:s budskap i detta sammanhang som att 

man riktar sig emot människor från andra delar av världen där kulturen skiljer sig från den 

svenska som t.ex. människor från muslimska länder. 

 

Under Mikael Janssons tid som partiledare utvecklades SD på flera plan. Dels försvann de 

tydliga kopplingarna till nazismen som partiet och dess medlemmar tidigare haft, dels kom de 

partimedlemmar som hade ett kriminellt förflutet att försvinna från partiets toppskikt. 

Kortfattat kan man säga att SD under Janssons tid som partiledare gick från att vara ett parti 

fläckat av nazism till att bli ett parti som stod för en nationalism. Detta innebar att partiets 

politisering gick lättare då man inte var belastad av starka kopplingar till nazismen. Detta 

ledde i sin tur till att de barriärer som minskade partiets chanser till en högre 

mobiliseringsnivå blev mindre.  

 

                                                 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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Men under Janssons tid som partiledare var också splittringarna och konflikter inom partiet 

stora, vilket resulterade i att Mikael Jansson blev avsatt och istället valdes Jimmie Åkesson till 

partiledare 2005. Kritik hade tidigare riktats från partimedlemmar mot att Jansson skulle ha 

uppvisat dåligt omdöme och inte tagit tillräckligt avstånd från nazistiska sympatisörer samt att 

hans kunnande som ledare för partiet inte var tillräckligt tillfredsställande. SD:s ledning kom 

nu främst att bestå av Åkessons och hans innersta krets; Björn Söder, Richard Jomshof och 

Mattias Karlsson. Dessa personer kom i kontakt med varandra i Lund på slutet av 1990-talet. 

De var samtliga medlemmar i SD sen tidigare men ansåg att partiet behövde förändras.94 

Mikael Jansson fick efter Åkessons tillträdande posten som ordförande för SD i Göteborg. 

Björn Söder, som på samma möte blev vald till partisekreterare kommenterade 

partiledarskiftet på följande sätt: 

 
Det är en ny tid för Sverigedemokraterna. Partiet har genomgått ett generationsskifte och 

påbörjat ett nytt kapitel i partiets historia. Sverigedemokraterna står nu som ett modernt parti, 

berett att möta de utmaningar som ställs på oss för att lyckas ta oss in i riksdagen nästa år.95 

 

Jimmie Åkesson, som 2005 var 26 år, hade varit partimedlem i elva år. Under dessa år hade 

han bland annat varit ordförande för SD:s ungdomsförbund. Innan partiledarvalet hade 

Åkesson listat de brister som måste åtgärdas för att partiet skulle kunna fortsätta utvecklas: 

 
1. Lokal förankring 

2. Utåtriktat och offensivt arbete 

3. Framtoning96 

 

Med de två första punkterna menar han att partiet hittills har varit för toppstyrt och saknat en 

god lokal förankring. Detta har i sin tur omöjliggjort ett offensivt arbete på den lokala nivån 

som är av central betydelse för de större partipolitiska framgångar man syftar till att skapa.97 

Partiets framtoning anser han fortfarande vara ett problem som måste prioriteras: 
 

När jag talar om framtoning, avser jag i första hand vikten av att göra oss kvitt den missvisande 

rasiststämpeln. Min övertygelse är att det är denna nidbild av vårt parti som allra starkast håller 

oss tillbaka från de stora framgångarna. (---) Vi måste, utöver att visa oss vara vanliga 

                                                 
94 Mattsson (2009:36–37). 
95 Ekman och Poohl (2010:136). 
96 Inför partiledarvalet 2005: http://www.jimmieakesson.se/ 2010-12-14. 
97 Ibid. 

http://www.jimmieakesson.se/
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människor med högst normala åsikter, också visa väljarna att vi menar allvar och att vi är att 

räkna med. Då kan vi också vinna deras förtroende.98  

 

Att partiets framtoning ses som nyckeln till framgång är klart och arbetet att förändra denna 

kom att ske under hög takt med Åkesson vid rodret. En av de första åtgärder som 

genomfördes var bytet av partisymbol från en fackla, där elden illustreras i form av Sveriges 

flagga till en blåsippa. Att man gör som de andra riksdagspartierna och väljer en blomma som 

sin nya symbol kan ses som ett tydligt tecken på en distansering från partiets historia. Valet av 

blåsippan som partisymbol förklarar man bland annat med blommans egenskaper att vakna 

upp ur vinterdvala och dess läkande effekt. Dessa egenskaper anser man passa in på SD och 

det ”Sverigevänliga” budskapet som man står för.99 Till partisymbolen producerades också en 

partisång med namnet ”Blåsippans väg” som är en stor kontrast till den musik som tidigare 

legat partiet varmt om hjärtat i form av vikingarock och band som Ultima Thule.100  

 

Riksdagsvalet 2006 blev en framgång för partiet, och antalet röster var mer än en fördubbling 

av de röster partiet fått 2002. Detta var naturligtvis en fingervisning för partiledningen; arbetet 

med en ny och mera ”rumsren” framtoning betalade sig. Valresultatet 2006 var också viktigt 

ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom det berättigade partiet till resurser i form av partistöd. 

Dessutom fick flera partimedlemmar platser i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 

runtom i landet. Detta innebar att partiet fick ett flertal heltidsanställda politiker.101 Att partiet 

fortsatte att utvecklas på flera plan med Åkesson som partiledare vittnar partiprogrammet 

inför valet 2010 om. Partiprogrammet var det mest omfattande i partiets historia. Även om 

man försöker visa att man inte är ett enfrågeparti, får invandringspolitiken störst utrymme och 

man ser en restriktiv invandringspolitik som lösningen på flera andra problem, bland annat 

inom den ekonomiska politiken. I partiprogrammet inför valet 2010 beskrivs den politiska 

profilen enligt följande: 

 
Sverigedemokraterna anser sig vara ett parti i mitten på den politiska skalan. Partiet tar avstånd 

från såväl marxism, som nazism. Partiet vill skapa en anda av fosterlandskärlek och gemenskap, 

                                                 
98 Inför partiledarvalet 2005: http://www.jimmieakesson.se/ 2010-12-14. 
99 Blåsippan – Sverigedemokraternas partisymbol: http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/blasippan-
sverigedemokraternas-partisymbol/ 2010-12-14. 
100 Mattsson (2009:25). 
101 Idem: 27. 

http://www.jimmieakesson.se/
http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/blasippan-sverigedemokraternas-partisymbol/
http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/blasippan-sverigedemokraternas-partisymbol/
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och ett samhälle där idealism, ansvarstagande och samarbete uppmuntras. Sverigedemokraterna 

vänder sig därför till alla svenskar oavsett bakgrund och status i samhället.102 

 

Till skillnad mot föregående program beskriver man sig nu som ett mittenparti på den 

politiska skalan, och bemödar sig om att tvätta bort ”rasiststämpeln” genom att lyfta fram 

avståndstagandet från nazismen. Återigen lyfter man fram att man ”vänder sig till alla 

svenskar”, vilket alltid har varit en tydlig ingrediens i SD:s partiprogram. När det gäller 

medborgarskap anses fortfarande att nya medborgare ska ha bott i Sverige i minst 10 år samt 

att färdigheter i det svenska språket och kunskaper kring Sveriges historia är nödvändiga. 

Därtill görs också tilläget att man som ny medborgare också ska underteckna en deklaration 

där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera svenska lagar och 

övriga samhällslagar.103 På så vis kan SD:s krav för att bli svensk medborgare sägas ha 

skärpts sedan 1994. 

 

Invandringspolitiken kritiseras och benämns som oansvarig för att den har inneburit 

omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem. Den har givit upphov till segregation, 

rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar:104  

 
Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och 

frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli 

en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av 

samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.105 

 

Som lösning på dessa problem och ett steg mot vad man kallar en ansvarsfull och hållbar 

invandrings- och flyktingpolitik lyfter man fram tre punkter: 

 
1. En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som inte är högre 

än den i våra grannländer Danmark och Finland. 

2. En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten 1970 – talet och som innebär 

att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. 

                                                 
102 Info om Sverigedemokraterna: http://sverigedemokraterna.se/info/ 2010-12-14. 
103 Invandringspolitiskt program: http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/ 2010-
12-14.   
104 En ansvarsfull invandringspolitik: http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-
invandringspolitik/ 2010-12-14. 
105 Invandringspolitiskt program: http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/ 2010-
12-13. 

http://sverigedemokraterna.se/info/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/
http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/
http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/
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3. Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande 

flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdets närhet.106 

 

Nyheten bland dessa punkter är den tredje, där man vill ge stöd till flyktingar i närområdet. 

Denna innebär en ambition att dämma upp flyktingströmmar men antyder samtidigt att de 

som kommer till Sverige inte är ”verkliga” flyktingar. I sitt invandringspolitiska program 

påpekar man också att man i takt med att kostnaderna för invandringen och integrationen 

sjunker så kan man satsa på ett utökat stöd till hjälporganisationer som FN istället.107 De två 

övriga punkterna är krav som ligger i linje med partiets tidigare hållning. Man vill se en mer 

restriktiv invandringspolitik generellt, eftersom man anser att invandringen påverkar både den 

svenska kulturen och ekonomin negativt. Hur man ser på invandringens påverkan på den 

svenska kulturen stryks under i punkt två när man kräver att invandrarna skall anpassa sig till 

det svenska samhället och inte tvärtom. Kortfattat skulle man kunna säga att SD:s ståndpunkt 

är ta seden dit man kommer. Kring detta uttalar man en rädsla inför att det ”svenska” och den 

svenska kulturen skall försvinna.108 Att partiet vänder sig emot kulturellt avvikande 

invandrare tydliggörs också av den reklamfilm som utgavs inför riksdagsvalet 2010. I filmen 

visas en kapplöpning mellan en pensionär med rullator och kvinnor klädda i burkor med 

barnvagnar samtidigt som en minskad statsbudget illustreras i form av roterande siffror. Målet 

för kapplöpningen är två nödbromsar, på den ena står det invandrare och på den andra står det 

pensionärer. En röst berättar sedan att all politik handlar om prioriteringar och att väljarna har 

en möjlighet att välja invandrarbroms före pensionärsbroms i riksdagsvalet genom att rösta på 

Sverigedemokraterna.109 Att SD låter muslimska kvinnor i burkor symbolisera invandrare i 

reklamfilmen leder till tolkningen att det är invandringen av dessa människor som partiet 

vänder sig emot. Reklamfilmen visar inte enbart prov på en främlingsfientlighet utan också en 

islamofobi där man utpekar muslimer som kulturellt avvikande människor som enbart kostar 

den svenska staten pengar. 

 

En begränsning av invandringen på grund av dess påverkan på det svenska samhället och den 

svenska kulturen har varit partiets fundament under hela dess existens och har uttryckts i 

samtliga partiprogram. Även om formuleringarna kring dem ibland har varit skiftande, har 

                                                 
106 En ansvarsfull invandringspolitik: http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-
invandringspolitik/ 2010-12-14. 
107 Invandringspolitiskt program: http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/ 2010-
12-13. 
108 Ibid. 
109 Transkribering av SD:s reklamfilm (2010): http://www.youtube.com/watch?v=BgiG9aRNRgQ 2011-06-08. 

http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/
http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/en-ansvarsfull-invandringspolitik/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/
http://www.youtube.com/watch?v=BgiG9aRNRgQ


 30 

budskapet hela tiden varit detsamma. Förändring har inte främst berört partiets budskap eller 

den politik man har framfört utan istället partiets framtoning och arbetssätt. Den röda tråden i 

partiets politik har alltid varit invandringspolitiken vilket har lett till att många anser SD vara 

ett enfrågeparti. Kring detta uttalar sig Jimmie Åkesson: 

 
Oavsett vilket ämne som berörs faller vi alltid tillbaka till invandringen, heter det. Det senare är 

jag benägen att, till en del, hålla med om men det betyder inte med någon automatik att också 

det första påståendet om enfrågeparti är riktigt. Att vi tar upp invandringen beror inte på att det 

är det enda som intresserar oss. Däremot har vi klart för oss att massinvandringen, dess 

kostnader och konsekvenser inte kan isoleras från övrig politik.110 

 

Uttalandet pekar på att man inte ser sig som ett enfrågeparti men samtidigt så ses 

invandrarfrågan som en bakomliggande faktor i gäller övrig politik på grund av dess 

konsekvenser och kostnader. Detta kan tolkas som att SD:s restriktiva invandringspolitik ger 

lösningar och svar på problem inom andra politiska områden.  

 

5.2.1 Sverigedemokraterna och nationalism 

SD hävdar att man är ett nationalistiskt parti och att den nationalistiska principen är 

grundläggande för deras politik.111 Den nationalism som SD förespråkar bygger till största 

delen på den svenska kulturen. I detta avseende är det främst en kulturnationalism som SD 

förespråkar, eftersom man ser invandringen och internationaliseringen främst som ett hot mot 

den svenska kulturen. Ett bevarande av den svenska kulturen står högt på partiets 

prioritetslista, vilket förklarar den restriktiva synen på invandringspolitiken. Detta illustreras 

tydligt av nedanstående reformer inom kulturpolitiken som man presenterade inför valet 2010. 

 
1. Ett kraftigt utökat stöd till bevarandet av det svenska kulturarvet.  

2. En svensk kulturell kanon.  

3. En satsning på positiv och folkligt förankrad kultur.112 

 

Som parti ser man inte positivt på att en del av det skattefinansierade kulturstödet går till 

sådant som inte anses beröra det svenska kulturarvet och detta vill man förändra genom dessa 

punkter. De kulturella faktorerna i form av traditioner, religion, språk och seder är det som SD 

kämpar för att bevara. Detta innebär, enligt den kulturnationalism som SD förespråkar att vem 
                                                 
110 Ekman och Poohl (2010:172). 
111 SD:s partiprogram (2003:5). 
112 Låt Sverige förbli Sverige: http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/lat-sverige-forbli-sverige/ 2010-12-15. 

http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/lat-sverige-forbli-sverige/
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som helst kan bli ”svensk” så länge man anammar den svenska kulturen och de svenska 

sederna.  

 

SD:s nationalism ska inte enbart uppfattas som ett motstånd mot invandringen utan också som 

ett motstånd mot globalisering och internationalisering. Då dessa kan ses som ett hot mot 

enskilda kulturer om de medför ett påtvingat kulturutbyte och ofrivilliga influenser.113 Detta 

tydliggörs av SD:s motstånd mot Sveriges medlemskap i EU. Partiet vill att Sverige 

omgående ska förhandla om ett svenskt utträde ur unionen på grund av att medlemskapet är 

en kränkning av den nationalistiska principen och ett hinder för den svenska 

självständigheten.114 Detta motiverar man med att varje folk känner sina egna intressen och 

därför bäst kan värna om dem.115 

 

5.2.2 Sverigedemokraternas utbredning 

Valresultatet 2010 visar att partiet har förankrat sin politik hos en bred väljarbas. Stödet har 

dock varierat geografiskt och visat sig vara mycket starkare i landets södra delar i jämförelse 

med landets norra och mellersta delar. I kommunvalet 2006 var de tio kommunerna där man 

fick flest röster belägna i Skåne och Blekinge medan de tio med sämsta valresultat var 

kommuner i norra Sverige.116 Nedan presenteras en tabell som visar SD:s kommunvalsresultat 

2010, tabellen visar ett genomsnitt av hur många röster SD har fått i kommunvalet i varje län. 

 

Sverigedemokraternas kommunvalsresultat 2010  

 

Blekinge län 10,02 % 

Dalarnas län 5,13 % 

Gotlands län 2,43 % 

Gävleborgs 6,69 % 

Hallands län 4,52 % 

Jämtlands län 2,86 % 

Jönköpings län 5,38 % 

Kalmars län 4,02 % 

                                                 
113 SD:s principprogram (2005:7). 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Expo: Sverigedemokraternas valresultat 1988 - 2010 (2010-07-20) http://expo.se/2010/48_3174.html 2010-
12-15. 

http://expo.se/2010/48_3174.html
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Kronobergs län 4,72 % 

Norrbottens län 1,60 % 

Skåne län 10,27 % 

Stockholms län 3,06 % 

Södermanlands län 6,29 % 

Uppsala län 3,81 % 

Värmlands län 3,47 % 

Västerbottens län 1,44 % 

Västernorrlands län 3,27 % 

Västmanlands län 4,56 % 

Västra Götalands län 4,60 % 

Örebro län 4,85 % 

Östergötlands län 4,07 % 
Källa: Valmyndigheten: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/rike/index.html 2011-01-22. 

 

Noterbart är att valresultatet liknar det från 2006, nämligen att stödet för SD är störst i södra 

Sverige. Kommunerna i Skåne och Blekinge har högst snitt medan kommunerna i norra 

Sverige har lägst snitt. I Mellansverige kan man säga att resultatet ligger på en mellannivå.  

 

Orsakerna till de geografiska variationerna är många och komplexa men det man kan fastslå 

är att SD tidigare under 1990-talet hade sin bas i och runt huvudstaden men att denna bas 

sedan har flyttats söderut. Detta beror till en del på att det var i Skåne man fick sina första 

mandat i kommunvalen vilket har lett till att det är i södra Sverige som man har sin största 

lokala organisation. En annan viktig förklaring till valframgångarna i södra Sverige kan 

beskrivas som att framgång föder framgång. Partiets tidiga framgångar i södra Sverige har 

inneburit en stark lokal satsning, vilket i sin tur inneburit att förutsättningarna att mobilisera 

väljare och medlemmar har varit relativt gynnsamma på den lokala arenan. Detta kan kallas 

för en utbudsförklaring som bygger på att där SD har en stark lokal närvaro vinner man också 

röster.117 Detta styrks också av det faktum att när ett parti som har extrema åsikter i någon 

fråga når över en viss tröskel så har det pinsamma eller det radikala i att rösta på partiet en 

                                                 
117 Gissur Ó Erlingsson ”Valframgången beror inte på ökad främlingsfientlighet” (Praktik & Teori 03:2009): 
http://www.mah.se/upload/GF/Informationsavdelningen/Praktik_Teori/PoTnr3-2009.pdf 2011-01-25. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/rike/index.html
http://www.mah.se/upload/GF/Informationsavdelningen/Praktik_Teori/PoTnr3-2009.pdf
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tendens att försvinna.118 Dessutom är det många ur dagens partistyrelse som både kommer 

ifrån och är bosatta i Skåne eller Blekinge, vilket har utmynnat i att södra Sverige på sätt och 

vis har blivit SD:s centrum.119 

 

Att man når bättre resultat i södra regionen av landet skulle också kunna förklaras av att 

kommuner i Skåne och Blekinge skulle ha en mer negativ attityd till att ta emot flyktingar i 

jämförelse med kommuner i mellersta och norra Sverige eller att man i södra Sverige inte 

enbart har en höger-vänster skala utan också en politik som präglas av en motsättning mellan 

centrum och periferi, ”en skånsk separatism.”120 Detta visas av att framförallt Skåne har haft 

en tradition av mindre partier (t.ex. Skånepartiet och Sjöbopartiet) som har fått väljarstöd. 

Man har i Skåne sett andra politiska alternativ än riksdagspartierna.121 En annan orsak är 

närheten till Danmark där Dansk Folkeparti har nått stora framgångar med en politik som är 

väldigt lik SD:s och indirekt påverkat väljare i södra Sverige.122  

 

SD:s väljare har i hög utsträckning varit män, speciellt yngre män som är bosatta på 

landsbygden.123 Att partier och organisationer som är invandrarfientliga tenderar att 

domineras av män är inget svenskt fenomen utan är ett mönster som är återkommande i de 

flesta länderna.124 Även partiets representanter är oftare män än kvinnor vilket kan bidra till 

könsfördelningen bland väljarna. Dock kan man se en utveckling där skillnaden i 

könsfördelningen bland väljare tenderar att bli mindre i områden där partiet får många röster. 

Detta har inträffat i Skåne där partiet haft större framgångar.125  

 

För att kunna genomföra en hypotetisk analys kring SD:s framgångsrika mobilisering används 

begreppen teoriröstare och proteströstare. Den första gruppen består av personer som väljer 

att rösta på SD av antingen ideologiska eller sakpolitiska skäl. Den andra gruppen består av 

personer som valde att rösta på SD för att de tyckte att de övriga alternativen inte var 
                                                 
118 Marie Demker ”Här är SD störst och minst” (Svenska Dagbladet 2010-09-21). Artikel av Tobias Olsson: 
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd 2010-12-15. 
119 Mattsson (2009:37 – 55). 
120 Marie Demker ”Här är SD störst- och minst” (Svenska Dagbladet 2010-09-21). Artikel av Tobias Olsson: 
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd 2010-12-15. 
121 Mattson (2009:169). 
122 Marie Demker ”Här är SD störst- och minst” (Svenska Dagbladet 2010-09-21). Artikel av Tobias Olsson: 
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd 2010-12-15. 
123 Lena Wängnerud ”Vem vill bli högerextremist?” (Genus2:2010). Artikel av Siri Reuterstrand: 
http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/ 2010-12-16. 
124 Ibid. 
125 Anders Sannerstedt ”Vem vill bli högerextremist?” (Genus2:2010). Artikel av Siri Reuterstrand: 
http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/ 2010-12-16. 

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/har-ar-sd-storst-och-minst_5366905.svd
http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/
http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/
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tillräckligt tillfredsställande och mer eller mindre röstade på SD för att visa sin protest mot 

etablissemanget. 

 

Orsakerna bakom att man som teoriröstare väljer att lägga sin röst på SD kan vara att man 

delar partiets syn på invandringspolitiken, det är denna aspekt som skiljer SD från övriga 

partier. Om detta är fallet kan man dra slutsatsen att synen på invandring har blivit mer 

negativ samt att främlingsfientligheten har ökat i Sverige. En annan orsak till att man väljer 

att lägga sin röst på SD som teoriröstare är att man vill värna om den kultur som man är en del 

av. Eftersom SD höjer det svenska och den svenska kulturen kan man som individ känna sig 

som att man på så vis når en högre status i samhället enligt SD:s syn. Denna orsak kan 

framförallt gälla för de röstare som inte har en hög status i form av ekonomi, utbildning eller 

makt i samhället. Uppgifter kring att livssituation kan vara en urskiljande aspekt för SD:s 

väljare har tidigare presenterats.126 

 

Orsakerna kring att individer som placeras in i gruppen proteströstare väljer att lägga sin röst 

på SD bygger som redan fastslagits på en kritik mot etablissimanget i form av de andra 

partierna på den politiska arenan. En av orsakerna kan vara de partiblock som 

riksdagspartierna skapade inför valet och som kan ha fått det resultatet att väljare enbart såg 

två alternativ som inte ansågs vara tillfredsställande. Som väljare ansåg man då att det partiet 

som man tidigare röstat på kompromissade för mycket i sin politik, detta som en följd av 

blockbildningen. Väljare som tidigare röstade på något av riksdagspartierna valde därför nu 

att rösta på SD. En annan orsak till att man som väljare blir en proteströstare är att man inte är 

nöjd med de beslut som fattas i riksdagen och då väljer att försöka rösta in ett annat parti i 

hopp om en förändring åt något håll. Denna analys är hypotetisk i sin utformning och erbjuder 

ingen reell kunskap i området men den kan erbjuda intressanta tankar och aspekter kring 

orsaker till valresultatet 2010.  

 

 

6. Sverigedemokraterna i ett internationellt perspektiv 
Främlingsfientlighetens och högerextremismens framväxt är inte något som har skett enbart i 

Sverige, snarare är det så att Sverige utveckling i temat har legat efter i jämförelse med andra 

europeiska länder. Partier med en främlingsfientlig inriktning har varit etablerade i europeiska 
                                                 
126 Lena Wängnerud ”Vem vill bli högerextremist?” (Genus 2:2010). Artikel av Siri Reuterstrand: 
http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/ 2010-12-16. 

http://www.genus.se/meromgenus/teman/valjare-och-valda/vem-vill-bli-hogerextremist-/
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länder en längre tid. Exempel på detta är Front National i Frankrike, Freiheitliche Partei 

Österreichs i Österrike, Front National i Belgien och Dansk Folkeparti i Danmark. Nordiska 

partier med främlingsfientlighet som en gemensam ståndpunkt kan benämnas som en 

partifamilj.127 Exempel är Nyd, SD Dansk Folkeparti, Fremskrittpartiet i Norge och 

Sannfinländarna i Finland.128 Dock skiljer sig partiernas historiska arv åt vilket påverkar deras 

ståndpunkter i olika politiska frågor. 

 

Detta har inneburit att SD har haft förebilder att ta lärdom av; framförallt har Dansk 

Folkeparti varit en stor tillgång för SD i sitt politiska arbete.129 Dansk Folkeparti har nått stora 

framgångar med sin politik och har sedan 2001 varit stödparti till den danska regeringen 

vilket har medfört att man har kunnat påverka den politiska dagordningen i landet.130 Partiets 

framgång har naturligtvis uppfattats av de styrande i SD, och sättet att föra fram sitt budskap 

har i princip kopierats från det danska systerpartiet.131 Både den geografiska och den politiska 

närhet som finns mellan partierna har möjliggjort ett samarbete, Pia Kjærsgaard som är Dansk 

Folkepartis ledare visade sitt stöd för SD genom att tala på SD:s valmöte i Höganäs under 

valrörelsen 2010.132 

 

Utvecklingen i Sverige kan förenklat beskrivas i en första och i en andra våg.133 Den första 

vågen bestod av ”pajaser” som kastade ur sig relativt oseriösa och ogenomtänkta synpunkter 

byggda på en kritik av etablissemanget och en kritik mot invandringen.134. Den andra vågen 

består dock av organisationer som har en mer professionell framtoning med en hård ideologi 

som grund.135  

 

 

 

                                                 
127 Jungar och Ravik – Jupskås (2010). 
128 Ibid 
129 Mattson (2009:101). 
130 Mattson (2009:93). 
131 Idem: 94. 
132 Marie Demker ”Statsvetare: SD tjänar på samarbete med Dansk Folkeparti” (Svenska dagbladet 2010-09-11). 
Artikel av Sebastian Chaaban: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/statsvetare-sd-tjanar-pa-samarbete-
med-dansk-folkeparti_5297197.svd 2010-12-16. 
133  Martin Ådahl ”Det bruna Europa” (Fokus 2006-11-06): http://www.fokus.se/2006/11/det-bruna-europa/ 
2010-12-17. 
134 Ibid. 
135 Martin Ådahl ”Det bruna Europa” (Fokus 2006-11-06): http://www.fokus.se/2006/11/det-bruna-europa/ 
2010-12-17. 

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/statsvetare-sd-tjanar-pa-samarbete-med-dansk-folkeparti_5297197.svd
http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/statsvetare-sd-tjanar-pa-samarbete-med-dansk-folkeparti_5297197.svd
http://www.fokus.se/2006/11/det-bruna-europa/
http://www.fokus.se/2006/11/det-bruna-europa/
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7. Sammanfattande slutdiskussion 
Studiens syfte har varit kumulativt och kompletterar den tidigare forskningen kring 

framväxten av främlingsfientliga partier med fokus på Sverigedemokraterna. 

Frågeställningarna som låg till grund för studien redovisas nedan: 

 

• Hur har de främlingsfientliga åsikterna politiserats? 

• Hur har mobiliseringen kring de främlingsfientliga partiernas åsikter sett ut? 

• Går det att finna några gemensamma linjer från de tidigare främlingsfientliga 

organisationerna till Sverigedemokraterna idag? 

 

 

Politiseringen av främlingsfientliga åsikter i Sverige har framförallt skett genom två 

rikstäckande politiska aktörer (Nyd och SD). Skillnaderna är dock fler än likheterna mellan 

dessa två partier och berör framförallt hur deras politiska framväxt har sett ut men också stora 

delar av deras politiska innehåll. Nyd kan betecknas som lite av ett politiskt ”one hit wonder” 

som över en natt nådde en hög mobilisering och som därefter försvann väldigt snabbt. Detta 

berodde främst på att partiet hade resurser i form av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson 

kändisskap och kontakter vilket innebar att man snabbt kunde övervinna de barriärer som ett 

nytt politiskt parti står inför. Samtidigt blev partiet sårbart eftersom det var så starkt 

förknippat med Karlsson och Wachtmeister. Partiets snabba framväxt medförde också 

problem eftersom få personer inom partiet hade en gedigen politisk bakgrund vilket i 

slutändan också var en av orsakerna till partiets interna problem och snabba sorti. SD: s 

historia är längre och fläckad av de tidigare nazistiska organisationer som partiet härstammar 

ifrån. Framväxten har på grund av detta varit mer successiv och mobiliseringen har tagit 

längre tid.  

 

En annan central skillnad mellan partierna Nyd och SD är motiven bakom deras restriktiva 

syn på invandringen. Nyd motiverade främst sin syn på invandringen genom ett ekonomiskt 

perspektiv. Man ansåg att invandringen kostade för mycket och att resurserna borde ha satsats 

på ”svenskar” istället för på invandrare. Den ekonomiska aspekten är enbart sekundär för SD 

då man i första hand motiverar sina åsikter på invandringen genom den påverkan som sker på 

den svenska kulturen. De bedriver en politik som utgår ifrån en kulturnationalism där 

bevarandet av de svenska traditionerna och sederna är det centrala. 
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Det går dock att finna vissa gemensamma nämnare mellan SD: s och Nyd: s framväxt. För det 

första så rådde det en ekonomisk kris när de växte fram. Under tidigt 1990 – tal rådde det en 

ekonomisk kris i Sverige och arbetslösheten var hög. Liknande omständigheter (finanskrisen) 

går att se under 2010 när SD tog plats i riksdagen. En annan faktor är medians betydelse för 

de två partiernas framväxt. Då båda partierna var flitigt omskrivna av i media inför valet. 

Vilken exakt betydelse som det massmediala intresset har haft kan det i nuläget bara 

spekuleras kring men förhoppningsvis kan det i framtiden genomföras forskning som kan 

besvara den frågan. 

 

Studien har visat att utvecklingen som SD har genomgått främst har byggt på en förändring 

kring hur man har politiserat sitt budskap. Värderingarna och åsikterna som presenterats i 

partiprogrammen har inte genomgått någon större förändring vilket leder till att man kan dra 

slutsatsen att förändringen som partiet har genomgått har handlat om andra aspekter. En av 

dessa aspekter är partiets framtoning. Med framtoning syftas främst partiets profil och 

officiella representanter. Arbetet med detta påbörjades när Mikael Jansson tog över som 

partiledare och utformade riktlinjer kring hur partiets representanter skulle föra sig och vilka 

symboler som skulle förknippas med partiet. Dock ansågs detta fortfarande vara ett problem 

när Jimmie Åkesson tog över partiledarposten vilket medförde att arbetet med att förbättra 

detta intensifierades. Detta har fått konsekvensen att de barriärer som tidigare stått i vägen för 

SD:s politisering och mobilisering har blivit mindre och fler väljare har upplevt SD som ett 

seriöst politiskt alternativ. Detta har i sin tur har inneburit att man inte enbart har varit ett 

attraktivt parti för teoriröstare utan också för proteströstare. En annan aspekt som inte får 

förbises kring detta är Nyd:s framgångar på 1990-talet. Deras framgångar kan ha medverkat 

till att öppna spärrarna hos allmänheten för partier som är kritiska mot invandringen vilket 

sedan SD kunnat utnyttja. 

 

När det gäller SD:s politisering så har man haft ett antal europeiska förebilder att ta lärdom 

av. Framförallt så har det framgångsrika systerpartiet Dansk folkepartiet betytt mycket i SD:s 

arbete för att komma in i riksdagen. Samarbetet mellan dessa partier har varit starkt och Pia 

Kjærsgaard som är Dansk Folkeparties partiledare visade öppet sitt stöd för SD under 

valrörelsen. 
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Studien har också visat att SD:s mobilisering har varit mer framgångsrik i de södra delarna av 

landet. Detta kan bero på att det var i landets södra delar man först nådde framgång samt att 

man sedan har utnyttjat detta med en stark lokal organisation som har lett till en framgångsrik 

mobilisering. Dessutom är det många ur SD:s ledning som har Skåne eller Blekinge som sin 

hemmaplan. En annan aspekt som kan ge en förklaring till detta är att väljarna, framförallt i 

Skåne, har en tradition av att rösta på andra politiska alternativ än dem som sitter i riksdagen. 

Detta kan bero på att man i Skåne inte enbart har en politiska högre-vänster skala utan också 

en centrum-periferi skala. Dessutom pekar många källor på att närheten till Danmark och 

Dansk Folkeparti har varit betydelsefull i SD:s politisering och mobilisering. SD:s väljare 

tenderar att vara män som är hemmahörande på landsbygden. Detta är en bild som 

överensstämmer med liknande partiers väljare i andra europeiska länder. Dock kan man se att 

könsfördelningen utjämnas något i de områden där partiet har många väljare, exempelvis  

Skåne. En orsak till detta är att det genanta med att rösta på ett parti som har extrema åsikter 

tenderar att försvinna när partiet når en högre mobiliseringsgrad.   

 

SD:s valframgångar skulle dock kunna tolkas som att det svenska folket har blivit mer 

främlingsfientligt och mer kritiskt till invandringen, men resultatet av studien har inte påvisat 

detta. Snarare bygger framgångarna på de orsaker som presenterats ovan samt SD:s 

förändring som politiskt parti.  

 

Studiens beskrivande av SD:s utveckling kompletterar Lööws tidigare forskning eftersom den 

illustrerar hur SD:s utveckling har sett ut från en organisation färgad av nazism och rasism till 

ett professionellt politiska parti präglat av främlingsfientlighet och nationalism. Studien 

kompletterar dessutom den tidigare forskningen som behandlar problematiken kring 

flyktingmottagande då det i studien förs ett resonemang kring de motiv som ligger bakom 

Nyd:s och SD:s mobilisering. Dessutom har en applicering av nationalism som begrepp och 

fenomen utförts vilket kan bidra till ett förklarande kring SD:s framtida politik. Dock är denna 

studie inte heltäckande, framtida studier kring de bakomliggande motiven till SD:s 

framgångar kan säkerligen utvecklas och kompletteras. Dessutom skulle en internationell eller 

europeisk analys kring partier med en främlingsfientlig hållning vara nödvändig för att kunna 

nå en större förståelse av hur utvecklingen har sett ut.   
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