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Abstract 

Sverigedemokraterna är ett radikalt högerpopulistiskt parti som fortsätter att öka sedan valet 

år 2010. Vid en opinionsundersökning i april 2012 skulle partiet få 8 procent av 

medborgarnas röster. Syftet med vår uppsats är att förstå och förklara vilka orsaker som ligger 

till grund för att allt fler medborgare röstar på Sverigedemokraterna. För att kunna besvara 

syftet med uppsatsen har vi valt att göra en kvalitativ studie genom att med semistrukturerade 

intervjuer undersöka upplevelser och attityder till dagens samhällsförändringar bland 

Sverigedemokraternas väljare och relatera deras upplevelser till tidigare forskning inom 

ämnet. För att besvara vårt syfte blir frågeställningarna följande: På vilket sätt kan SD som 

parti locka allt fler väljare i dagens globaliserade Sverige? Vilka faktorer kan ligga till grund 

för att vissa medborgare röstar på SD? Samt vad tror de att SD kan bidra med och förändra i 

det svenska samhället och mer specifikt för deras egen situation? Vårt teoretiska ramverk är 

globalisering, representationen ”Vi och Dom”, nation/nationalism och välfärdschauvinism. 

Med dessa teorier kommer vi ur ett sociologiskt perspektiv förklara vilka samhällsprocesser 

som interagerar med väljarnas vardagssituation och därmed ligger till grund för deras 

politiska beslut. Det slutgiltiga resultatet visar att radikal högerpopulistisk retorik är 

genomgående i samtliga intervjuer. Invandring och välfärdsfrågor var det viktigaste 

faktorerna till varför intervjupersonerna röstade på Sverigedemokraterna.  

Nyckelord 

Radikal högerpopulism, Sverigedemokraternas väljare, kulturell rasism, välfärdschauvinism, 

missnöje mot etablerade partier, ”Vi och Dom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Sweden Democrats is a radical right wing party who continue to increase since the 

elections in 2010. At a poll in April 2012, the party would get 8 percent of the votes. The 

purpose of our paper is to understand and explain the reasons underlying that more and more 

citizens vote for the Sweden Democrats. To be able to respond to the purpose of the paper, we 

have chosen to make a qualitative study by using semi-structured interviews examine the 

experiences and attitudes of today's social changes among the Sweden Democrats ' voters and 

relate their experiences to the previous research on the subject. To answer our purpose 

becomes the following questions: In what way can the SD as an increasing number of voters 

in the party attract today's globalized Sweden? What factors can serve as the basis for that 

some citizens vote on SD? What do they think that SD can contribute and change in Swedish 

society and more specifically for their own situation? Our theoretical framework is 

globalization, representation "We and Them" nation/nationalism and welfare-chauvinism. 

With these theories we come from a sociological perspective to explain what social processes 

that interact with voters ' living situation and thus is the basis for their policy decisions. The 

final result shows that radical right wing rhetoric is consistently in all interviews. Immigration 

and welfare issues were the main factors why the respondents voted for the Sweden 

Democrats.  

Keywords 

Radical right-wing populism, the Sweden Democrats ' voters, cultural racism, welfare-

chauvinism, discontent with established parties, "We and Them" 
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1. Inledning 

År 2010 vann Sverigedemokraterna (SD)1 5,7 procent av svenska folkets röster i valet till 

riksdagen2. SD är ett parti som anser att andra partier har misslyckats med sin 

integrationspolitik och att massinvandring måste stoppas. Lösningen på problemet är enligt 

partiet en assimileringspolitik, där invandrare som kommer till Sverige skall anpassa sig till 

den svenska kulturen alternativt ge stödinsatser i de egna hemländerna för att minska 

invandringen3. Trots att väljarstödet minskat något under april månad 2013 så visar statistik 

att SD är ett parti som ökat stadigt sedan valet 2010. I april 2012 skulle partiet få 4,7 procent 

av rösterna om det vore val vid tidpunkten och i april 2013 skulle partiet få 8 procent4.  Det är 

en markant ökning som indikerar på att SD är ett växande parti i Sverige. Vilka orsaker som 

ligger bakom ökningen kan diskuteras och är förmodligen komplext med flera olika aspekter 

att ta hänsyn till som globaliseringen och dess påverkan vid nationens bildning, välfärds- 

ekonomi, kulturella och populistiska faktorer, visioner och chauvinistiska attityder 

medborgarna emellan.  

Det finns mycket forskning kring SDs politiska och ideologiska ståndpunkt samt forskning 

kring mediala diskurser kring partiet. Däremot finns det inte mycket kvalitativ forskning vad 

gäller partiets väljare. Den forskning som finns är av det kvantitativa slaget och prövar 

hypoteser som exempelvis kan visa samband mellan bostadsort och antal väljare. Vid 

kvantitativa undersökningar är det svårt att fånga upp de komplexa bakomliggande orsakerna 

till att vissa väljer att lägga sin röst på ett populistiskt parti som SD. Vi är intresserade av att 

undersöka det politiskt kulturella ställningstagande och hur dessa förhåller sig till 

medborgarnas tolkning av sin egen vardagssituation. Dessa uppgifter kan vara problematiskt 

att mäta och det finns därför ett behov av att undersöka huruvida det politiska valet utvecklas i 

relation till den politiskt kulturella variationen samt hur den etablerade institutionen förhåller 

sig till väljarens egen vardagssituation5. Vårt fokus i uppsatsen är att intervjua SDs väljare 

och låta dem själva få komma till tals med orsakerna till varför de röstar på partiet. Därmed 

kommer vår uppsats att bida med ny kunskap till aktuell forskning inom området och ge en 

bredare kunskap kring de faktorer som kan ligga bakom till varför allt fler väljer att lägga sin 

röst på SD. Utifrån väljarnas egna berättelser kommer vi att ur ett sociologiskt perspektiv 

1 Sverigedemokraterna kommer i fortsättningen att benämnas som SD  

2 www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 

3 www.sverigedemokraterna.se, 2013 

4 www.tns-sifo.se/media/463966/vb_apr_2013_svd.pdf, 2013 

5 Dean. D, 2003 
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förklara vilka samhällsfenomen som påverkar utvecklingen av högerpopulism som ett svar till 

dagens samhällsförändringar. Genom att belysa faktorer som globalisering och 

representationen av ”Vi och Dom” kan vi skapa en djupare förståelse för de komplexa 

interaktioner som sker i dagens välfärd. Alla människor som befinner sig i Sverige har heller 

inte per automatik rösträtt vilket innebär att SDs ökade stöd består av de människor i det 

svenska samhället som har svenskt medborgarskap vilket kan vara av vikt att reflektera över. 

Att vara medborgare i Sverige innebär att man har ett rättsligt bindande förhållande med 

landet och en individ som föds i Sverige får automatiskt svenskt medborgarskap, medan 

exempelvis människor som är asylsökande behöver ansöka om detta. Som medborgare har 

man bland annat rättighet att rösta i politiska val6. För att besvara vår första frågeställning 

kommer det att vara nödvändigt med en väl utförlig bakgrund och redovisning av tidigare 

forskningsresultat. Med en kvalitativ bakgrund kommer vi att skapa en djupare förståelse för 

fenomenet och därmed reflektera kring dessa faktorer när vi intervjuar några av partiets 

väljare. 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att förstå och förklara vilka orsaker som kan ligga till grund för att 

allt fler medborgare röstar på SD. Vi kommer att intervjua några av partiets väljare som själva 

får uppge varför de röstar på SD för att få en djupare förståelse kring de faktorer som kan 

ligga till grund. Tanken är att försöka finna vad intervjupersonerna är missnöjda med i 

samhället, hur deras egen situation ser ut, vad de tror att partiet kan göra för skillnad och vad 

det skulle innebära för dem som individer samt relatera dessa upplevelser till tidigare 

forskning inom ämnet. Detta för att få en kvalitativ förståelse kring de potentiella orsaker som 

kan ligga till grund för att radikal högerpopulism fått fäste bland allt fler väljare. Därmed 

kommer vi att först skapa en mer övergripande frågeställning: 

x På vilket sätt kan SD som parti locka allt fler väljare i dagens globaliserade Sverige? 

För att undersöka vårt syfte kommer vi därefter att ställa två efterföljande frågeställningar 

knutna till den empiri som vi samlat in genom intervjuer med SDs väljare.  

x Vilka faktorer kan ligga till grund för att vissa medborgare röstar på SD? 

x Vad tror de att SD kan bidra med och förändra i det svenska samhället och mer 

specifikt för deras egen situation?  

6 www.ne.se, 2013. 
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1:2 Uppsatsens disposition 

Vi har delat upp uppsatsen i sex delar där första kapitlet har redogjort för uppsatsens syfte, 

problemformulering och frågeställningar. I bakgrunden redogör vi för aktuell forskning inom 

radikal högerpopulism. Detta har vi presenterat genom att först definiera SD som ett radikalt 

högerpopulistiskt parti. Därefter har vi placerat partiet i en större kontext för att slutligen i 

detta avsnitt presentera radikal högerpopulism bland SDs väljare. I teorikapitlet har vi 

redogjort för den teoretiska referensram som senare kommer att ligga till grund för analysen 

av resultatet. De primära teman som ligger till grund för denna uppsats är: Globalisering, 

nationalism, populism, välfärdschauvinism och ”Vi och Dom”. Metodkapitlet kommer att 

redogöra dels för vad en kvalitativ metod innebär, hur denna metod förhåller sig till vår 

undersökning och vilka tänkbara konsekvenser detta metodval kan innebära för vår uppsats. 

Därefter redogör vi för hur vi har gått tillväga med uppsatsen, vilken förförståelse som finns, 

etiska överväganden samt kommer vi dela med oss av våra erfarenheter under uppsatsens 

gång. I resultatet presenterar vi först de intervjupersoner som vår empiri vilar på. Det görs en 

kort redogörelse för var och en av de nio personerna som ålder, kön, arbete och tidigare 

politiska erfarenheter. Efter presentationen av intervjupersonerna har vi kategoriserat 

resultatet utifrån teman som vi har funnit.  Dessa teman har delats upp utifrån: Synen på 

samhället, relationerna till politiken och media och representationen av svenskar/invandrare. 

Slutligen i denna uppsats presenterar vi vår analys där vi också kommer att knyta resultatet 

med teorier och tidigare forskning. I analyskapitlet har vi tematiserat vår empiri utifrån de 

teoretiska ramar som denna uppsats utgör för att besvara våra frågeställningar. Slutligen ger vi 

en sammanfattning kring reflektioner och tankar som uppstått under arbetets gång. 

1:3 Avgränsningar 

Eftersom vår c-uppsats är påverkad av tidsramar valde vi att genomföra en kvalitativ 

undersökning med intervjuer som insamlingsmetod. Vi har i denna uppsats avgränsat studiens 

omfattning till att undersöka SDs väljare. Vi har i vårt tema främst valt att inrikta oss på att ta 

reda på varför vissa medborgare röstar på SD, vad väljarna tror att SD kan bidra med och 

förändra i samhället samt hur dem tror att SD kan förändra deras egen situation.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör vi för de tidigare studier som finns kring SD och som är relevant i 

relation till vår uppsats. Den tidigare forskningen kommer att bidra till en kontextualisering av 
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radikal högerpopulism som fenomen. Först kommer vi att beskriva SD som parti. Vi kommer 

därefter att redogöra för tidigare studier som finns kring partiets politiska och ideologiska 

ståndpunkt genom att bland annat skapa en definition och därmed kunna kategorisera partiet 

som en del av en ny politisk familj i en europeisk kontext. Dessa tidigare studier har bidragit 

till vår övergripande frågeställning eftersom radikal högerpopulism kan förklaras vara en 

pågående process som en konsekvens av samhälleliga förändringar. Både tidigare sociologisk 

samt statsvetenskaplig forskning visar på den retoriska argumentation som SD använder sig 

av i debatter och som finns att läsa på partiets hemsida. Slutsatserna av de studier som vi har 

tagit del av är att radikal högerpopulism inom politiken är ett relativt nytt fenomen i Sverige 

men rasism är en gammal företeelse i den svenska samhällsstrukturen. SD legitimerar 

främlingsfientlighet genom en välfärdschauvinistisk retorik och exploaterar sin 

marginaliserade position som ”demokratins offer” för att mobilisera fler väljare. Slutligen 

kommer vi i detta avsnitt att belysa forskning kring SDs väljare och vilka faktorer som anses 

ligga till grund för att radikal högerpopulism har fått fäste bland allt fler medborgare.  

2:1 Sverigedemokraternas egen beskrivning av sitt parti 

SD är enligt dem själva ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. När 

partiet bildades var målet att skapa en demokratisk, politisk rörelse med syfte att bevara den 

gemensamma nationella identitet som enligt partiet står till grund för välfärdsstatens 

framväxt. Ambitionen är att kombinera olika höger och vänsterideologier genom att bejaka 

lag och ordning, bevara gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och 

naturlig gemenskap i form av familj och nation. Målsättningen är att kunna återskapa ett 

folkhem som består av trygghet, välstånd, demokrati och solidaritet. Sverigedemokraterna 

bildades år 1988 men inte förrän år 2006 började partiet att få framgångar med sina 2,9 

procent i riksdagsvalet. I november år 2009 fick partiet i en opinionsmätning över 7 procent 

som enligt hemsidan kom sig efter att Jimmie Åkesson fick en omdebatterad artikel om islams 

påverkan publicerad i Aftonbladet. År 2010 blev Sverigedemokraterna för första gången 

inröstade i riksdagen med 5,7 procent av rösterna och fick 20 mandat i riksdagen. Efter 

framgången fick partiet andra förutsättningar än vad de hade haft tidigare och en stor 

omorganisering i partiet genomfördes. Partiet finns representerade i 15 landsting/regioner och 

i 246 kommuner. Viktiga politiska frågor för partiet och som på hemsidan listas först är bland 

annat invandring, brottslighet och äldreomsorg7.  

7 www.sverigedemokraterna.se, 2013 
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2:2 Sverigedemokraterna i tidigare forskning 

Studier om SD förklarar partiets, ideologiska position, hur partiets retorik är uppbyggd kring 

vissa föreställningar, hur partiet framställs i media och den samhällsstruktur som möjliggör 

radikalt högerpopulistiska partier att inta en maktposition inom politiken. Till att börja med 

kommer vi att med hjälp av tidigare forskning förklara fenomenet radikal högerpopulism i 

västra Europa för att därefter förklara hur fenomenet har utvecklats i Sverige.  

2:2:1 Radikal, höger, populism  

I en statsvetenskaplig studie har SDs retorik studerats och utifrån resultatet har partiet 

definierats som ett radikalt högerpopulistiskt parti. Detta görs genom att operationalisera de 

tre beståndsdelarna var och en för sig. Genom att använda begreppen: radikal, höger och 

populism och därefter applicera partiets politik samt ideologi i de olika beståndsdelarna, så 

finns det befogenhet att definiera partiet som radikalt högerpopulistiskt.  

I tabellen nedan redovisas begreppens betydelse i vänsterkolumnen och hur SD förhåller sig 

till begreppen redovisas i höger kolumn. 

Begreppens innebörd SDs position 
 

Radikal: I politiska sammanhang innebär begreppet oftast 

extrem eller som i relation till etablerade partier använder 

ett språkbruk som anses vara radikalt. 

 

Antipluralism: Sverigedemokraterna kritiserar 

det mångkulturella samhället. De menar att ett 

etnopluralistiskt samhälle medför ett hot mot den 

svenska nationen och en homogen befolkning. 

 

Höger-vänster skala: Innebär huruvida partier förhåller 

sig till socioekonomiska frågor. Eftersom populistiska 

partier fokuserar på sociokulturella frågor så menar en del 

forskare att man istället bör se till hur partierna förhåller 

sig i dessa sociokulturella frågor.  

 

Värdekonservatism: Partiet har en 

traditionell familjesyn och ser bland annat 

äktenskapet som en av de mest 

trygghetsskapande faktorerna. 

 

Populism: Populism är ett begrepp som används för att 

förklara hur en del partier använder sig av spänningen 

mellan folket och maktgalen elit. Det finns även en idé att 

folket står under ett hot från en pågående 

samhällsförändring. Populistiska drag kan även tala för en 

kraftigt förenklad lösning på komplexa samhällsfenomen. 

 

Folket mot eliten: SD kritiserar regeringen och 

andras partiers stöd i frågan om fri 

arbetskraftsinvandring till Sverige. Man 

argumenterar för att fler svenskar kommer att 

ställas utanför arbetsmarknaden samtidigt som 

”utlänningarna tar jobben”. 
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För att ge en mer utförlig förklaring till ovanstående operationalisering så ges i samma studie 

en mer utförlig beskrivning av SDs ideologi och politik för att förklara hur partiets position 

förhåller sig till begreppen radikal, höger och populism. SD anser inte att ett mångkulturellt 

samhälle kan ligga till grund för ett fungerande samhälle då de kulturella skillnaderna är 

oförenliga med den västerländska kulturen. Kultur blir en särskiljande markör och är indelad i 

nationellt specifika territorier. När migranter lämnar sin egen kulturella hemvist och bosätter 

sig i en annan kulturell hemvist uppstår det problem mellan de infödda och migranterna. 

Kulturblandning anses av SD som något negativt då partiet anser att kulturer urartar och 

förstörs om de skiljs åt från den etniska grupp som skapat dem. Kulturbegreppet har på detta 

sätt ersatt rasbegreppet men ligger ändå nära den biologiska rastypologin. Ett annat viktigt 

begrepp för SD är folkhemmet som under senare år har fått en viktig symbolisk funktion. 

Partiets politik och retorik är tänkt att leda tankarna till det forna Sverige där det fanns stolthet 

över nationen och folket utan påverkan av invandring. Nationen är en central idé för SD där 

begreppet har blivit en symbol för gemenskap, välfärd, lojalitet förenat i en kulturellt 

homogen befolkning inom nationens gränser. Både begreppet nation och folkhem används av 

SD som en definition om vilka som tillhör vilket ger en etnisk innebörd. Partiet menar att det 

måste finnas en nationell sammanhållning bland ”folket” för att långsiktigt få igenom 

visionen av folkhemstanken och välfärdsstaten. Med ”folket” menar SD de som tillhör 

nationen. Att tillhöra nationen innebär i sin tur att tillhöra en kulturellt homogen folkgrupp 

vilket exkluderar de människor i samhället som inte anses tillhöra ”folket”. De som står 

utanför är framförallt samhällseliten och invandrare. Eliten består exempelvis av politiker, 

opinionsbildare och forskare vilka anses vara ansvariga för att frångå folkets intressen samt 

den destruktiva samhällsutvecklingen. Det har riktats missnöje mot de etablerade partiernas 

oförmåga att handskas med samhälleliga problem som en konsekvens av globalisering, 

invandring och nedmontering av välfärd. Invandrarbefolkningen anses inte ha varit med och 

byggt upp den allmänna välfärden men anses ändå få ta del av systemets fördelar. Utifrån 

detta synsätt får systemet inbyggda exkluderande mekanismer där vissa har rätt till välfärden 

men andra exkluderas, vilket är ett synsätt som en del forskare kallar för välfärdschauvinism. 

Genom att kanalisera missnöjet och ta avstånd från eliten lyckas Sverigedemokraterna 

framställa den politiska eliten som en fiende8. 

 

8 Kiiskinen. J & Saveljeff. S, 2010 
6 

 

                                                 



Slutsatserna av ovanstående resultat är att den välfärdschauvinistiska retoriken legitimeras 

genom att anta invandrarbefolkningen som tärande. SD framställer sig även som folkets 

språkrör och en fiende till etablissemanget, vilket leder till en grundläggande diskussion kring 

begreppet demokrati i Sverige.  

 

I en studie kring SDs demokratiska position i svensk politik, menar man att partiet använder 

en strategi av måttlighet för att övertyga sin väljarkår att de inte har extrema åsikter och därför 

är ett lämpligt demokratiskt alternativ. Efter valet år 2006 framställdes SD som ”politiska 

clowner” vilka de andra etablerade partierna inte ville samarbeta med. Media och etablerade 

partier påpekade att SD tidigare haft samröre med nazister och att partiet har en kriminell 

bakgrund varav den demokratiska processen är opålitlig. SD poängterade i sin tur att frågor 

som integration och immigration måste kunna diskuteras fritt eftersom dessa frågor är viktiga 

för det svenska folket vilket ”eliten” inte hörsammar. I studien framgick det att SDs självbild 

och deras motståndares bild, skapar en ideologisk position av svensk politik där demokratins 

svagheter synliggörs. I fältet av demokrati exploaterar SD sin marginaliserade position för att 

kunna framstå som skilda från ”eliten”9. Därmed blir budskapet att SD är de sanna vännerna 

till ”folket” och ”demokratins offer”. Genom detta perspektiv blir det begripligt hur radikalt 

högerorienterade partier kan mobilisera väljare runt en anti-elitisk agenda. När de etablerade 

partierna inte vill samarbeta med SD upprätthålls partiets självbild som ”demokratins offer” 

vilket kan trigga igång känslor av frustration hos väljarkåren. På detta sätt vidmakthålls en 

elitisk perception av svensk politik bland väljarna där positionen ”demokratins offer” skapar 

utrymme för att mobilisera väljare från både höger och vänster-skalan10. 

 

2:2:2 Radikal högerpopulism i västra Europa 

Radikal högerpopulism är i Sverige ett relativt nytt fenomen men ur ett europeiskt perspektiv 

har liknande partier funnits en längre tid. Tiden efter andra världskriget blev en vändpunkt 

efter en lång period av marginalisering av extremt högerorienterade partier i västra Europa. 

De brutala handlingar som skedde under krigstiden ledde till att den extrema högern inte 

längre var legitim. Vare sig biologisk rasism, antisemitism eller antidemokratiska kriterier 

tilltalade längre fler än några enstaka personer i samhället. Det gamla synsättet hade blivit 

9 De andra etablerade partierna anses av SD vara alienerade från folket 

10 Hellström. A & Nilsson. T, 2010 
7 

 

                                                 



kraftigt stigmatiserat och allt som kunde kopplas till nazismen eller fascismen. År 1970 blev 

det en lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd i västra Europa efter en oljekris. 

Samtidigt minskade tilltron för politiken i de allra flesta länder runt om i Västeuropa. Det var 

dock först omkring på 1980-talet som extremhögern fick större möjlighet att växa och är 

sedan dess en ny politisk familj. Det har skett många förändringar runt om i Västeuropa sedan 

dess och det finns en rörlig arena i det politiska rummet. Delvis ligger dessa förändringar på 

makronivå där den viktigaste av dem är skiftet från industriellt till postindustriellt samhälle 

samt ekonomi, politik och kulturell globalisering. Detta har ökat stress och frustration bland 

dem vars situation blivit påverkad av dessa faktorer. Det finns många aspekter att ta hänsyn 

till men man menar att forskning inom området har tenderat att bli antingen för generell eller 

för specifik. Forskare på makronivå har försökt att skapa generella förklaringar kring varför 

extremt högerpopulistiska partier sprider sig över Europa, medan andra endast har undersökt 

faktorer inom den egna nationen. Generella förklaringar är bra men länder skiljer sig åt inom 

exempelvis ekonomi och styrelseskick11.  

2:2:3 Radikal högerpopulism i Sverige 

För att kunna förstå framväxten av radikal högerpopulism i Sverige inte bara ur ett europeiskt 

perspektiv utan också som en konsekvens av landets egen historiska utveckling, är det 

intressant att undersöka diskursen kring svensk identitet. Vi har valt att lyfta två olika studier 

om diskursen kring den svenska identiteten. Dessa motsäger varandra till viss del men båda är 

intressanta eftersom de kan skapa olika infallsvinklar till vår analys. 

 

I en studie menar man att svenskarna idag söker efter en ny identitet. I Sverige vill man 

identifiera sig som ett demokratiskt, fredsälskande och internationellt benäget samhälle men 

eftersom Sverige en gång var känt för sin krigsmakt blir självbilden svår att upprätthålla. Av 

den anledningen är medvetenheten om Sveriges historia låg i förhållande till andra nordiska 

länder. Den låga medvetenheten kring den egna nationen har inneburit att svenskarna istället 

har anammat andras kulturer i hög utsträckning och en svag nationell känsla har skapats hos 

befolkningen. Historiskt ansågs svenskarna vara blygsamma och kallades för ”sentimentala 

skandinavister” som snarare framhävde de negativa sidorna med att bo i Sverige. I studien 

menar man att bristen på svensk nationalism ändå kompenseras av svenskarnas starka känsla 

för sitt uppdrag i världen att vara ett föredöme vad gäller att framstå som en fredlig och 

11 Rydgren. J, 2005 
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humanistisk civilisation. Därmed blir slutkontentan att det svenska folket anser sig själva och 

anses av andra, stå för en fredlig och human modell men med problem som identifiering av 

den svenska nationaliteten12.  

 

I en annan studie menar man att medborgarskap och tillhörighet har varit viktiga frågor i 

svensk politik åtminstone de senaste 30 åren. Partier som SD bottnar sig i antagonism 

sprungen ur den västerländska hegemonins föreställningar. Exempelvis som vid terrorattacken 

i Norge den 22 juli 2011. Innan man förstod vem terroristen var uttalade sig nästan alla 

experter om Al-Qaida och gjorde kopplingar till de muslimska samfund som fanns i Norge. 

Att det visade sig vara en norsk man med extrema åsikter kom som en chock och experterna 

hade svårt att förstå hur någon av ”oss” kunde bli så ondskefull.  Att påstå sig vara chockad är 

att förneka och ge uttryck för den ”vita oskyldigheten”, som ur ett feministiskt perspektiv är 

ett uttryck för den vita mannens överlägsenhet. I studien menar man att rasistiskt våld inte är 

något nytt fenomen och därför inte borde ha varit någon större nyhet. Snarare tyder detta på 

att det finns en föreställning om att den västerländska kulturen dominerar. Diskurser, policys 

och praktiker har möjliggjort etableringen av SD och kan identifieras som institutionell rasism 

på elitnivå13.  

 

I den första studien kring diskursen om svensk identitet, menar man att Sverige har anammat 

andras kulturer och förringat nationens historia i den grad att det har fått konsekvenser av en 

svag nationell samhörighet. I den andra studien menar man att tillhörighet i allra högsta grad 

är en viktig fråga och snarare anses det finnas en västerländsk hegemoni som sträcker sig över 

nationella gränser. Den ene forskaren behöver inte per automatik ha mer rätt eller fel än den 

andre men vi är mer benägna att hålla med i resonemanget om att rasism inte är något nytt i 

svensk historia. Exempel på detta är det rasbiologiska institutet som Sverige var först i hela 

världen med att bilda år 1921. I forskningens namn tillskrev man människor olika egenskaper 

och mätte vissa människors huvuden.  De ”raser” som ansågs vara undermåliga blev till och 

med tvångssteriliserade14. Av den anledningen menar vi att förnekelse av rasism som ett 

inslag i samhället vore att försöka övertyga om den ”vita oskyldigheten”. 

12 Barton. A, 2005 

13 Mulinari. D & Neergaard. A,  2012 
14 www.ergo.nu/reportage/20040127-bred-uppslutning-bakom-uppsalaforskare-i-rasbiologins-tjanst,2013 
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2:2:4 Radikal högerpopulism bland Sverigedemokraternas väljare 

I föregående stycken har vi redogjort för aktuella studier som finns kopplat till SDs politiska 

och ideologiska ståndpunkt, nationalism ur ett historiskt perspektiv och dagsaktuell diskurs 

kring SDs invandringspolitik. Vi har därmed kunnat placera partiet i ett större sammanhang 

där radikal högerpopulism är ett fenomen som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vad 

gäller SDs väljare har vi funnit en kvantitativ undersökning. Två hypoteser har testats och 

sedan undersökts med hjälp av enkäter i 290 kommuner i Sverige vid valen år 2006 och 2009. 

De teorier som har prövats är Social marginality och Ethnic competition. Vid undersökningen 

fick forskarna stöd för teorin om Social marginality som anses vara orsaken till varför radikalt 

högerpopulistiska partier uppstår. En central teori inom denna domän är Modernization losers 

där man menar att vissa människor blivit mer drabbade än andra av övergången från 

industrisamhället till det postmoderna samhället. Exempelvis den växande autonomi 

(individualism) som har växt och kravet på bland annat flexibilitet av roller15. 

2:2:5 Slutsatser 

Som nämnts tidigare så finns det många orsaker och förklaringar till SDs framgångar i dagens 

globaliserade Sverige. Vår första övergripande frågeställning ställs i ett nytt ljus utifrån den 

tidigare forskning som vi tagit del av. Globalisering, demokrati, välfärdskrackelering och 

sociala klyftor förklarar radikal högerpopulism som fenomen och vilka samhällsprocesser 

som möjliggjort detta. För det första så har globaliseringen och övergången från industriellt 

till postindustriellt samhälle inneburit många förändringar för likväl den enskilda individen 

som för hela nationer. En del individer har förlorat på moderniseringen eftersom övergången 

till det postmoderna samhället ställer krav på ökad autonomi och mer flexibilitet av roller16. 

Samtidigt har vi en gammal tradition av rasism i den svenska samhällsstrukturen vilket 

möjliggör skuldbeläggande av ”de andra” 17 för de brister som finns i samhället. SD påskriver 

sig själva som offer för demokratin och i sin retorik argumenterar de för ett återskapande av 

ett Sverige som det en gång var med folkhemmet som ideal18. Vi menar att SDs retorik kan te 

sig lockande för de medborgare i Sverige som av olika skäl blivit drabbade av övergången 

från det industriella till det postindustriella samhället. SD förespråkar dessutom en enkel 

15 Rydgren. J & Ruth. P, 2011 

16 Rydgren. J & Ruth. P, 2011 

17 Mulinari. D & Neergaard. A, 2012 

18 Hellström. A & Nilsson. T, 2010 
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lösning på detta komplexa problem genom påståendet att invandringen kostar mycket pengar 

och därmed drabbar den svenska välfärden.  

3. Teorier 

I det här kapitlet presenterar vi de teorier och begrepp som är relevanta för vår uppsats. Dessa 

teorier kommer att utgöra grunden till vårt analysverktyg senare i uppsatsen. Vi har utgått från 

fyra teoretiska teman där globalisering fungerar som den övergripande ramen. Vi vill med 

hjälp av dessa teorier förstå den grundläggande orsaken till varför SD växer som parti och på 

vilket sätt väljarna tolkar deras retorik som något legitimt. Vi har utifrån det funnit teman av 

relevans och som kan ge en förklaring till varför radikal högerpopulism får fäste bland 

medborgarna. Globalisering är ett genomgående tema där dess konsekvenser har resulterat i 

att sociala fenomen som nationalism, populism, välfärdschauvinism och representationen av 

”Vi och Dom” är högst aktuellt i dagens Sverige.  

3:1 Globalisering 

Globalisering är i sig ett brett begrepp och hur man ser på dess konsekvenser finns det olika 

teorier om. En del menar att globaliseringen kan tolkas som en process av modernitetens 

framväxt medan andra hävdar att världen varit globaliserad sedan lång tid tillbaka. 

Utvecklingen av globaliseringen kan associeras med informationssamhället, där det skapades 

nya möjligheter till kommunikation med omvärlden genom exempelvis internet. Detta 

förändrar naturen av världen genom sina effekter på ekonomin och hur politik är organiserat. 

När tid och rum komprimeras innebär detta att vissa objekt kan röra sig snabbare än andra. 

Exempelvis rör sig kapitalet snabbt över territorier medan politiken försöker tygla och 

omdirigera kapitalets färd vilket i sin tur skapar ett glapp mellan politik och ekonomi. Då 

kapitalet kan röra sig fritt i tid och rum kan det leda till att hela territorier får minskad 

autonomi. Politiken har fått mindre inflytande och denna process anses vara omöjlig att 

stoppa19. Globalisering förändrar därmed balansen av makt mellan kapitalet och 

arbetarklassen eftersom kapitalet kan flyttas till det land som bäst erbjuder möjligheter. Som 

en konsekvens kan demokratiska stater förlora sin makt och reducera kapitalets kapacitet 

inom exempelvis välfärden i landet20. Teknikens utveckling innebär rörlighet för vissa medan 

andra står utanför där mobilitet att röra sig fritt är en eftertraktad tillgång och tillhör vår tids 

19 Bauman. Z, 2000 

20 Walby. S, 2009 
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mest stratifierande faktor. En del individer blir fullt ”globaliserade” medan andra sitter fast i 

”lokalitet”. Det innebär en friare rörelse utan territoriella begränsningar över tid och rum för 

de individer som blir fullt ”globaliserade”. De människor som fortfarande sitter fast i 

”lokalitet” blir begränsade inom ett visst territorium. Territoriet har i sin tur förlorat sin 

mening då avstånd inte längre betyder något och av den anledningen uppstår djupa klyftor där 

en del individer inte får tillgång till de fördelar som globaliseringen kan innebära för andra21. 

 

Globalisering kännetecknas också av en ökad individualism och en nyliberalistisk anda vilket 

får betydelse för den världsekonomiska fördelningen av kapitalet. Grundläggande för 

kapitalismen är dess förmåga att behandla allting som en vara och då även arbetskraften med 

syfte att skapa mervärde. När människor inte längre ses som något annat än en 

ackumulationsstrategi blir följden alienation. Det sker en geografiskt ojämn utveckling i 

världen av kapitalet och politiska samt sociala motsättningar uppstår som följd22. Dessa 

samhällsförändringar har betydelse vid politiska beslut, vilket kan förklara hur exempelvis 

högerpopulistiska partier kan få fäste i politiken.  

 

I svensk politik har grundläggande värden under lång tid grundat sig i en socialistisk och 

demokratisk grundsyn. Att förbättra välfärden för fattiga i samhället menar socialister är en 

väg att komma närmre det jämlika idealet. Jämlikhet handlar också om att jämlika relationer 

ska upprättas mellan alla medborgare i samhället. Den viktigaste egenskapen för socialismen 

är begreppet demokrati och en person som inte önskar detta är inte socialist23. Till skillnad 

från socialismen så strävar nyliberalismen efter att skapa ett gott affärsklimat. 

Kapitalackumulation är det som har störst betydelse oavsett vilka följder detta får för 

sysselsättning eller den sociala välfärden. Den nyliberala statens viktigaste strävan är att 

främja och stimulera alla affärsintressen samt tillhandahålla infrastruktur på statens bekostnad 

vilket man tror är det som i slutänden kommer att utplåna fattigdom och skapa en högre 

levnadsstandard för majoriteten av befolkningen. Nyliberala stater kännetecknas av dess 

ihärdiga försök att privatisera tillgångar för att på detta vis öka kapitalackumulationen. 

Nyliberala stater är fientliga mot former av samhällelig solidaritet samt avsäger sig ansvaret 

för välfärden24. I allt högre grad har globaliseringen inneburit mindre autonomi inom 

21 Bauman. Z, 2000 

22 Harvey. D, 2009 

23 Wingborg. M, 2001 

24 Harvey. D, 2009 
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politiken, vilket innebär att nyliberala influenser kan få negativ påverkan i ett samhälle som 

har ambitionen att skapa en gemensam välfärd. SD är ett parti som uppger sig vara ett 

socialkonservativt nationalistiskt parti med visionen att återskapa folkhemmet vars idé en gång 

grundades ur socialismens värderingar. Sverige har en lång tradition av ett socialistiskt styre 

men som i allra högsta grad är påverkad av dagens globalisering. 

3:2 Nationalism och populism 

Nationer är tillfälliga och inte någon universell nödvändighet. Nation som begrepp är en 

normativ idé och det finns olika definitioner av begreppet. Dock kan nationer endast 

definieras som ett resultat av den nationalistiska erans villkor. Nationalism föder nationer och 

inte tvärtom. Nationalism som begrepp är främst en politisk princip men som rörelse 

definieras begreppet bäst genom principen att den politiska enheten bör sammanfalla med den 

nationella25. Förespråkare för nationalismen väljer oftast ut vissa historiskt kulturella delar 

som består av välstånd och omvandlar sedan dessa radikalt. Det kan poängteras att det 

historiska välståndet inte bara är en ideologisk uppfinning utan är en historiskt godtagbar 

beskrivning, men som nämnt så är denna beskrivning av nationalismen selektiv26. Nationer är 

moderna företeelser som tenderar att föreställas som gamla. Alltså nationalism är en typiskt 

traditionalistisk ideologi där man glorifierar en gammal tradition som delats av 

nationsmedlemmarnas förfäder inom nationen. Den gemensamma kulturen ur ett historiskt 

dilemma menar nationalister ligger till grund för den kulturella samhörighet som bör finnas i 

ett samhälle. Slutligen betonar nationalismen solidaritet mellan fattiga och rika där principen 

om politisk tillhörighet ligger till grund för att definiera medlemmar av samma nation. Folket 

inom nationen är de som äger rätten till fosterlandet vilket exkluderar människor utanför 

nationens gränser27.  

 

Det samhällsvetenskapliga begreppet populism är idag ett brett forskningsfält inom bland 

annat politisk sociologi som studerar retorik, ideologi, organisation och väljarunderlag av 

fenomenet. Populism som begrepp används för att förklara hur vissa partier använder sig av 

spänningen mellan ”folket och eliten”28. Den populistiska ideologin kännetecknas av en 

fientlig inställning till representativ demokrati. Det finns en föreställning om att folket är 

25 Eriksen. H. T, 1993 
26 Gellner. E, 1997 
27 Eriksen. H. T, 1993  
28 Rydgren. J, 2005 
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homogent och harmoniskt samt att eliten/etablissemanget är avskilt från folket. Det finns även 

en identifikation med ett idealiserat Heartland29 utifrån det samhälle som populismen tillhör. 

Den populistiska ideologin saknar i sig själv grundläggande värden utan svarar snarare som 

en kraftfull reaktion på en känsla av kris, exempel som att folket står inför ett hot från en 

pågående samhällsförändring. Den populistiska ideologin kännetecknas av hur man ser på 

demokrati, folket och den politiska ekonomin. Ett vanligt argument inom populismen är att 

”eliten” är korrumperad och saknar ”sunt förnuft”. Begreppet ”folket” har en central roll men 

vilka som tillhör ”folket” framgår inte alltid. Vilka människor som exkluderas eller inkluderas 

varierar mellan olika populistiska rörelser men vanligt är att dessa partier förordar en politik 

som skall formuleras på ett sätt som ”folket” förstår baserat på ”sunt förnuft”.  En annan 

gemensam nämnare inom populismen är dess syn på politisk ekonomi, centralisering, 

arbetsdelning, klasstänkande med mera vilket anses hota den Gemeinschaft som eftersträvas i 

det så kallade ”heartlandet” och på så sätt alienerar ”folket” från sitt tidigare integrerade liv30.  

 

Gemenskap är något som de flesta människor längtar efter. I gemenskapen söker vi trygghet, 

närhet, vänskap och kärlek. Samtidigt står människors längtan efter gemenskap mot längtan 

efter individuell självständighet och friheten att bestämma över sitt liv. Fenomenet 

Gemeinschaft innebär att människor är enade i en känsla av gemenskap spunnen ur personliga 

och familjära relationer. Gemeinschaft hänger samman med begreppet Gesellschaft vilket 

istället innebär en form av gemenskap utifrån dagens modernare samhälle exempelvis 

individualism, institutioner med mera31. Globaliseringen har friställt människor ur 

nationstillhörigheten vilket har varit en betryggande föreställd gemenskap. Människor har 

blivit mer osäkra och otrygga vilket har fått betydelse för personernas vardagsliv. 

Globaliseringens konsekvenser har inneburit att många har ställts utanför gemenskaper som 

en konsekvens av en ökad individualitet. Gamla gemenskaper inom nationen kan därför te sig 

lockande idag då det ger medborgarna av nationen en viss trygghet. 

3:3 Välfärdschauvinism 

Chauvinism kommer från det franska ordet Chauvinisme från början och betyder överdriven 

och/eller fanatisk patriotism. Termen har på senare tid kommit att användas för att beskriva 

överdriven partiskhet eller uppskattning av en viss grupp/plats. Begreppet kan också beskrivas 

29 Andersson. C, 2009 *Heartland är en nostalgisk föreställning om ett idealtillstånd av hur nationen och samhället bör se ut. 

30 Rydgren. J, 2005 
31 Tönnies. F, red. Harris. J, 2001. *Gemeinschaft är det tyska ordet för gemenskap. 
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som överlägsen attityd gentemot andra32. Högerpopulistiska partier kännetecknas av fyra 

gemensamma teman. De två första är kopplade till den etnopluralistiska doktrinen och innebär 

att: Invandrare anses vara ett hot mot svensk identitet och det finns en föreställning om att 

invandring leder till ökad kriminalitet. De två sista teman som radikalt högerpopulistiska 

partier kännetecknas av är att: Invandrare anses vara ett tärande element vilka man tror lever 

på bidrag och därmed kostar pengar från statskassan och att invandrarna antas ta ”våra” jobb. 

Dessa två antaganden kan knytas till den välfärdschauvinistiska doktrinen. Meningen i dessa 

fyra teman blir att invandringen på olika sätt innebär en potentiell risk för medborgarna i 

samhället. Vad gäller begreppet risker så skiljer man mellan verkligheten och möjligheten. En 

risk sätts även i relation till något som exempelvis risken för cancer eller olycka. Kris och 

katastrof syftar till verkligheten, något som händer eller har hänt. En risk är en olycka eller 

kris innan den har skett, men krisen behöver inte ske för att risken ska existera. En risk är en 

möjlighet eller en upplevd möjlighet att mänskliga handlingar eller andra händelser leder till 

konsekvenser som påverkar något som människan värdesätter33. 

3:4 Etablerade och outsiders 

Etablerade och outsiders är ett begreppspar som skapades efter en undersökning av tre 

bostadsområden. Ett av bostadsområdena ansågs vara mycket sämre än de två andra där den 

enda skillnaden som fanns låg i de bosattas gruppsammanhållning. Den etablerade gruppen 

hade naturliga band genom exempelvis släktskap med varandra medan outsidergruppen 

bestod av nykomlingar. De nyanlända sågs som ett hot mot den etablerade gruppens 

värderingar, normer och levnadssätt. Genom den etablerade gruppens sammanhållning, så 

kunde skillnaderna mellan etablerade och outsiders upprätthållas. Beroende på gruppers 

maktförhållanden kan en grupp hävda en annan grupps underlägsenhet. Inom varje grupp 

finns det en moralisk hierarki där vissa är mer måna om att uppträda moraliskt och korrekt. 

Den moraliska differentieringen är viktig vid upprätthållandet av maktskillnader, där den 

etablerade gruppen påskriver outsidergruppen sämre egenskaper. Ofta får en del av en grupp 

representera hela gruppen och dynamiken vid figurationen etablerade och outsiders innebär 

att outsidergruppen får sin beskrivning utifrån minoritetens sämsta egenskaper. Genom 

skambeläggning och nedvärdering av typiska beteenden och normer skapas en ojämn 

maktbalans där den moraliska differentieringen är ett kraftfullt instrument. Det moraliska 

32 www.ne.se/lang/chauvinism, 2013 

33 Olofsson. A & Öhman. S, 2009 
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värdet är en mekanism för att vidmakthålla maktfigurationen där den stigmatiserade gruppen 

anses vara oförmögen att följa de normer och regler som den etablerade gruppen anser sig 

ha34. Att påskriva en annan grupp lägre värde är därmed ett sätt att upprätthålla sin sociala 

överlägsenhet. 

 

”Svenskhet” och ”invandrarskap” är två begrepp som skapas och upprätthålls genom en 

maktfiguration. Ingen av de båda begreppen kan egentligen tillskrivas ett ontologiskt värde 

utan snarare har dessa begrepp kontrastiva egenskaper. Varje uttalad idé om hur ”Vi” är säger 

något om hur ”De” är. Svenskhet är en position som är omöjlig för ”De andra” eftersom 

dessa befinner sig utanför svenskheten per definition35. Alltså själva benämningen invandrare 

har redan gjort en åtskillnad i vilka som inte är ”Vi”.  

4. Metod 

I det här kapitlet redogör vi för hur vår undersökning har genomförts, vilken förförståelse vi 

har sedan tidigare, hur vi har behandlat vårt material samt hur vi har funderat på frågor kring 

forskningsetik. Vi argumenterar även för de metodval som gjorts samt reflekterar över 

uppsatsens metodologiska ansats där vi anser att upplevelser är subjektiva tolkningar av 

verkligheten.  

4:1 Kvalitativ metod 

Kvantitativ metod har dominerat och dominerar fortfarande inom politisk forskning kring 

väljarnas beteende. Man har från en början strävat efter att försöka skapa så kallad ”hårddata” 

där hypoteser konstruerades och sedan testades noga. Detta för att se huruvida dessa 

överensstämde med empirin och därmed ansågs vara representativt36. Vi har genomfört en 

kvalitativ studie kring väljarnas beteende eftersom vi vill förstå vilka orsaker som väljarna 

själva uppger ligger till grund för det politiska beslutet. Kvalitativa studier innebär en 

forskningsstrategi som lägger vikt vid ord snarare än kvantifiering av data. Metoden 

kännetecknas av sin induktiva, tolkande och konstruktionistiska stil även om inte alla 

kvalitativa forskare medger detta. Fördelarna med metodvalet är att det finns möjlighet att 

skapa djupare tolkningar och förståelse för vilka processer som påverkar individernas 

relationer med varandra och samhället. Det finns också en fördel i att det insamlade materialet 

34 Elias. N, 1999 

35 De Los Reyes. P & Kamali. M, 2005 
36  Dean. D 2003 
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är av mindre omfång än vid kvantitativa undersökningar vilket besparar tid i behandlingen av 

data. Fokus kan därmed ligga i att gå in på djupet vid analysen av empirin37.  

Vid en kvalitativ studie ligger inte mätbarheten i fokus utan istället kan man använda sig av 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Vad gäller tillförlitligheten så innebär detta att 

forskaren utför studier efter de regler som finns för att öka trovärdigheten i arbetet. 

Överförbarhet innebär att forskaren skall göra tydliga beskrivningar av den kontext som 

studeras. Pålitlighet handlar om att tydligt beskriva forskningsprocessen för läsaren. 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att inte vara tillräckligt ”genomsynlig” vilket är ett 

problem som allt fler kvalitativa forskare försöker att åtgärda38. I den här uppsatsen har vi 

eftersträvat att vara så ”genomsynliga/transparenta” som möjligt när vi presenterat vårt 

material, genom att vi noggrant beskrivit forskningsprocessen och redogjort för den studerade 

kontexten. Detta för att öka pålitligheten för läsaren av de slutsatser vi drar.  

4:2 Tillvägagångssätt/Urval 

Det har inte varit helt lätt att hitta informanter till den här uppsatsen. Vi började dock söka 

efter potentiella intervjupersoner tidigt i processen genom att annonsera dels via Facebook, 

och andra sociala medier samt har vi frågat bekanta. Att vi var ute i god tid har varit en fördel 

eftersom vi har fått kontakt med informanter efter hand. Vid urvalsprocessen har vi använt oss 

av ett stratifierat slumpmässigt urval vilket i grunden innebär principen om slumpmässighet 

men inom vissa ramar vid urvalsprocessen39. I vårt fall innebär detta att vi har sökt specifikt 

efter SDs väljare men vi har inte på förhand vetat vilka som skulle ge respons på vår annons. 

På grund av tidsbrist har vi inte annonserat i exempelvis tidningar och liknande och därmed 

har vårt urval begränsats till internetanvändare. En fördel med vårt tillvägagångssätt har varit 

att informanterna är bosatta i olika delar av landet med olika sociala bakgrunder och åldrar. 

Trots detta har de haft många gemensamma tankar kring samhället och SD.  

 

Vi har undersökt väljarnas egen tolkning av samhället och det politiska beslutet. Av den 

anledningen har semistrukturerade djupintervjuer som insamlingsmetod varit ett bra alternativ 

eftersom man då kan få insikt i saker som människors åsikter, känslor, uppfattningar och 

erfarenheter, men ändå ha vissa färdiga teman som skall besvaras. Vid semistrukturerade 

intervjuer kan intervjuaren ha en färdig lista över ämnen som skall behandlas men ändå vara 

37 Denscombe. M, 2010 
38 Bryman. A, 2002 
39 Denscombe. M, 2010 
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öppen och flexibel för den intervjuade personens tankar40. Samtliga intervjupersoner har vi 

fått kontakt med genom Facebook och Twitter. Sammanlagt har vi nio intervjuer varav fem är 

personliga intervjuer, tre är telefonintervjuer samt en mailintervju. Personliga intervjuer 

innebär att ett möte mellan forskaren och informanten sker. Fördelen är att det är lätta att 

genomföra då det endast krävs ett bokat möte på en bestämd plats. Telefonintervjuer är idag 

inte en ovanlig insamlingsmetod och används ofta inom samhällsforskning eftersom det bland 

annat är kostnadseffektivt och människor antas vara minst lika ärliga som vid personliga 

intervjuer41. Den sista av intervjuerna genomfördes via mail. Tanken var att den från början 

skulle vara en chattintervju men den intervjuade föredrog att besvara frågorna i ett formulär 

vilket vi respekterade. Informanten uppgav dock att vi kunde kontakta honom ytterligare för 

uppföljningsfrågor. Av de nio intervjuerna så är vi båda eniga om att mailintervjun var minst 

lika informativ som övriga intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in med syfte att senare 

transkriberas. Detta för att vi dels skulle komma ihåg vad personerna sa och dels för att vi 

senare skulle få lättare att bearbeta materialet. De personliga intervjuerna blev stundvis 

ganska konstlade där samtliga intervjupersoner pratade mer avslappnat före och efter 

inspelningen. Orsakerna till detta kan ha varit att inspelningen upplevdes som obehaglig trots 

vår övertygelse om att detta senare skulle raderas. Telefonintervjuerna påminde om de 

personliga intervjuerna där informanterna ofta tappade tråden men efter att de fick sina svar 

skickade via mail kunde dessa fyllas ut ytterligare. Överlag anser vi att vårt material 

innehåller intressanta aspekter i hur informanterna upplever samhället och vad de tror att SD 

kan göra för skillnad. Informanterna svarade på vissa frågor ungefär vad vi hade förväntat oss 

men vi reagerade på personernas uttalade fientlighet mot invandrare. Endast en person uppgav 

sig rösta på SD av den anledningen att invandringspolitiken (inte invandrarna) var det största 

problemet. En av de senare personliga intervjuerna blev obehaglig då dennes åsikter var 

mycket kontroversiella innan själva intervjun. Detta kan ha påverkat materialet negativt 

eftersom vi inte ville ställa några uppföljningsfrågor och därmed blev intervjun ganska tunn 

på innehåll. Några av informanterna hade fler gemensamma nämnare med varandra än andra 

som exempelvis den socioekonomiska situationen, tidigare politiska erfarenheter, 

samhällssynen med mera. Av nio intervjupersoner var två kvinnor och resterande var män.  

40 Denscombe. M, 2010 
41 Denscombe. M, 2010 
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4:3 Förförståelse och etik 

Ingen av oss hade tidigare någon förförståelse inom politik och av den anledningen har vi 

bland annat fått lära oss en del nya begrepp och funktioner som vi inte tidigare haft kunskap 

om. Vi har ändå haft en viss vardagsförståelse kring de frågor som SD väcker och att detta är 

något som varit kraftigt debatterat sedan valet år 2010, vilket väckte vårt intresse för ämnet. 

Vår vardagsförståelse för SD har grundat sig i en föreställning om att partiet driver en 

främlingsfientlig politik. SD menar att mångkulturalism och invandring är faktorer som har 

påverkat samhället negativt och att lösningen är minskad invandring och kulturell 

assimilering. Av den anledningen var och är vi kritiskt inställda till partiets invandringspolitik 

eftersom vi inte tror eller delar uppfattningen om att samhälleliga problem beror på 

invandring eller att människor i samhället har olika kulturer. Vi blev därför genuint nyfikna 

på varför SDs väljarskara fortsätter att öka och hur partiets väljare resonerade i dessa frågor, 

vilket var grunden till att denna uppsats blev till. 

 

Den metodologiska ansatsen i detta arbete utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som är en 

tolkande praktik. Forskning har tidigare strävat efter att vara så objektiv som möjligt men 

efter hand har kritik riktats mot detta då somliga hävdar att verkligheten är subjektiv. Vi ser 

världen på ett visst sätt utifrån vår förförståelse vilken i sin tur påverkar förståelsen för ett 

fenomen. Inom hermeneutiken är det optimalt att arbeta sig fram successivt till en rimlig 

tolkning och det mest grundläggande är att försöka förstå helheten och delarna42. Det är 

omöjligt att vara fullständigt objektiv och vår förförståelse inom det studerade fältet påverkar 

förmodligen hur vi formulerar problemen och vilka aspekter som synliggörs. För att utveckla 

vår förförståelse har vi tagit del av tidigare studier och därigenom skapat en mer kvalitativ 

förståelse kring det studerade forskningsfältet. Därmed har vi också kunnat applicera vår egen 

empiri i en större kontext. SDs väljare blir på detta sätt en del av helheten. Genom att förstå 

radikal högerpopulism som ett fenomen som växer allt mer i Europa och blir ett större 

problem så kan vi bättre förstå de processer som sker i Sverige. En viktig aspekt vid 

insamlandet av empiri är att kunna känna empati med den intervjuade och försöka leva sig in i 

situationen för att kunna förstå sammanhanget av personens tankar och känslor43. Vi har 

reflekterat över personernas upplevelser utifrån den kontext de befinner sig i under arbetets 

gång för att bättre förstå informanternas upplevelser vilket inte alltid är helt enkelt. En 

42 Alvesson. M & Sköldberg. K, 2008 
43 Alvesson. M & Sköldberg. K, 2008 

19 

 

                                                 



persons beteende kan ibland vara obegripligt varav det krävs att vi i rollen som forskare ändå 

försöker förstå orsakerna till beteendet. Ett exempel kan vara en människa som upplever 

frustration över den egna livssituationen i form av ekonomiska svårigheter. Frustrationen kan 

utvecklas till avundsjuka gentemot personer med ekonomiskt välstånd och därmed kan en 

spiral av rationaliserande och förklarande av den egna situationen inledas. Alltså även om vi 

inte håller med i informanternas resonemang så kan vi ändå förstå deras tankar och känslor 

utifrån kontexten som personerna befinner sig i.  

 

I all samhällsforskning är det givet att forskaren skall vara etiskt korrekt. Alltså en forskare 

bör följa vissa principer som skyddar individerna som ingår i forskningen samt se till att 

individerna inte utnyttjas. Informanterna i undersökningen skall informeras om att 

undersökningen är frivillig och om möjligheten att dra sig ur. Deltagarna har också rätt att 

vara anonyma och materialet skall behandlas konfidentiellt. Materialet som samlats in skall 

endast användas i det syfte som det var tänkt från början och inte minst bör individerna inte 

utsättas för vare sig kränkning eller skada44. I denna uppsats har vi upplyst informanterna om 

syftet med vår undersökning, att de kommer vara anonyma, samt att alla inspelningar kommer 

att raderas. För att säkerställa att informanterna skulle få en chans att själva komma till tals 

valde vi att i slutet av intervjuerna fråga personerna om de hade något att tillägga. SD som 

parti är kraftigt debatterat i bland annat media där man försöker synliggöra partiets dolda 

agenda45. Det innebär att det kan vara obehagligt att identifiera sig som en väljare till partiet 

och av den anledningen har vi valt att skydda informanternas identitet. Detta har vi gjort 

genom att radera samtliga inspelningar och fingerat informanternas namn redan vid 

transkriberingen för att ingen skall kunna anta intervjupersonernas rätta identitet.  Vi har inte 

heller ingående diskuterat bostadsort eller andra detaljer som på något sätt skulle kunna 

kopplas till personerna. I högsta möjliga mån har vi belyst intervjupersonernas svar på ett så 

opartiskt sätt som möjligt för att materialet inte skall vara missvisande. Detta har vi gjort 

genom att i resultatet periodvis citera informanternas svar på en specifik fråga och därmed 

låta deras upplevelser stå i centrum. Slutligen har vårt material använts i syfte att besvara våra 

frågeställningar genom att belysa de orsaker som uppges ligga till grund för att personerna har 

valt att rösta på SD.  

 

44 Bryman. A, 2002 
45 Hellström. A & Nilsson. T, 2010 
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4:4 Behandling av det empiriska materialet 

Datainsamling och analys är en interaktiv process där det bland annat innebär att reducera den 

insamlade datamängden. För att kunna analysera kvalitativ data måste man först dela in 

materialet i deskriptiva kategorier. Genom att skapa relevanta teman ökar möjligheten till fler 

insikter som materialet genererar. Av den anledningen måste man kunna hantera data flexibelt 

som exempelvis att kopiera vissa delar av det insamlade materialet elektroniskt. När en 

intervju görs så deltar man själv i en dialog mellan teori, tidigare intervjuer och den pågående 

intervjun. På detta sätt genererar data teorier och inte tvärtom vilket kallas för induktiv metod. 

Genom att redan från början arbeta systematiskt som att tänka på urvalet av intervjupersoner, 

platser och miljöer blir det insamlade materialet lättare att bearbeta. När materialet väl är 

insamlat är det viktigt att studera vissa återkommande mönster och då söka efter en intuitiv 

mening i dem. Kategorierna skapas utifrån det insamlade materialet och byggs därför upp 

genom en process som leder ”nerifrån och uppåt” istället för motsatsen46. I vår uppsats har 

kategorier och teman skapats utifrån vårt insamlade material. Vi har redan från början 

konstruerat intervjufrågorna på ett sådant sätt att informanternas egen definition av 

situationen är central. Exempelvis genom frågor som kretsar kring personernas syn av 

samhället och av vilken/vilka orsaker som de röstar på SD samt vad de tror att partiet kan 

göra för skillnad. Detta för att vi vill belysa individernas egna upplevelser vilket kan skapa en 

djupare och bredare kunskap om varför somliga väljer att lägga sin röst på SD. Tillsammans 

med den förförståelse som vi skapat med hjälp av tidigare forskning har vi lättare funnit 

mönster och kategorier som vi reflekterat över vid behandlingen av vårt resultat. I materialet 

uppstod några tydliga mönster på radikalt högerpopulistiska idéer bland informanterna. 

Resultatet kopplades till den teoretiska ramen som uppsatsen utgör för att förklara hur SD kan 

locka fler väljare i dagens globaliserade Sverige.  

4:5 Reflektion 

Under arbetets gång har vi stött på motgångar vilket stundvis har varit problematiskt för oss 

att lösa. Exempelvis insåg vi att det skulle bli svårare än vad vi från början förstod att få tag 

på frivilliga intervjupersoner. Ämnet är av känslig karaktär där alla som vi fick kontakt med 

inte var lika öppna. Några valde att ställa upp på telefonintervju men inte på en personlig 

intervju. En av informanterna kunde tänka sig att ställa upp på en mailintervju men ville inte 

ställa upp på vare sig telefonintervju eller personlig intervju. Vi fick genomföra flera annonser 

46 Ryen. A, 2004 
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för att få tag på det urval som denna uppsats utgör. Från början hade vi 10 intervjuer men en 

av personerna ville inte medverka när det väl var dags. Sammanlagt består materialet av 9 

intervjuer i olika form. När vi gått igenom intervjuerna ansåg vi att materialet hade uppnått en 

mättnad eftersom inga nya teman uppstod.  

5. Resultat 

I det här kapitlet redogör vi för vårt insamlade material genom att kategorisera informanternas 

intervjuer. SD är ett växande parti i Sverige och vi vill förstå vilka orsaker som ligger till 

grund för att allt fler medborgare röstar på partiet. Vi har kategoriserat informanternas 

upplevelser i teman som: Synen på samhället, deras relation till politiken/media och 

representationen svenskar/invandrare, eftersom detta var genomgående mönster i samtliga 

intervjuer. Till att börja med ger vi en kort presentation av intervjupersonerna som ålder, kön, 

yrke, familjeförhållanden och tidigare politiska erfarenheter. Intervjupersonernas namn har 

fingerats eftersom de skall kunna behålla sin anonymitet men ändå förenkla för läsaren. Bland 

de intervjupersoner som detta resultat presenterar fanns det en uttalad idé om att invandrare på 

något vis ansågs vara ett problem i samhället och det uppgavs också vara anledningen till att 

informanterna hade röstat på SD. En del var tydligt fientliga medan andra var mer neutrala i 

sin framtoning. Majoriteten av personerna hade tidigare röstat på Socialdemokraterna men 

alla informanter ansåg att andra etablerade partier hade misslyckats på ett eller annat sätt.  

Presentation av intervjupersonerna 

Maja är 32 år och är bosatt i en förort i en större stad på västkusten. Hon har bott där sedan 

hon var liten och är född där. Hon uppger sig vara förtidspensionerad och sjukskriven. Från 

början röstade hon på Socialdemokraterna vid alla tidigare val men år 2010 röstade hon på SD 

och det kommer hon att göra igen. Anledningen till att hon röstade på SD från början berodde 

på att hon hade hört mycket om partiet och bestämde sig då för att rösta på partiet då hon 

anser att det finns för många invandrare i Sverige.  

 

Birgitta 57 år är släkt till Maja och är också bosatt på samma ställe. Där är hon uppväxt och 

uppger att familjelivet är bra. Hon berättade innan intervjun att hon tidigare arbetat som 

städare men att hon numera har sjukersättning på grund av förslitningsskador. När hon först 

började rösta blev det på Socialdemokraterna eftersom de en gång i tiden var ett parti för dem 

som inte hade så hög inkomst. Hon började rösta på SD vid valet år 2010 eftersom 
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Socialdemokraterna inte längre motsvarade hennes förväntningar samt att hon var trött på 

invandringen.  

 

Anton 21 år uppger att han är uppvuxen på ett lantbruk i norra delen av Sverige. Han är 

studerande och läser sociologi eftersom han är intresserad av samhällsfrågor och andra 

kulturer. Han uppger att han tidigt blev intresserad av politiska frågor och röstade redan år 

2009 på SD i kyrkovalet på orten. Därefter har han fortsatt att rösta på SD i de övriga valet år 

2010 eftersom han ansåg att de andra politiska partierna lät lika varandra och stod för samma 

saker medan SD skilde sig från de övriga. 

 

Peter är 32 år gammal och är uppvuxen i en medelstor stad i mellersta Sverige. Han uppger att 

föräldrarna flyttade till Sverige 1978 så han är född i landet. Han är gift, har barn och arbetar 

som lastbilschaufför. Röstade gjorde Peter för första gången 1998 och då på Moderaterna 

eftersom han blev politiskt introducerad i partiets ungdomsförbund genom vänner. Han 

röstade på SD första gången år 2010 eftersom han tyckte att övriga partier svek honom samt 

så är han trött på Sveriges så kallade blockdemokrati.  

 

Åke är 40 år och uppger att han är uppvuxen i en mellansvensk bruksort. Han arbetar som 

svetsare men sysslar med värdepapper som en hobby och uppger sig vara ekonomiskt 

oberoende. Arbetar gör han för den sociala biten menar han. Han röstade för första gången 

1991 och valde då att rösta på Moderaterna. Han poängterar att han tidigare hade varit 

socialdemokrat men att partiet vid det laget snarare förstörde svensk ekonomi. Han röstade på 

SD första gången i valet 2010 av orsaken att Moderaterna svek sina löften. De gjorde 

situationen värre eftersom de inte stramade upp och effektiviserade invandringspolitiken.  

 

Gustav är 52 år och har bott lite överallt i Sverige. Han kommer från en stor och brokig familj 

men anser sig ändå vara ganska ”normal medelsvensk” och arbetar inom rivningsbranschen. 

Vid frågan på vad han tidigare har röstat på, så uppger han att han aldrig tidigare hade röstat 

innan valet år 2010. Han röstade då på Vänsterpartiet, som han menar är lite extrema åt andra 

hållet. Detta för att han i grund och botten anser att ideologin har en sjyst värdering men inte 

alltid håller måttet. Han hade vid intervjutillfället ännu inte röstat på SD men han var 

partimedlem och uppgav att han kommer att rösta på partiet vid nästa val, eftersom han är 
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missnöjd med samhället. Han menar att den svenska toleransen som varit det fina i svenskt 

samhälle har spårat ur och utnyttjats på fel sätt.  

 

Conny 30 år är en man som är uppväxt i en småstad på östkusten. Han arbetar som sjöman 

och uppger sig vara uppväxt i en socialdemokratisk familj. Från en början valde han att rösta 

på Folkpartiet år 2000 men i valet år 2010 så röstade han på SD regionalt men inte 

kommunalt där han istället la sin röst på Socialdemokraterna. Orsaken till att han röstade på 

SD regionalt uppger han berodde på att partiet ville anställa fler svenskar på svenska båtar. 

Han uppger också att Moderaterna är ”de rikas” parti medan han själv är konservativ. Hans 

intresse för politik väcktes andra året på gymnasiet efter en resa till koncentrationslägren i 

Tyskland och Polen. Conny uppger att han inte varit extremt politiskt intresserad utan snarare 

har han brutit kontakten med en del vänner eftersom han ansåg dessa vara för radikala.  

 

Bertil är 48 år och bor i en förort till en större stad på västkusten. Vid frågan på vad han 

jobbar med uppger han sig vara pensionär. Bertil berättar inte så mycket om sig själv men 

uppger att hans mamma är död men att han har några syskon. Från början röstade han på 

Socialdemokraterna eftersom de då förde en arbetarpolitik vilket han menar att de inte längre 

gör utan nu ”suger i sig våra pengar”. År 2010 valde han att rösta på SD eftersom partiet var 

emot invandringen och för att han tycker att det blivit för många invandrare i Sverige.  

 

Kalle 34 år uppger sig vara uppvuxen i en mellanstor stad i södra Sverige men bor numera 

”mitt i skogen”. Han arbetar på lager där han plockar mat och har två barn samt sig själv. När 

han var 20 år röstade han för första gången och då på Socialdemokraterna eftersom det var det 

man ”skulle göra”. Han började rösta på SD år 2006 eftersom han inte visste vilka han annars 

skulle rösta på. Han uppger att han röstade på dem istället för ”kalle anka-partiet”.  

5:1 Synen på samhället 

Längtan till förr i tiden  

I intervjuguiden ställdes frågor om hur personerna skulle beskriva samhället och hur de ville 

att det skulle se ut i framtiden. Gemensamt för alla intervjupersonerna var att de fanns en 

längtan till ”förr”. Återkommande teman var en önskan om en homogen befolkning där 

somliga önskade att samhället idag såg ut som det gjorde omkring 50 till 80-talet. Åke 

berättar att han skulle vilja se ett mer nationalistiskt Sverige som det var omkring 50 till 60-
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talet där kultur och traditioner band folket samman. Han menar att man då kämpade mot 

gemensamma mål och där den sociala tryggheten för våra egna var viktigast. Han önskar att 

Sverige vore mer effektivt, rättvist, tryggt och med bra välfärd samt ett land världen än en 

gång kunde se som måttstock. Anton har tydliga ståndpunkter i hur han vill att Sverige skall 

se ut och han uttrycker detta på följande sätt: 

Jag vill att Sverige ska vara etniskt homogent. Det ska sitta svenskar i riksdagen och i 
alla ledande organ. Jag tycker också att Sverige borde vara mer icke-feministiskt och 
kulturkonservativa. Jag har svårt för feminism och jag anser inte att jämlikhet har något 
med feminismen att göra. 

I framtiden skulle han vilja att Sverige blir en nationalstat med ett folk som delar gemensam 

historia och är självständiga vilket han också uttrycker mycket tydligt genom att säga: ”Jag 

vill att Sverige är en nationalstat. Med ett folk som delar en gemensam historia och är 

självständiga”. Kalle är den av informanterna som skiljer sig i sina åsikter. Han tycker att 

samhället istället borde satsa på att blanda rika och fattiga i olika bostadsområden. Fler rika i 

fattiga områden och fler invandrare i rika områden. Han tycker att det är fel att ta emot 

människor från andra länder som har det svårt för att sedan inte ta hand om människorna 

vilket han inte anser att Sverige gör. Han anser att satsningen bör ske genom en mer effektiv 

integration i samhället. Gustav anser att den kommunistiska ideologin i grund och botten är 

”schyst” men att den inte är hållbar i verkligheten. Han skulle vilja se ett samhälle där 

invandrare har integrerats i samhället utan att deras egen kultur tar över den svenska men 

ändå kunna behålla sin egen. Birgitta är liksom Åke tydlig i att hon har en längtan tillbaka till 

förr. Hon menar att invandrare som kom på 60 till 70-talet var som ”en annan” och att de 

umgicks med varandra på ett annat sätt. Hon tycker det är viktigt att bevara traditioner som 

exempelvis att sjunga nationalsången i skolorna. Hon tycker inte att det blir samma 

gemenskap med invandrare som kommit senare och uttrycker sig på följande vis: ”Man kan ju 

inte gå in till en invandrare vi säger en somalisk familj till exempel. Man kan ju inte umgås 

med dom”. 

Birgitta poängterar att samhället istället borde vara: ”Som det var förr”. Bertil är en man som 

är ganska kort i sina svar under intervjun men han är tydlig med att den svenska kulturen inte 

längre finns kvar. Han säger att han längtar till Sverige och den svenska kulturen. På frågan 

hur han skulle vilja att det såg ut så säger han folket skall tala svenska och anamma den 

svenska kulturen. Maja har en förhoppning om att det får se ut som det gör nu eftersom det 

ändå inte går att backa tiden. Hon önskar att det inte kommer bli värre med brott och annat. 
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Ett idealsamhälle enligt Peter vore att samhället ser till att samhället tar hand om honom och 

ser till att han har ett jobb.   

Jag skulle vilja att samhället tar hand om mig som en individ och på bästa sätt ser till att 
jag får ett jobb/ har ett jobb att gå till. De som inte vill jobba ska straffas på bästa sätt 
och inte sättas i bidragsbehov. Dessa bidrag som skulle kunna ge utrymme för 
subventioner för företag i Sverige och deras skatter för att få dessa att stanna i landet 
istället för att fly till skatteparadis vilket många större bolag redan gjort och lämnar ett 
större kaos efter sig. 

Slutligen uttrycker Peter en önskan om att samhället vore tryggare och lugnare utan droger 

och våld. Han poängterar att invandrare som missköter sig ska åka ut direkt eftersom det i 

slutändan kostar staten för mycket pengar som ”vi hederliga” människor får betala. 

Invandringspolitik och kopplingen till invandrare 

En del av informanterna pratar om att de känner sig otrygga i samhället. Det är också ett 

tydligt mönster att ett flertal av informanterna kopplar otryggheten som exempelvis ökad 

kriminalitet med invandringen. Några uppger att de är oroliga för att skaffa barn som skall 

växa upp i dagens samhälle vilket det ges uttryck för på olika sätt. När Åke får frågan 

huruvida dagens samhälle påverkar honom så säger han att det känns fysiskt otryggt. Detta 

säger han på följande sätt: ”Ökad otrygghet rent fysiskt (ej ekonomiskt då jag inte är beroende 

av externa pengar). Jag oroar mig för mina framtida barns framtid”. 

Birgitta har ett barnbarn som hon oroar sig mycket för i dennes skolsituation. Hon menar att 

det utöver hennes barnbarn inte finns en enda svensk i dennes klass och hon önskade att det 

vore mer utblandat. Hon poängterar att svenska barn blir kallade för ”jävla svennis” och att 

det är konstanta problem. Om hon går till skolan för att diskutera sitt barnbarns situation så 

upplever hon sig påhoppad och att lärarna inte kan göra något åt situationen. Hon berättar att 

lärarna är maktlösa och inte vågar säga något för då får dessa ”hela klassen”47 på sig. Vidare 

menar hon att ingen lyssnar och känner att det har skett för stora förändringar sedan hennes 

barndom. Birgitta uttrycker bokstavligen att hon känner sig hotad många gånger och tycker att 

detta är mycket jobbigt. Anton poängterar tydligt kopplingen mellan invandring och 

kriminalitet och säger följande: ” Kommunerna tar emot fler flyktingar, vilket kommer leda till 

utanförskap och kriminalitet. Invandringen är bidragande till kriminalitet”. Liksom Anton 

och Birgitta så kopplar flera av informanterna invandrare med ökad kriminalitet och upplever 

detta hotande. Det finns ett missnöje över hur brott i Sverige bedöms och av den anledningen 

47 Med ”hela klassen” syftar Birgitta på de andra barnens föräldrar som hon menar ”gaddar” ihop sig mot henne och lärarna.   
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är många av intervjupersonerna eniga om att SDs förslag om hårdare straff är positivt samt 

önskar de att invandrare som begår brott bör utvisas. De fyra intervjupersoner som inte tar 

upp frågor kring osäkerhet i form av kriminalitet och hot diskuterar istället den ekonomiska 

osäkerhet som samhället befinner sig i. Den ekonomiska osäkerheten var något som samtliga 

informanter upplevde. Alla utom en av informanterna48 var överlag negativa till hur dagens 

samhälle ser ut. De flesta uppgav att de var oroliga för framtiden och att Sverige har förlorat 

sin självständighet. Exempel svarar Bertil följande på frågan om hur han upplever dagens 

Sverige: ”A det är lätt beskrivit detta är inte Sverige längre”. Liknande uttalanden var 

genomgående i flera intervjuer. Samtliga informanter uppgav att de tror att SD kan göra en 

positiv förändring i samhället på ett eller annat sätt.  

5:2 Missnöje kring etablissemanget och media 

Missnöje och kritik av etablissemanget 

Sex av intervjupersonerna hade från en början röstat på Socialdemokraterna, två på 

Moderaterna, och en på Vänsterpartiet. Gemensamt ansåg de att de etablerade partierna hade 

misslyckats på olika sätt. Vissa var mer tydliga med sitt missnöje än andra och berättade 

utförligt vad de ansåg om dessa partier. Genomlöpande i alla intervjuer var missnöjet om den 

välfärds- och invandringspolitik som förs i Sverige vilket också ges uttryck för på olika sätt. 

Gustav anser att Sverige håller på att spåra ur och tappar greppet när det gäller arbete, 

klasskillnader, tolerans och jämlikhet som han menar var något som Sverige en gång strävade 

efter. Han reagerar på och uttrycker att till och med politikerna som borde föregå med gott 

exempel har blivit rent av skamfulla. När han får frågan om hur han vill att samhället skall se 

ut så påpekar han att hierarki i samhället är något han kan acceptera. Det man jobbar för är det 

man förtjänar och vill man inte bidra i samhället så får man ta konsekvenser därefter. Han tror 

att SD kan bidra med en förändring eftersom han anser att partiet förespråkar det han själv 

känner och uttrycker sig följande: ”Lite granna att försök se till att göra det bästa möjliga 

ifrån dig som du är mån utifrån dom förutsättningar som du har så får du vad du förtjänar”. 

Han anser också att de andra partierna inte vågar ifrågasätta vad invandring och 

bidragspolitiken egentligen kostar och att om någon ifrågasätter så blir denne kallad för rasist. 

Det har blivit en omvänd rasism där ”svennar” inte har rätt att öppna munnen. Maja påpekar 

också att ”Det förstår väl vem som helst att invandringen kostar massa pengar!” Peter är 

48 Kalle är den av intervjupersonerna som uppgav sig rösta på SD av missnöje med svensk integrationspolitik men var för övrigt nöjd med dagens samhälle. 
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också mycket kritisk till att Sverige skall vara ”så politiskt korrekt”. Han anser sig bli 

ivägskickad till olika institut och anser att han blir placerad i olika fack. Han påpekar att 

nyinvandrade har och får det bättre än vad personerna som har byggt upp landet har det, vilka 

han menar borde ha det bra. Han tycker att ”7-klövern” gömmer siffror som arbetslöshet 

genom olika korttidsprojekt istället för att satsa på att börja jobba med folket och företagen 

som finns i landet. Slutligen poängterar han att invandringen kostar staten mycket pengar som 

hederliga människor får bekosta. Birgitta anser också att invandringen kostar för mycket och 

tycker att invandrare får mer hjälp än svenskar. Hon tycker att invandrare idag kommer hit 

och lever på bidrag, att de får nya barnvagnar och liknande men frågar vad ”vi” får? Hon 

betonar att invandrare som kom in på 60 till 70-talet kom hit för att arbeta men numera kan de 

komma hit och bara få bidrag medan Sveriges hemlösa står utan något. Hon menar att 

politikerna inte tänker på ”oss” först och främst. Vid frågan om varför hon valde att rösta på 

SD uppgav hon följande: 

 

Jo men det är ju det att det är för mycket invandring. Och dom hjälper dom mer, 
invandrarna som kommer hit dom har inte jobb och dom får sina bidrag på bidrag och vi 
svenskar får ingenting. Vi får sitta här med våra familjer som ensamstående föräldrar, vi 
har inte råd att göra våra semestrar eller någonting och dom får hjälp att åka hem till sitt 
land.  
 

 Birgitta är den av intervjupersonerna som i störst utsträckning kritiserar svensk 

välfärdspolitik som hon uppfattar mycket orättvis: ”Invandrarna dom får mer hjälp och dom 

får lägenhet med en gång. Men kommer det en svensk och inte har en lägenhet och har 

kronofogden på sig, dom skiter fullständigt i dom” Hon drar ett flertal gånger paralleller till 

sjuka, hemlösa och ensamstående som hon menar blir dåligt behandlade i relation till 

invandrare som hon anser får vad de vill. Hon återkommer ofta till just orättvisan som hon 

upplever och att invandrare särbehandlas positivt i förhållande till svenskar. Åke är politiskt 

aktiv inom SD och är missnöjd över hur mer etablerade partier motarbetar SDs förslag vilket 

han menar betyder att dessa partier väljer att frångå sunt förnuft. Åke säger att de etablerade 

partierna använder förödande politik för att straffa SDs väljare och i längden folket. Folkets 

vilja kommer i andra hand vilket han tror är en orsak till SDs snabba ökning. Maja anser att 

mycket pengar går till invandringspolitiken. Det är logiskt säger hon och fortsätter med att 

säga att alla borde åka ut och så kan ”de” istället få hjälp i sina egna hemländer. Hon tycker 

att det är fint att hjälpa ”dom” i sina hemländer och att det vore något som alla i slutänden 

skulle må gott av i förhållande till hur det ser ut nu. Conny är av samma inställning som Maja 
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där han poängterar att man i Sverige borde ta hand om sina egna istället för att öka 

invandringen. Han tycker att man skall satsa på ”våra svenska” ungdomar men han accepterar 

att människor från andra länder behöver hjälp.  

Medias svartmålande av SD 

Ett flertal av informanterna diskuterade spontant medias ”svartmålande” av SD. Anton har 

svårt för flera mediekällor och anser att Flashback är en plats dit massmediernas censur och 

vinklingar inte når. Han anser att sanningen kommer fram där och om något inte stämmer så 

finns det möjlighet att själv gå in i debatten. Han säger att man på Flashback också kan ge 

uttryck för sådana åsikter som inte kan sägas i vanlig massmedia. Han anser att lagen om 

”hets mot folkgrupp” förhindrar yttrandefriheten men poängterar att journalister inte lever i 

samma verklighet som vanligt ”folk”.  Åke tycker att etablerade medier och politiker i 

Sverige är osakliga vad gäller SD och situationen i Sverige. Han anser att SD blir svartmålade 

och mörkade utifrån personliga övertygelser som han tror på sikt kan leda till inbördeskrig 

precis som Maja trodde. Han anser att etablerade partier motarbetar och väljer ner SDs förslag 

i riksdagen och att media är ensidiga i sin hållning. Detta ger han uttryck för på följande sätt:  

 

Att mer etablerade partier motarbetar och väljer ner SDs förslag i RD bara för att det är 
SD som framlägger dom visar på att partierna väljer att frångå sunt förnuft, och 
använder förödande politik för att "straffa" SDs väljare, och i längden folket. Folkets 
vilja kommer i andra hand, och detta är tror jag orsak till SDs snabba ökning49.  

 
Slutligen påpekar han att media mörkar invandringens baksidor vilka han tycker är förödande 

för landet. Maja menar att man borde läsa SDs principprogram innan negativa uttalanden 

görs. Hon berättar att SD exempelvis aktivt arbetar för homosexuellas rättigheter och inte är 

så radikala som partiet framställs.  

5:3 Svenskar och invandrare 

Ett tydligt mönster bland flera informanter var just diskussionen ”Vi och Dom” som ett 

naturligt inslag i deras intervjuer. Informanterna återkom ofta till representationen genom 

uttryck som: ”Dom är inte” eller ”Dom har andra kulturer” och så vidare. De personer som 

tydligast uttryckte sig på detta vis var Maja, Birgitta och Bertil som alla tre bodde i en 

invandrartät förort till en större stad på västkusten. Vi kommer av den anledningen att 

49 RD är en förkortning på riksdagen som Åke förklarar i början av intervjun.  
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fokusera på dessa tre under det här avsnittet. Birgitta började rösta på SD eftersom hon ansåg 

att det är för hög invandring. Hon anser att invandrare får mer hjälp än svenskar och anser att 

”Dom” får bidrag på bidrag medan ”Vi” inte får någonting. Hon poängterar att hon inte är 

någon rasist men känner sig orättvist behandlad av myndigheterna. Hon uppger dock att 

”nyinvandrade” inte går att umgås med som exempelvis en somalisk familj. Bertil uppger att 

han är emot invandringen och påpekar att det i hans trappuppgång bara finns två nordiska 

efternamn. Han säger sig vara hatisk och han blir förbannad när människor omkring honom 

inte pratar svenska. Maja är den av informanterna som oftast återkom till ”Vi och Dom”. 

Även hon uppger att hon känner sig hatisk eftersom hon tror att ”Dom” står i grupper och 

pratar i skit om henne på sitt språk när hon går förbi. Hon poängterar att det gör ”Dom”. Hon 

berättar vidare att ”Dom” inte visar respekt vilket hon återkommer ofta till. Hon uttrycker sig 

följande: 

  

Jag gillar dom inte dom är tykna och så.. inte alla alltså jag vet inte man kan ju inte ta 
alla över en kant men alltså … men det är så det är min syn på dom…dom gillar inte oss 
och vi gillar inte dom, men jag gillar dom som gillar mig. ..Och i statistiken är det inte 
så att dom gillar alla det är min åsikt. 
 

Ett annat problem tycker hon är att ”Dom” inte kan prata svenska korrekt och att ”Dom” 

bryter mycket i förorterna. Hon tror att det kan bli inbördeskrig om ingen tar tag i detta på 

riktigt och att det måste få ett slut. Utöver Birgitta, Maja och Bertils intervjuer så innehöll 

även de andra intervjuerna liknande antaganden men inte i lika stor utsträckning. Det fanns en 

uttalad irritation mot moskébyggen samt mot muslimer i ett flertal av intervjuerna. Även om 

alla informanterna på ett eller annat sätt var invandringkritiska så var somliga mer tydliga 

med att de upplevde den svenska kulturen som hotad av invandrare. Det fanns som nämnt 

ovan tydlig irritation mot moskébyggen och en del gav uttryck för att människor från Afrika 

och Mellanöstern hade svårare för att integreras i samhället. Anton uttrycker att människor 

från dessa länder är det största problemet eftersom ”Dom” har en annan mentalitet. Människor 

från Asien var han däremot mer positiv till eftersom han ansåg att dessa var intelligenta och 

produktiva. Vidare menar Anton att svenskarna har förlorat sin självständighet och han vill att 

Sverige skall vara en nationalstat som delar gemensam historia och är självständiga. Bertil är 

den som genomgående i hela sin intervju pratar mycket om att han inte längre anser Sverige 

vara svenskt. Han längtar till Sverige säger han och han vill att invandrarna skall skickas hem 

och att invandringen skall stoppas förutom europeiska invandrare. Han anser att övriga 

invandrare förstör landet genom att försöka påtvinga ”Oss” att anpassas till ”Deras” kultur. 
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Peter har utrikesfödda föräldrar och han påpekar att han inte är helt svensk. Han tillägger dock 

att han numera har anpassat sig till att bli en så kallad ”genuin” svensk. Han anser att man bör 

kräva mer av folket än vad folket har rätt att kräva av landet. Han valde att rösta på SD 

eftersom de var ett parti han kunde identifiera sig med exempelvis vad gäller synen på Islam.  

 

Frankrike som är Europas mest islamtäta land i Europa har nu börjat att sätta sig mot 
denna religion (mer en sjukdom) där de har förbjudit niqab och hijab offentligt. 
Detta kommer PK Sverige aldrig att våga göra om inte SD får makten och helst med en 
majoritetsregering. Sympatiserar man med asen bör man utvisas med.. även om man 
heter mullah reinfeldt!50.  

 
Peter var en av de informanter som uttryckligen uppvisade en fientlig inställning specifikt till 

Islam som han anser är en förtryckande kultur. 

6. Sociologisk analys 

I det här kapitlet analyserar vi vårt resultat sociologiskt med hjälp av de teoretiska ramar som 

denna uppsats utgör. Analysen har delats upp och tematiserats i tre delar för att förklara vilka 

samhällsprocesser som resulterar i radikalt högerpopulistiska attityder. Ingen av de tre 

analytiska teman går egentligen att separera från varandra utan bör snarare ses som en 

konsekvens av hur olika processer samverkar i ett globaliserat Sverige. Vi kommer utifrån 

uppsatsens teoretiska ram och tidigare studier förklara vilka effekter globaliseringen har på 

den politiska autonomin och vad nationen har för roll för de medborgare som uppsatsen 

presenterar. Världen upplevs hotfull och den bristande gemenskapen anses bero på 

invandringen. Vi kommer vidare att förklara missnöjet som uttrycks genom populistiska och 

välfärdschauvinistiska åsikter. Invandrarna anses inte ha rätt till välfärden då dem inte varit 

med och byggt upp Sverige. Representationen av ”Vi och Dom” är den svenska kulturella 

normen, vilket skapar klyftor där invandrare skuldbeläggs för att samhället utvecklas åt det 

negativa hållet. Samtliga av punkterna är betydande orsaker till varför SDs retorik lockar fler 

medborgare i Sverige.  

6:1 Nationen i det globala Sverige 

Återkommande teman i vårt resultat var en längtan till ”förr”, önskan om en homogen 

folkgrupp, bevarande av traditioner, trygghet i samhället, att Sverige skulle bli svenskt igen 

och att Sverige än en gång skall bli en måttstock för övriga världen. Anton uttrycker 

50 Förkortningen PK innebär politiskt korrekt vilket Peter uppger tidigt i intervjun 
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bokstavligen att han ville att Sverige skulle bli en nationalstat där medborgarna delade en 

gemensam historia och är självständiga. Andra återkommande teman som var genomgående i 

resultatet var en uttalad oro över samhällsutvecklingen. Några uppgav att de var oroliga för att 

skaffa barn och låta dem växa upp i dagens samhälle. Orsakerna till det ansåg man berodde på 

ökad kriminalitet och det fanns en generell upplevd hotbild i ett flertal intervjuer. Somliga 

önskade att samhället skulle vara ”som förr” eftersom Sverige då var kulturellt homogent och 

det kändes tryggare i en upplevd gemenskap. Återkommande i samtliga intervjuer var att 

invandrare på olika sätt förknippades med den ökade otryggheten i samhället. Personerna var 

därför positiva till SDs politiska sakfrågor om invandring och brottslighet där flera 

poängterade att kriminella invandrare borde utvisas.  

  

SD är ett parti som själva beskriver sig som ett nationalistiskt socialkonservativt parti men i 

tidigare forskning så har partiet definierats som ett radikalt högerpopulistiskt parti. Nationen 

är ett viktigt begrepp för partiet som är en symbol för folket, välfärd och lojalitet förenat i en 

kulturellt homogen befolkning inom nationens gränser. Nationella gränser har suddats ut som 

en konsekvens av globalisering51 vilket kan vara en orsak till att somliga har uppfattningen att 

gemenskap är något som kan nås endast genom en homogen befolkning inom ett specifikt 

territorium vilket informanterna gav uttryck för. Flera påpekade att de ville ha ett Sverige som 

det var förr då traditioner band samman folket. Vi tolkar denna längtan som ett uttryck för en 

romantiserad föreställning om ett ”heartland”52 där gemenskap och välfärd fanns för alla inom 

nationen. Dessa idéer stämmer in på den beskrivning som utgör nationalismens ideologiska 

ståndpunkt där gamla traditioner glorifieras och där en homogen kultur skapar tillhörighet 

samt gemenskap bland ”folket”. Nationen är en normativ idé vilket är ett resultat av den 

nationalistiska erans villkor som vanligtvis väljer ut de mest passande historiska delarna i sin 

retorik. Idén om en homogen folkgrupp, sammanhållning inom nationens gränser och en 

önskan om ett självständigt Sverige var periodvis mycket tydligt. Tanken om ett självständigt 

Sverige kan bero på bristande autonomi som har uppstått på grund av globaliseringen53. En 

annan konsekvens är nyliberalistiska influenser som naturligt främjar det fria kapitalet.  

Kapitalismens förmåga att behandla allt som en vara kan skapa alienation hos individer när 

dessa inte längre ses som något annat än en ackumulationsstrategi54. En central idé för den 

51 Bauman. Z,  2000 
52 Gellner. E, 1997 
53 Walby. S, 2009 
54 Harvey. D, 2009 
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politik som SD för är ett återskapande av ”folkhemmet”55, vars funktion är att leda tankarna 

till ett Sverige som det en gång var, opåverkat av invandring och där det fanns stolthet över 

folket och nationen. SD förespråkar ett återskapande av ”Gemeinschaft”56 inom nationen i en 

värld som uppfattas allt mer otrygg och därmed kan uttryck som önskan att det borde vara 

”som det var förr”, förstås som en längtan efter trygghet. När individerna blir alienerade och 

upplever världen som otrygg blir det begripligt hur den nationalistiska idén blir åtråvärd.  

 

Den ökade otryggheten förknippades i resultatet med ökad brottslighet som ansågs bero på 

invandringen. Att invandring ökar brottsligheten är ett vanligt retoriskt argument bland 

radikalt högerpopulistiska partier som tillhör den etnopluralistiska doktrinen 57. Detta kan 

kopplas till de processer som skett genom globaliseringen där en konsekvens bland annat 

inneburit en ökad marknadsinriktad individualisering. Individualisering skapar större frihet 

och självständighet för individen men det innebär även att vissa människor ställs utanför 

gemenskaper med en hårdare individuell konkurrens som ett resultat av nyliberalistiska 

influenser58. Detta kan innebära att en del individer inte har samma möjligheter att konkurrera 

i den globala massan och upplever därför ett hot kring sin självkänsla och identitet.  

 

I informationssamhället har tekniken möjliggjort informationsspridning mycket snabbt59 via 

exempelvis internet och media. Det innebär att allt fler människor idag får ta del av aktuella 

händelser som sker i världen på både gott och ont. Potentiella risker kan bli en medvetenhet 

som tidigare inte funnits hos individen exempelvis om en kris eller katastrof som har inträffat 

någon annanstans i världen. En risk innebär en möjlighet eller en upplevd möjlighet att 

mänskliga handlingar/andra händelser kan få konsekvenser som påverkar det individen 

värdesätter på olika sätt60.  Information om potentiella risker kan ändå vara missvisande. Ett 

exempel är händelsen i Norge år 2011 där olika experter uttalade sig kring terrordådet som 

skedde. Alla experter ansåg att terrordådet utförts av muslimska extremgrupper vilket senare 

visade sig vara helt fel61. När världen upplevs som hotfull, samtidigt som experter förklarar 

vart hotet kommer ifrån kan vi anta att nya potentiella risker kan legitimeras och etableras hos 

55 Kiiskinen. J & Saveljeff. S, 2010 
56 Tönnies. F, red. Harris. J, 2001 
57 Rydgren. J, 2005 
58 Harvey. D, 2009    
59 Walby. S,  2009 
60 Olofsson. A & Öhman. S, 2009 
61 Mulinari. D & Neergaard. A, 2012 
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den enskilde individen. Vi kan därmed göra ett antagande att informanternas politiska 

väljarbeslut delvis bottnade sig i att världen upplevdes hotfull, där gemenskap inte längre är 

något som är givet vilket man ansåg berodde på invandringen. Alltså SDs radikalt 

högerpopulistiska idéer var något som accepterades av informanterna och därmed har den 

ideologiska positionen legitimerats. 

6:2 Populism, missnöje och välfärdschauvinism bland väljarna 

Gemensamt i alla intervjuer var ett ökat missnöje mot etablerade partier. Detta är något som 

framgår på ett eller annat sätt i resultatet genom uttryck som att etablerade partier försöker 

straffa SDs väljare och i längden ”folket” genom sin förödande politik. Det fanns ett bristande 

förtroende för den svenska politiken generellt i intervjuerna men i en del fanns det tydliga 

misstankar om en korrumperad politik och medias framställning av SD som parti. En del 

påpekade att etablerade partier och media i Sverige var osakliga gällande SD och Sveriges 

situation. Media ansågs ”mörka” invandringens baksidor och man menade att många 

smutskastade partiet utan att ha belägg för det. SD anses vara ett parti som hörsammar 

”folket” och detta är en genomgående röd tråd i samtliga intervjuer. Gemensamt i alla 

intervjuer var övertygelsen om att SD är det parti som kan göra en förändring.  

 

Åsikterna kring den svenska ekonomin var snarlika där man ansåg att det idag inte finns 

tillräckligt med pengar för en fungerande välfärd. Många var positiva till att hjälpa behövande 

människor i deras hemländer om det finns möjligheter men man ansåg att Sverige inte hade 

ekonomi nog att ta emot fler invandrare. Som nämnt ovan framgick det att personerna på 

olika sätt var missnöjda med den svenska politiken men tydligast missnöje var i frågor kring 

välfärd och invandring. De vanligaste argumenten som uppgavs var att invandringen kostade 

mycket pengar för den svenska statskassan och att detta nonchalerades av andra etablerade 

partier. Flera upplevde även att man idag inte kunde säga ifrån för då blev man direkt klassad 

som en rasist. Några ansåg sig även orättvist behandlade av myndigheter och liknande vad 

gäller ekonomiska frågor. Det fanns klara uttalanden som att ”Invandrarna dom får mer hjälp 

och dom får lägenhet med en gång. Men kommer det en svensk och inte har en lägenhet och 

har kronofogden på sig, dom skiter fullständigt i dom” eller uttalanden som att ”vi hederliga” 

människor får bekosta invandringen och ”Vem som helst förstår väl att invandringen kostar 

pengar”. Det fanns en variation av den sociala situationen bland informanterna där några 

hade sjukersättning/sjukpension vilket påverkade ekonomin negativt men majoriteten 
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arbetade inom bland annat bygg, transport med mera. En intressant aspekt är att majoriteten 

av intervjupersonerna tidigare hade röstat på Socialdemokraterna vars politik går hand i hand 

med socialismens värderingar. 

 

SD har kunnat framställa sig som ”demokratins offer” och en vän till ”folket” eftersom 

etablerade partier inte velat samarbeta med dem samt att de har blivit utsedda som ”politiska 

clowner” av olika kritiker. Partiet använder sig av en strategi av måttlighet för att på detta vis 

kunna övertyga sin väljarkår att de är ett lämpligt demokratiskt alternativ.62. Inför de 

samhällsförändringar som har skett som en konsekvens av globalisering, nyliberala influenser, 

nedmonterad välfärd skapas en frustration hos de individer som blivit drabbade av dessa 

konsekvenser. I fältet av demokrati exploaterar SD sin marginaliserade position och kan 

därmed framstå som avskilda från eliten vilka i sin tur anses vara alienerade från ”folket”63. 

Inom populismen64  är det ett vanligt argument att ”eliten” är korrumperad och saknar ”sunt 

förnuft”.  Det finns också en föreställning om att folket utgörs av en homogen enhet avskild 

från eliten/etablissemanget vilka man kritiserar för dess brist på att hörsamma folkets önskan. 

Utifrån SDs självbild och motståndarnas bild av SD så har partiet kunnat skapa en ideologisk 

position i svensk politik där demokratins svagheter synliggörs65. SDs ideologiska position 

som ”demokratins offer” skapar utrymme för populistiska idéer om ett korrumperat 

etablissemang där demokratin upplevs hotad av en elit vilka frångår folkets intressen. 

Begreppet ”folket” har en central roll inom populismen men vilka som tillhör ”folket” 

framgår inte alltid. Det är däremot tydligt i vårt resultat och i tidigare forskning att de som 

anses tillhöra folket är den homogent kulturella grupp som befinner sig inom nationen och där 

exkluderas de människor som har en annan kulturell bakgrund. Det är intressant att 

majoriteten av informanterna tidigare hade röstat på Socialdemokraterna vars politiska 

ideologi går hand i hand med socialismens värderingar. Välfärd och demokrati är väsentliga 

begrepp inom den socialistiska ideologin66. I globaliserad värld där politiken får minskad 

autonomi och nyliberalistiska influenser i form av marknadseffektivitet dominerar blir 

somliga fullt ut globaliserade medan andra sitter fast i sin ”lokalitet”67.  En del människor har 

blivit mer drabbade av utvecklingen än andra. Vid tidigare forskning gällande radikal 

62 Hellström, A & Nilsson, T, 2010 
63 Hellström. A & Nilsson. T, 2010 

64 Rydgren. J, 2005 

65 Hellström. A & Nilsson. T, 2010 

66 Wingborg. M,  2001 
67 Bauman. Z, 2000 
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högerpopulism bland SDs väljare har kvantitativa resultat påvisat ett samband mellan väljare 

och hypotesen ”Social marginality” som innefattar flera olika teorier68. Eftersom vår 

undersökningsdesign varit av det kvalitativa slaget kan det vara problematiskt att validera 

resultatet med tidigare kvantitativ forskning. Dock ansåg vi det relevant att belysa teorin 

eftersom en orsak till varför en del röstar på SD kan vara att dessa personer har blivit hårdare 

drabbade av övergången från det industriella samhället till det postindustriella samhället. 

 

Som tidigare nämnt så var välfärds- och invandringspolitiken de viktigaste frågorna för 

samtliga personer i intervjuerna. Föreställningarna om att invandrare kostar mycket pengar för 

den svenska statskassan och lever på bidrag kan knytas till den välfärdschauvinistiska 

doktrinen69 där invandrare anses vara ett tärande element i samhället. För att knyta till vårt 

föregående avsnitt där gemenskap i nationen blir den sammanhållande faktorn bland ”folket” 

så kan välfärdschauvinism som begrepp istället vara det som förklarar vilka som tillhör 

”folket”. Eftersom invandrare inte anses ha varit med och byggt upp den allmänna välfärden 

borde de heller inte ha samma rätt till välfärden som ”vi hederliga” människor borde ha. På 

detta sätt har välfärdssystemet exkluderande mekanismer70 samtidigt som begreppet 

nationalism exkluderar de människor som befinner sig utanför nationens gränser71. Alltså kan 

det sägas att ”svenskhet” 72 per automatik är position som är omöjlig för ”de andra” att inta . 

Populistiska och välfärdschauvinistiska attityder legitimerar därmed representationen ”Vi och 

Dom”. 

6:3 Vi och Dom 

I vårt resultat har representationen ”Vi och Dom” varit ett tydligt och återkommande mönster 

från början till slut i samtliga intervjuer. Upprepningen av ”Vi och Dom” indikerar på att 

invandringen förmodligen är en av de mest primära orsakerna till varför intervjupersonerna 

röstar på SD, vilket flera informanter uttrycker mycket tydligt. Vi har redogjort för uttalanden 

som exempelvis: ”Dom gillar inte Oss” Eller ”Dom har andra kulturer”. Det finns en 

föreställning om att ”invandrare lever på bidrag” och att ”ökad invandring leder till 

kriminalitet”. Det fanns även en irritation mot moskébyggen och muslimer i ett flertal av 

intervjuerna där somliga upplevde sig antingen fysiskt, ekonomiskt eller kulturellt hotade av 

68 Rydgren. J & Ruth. P, 2011 
69  Rydgren. J, 2005 
70 Kiiskinen. J & Saveljeff. S, 2010 
71 Eriksen, H. T, 1993  
72 De Los Reyes. P & Kamali. M, 2005 
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invandrare och då främst invandrare från Afrika samt Mellanöstern.  Man ansåg att människor 

från dessa länder har svårare att integreras. Islam ansågs vara mer som en sjukdom och några 

kände sig hatiska till dagens invandrare i Sverige. Sammantaget var de flesta informanter inte 

lika negativa till europeiska invandrare eller ”Dom” som invandrade under 60 till 70-talet. 

Framförallt Birgitta gav uttryck för detta och menade att ”Dom” som kom då var mer som 

”en annan”. Maja uttrycker sig kritiskt till invandrare överlag och hon har en föreställning 

om att ”Dom” pratar skit om henne på sitt språk när hon går förbi. Vi och Dom kan sägas vara 

en genomgående tråd från början till slut i samtliga intervjuer då personerna på olika sätt 

gjorde en åtskillnad mellan ”Vi och Dom”.  

 

Föreställningen om att muslimer är ett hot är något som i tidigare forskning har diskuterats 

utifrån hegemoniska föreställningar där man framställer muslimer som fiender. Människor 

som stöttar muslimer är förrädare och utgör ett hot mot nationens egen kultur och de 

”rättfärdiga människorna”73. De rättfärdiga anses vara dem som delar samma kultur inom den 

egna nationen och som bidrar till välfärden för ”folket”. Genom uttryck som ”Vi svenskar” 

har man per definition redan skapat en beskrivning av vilka som inte är det74. För att 

upprätthålla maktpositionens figuration, svenskar-invandrare är moralisk differentiering75  ett 

kraftfullt vapen eftersom den stigmatiserade gruppens sämsta minoritet påstås vara generella 

karaktärsdrag för hela gruppen. Invandrare anses tärande på välfärden och oftast kulturellt 

oförenliga med ”folket” inom nationen. Det moraliska värdet är en central mekanism för att 

kunna vidmakthålla maktfigurationen där den stigmatiserade gruppen76 anses vara oförmögna 

att följa den etablerade gruppens normer och regler där en uttalad idé om hur ”Vi” är säger 

något om hur ”Dom” är. Alltså finns det en uttalad idé där man anser att invandrare inte 

tillhör ”Oss” och vanligt förekommande är föreställningar om att ”Dom” är sämre än ”Oss”.  

Samtidigt som det genomgående finns en negativ attityd till invandrare finns det också en 

uppenbar oro för att den egna svenska identiteten och kulturen skall erodera. Som nämnt i 

föregående avsnitt fanns det en önskan om en homogen folkgrupp, eller uttryck att invandrare 

som kommit tidigare var mer som ”en annan”, att invandrare måste anpassa sig till den 

svenska kulturen, en längtan till ”Sverige” igen och att invandrare måste lära sig prata 

svenska korrekt. Vi tolkar det som att det fanns en upplevd hotbild kring den egna identiteten 

73 Mulinari. D & Neergaard. A, 2012 
74  Los Reyes. P & Kamali. M, 2005 
75 Elias. N, 1999 
76 Elias. N, 1999 
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hos flera av informanterna. Svenskar har i tidigare forskning ansetts av andra nordiska länder 

stå för en fredlig och human modell men med problem som identifiering av den svenska 

nationaliteten. Man ansåg att svenskarna kulturellt var blygsamma och ansågs vara 

”sentimentala skandinavister”, som snarare framhävde de negativa sidorna med att bo i 

Sverige.77 Ur det perspektivet skulle man kunna förklara osäkerheten och det upplevda hotet 

som ett resultat av en svag nationell känsla hos personerna. Samtidigt som det på olika sätt 

gavs uttryck för en upplevd hotbild var det också tydligt att hotet ansågs komma från ”Dom 

andra” vilka skuldbelades för den negativa samhällsförändringen som upplevdes. Det skulle 

ur ett annat perspektiv kunna förklaras som att det finns en föreställning om att den 

västerländska kulturen dominerar. Kulturell rasism78 framställer ”Dom andra” som fiender 

och utgör därmed ett hot mot den egna identiteten. Informanterna uppger själva att de har 

röstat på SD eftersom de tror på den radikalt högerpopulistiska retorik som partiet för. Alltså 

att invandrare leder till ökat kriminalitet, är tärande på välfärden, att ”Deras” kultur inte går 

att förenas med ”Svenskarnas”, och att media/etablerade partier inte använder ”sunt förnuft” 

samt anses dessa smutskasta SD. Intervjupersonerna tror att SD kan förändra detta genom att 

partiet förespråkar mindre invandring och därmed en bättre välfärd79 för ”folket”, hårdare 

straff vid brott, samt att partiet anses uppmärksamma de samhälleliga hot som personerna 

upplever. Med detta drar vi slutsatsen att orsakerna till att informanterna i denna uppsats valt 

att rösta på SD beror på radikalt högerpopulistiska åsikter som bland annat bottnar sig i en 

osäkerhet för framtiden.  

 

Slutligen kan sägas att ur ett perspektiv där globala processer får betydelse för frågor som 

exempelvis ekonomi på makronivå påverkas även individerna på mikronivå. Genom 

globaliseringen har de territoriella gränserna eroderat80 vilket innebär att människors identitet 

placeras i en större kontext än tidigare. Individualism skapar i teorin förutsättningar för 

individer i form av ökad autonomi och valfrihet men i praktiken är det inte alltid lika 

självklart då somliga inte har samma möjligheter. Osäkerheten i sig kan skapa ångest och 

frustration som följd. I osäkerheten inför framtiden kan det utvecklas en längtan till ett ”forna 

land” där en homogen folkgrupp levde samman i ”Gemeinschaft” inom nationens gränser. Vi 

skulle kunna dra ett streck vid den nostalgiska föreställningen som förespråkas i 

77 Barton. A, 2005 
78 Mulinari. D & Neergaard. A, 2012 

79 Rydgren. J, 2005 
80 Bauman. Z, 2000 
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nationalismens anda. Problemet som uppstår är när en del människor får agera syndabockar 

för att visionen inte kan uppnås. Att en hel population får ta på sig skulden för de 

samhällsproblem som finns.  

6:4 Avslutande sammanfattning och reflektion 

Sammanfattningsvis menar vi att nationen fungerar som en trygghetsskapande stöttepelare för 

vissa människor när tillvaron upplevs som hotfull. Genom att rationalisera sin frustration med 

hjälp av välfärdschauvinistiska och populistiska argument, legitimeras SDs radikalt 

högerpopulistiska retorik. Hotet anses av SD komma från ”Dom” med vilka man menar 

invandrare och då främst muslimer. Genom denna syndabocksideologi får en hel population 

ensamt bära ansvaret för det upplevda hotet och det samhälleliga förfallet. 

 

Det fanns en uttalad antagonism bland de intervjupersoner som vi har intervjuat, främst mot 

människor från Afrika och Mellanöstern. Framförallt var Islam en kultur som upplevdes 

hotande mot den svenska kulturen och välfärden. Vi reagerade på den uppenbara 

främlingsfientlighet som nära inpå alla intervjupersoner uppvisade vilket fick oss att börja 

fundera över vad det egentligen kommer att innebära. Frågan är vad som sker när ”problemet” 

inte går att lösa? Vilka metoder kan komma att sättas in och vilka kommer att bli betraktade 

som ”Vi”? Det vore inte första gången i svensk historia där människor ansågs ha sämre 

egenskaper än andra bland annat på grund av etnicitet. I Sverige bildades världens första 

rasbiologiska institut år 1921 där man i forskningens tjänst till och med tvångssteriliserade 

människor eftersom dessa ansågs som undermåliga raser81. Det innebär att rasism är en 

gammal föreställning i samhället trots att man i Sverige ofta gärna vill framställas som 

demokratiska humanister med en grundvärdering i alla människors lika värde. Under 

seklernas gång har olika folkgrupper blivit föremål för uttalade förföljelser av den 

anledningen att dessa har antagits vara ett hot mot samhället. Exempelvis har etniska grupper 

som romer och judar blivit mycket förföljda genom historiens gång på grund av sin etnicitet. 

För trots att begreppet ras har ersatts av kultur82 så innebär föreställningen om kulturellt 

homogena medborgare inom nationen i principen detsamma. Rasism är med andra ord lika 

aktuellt idag som det var då. Nio personers upplevelser kan förvisso inte ligga till grund för 

hela populationens resonemang, men en primär skillnad mellan SD och övriga partier är 

81 www.ergo.nu, 2013 
82 Kiiskinen. J & Saveljeff. S, 2010 
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invandringspolitiken. Alltså finns det ändå utrymme att anta invandringsfrågan som viktig för 

fler väljare än de personer som denna uppsats bygger på.  

 

Utifrån historiska erfarenheter vet vi att minoritetsgrupper har blivit förföljda och 

trakasserade av dominerande grupper. Genom att problematisera föreställningar som tas för 

givet, så hoppas vi på att med denna uppsats synliggöra de samhällsprocesser som kan bidra 

till att utveckla en syndabocksideologi där vi riskerar att än en gång upprepa tidigare 

historiska misstag. Det är ett problem som i allra högsta grad angår alla individer och grupper 

i samhället. Idén om trygghet för människorna i samhället vore på förhand dömd att 

misslyckas om somliga inkluderas medan andra exkluderas. Resonemanget i sig själv tror vi 

kan bidra till den upplevda otryggheten eftersom individerna då blir värderade utifrån 

förmågan att socialt anpassa sig till majoritetsgruppen. Det i sin tur skulle innebära att den 

sociala inkluderingen avgörs beroende på vem som innehar makten att styra över rådande 

ordning. Vad som uträttades i rasbiologins namn vet vi idag var fel och vad vi vet idag är 

kanske fel i framtiden. Alltså så länge det i själva strukturen finns utrymme att förtrycka 

människor med mindre makt, så innebär det att ingen individ kan uppleva sig vara fullständigt 

trygg. Därmed menar vi att det finns en poäng med att ifrågasätta det som är taget för givet, 

eller som somliga kanske skulle formulera som ”sunt förnuft”, vilket vi tror är ett första steg 

till möjligheten att skapa en förändring som inkluderar alla människor.  

 

Intressant hade varit att i framtida forskning inom ämnet undersöka hur inställningen till 

invandringen ser ut bland de grupper som inte röstar på SD och hur de förhåller sig till 

partiets politik och ideologi. Vidare hade det varit intressant att genomföra en 

jämförelsestudie av hur SD utvecklat sitt principprogram att bättre samspela efter den 

samhällsutveckling som dagens Sverige befinner sig i. Vi reflekterade över att SDs 

principprogram hade modifierats på en del punkter där man exempelvis tydligare klargjorde 

att Sverige är en del av den västerländska kulturen. Alltså det hade varit intressant att 

undersöka om SDs identifiering som en del av en större kontext, inger mer förtroende för fler 

medborgare vilket också skulle kunna vara en potentiell förklaring till partiets ökade stöd.    
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Bilaga 

Intervjuguide 

Semistrukturerad intervju 

Intervjuguide-Presentation av oss själva, motivet med vår undersökning, formaliteter som 

anonymitet, tack för medverkan, etc 

 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv som vart du bor, hur gammal du är, vart du är 
uppväxt, vad du jobbar med, familjeliv? 
 

2. När började du rösta och vilket parti röstade du på?  
 

3. När och varför bestämde du dig för att rösta på SD? 
 

4. Hur skulle du beskriva dagens Sverige? (uppföljning, beroende på svar) varför, hur då, 
på vilket sätt? 

 

5. På vilket sätt påverkar det dig som person och din situation? 
 

6. Hur skulle du vilja att samhället ser ut? 
 

7. På vilket sätt tror du att Sverigedemokraterna kan göra en förändring? 
 

8. Hur skulle du vilja att Sverige ser ut 10 år framåt? 
 

9. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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