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Högerpopulismens 
analys vinner mark

Sverigedemokraterna blev valetS stora vinnare. Partiet vann 12,9 
procent av rösterna i riksdagsvalet, ökade i så gott som alla val till kom-
munfullmäktige och gick starkt framåt i landstingsvalen. Partiets fram-
gång ger mer pengar och en större möjlighet till politiskt inflytande i 
både riksdagen och runt om i många landsting och kommuner. Men den 
största framgången räknas varken i pengar eller i stolar. 

För Sverigedemokraterna innebar valet 2014 framför allt det slutgil-
tiga genombrottet. Partiet vann mark i samtliga väljarläger och är nu på 
allvar ett rikstäckande parti som i allt större grad samlar människor som 
köpt högerpopulismens maktanalys. 

Det är en resa som tog fart långt innan valets sista veckor. Sverigede-
mokraterna kunde förvisso rida på Reinfeldts tal om att ”öppna våra 
hjärtan”. Det uppmärksammade utspelet satte frågan om kostnader för 
flyktinginvandringen på agendan och det är klart att det gynnar ett parti 
som Sverigedemokraterna, vars huvudfråga från start varit just invand-
ringen. Skandalerna som under valets slutskede drabbade partiet tycks 
inte ha spelat så stor roll för väljarna. 

Men det var inte i valets slutskede som Sverigedemokraterna vann 
sina anhängare. Enligt SVT:s vallokalsundersökning var Sverigedemo-
kraternas väljare de som i minst grad bestämde sig sista veckan. Sve-
rigedemokraterna har burits fram till sin position som vågmästare av 
väljare som funnit partiet under de senaste två åren. Partiet fick sitt stora 
genombrott under några månader då det stod i centrum för flera stora 
mediehändelser. Det var då partiet lanserade sin så kallade nolltolerans, 
som av allt att döma har gett partiet en ökad respektabilitet bland som-
liga väljare. Det var då järnrörsskandalen briserade, en kris för partiet 
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som tycks har ökat sympatierna för partiet. 
Det var också då som debatten om Tintin på biblioteken blossade 

upp, följt av förvirrade historier om förbud mot pepparkaksgubbar i 
luciatågen. Det var händelser som byggde på extremhögerns berättelse 
om ett Sverige på väg mot kulturell upplösning och som gjorde Sveri-
gedemokraterna till ett alternativ för de som kände sin position hotad 
av minoriteter. 

Sverigedemokraterna har vuxit för att de kanaliserar rasismen och 
intoleransen i det svenska samhället. Vi vet sedan tidigare att Sverigede-
mokraternas väljare sticker ut som negativt inställda till ett mångkul-
turellt samhälle och till invandring. Vallokalsundersökningen visar att 
partiet får usla betyg av väljarna i alla frågor utom just invandringen, där 
17 procent av väljarna tycker att partiet har bäst politik. 

Men partiets framgångar betyder inte nödvändigtvis att rasismen har 
ökat, bara att fler som redan tycker som SD i frågor som rör invandring 
och det mångkulturella Sverige har blivit övertygade om att dessa frågor 
är avgörande för landets framtid. Och att Jimmie Åkesson, trots skan-
daler, är räddningen. För det tycks handla mycket om Åkesson. Enligt 
vallokalsundersökningen är han den partiledare, bortsett från Gudrun 
Schyman, som i störst grad hade särskild betydelse för väljarnas val av 
parti. 

Sverigedemokraterna stiger upp ur en politisk konfliktdimension 
som fått allt mer utrymme i svensk politik. Partiet är på ena sidan i 
frågor som rasism, identitet och minoriteters rättigheter. På andra sidan 
står Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Urbana progressiva röster, 
mot nationalismens och slutenhetens fanbärare i Sverigedemokraterna. 
Det är en konflikt som fått allt mer utrymme sedan den traditionella 
höger-vänster-dimensionen i svensk politik suddats ut av triangulering 
och fokus på kortsiktiga och riskminimerade väljarvinster. 

SD:s väljare röstar på partiet på grund av dess invandringspolitik. 
Men de utmärker sig också med sin grundmurade misstro mot politiker 
och journalister. Och det där hänger ihop. När politisk hopplöshet och 
misstro flätas samman med den så kallade invandringsfrågan får den hö-
gerpopulistiska maktanalysen fäste. Den erbjuder en politisk blick som 
tycker sig se eliten gå hand i hand med minoriteterna och ett etablis-
semang som omhuldar det mångkulturella öppna Sverige. Och i kläm 
kommer folket. Den lilla människan som tycker sig se sin röst bli igno-
rerad av alla, utom Jimmie Åkesson. Det är utgångspunkten där man 
slår uppåt, mot Stockholm och pk-eliten, för att sedan låta släggan falla 
neråt, mot det man ser som tärande minoriteter och flyktingar. Allt i ett 
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slag. Det är inte bara misstro, det är inte bara rasism. Det är en ideolo-
gisk hemvist, som gjord för periferins politiska hopplöshet. 

Det har snurrat många teorier om Sverigedemokraternas framgångar 
efter valet. Och det finns förstås flera förklaringar till varför Jimmie 
Åkesson lyckades vinna så många röster. Det stora är hur partiet nu 
lyckats locka en större andel kvinnor och hur det brutit sig in i nya väl-
jarområden som Stockholm och Norrbotten. Men det finns också anled-
ning att fundera på vad det är som utmärker de där kommunerna där 
stödet till partiet har ökat mest. I vilken jordmån frodas partiet?

Är det där arbetslösheten breder ut sig eller där flyktingmottagandet 
är som störst? Eller kanske en kombination? Vi har tittat närmare på 
de tre kommuner, i varje län, där Sverigedemokraterna ökade mest i 
riksdagsvalet respektive valet till kommunfullmäktige, för att se om det 
finns någon gemensam nämnare. Vi har ställt samman andelen arbets-
lösa, andelen högskoleutbildade, antal mottagna flyktingar per 1 000 
invånare mellan 2006 och 2013 och enbart för 2013, medianinkomsten, 
samt kommunens befolkningsutveckling och om det är en inflyttnings- 
eller avflyttningskommun. 

Det säger inget om väljarna i sig. Vi vet inte vilka de är. Vi vet bara 

Jimmie Åkessons parti kanaliserar rasismen och intoleransen i det svenska samhället.
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vad som utmärker de kommuner där SD går extra bra. Mönstret är tyd-
ligt. Andelen arbetslösa och antalet mottagna flyktingar är ingen ge-
mensam nämnare. Det som återkommer i så gott som alla kommuner, 
där Sverigedemokraterna haft störst framgång sedan valet 2010, är den 
låga andelen invånare med högskoleutbildning samt den låga median-
inkomsten. De kommuner där Sverigedemokraterna växer bäst präglas 
av lågt ekonomiskt och kulturellt kapital. Det är också kommuner som 
jämfört, med hur situationen ser ut i sina respektive län, har svårt att 
upprätthålla en positiv befolkningstillväxt.  Det är kanske ingen slump. 
Detta är i många fall periferin. Det är inte bara här Sverigedemokra-
terna växer. Men det är här partiet hämtar sin kraft.  

trotS framgångarna finnS det orosmoln på Sverigedemokraternas 
himmel. I Skolvalet backade partiet. Även om tillbakagången var liten, 
12,2 procent jämfört med 13 procent i förra valet enligt preliminära siff-
ror, så tyder det på att partiet inte lyckas växa i samma omfattning bland 
landets unga. Stödet för SD tycks istället, enligt vallokalsundersökning-
en, vara mer jämt fördelat över åldersgrupperna. 

Partiet är fortfarande i första hand ett parti för män. Sverigedemo-
kraterna tycks ha fått ett ökat stöd bland kvinnor, men det är inte de 
kvinnliga väljarna som dominerar. Partiet har dessutom svårt att vinna 
lika stort stöd i kommunerna som i riksdagsvalen. I många kommu-
ner får partiet betydligt mindre stöd i valet till fullmäktige jämfört med 
riksdagsvalet, vilket kan tolkas som ett tecken på att partiet fortfarande 
lider av en svag organisation med dålig lokal förankring. Det är inte 
dörrknackning och stark lokal närvaro som ligger bakom partiets fram-
gångar, utan istället reklamkampanjer och partiets roll i rikspolitiken.

Och det är just det som är grejen med SD. De fyller en roll, utan att 
behöva vara nära sina väljare. Partiet behöver bara finnas där. Som ett 
alternativ. Som en röst för den som inte har en egen.  

 Daniel Poohl
Anna-Sofia Quensel

Statistisk och granskningar
•	 Den statistiska sammanställningen över SD:s topp tre 

kommuner, län för län, finns att läsa på www.expo.se. 

•	 Expos valgranskningar och fler analyser kan läsas på nyhetssajten 
www.expoidag.se.

läs mer
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Nazisternas dilemma

naziStiSka SvenSkarnaS partiS önskan var att bygga vidare på skräl-
len i valet 2010 då partiet lyckades få de omkring 100 röster som krävdes 
för att vinna ett kommunalt mandat i Grästorps kommun. Genom att 
satsa i ett fåtal kommuner, där det inte krävdes många röster för att ta 
plats i fullmäktige, hoppades partiet på att vinna fler mandat. 

När Nationalsocialistisk front 2008 ombildades till Folkfronten (som 
2009 bytte namn till Svenskarnas parti, SvP) hördes upprörda röster in-
ternt som upplevde att deras ledare svek genom att kompromissa med 
de nationalsocialistiska idealen. En del aktivister lämnade till förmån för 
grupperingar som öppet deklarerade sig som nationalsocialistiska. 2010 
års valresultat visade såväl Svenskarnas partis medlemmar som höger-
extremister utanför partiet att SvP var en kraft att räkna med. Genom 
att locka över personer som satt på mandat för Nationaldemokraterna, 
ND, och Sverigedemokraterna, SD, fick SvP dessutom in representanter 
i en handfull kommuner. I några fall rörde det sig om personer som fått 
sitt namn inskrivet på en av SD:s valsedlar. 

I valet 2014 skulle det nazistiska partiet slå igenom i lokalpolitiken. 
Fulla av tillförsikt och med en valfond på 1,3 miljoner kronor satte par-
tiet igång den största nazistiska mobiliseringen under efterkrigstiden. 
Målet var att få tio kommunala mandat. Men under valnatten stod det 
klart att den kommunala satsningen slutat i ett fiasko. Ansträngning-
arna räckte inte till ett enda mandat. Partiledaren såväl som andra rös-
ter i organisationen beskrev resultatet som en besvikelse. Partiet hade 
även satt upp målet att nå 10 000 riksdagsröster. Men trots en uppmärk-
samhet under valrörelsen som inget annat mikroparti kan drömma om 
hamnade det långt från målen med sina 4 189 röster. Det är cirka 2 000 
röster färre än det nyandliga partiet Enhet och knappt 100 röster fler än 
vad Djurens parti lyckades skrapa ihop.
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Svenskarnas parti har ärvt sin ställning som det radikalare alterna-
tivet till Sverigedemokraterna från Nationaldemokraterna. När ND i 
våras lades ner efter flera års kräftgång förklarade partiledaren Marc Ab-
ramsson att han skulle rösta på SD. I ett bokslut konstaterade Abrams-
son att det är i det närmaste omöjligt för ett annat nationalistiskt parti 
att konkurrera med SD. 

Även SvP-företrädare reflekterar nu öppet kring svårigheterna i att 
utmana SD. Svenskarnas parti presenterar en problembild liknande Sve-
rigedemokraternas. Skillnaden är att SD sitter i riksdagen, är välkänt för 
väljarna och har betydligt fler företrädare.

Här blir Svenskarnas partis dilemma tydligt. Presenterar man en allt 
för radikal politik drar många väljare öronen åt sig och partiet får svårt 
att locka andra än inbitna nazister. Lägger man sig å andra sidan för 
nära SD kommer det för väljarna att vara mer attraktivt att lägga en röst 
på det etablerade nationalistiska alternativet, Sverigedemokraterna. 
Frågan är alltså om det ens finns plats för ett radikalare alternativ till 
SD på riksnivå. Ju fler inom SvP som tvivlar på att det är möjligt, desto 
svårare kommer det bli att hålla ihop partiet. 

 Jonathan Leman

150 aktivister från Svenskarnas parti demonstrerade i Stockholm den 30 augusti. 
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Massivt motstånd

den 15 december 2013 attackerade ett trettiotal aktivister från nazis-
tiska Svenska motståndsrörelsen en antirasistisk demonstration i cen-
trum av Kärrtorp, söder om Stockholm. Demonstrationen var en mot-
reaktion på de ökade nazistiska aktiviteterna i området.

Fem dagar senare samlades över 16 000 människor återigen i Kärr-
torp. Denna gång på en fotbollsplan, då det var alldeles för många män-
niskor för att få plats i centrum.

Antirasismen 2014 kom att präglas av händelserna i Kärrtorp, då ett 
flertal stödmanifestationer hölls runt om i landet i början av året. At-
tacken väckte något i folk, en rädsla eller en ilska, över att människor 
som tror på samma ideologi som den som låg bakom Förintelsen nu 
blivit allt mer synliga i offentligheten. De starka reaktionerna ledde till 
massmobiliseringen på Kärrtorps idrottsplan, men demonstrationerna 
mot nazism fortsatte runt om i landet under året.

En annan nazistisk organisation, Svenskarnas parti, satsade stort in-
för valet. Partiet ställde upp i drygt 30 kommuner och partiledaren Ste-
fan Jacobsson åkte på en torgmötesturné vilket ledde till omfattande 
protester. Redan på första maj när nazistpartiet anordnade en demon-
stration i Jönköping beslutade Svenska kyrkan att kyrkklockorna skulle 
ljuda som varning under nazisternas marsch. Samma sak skedde under 
både partiets torgmötesturné och Almedalsveckan.

tillSammanSSkapet är en plattform för initiativ, nätverk och fören-
ingar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. 
Tillsammansskapet har startats av Stiftelsen Expo tillsammans med en 
rad grupper i landet som arbetar ideellt och lokalt för sammanhållning. 
Aktivistnivån har varit hög under året. Något som i stor utsträckning 
präglade valrörelsen var vända ryggen-manifestationerna. 
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Den antirasistiska gruppen Tillsammans Karlskrona var först ut med 
att sätta trenden i maj under Europaparlamentsvalet och efter det följde 
andra städer efter, med eller utan grupper från Tillsammansskapet. Det 
var inte många städer Jimmie Åkesson, Björn Söder eller Kent Ekeroth 
besökte där de inte också fick se ryggarna på lokalbor som visade vad de 
tyckte om Sverigedemokraternas politik att försöka ställa invånare mot 
varandra. Att vända ryggen blev en succé i den bemärkelsen att många 
människor som vanligtvis inte var ute och demonstrerade nu valde att 
engagera sig antirasistiskt. Det tysta men ändå tydliga sättet att visa sitt 
ställningstagande appellerade till såväl äldre som unga och småbarnsfö-
räldrar. Vi fick se uttryck för en bred antirasism.

det riktadeS även en viss kritik mot manifestationerna, som bestod 
av att man istället för att ”vända ryggen mot” borde lyssna på SD och 
partiets väljare. Där har dock kritikerna missat att det redan lyssnats. 
Fruktansvärda krig pågår just nu i världen och miljontals människor 
har tvingats fly för sina liv. SD vill sätta upp murar vid Sveriges grän-
ser och göra det i det närmaste omöjligt för människor att komma hit. 
Sverigedemokraterna menar att Sverige inte klarar av att ta emot fler 
människor, och deras väljare håller med om problematiken som partiet 
målar upp. Det lyssnas. Men, att lyssna är inte samma sak som att hålla 
med. Yttrandefrihet är inte rätten att få stå oemotsagd. Demokrati inne-
bär inte att partier som står långt ifrån varandra politiskt har en skyldig-
het att samarbeta. Det måste vi komma ihåg.

Genom att vända rasismen och dess politiska företrädare ryggen har 
vi i Tillsammansskapet visat på att det fortfarande är fult att skilja på 
folk och folk. Genom att reagera på rasism har vi visat att vi är många 
som inte accepterar en politik där människor inte får leva på lika villkor.

Den organiserade rasismen har tack vare detta blivit allt mer stigma-
tiserad och fler av dem som tror på ett samhälle där vi kan leva tillsam-
mans på lika villkor har höjt sina röster mot den. En del av orsaken till 
det är också att antirasismen har nått ut till den breda massan, genom 
till exempel ideellt drivna sajter som ”Inte rasist, men” vars granskning-
ar av Sverigedemokratiska politiker delas flitigt på Facebook. Även folk-
kära, svenska musiker har använt sina röster för att betona vikten av att 
hålla rasister borta från makten. Däribland Malena Ernman, gruppen 
Kent, Niklas Strömstedt och Timbuktu.

Men vare sig kändisars ställningstaganden eller motdemonstrationer 
räcker. En antirasism där fokus ligger på att stärka gemenskapen i lokal-
samhället är det viktigaste de fyra nästkommande åren. Det behövs att 
människor bygger relationer med varandra, ser varandras likheter och 
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att de vill det bästa för staden eller bygden de bor i. Det behövs då även 
en antirasism som når utanför sociala medier och tv-sända debatter.

Tillsammansskapet har inte bara stått för reaktiva aktioner, de i nu-
läget över 45 grupperna runt om i Sverige har sedan mars arrangerat 
ett antal aktiviteter som knytkalas för sammanhållning, fotbollsturne-
ringar, ansiktsmålning, läger och kontinuerliga aktiviteter som fritids-
gårdsverksamhet och läxläsning.

den 30 September arrangerar Tillsammansskapet en manifestation på 
Sergels torg i Stockholm. Manifestationen hålls i samband med riksda-
gens öppnande och är ett sätt för den antirasistiska rörelsen att ställa 
krav på politiker som under valrörelsen har pratat om alla människors 
lika värde, öppenhet och trygghet, att hålla vad de lovat. Ett Sverigede-
mokraterna på 12,9 procent i riksdagen och med ett ännu starkare stöd 
i många kommuner kräver en antirasistisk rörelse som ställer krav på de 
demokratiska partierna. Det har inte minst utvecklingen i många andra 
europeiska länder visat. En defensiv och räddhågsen antirasistisk rörelse 
är det sista vi behöver.

 Nathalie Söderberg

På kanelbullensdag 2013 anordande Tillsammansskapet en dag för sammanhålling.
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StiftelSen expo bemöter myter, ger kunskap om rasism 
och verkar för ett öppet och tolerant samhälle. Utan 
dig hade vårt arbete varit omöjligt. Mer än hälften 
av våra intäkter består av gåvor, donationer och 
sponsring.  
Ditt bidrag gör att vi kan göra skillnad.

Stöd expoS arbete genom att teckna stöd
prenumeration via autogiro! Du betalar då  minst 75 
kronor i månaden och får tidningen löpande. På vår 
sajt hittar du mer information. 

Du behövs!


