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Sammanfattning 

 

Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sverige som ökat antalet röster på alla nivåer sedan 

bildandet. Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera vilka orsaker som kan förklara 

Sverigedemokraternas framgångar.  

 

För att göra detta har historie-institutionalismen, nedfrysningsteorin och diffusionsteorin 

använts. Vidare analyseras framgångarna även genom de olika – såväl endogena som exogena 

– faktorer sociologiprofessor Jens Rydgren tar upp.  

 

Resultatet visar att Sverigedemokraterna ända sedan bildandet 1988 haft en tydligt planerad 

strategi som hela tiden anpassats utifrån partiets storlek.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, formativa moment, diffusionsprocesser, 

fyraprocentsspärren, populism 

 

Abstract 

 

Since the inceptions of the democratic election system in Sweden the Sweden Democrats is 

the only party which has shown a continuously increasing numbers of voters. The aim of this 

essay is to try to identify the causes of the success of the Sweden Democrats.  

In doing so, the thesis will apply historical-institutionalism, refrigeration theory and diffusion 

theory to this historical event. It will also analyze both endogenous and exogenous factors 

outlined by Professor Jens Rydgren with reference to the party's precedent history. 

  

The result shows that the Sweden Democrats since its foundation in 1988 has had a clear and 

planned strategy which has been constantly adjusted to the size of the party. 

 

Keywords: Sweden Democrats, critical junctures, diffusion processes, the four percent 

threshold, populism 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

. . . ”Det blir alltmer uppenbart att vi i Sverige har ett riksdagsparti med sju falanger, som 

alla förenas i synen på att allt är förhandlingsbart utom att till varje pris slå vakt om Europas 

mest extrema massinvandringspolitik.”. . . 
1
 

Fram till 1988 (eller 1985 om man så vill) rådde fempartimodellen i Sverige. Därefter har 

antalet partier successivt ökat och idag har vi åtta partier i riksdagen. Av de nya partierna som 

tillkommit har Kristdemokraterna och Miljöpartiet behållit sin ställning medan Ny Demokrati 

endast hade representation under en mandatperiod. I EU-parlamentsvalen har vi sett såväl 

Junilistan som Piratpartiet göra entré, där Junilistan vid senaste valet åkte ur samtidigt som 

Sverigedemokraterna tillsammans med Feministiskt Initiativ gjorde relativt bra valresultat 

även om de ej klarade att passera fyraprocentsspärren. 

Fempartimodellens ursprungliga partier har även efter modellens fall befunnit sig kvar i 

riksdagen, medan de nya som uppkommit antingen åkt ur riksdagen/Europaparlamentet eller 

balanserat kring fyraprocentsspärren i opinionsmätningarna de första mandatperioderna efter 

inträdet.  

Ett parti – Sverigedemokraterna – har dock stadigt gått framåt hela tiden samtidigt som det 

tagit relativt lång tid innan de tagit sig in i riksdagen. Av denna anledning är det intressant att 

undersöka Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna grundades 1988 och var till en början ett litet parti. I begynnelsen 

förknippades partiet med nazianstrukna högerextremister för att sedermera successivt tvätta 

bort denna stämpel. Partiet har drabbats av en rad splittringar, där utbrytningen till 

Hembygdspartiet (sedermera Konservativa partiet) 1996 och Nationaldemokraterna 2001 varit 

mest kännbara. Samtidigt har detta förmodligen bidragit till att skapa ett mer respektabelt 

intryck hos partiet då partiet efter den sista splittringen med Nationaldemokraterna lockade till 

                                                           
1
Jimmie Åkesson kritisk mot Moderaternas flört med Miljöpartiet. Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 

2010-06-14  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/jimmie-

aakesson-kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617kritisk-mot-moderaternas-floert-med-

miljoepartiet-424617 nedladdat 2011-05-14 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/jimmie-aakesson-kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/jimmie-aakesson-kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/jimmie-aakesson-kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617kritisk-mot-moderaternas-floert-med-miljoepartiet-424617


2 
 

sig såväl ett flertal lokalpolitiker från de olika invandrarkritiska lokalpartierna i Skåne (bland 

annat Sjöbopartiet) som den moderata riksdagsmannen Sten Andersson. 

I varje val på nationell nivå har Sverigedemokraterna ökat såväl antalet röster som antalet 

kommunala mandat. 1991 tog Sverigedemokraterna sina första kommunala mandat, medan de 

elva år senare erhöll mer än en procent av rösterna i riksdagsvalet och därigenom lyckades få 

sina valsedlar finansierade och utlagda valet efter. 2006 kom de första landstingsmandaten 

och 2010 blev partiet invalt i riksdagen, med fler röster än såväl Vänsterpartiet som 

Kristdemokraterna.  

Sverigedemokraterna är unika just av det faktumet att de är det enda partiet i Sverige som 

alltid ökat antalet röster i varje riksdagsval sedan bildandet. Från att ha varit ett marginaliserat 

ytterlighetsparti i begynnelsen är de idag ett etablerat riksdagsparti med vågmästarställning. 

Precis som Kristdemokraterna etablerade sig Sverigedemokraterna successivt från litet 

promilleparti till riksdagsparti. Skillnaden däremellan är dock att Sverigedemokraterna 

ständigt ökat antalet röster i riksdagsval efter riksdagsval, medan Kristdemokraternas 

valresultat konstant låg under två procent fram till 1982, för att först 1985 erhålla 

riksdagsrepresentation genom valsamverkan med Centerpartiet och 1991 genom egen 

kandidatur.
2
  

Till skillnad från Ny Demokrati, Junilistan och Piratpartiet – som ju som sagt också varit nya 

partier vilka gjort nationella genombrott – har Sverigedemokraterna inte varit någon 

dagsslända. Junilistan fick i valet till EU-parlamentet 2004 hela 14,47 procent av rösterna
3
, 

medan de i riksdagsvalet 2006 erhöll knappt en halv procent av rösterna,
4
för att sedermera – i 

valet till Europaparlamentet 2009 – endast få 3,55 procent av rösterna.
5
 I riksdagsvalet året 

efteråt kandiderade inte ens Junilistan.
6
 

                                                           
2
 Kristdemokraternas Historia  http://www.kristdemokraterna.se/VartParti/Historia nedladdat 2011-01-08 

3
 Valmyndighetens hemsida; EU-valet 2004 http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html 

nedladdat 2011-01-12 

4
 Valmyndighetens hemsida; Riksdagsvalet 2006 för övriga partier 

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html nedladdat 2001-01-12 

5
 Valmyndighetens hemsida; EU-valet 2009 http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html 

nedladdat 2011-04-25 

6
 Valmyndighetens hemsida; Riksdagsvalet 2010 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 

nedladdat 2011-01-12 

http://www.kristdemokraterna.se/VartParti/Historia
http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html
http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
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Piratpartiet hade en liknande historia som Junilistan; i EU-parlamentsvalet 2009 erhöll partiet 

7,13 procent
7
, medan de i riksdagsvalet året efteråt inte ens fick en procent av rösterna.

8
 

När det gäller Ny Demokrati etablerade de sig som riksdagsparti 1991, men åkte ur riksdagen 

tre år senare för att därefter föra en tynande tillvaro och slutligen upplösas.
9
 

Sverigedemokraterna är således extraordinära i jämförelse med de andra nya aktörerna som 

kommit upp (och ibland försvunnit lika fort) på den politiska arenan sedan fempartimodellens 

fall under 1980-talet. Partiet är ensamt om att ha kontinuerligt – om än sakta – ökat sitt 

väljarstöd i varje val sedan bildandet. Samtidigt har det tagit relativt lång tid för Sverige – i 

jämförelse med andra länder – tills ett stabilt radikalt högerpopulistiskt parti (RHP-parti) 

skulle komma att etablera sig nationellt. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera vilka orsaker som kan förklara 

Sverigedemokraternas framgångar. 

1.3. Disposition 

Efter det inledande kapitlet kommer teorikapitlet. Där definieras populism och radikal 

högerpopulism. Vidare beskrivs olika teorier som kan förklara uppkomsten av nya partier; hur 

dessa partier sedermera tar sig in i parlamentet. Teorikapitlet avslutas med en motivering 

varför de olika teorierna kan användas. 

Kapitel tre är en redovisning över forskningsmetoden samt vilket material som använts i 

uppsatsen. Detta kapitel följs därefter av fyra kapitel som förklarar Sverigedemokraternas 

historiska framväxt. 

Det åttonde kapitlet är ett analyskapitel som sammanknyter empirin med de olika teorierna 

                                                           
7
 Valmyndighetens hemsida; EU-valet 2009 http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html 

nedladdat 2011-04-25 

8
 Valmyndighetens hemsida; Riksdagsvalet 2010 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 

nedladdat 2011-01-12 

9
 Svåsand, Lars & Wörlund, Ingemar (2005) Partifremvekst og partioverlevelse: Fremskrittspartiet og Ny 

Demokrati i Demker, Marie & Svåsand Lars. Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i 

Norge och Sverige. Santérus Förlag: Estland s 253ff 

http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
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2. Teori 

2.1. Definition av begreppen populism och radikal högerpopulism 

Då uppsatsen kommer att använda begreppet populism flitigt är det viktigt att definiera ordets 

innebörd. Enligt Statsvetenskapligt Lexikon definieras populism som en ”politisk riktning som 

hävdar att folkets hållningar och instinkter bör vara vägledande för politiska beslut.”
10

 

Kännetecknande för populistiska partier är ofta att de styrs av en karismatisk ledare samtidigt 

som de är skeptiska till ”starka organisationer och storsamhällets hierarkiska ordning”.
11

 

Sociologen Jens Rydgren gör skillnad på populistisk ideologi och populistisk strategi, där den 

populistiska ideologin går ut på att det finns en konflikt mellan ”folket” och 

”etablissemanget”. Etablissemanget har makten och bryr sig inte om folket. Partier som är 

populistiska menar ofta att de själva, till skillnad från etablissemanget, representerar folket. 

Populisterna ser sig själva som demokrater eftersom de anser sig utgöra folkets röst. 

Myndigheter, andra partier och massmedia anses företräda etablissemangets intressen. Vidare 

menar populister att många politiker företräder ”specialintressen” istället för folkmajoriteten. 

Specialintressena kan variera, men är oftast invandrare, homosexuella, etc. bland 

högerpopulister, medan vänsterpopulister har storkapitalet som måltavla.
12

 

Eftersom den gängse definitionen av Sverigedemokraterna är att partiet är ett radikalt 

högerpopulistiskt parti (RHP-parti) är det viktigt att även utreda vad radikal högerpopulism är. 

I avhandlingen Att dansa i otakt med väljarna – Socialdemokraternas och Moderaternas 

strategiska bemötande av Sverigedemokraterna menar Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff 

att radikal högerpopulism måsta brytas ner i tre enheter för att kunna operationaliseras; 

radikal, höger och populism måste definieras. RHP-partierna anses vara radikala framförallt 

genom retoriken, men också genom att de utmanar demokratin radikalt eftersom de vill 

förminska utländska medborgares rättigheter.
13

 

                                                           
10

 Goldmann, Kjell, m.fl. (1997) Statsvetenskapligt Lexikon Universitetsförlaget: Stockholm s 223 

11
 Ibid 

12
 Rydgren, Jens (2005). Från skattemissnöje till etnisk nationalism. Högerpopulism och parlamentarisk 

högerextremism i Sverige. Studentlitteratur: Lund s 11ff 

13
 Kiiskinen, Jenny & Saveljeff, Sigrid (2010) Att dansa i otakt med väljarna – Socialdemokraternas och 

moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna IMER/MIM/Malmö Högskola, Etnicitet/RESO 

Linköpings Universitet s 45ff  
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När det gäller högerplaceringen på höger-vänsterskalan kan den ingalunda göras utifrån 

socioekonomiska kriterier då RHP-partier sällan använder sig av fördelningspolitiska 

argument i sin retorik. Snarare handlar det om den sociokulturella konfliktdimensionen. Det 

är inte ovanligt att RHP-partier är kraftiga abortmotståndare, att de hyllar kärnfamiljen, att har 

en tuff attityd mot kriminella, samt – inte minst – förespråkar en restriktiv invandringspolitik. 

De intar helt enkelt en auktoritär värdekonservativ hållning i dessa frågor, vilket är en 

placering klart till höger på den sociokulturella konfliktdimensionen
 14

  

Populistiska partier brukar vilja ge bilden av att vara i opposition till hela det politiska 

etablissemanget samtidigt som de till varje pris vill undvika att framstå som extremister; 

väljarna har ju ofta demokratiska värderingar. Taktiken populisterna använder sig av är att 

ständigt hävda att regering och oppositionen har tämligen små skillnader; den enda egentliga 

oppositionen är det populistiska partiet.
15

 

2.2. Förklaringar till uppkomsten av nya partier 

Det finns flera teorier som kan förklara hur nya partier kan etablera sig i riksdagen. Historie-

institutionalismen och nedfrysningsteorin ger förklaringar till varför parlamentet och 

valsystemet är så seglivade (historie-institutionalismen kan även förklara olika vägval partiet i 

sig väljer att använda sig av). Uppkomsten av nischer, omstruktureringar/avstruktureringar i 

det politiska systemet samt nya konfliktdimensioner visar på orsakerna till att nya partier 

etablerar sig, medan valsystemet i sig (hur proportionellt det är) kan ge en indikation på 

incitamenten till att bilda ett nytt parti som sedermera ska röstas fram. Vidare kan 

legitimeringen av nya partier förklaras av hur andra partier förhåller sig till dem och slutligen 

har partiapparaten – vilken strategi de använder sig av – en avgörande betydelse för om partiet 

överhuvudtaget kommer att hålla ihop på sikt. Nedan går jag djupare in på varje teori för sig. 

2.2.1. Historie-institutionalism och nedfrysningsteorin 

En institution är något som minst två personer kommer överens om. Det kan vara regler, 

normer, myndigheter, partier och så vidare. Statsvetaren Catrin Andersson menar i sin 

doktorsavhandling Tudelad trots all – dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987 

att grundkriteriet för en institution är att den har någon form av struktur. Aktörerna påverkas 

                                                           
14

 Ibid 

15
 Rydgren, Jens (2005) s 15f 
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av institutionen genom att den begränsar aktörerna. Därigenom tvingas de anpassa sig efter 

institutionens normer. Emellertid är inte alla aktörer paralyserade. Ju högre upp i 

institutionshierarkin aktören befinner sig, desto mer kan den använda institutionen som ett 

slagträ. Det är inte helt ovanligt att aktörer högt upp i hierarkin utnyttjar institutionen för att 

implementera impopulära beslut.
16

 

Kännetecknande för historie-institutionalismen är att den inriktning en institution väljer i 

begynnelsen är något som kommer att prägla institutionen i framtiden. Guy Peters kallar detta 

för path dependency eller stigberoende på svenska. Ju mer en institution väljer att följa ett 

stigberoende, desto stabilare blir denna färdriktning och desto svårare blir det att ändra 

institutionen. Orsaken beror på det faktum att kostnaderna för att upphäva ett stigberoende 

blir större och större ju längre färdriktningen varar, vilket bidrar till att institutioner drar sig 

för att ändra en redan inslagen väg; färdriktningen ”sitter helt enkelt i väggarna” och blir 

successivt svårare att ändra på ju längre tiden går. De ställningstaganden en institution väljer 

att ta i begynnelsen kommer därigenom att ha betydelse för framtiden.
17

 

Stigberoendet varar dock inte för evigt. Det bryts först när ett så kallat formativt moment äger 

rum. En sådan period uppkommer när flera betydelsefulla händelser – som hotar institutionens 

stigberoende och sedermera rubbar det – äger rum i eller utanför institutionen. Timingen av 

händelserna är central och hur ordningen på kedjan av dessa händelser ser ut avgör om det blir 

ett formativt moment eller ej. I det formativa momentet befinner sig institutionen i en kris 

som den ej kan hantera. Aktörer får därigenom större inflytande på institutionens kommande 

vägval (konkret exempel på detta torde vara Socialdemokraternas kris sedan valförlusten 

hösten 2010) och det är ett ypperligt tillfälle för dem att påverka institutionen i den inriktning 

de önskar. Givetvis är det skillnad i styrkeförhållanden aktörer emellan och timingen av deras 

agerande är också central. Eftersom formativa moment är relativt oförutsägbara kan aktörers 

agerande få större konsekvenser än det var tänkt från början. När dragkampen är över och 

institutionen återigen befinner sig i en stabil fas hamnar den på nytt i ett stigberoende. Dock 

krävs det en längre period av stabilitet för att institutionen ska kunna försäkra sig om att det 

                                                           
16

 Andersson, Catrin (2004) Tudelad trots allt – dualismen överlevnad i den svenska staten 1718-1987 

Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet s 4ff 

17
 Peters, Guy B (2005) Institutional Theory in Political Science. The new institutionalism. Continuum: London s 

71ff 
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formativa momentet övergått till ett stigberoende.  Denna övergång sker alltså successivt och 

långsamt, till skillnad från övergången från stigberoende till formativt moment. 
18

 

Nedfrysningsteorin är nära besläktat med historie-institutionalismen. Från början var det 

Seymour Lipset och Stein Rokkan som myntade begreppet. Gissur Ó Erlingsson har 

emellertid gjort ett försök att förklara nedfrysningsteorin i sin doktorsavhandling. Trots att 

den liberala demokratimodellen fick sitt stora genombrott under 1920-talet skulle det dröja 

fram till 1960-talet innan nya partier på allvar kunde göra genombrott i västerländska 

demokratier. Till saken hör också att under denna period förekom en rad politiska och 

ekonomiska fluktuationer, vilket torde kunnat skapa incitament till formativa moment och 

sedermera etablering av nya partier. Frågan är varför det ej uppkom några sådana – trots alla 

omvälvande händelser? I Erlingssons doktorsavhandling förklaras detta genom att de 

etablerade partierna skapade valsystem som gynnade dem själva. Samtidigt lyckades de första 

partierna knyta viktiga väljargrupper till sig och även behålla greppet om dem genom att de 

hade kontroll över parlamentets utformning; de första styrande partierna kunde bestämma 

vallagarna utifrån ett system som var nyttomaximerande för majoriteten (men som 

diskriminerade minoriteten). På så sätt gick det att manövrera ut politiska motståndare; 

valsystemet kunde helt enkelt utformas så att det gynnade de styrande partierna och 

missgynnade oppositionen. Även om valsystemen kan tolkas som orättvisa finns det inga 

incitament för de etablerade partierna att ändra om dessa så att nya partier kan erhålla plats i 

parlamenten; etablissemanget vill ju fortsätta att ha kontroll över agendan. I förlängningen gör 

det också att styrande partier har kontroll över de politiska konfliktlikdimensionerna, vilket – 

som vi kommer in på nedan – kan vara avgörande för om ett nytt parti kommer in i 

parlamentet. Därigenom kan frågor som missgynnar det styrande partiet undvika att komma 

upp på dagordningen.
19

 

Hur starka incitamenten är att välja ett nytt parti i valen beror mycket på vilket valsystem en 

stat har. Rent generellt har nya partier svårare att växa fram under majoritetsvalssystem. 

Främst för att mandatfördelningen missgynnar mindre partier, men också för att det kan få en 

mekanisk effekt på väljarna att rösta på ”det minst onda” partiet då alla andra alternativ kan 

uppfattas som bortkastade. När det gäller proportionella valsystem har småpartispärren en 

                                                           
18

 Ibid 

19
 Erlingsson, Gissur Ó (2005). Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partientreprenörer 

Department of political science: Lund s 36ff 



8 
 

psykologisk effekt eftersom det är en tröskel som nya partier måste ta sig över. Ju högre 

valspärr, desto mindre incitament till att rösta på nya oetablerade partier.
20

 Proportionella 

valsystem med stora valkretsar tenderar att gynna nya partier jämfört med proportionella 

valsystem med få mandat att fördela. Att valsystemen har en mekanisk och psykologisk effekt 

brukar kallas Duvergers lag. Sammanfattningsvis går det att konstatera att ju mer 

proportionellt ett valsystem är, desto mer incitament att rösta på ett litet parti.
21

 

2.2.2. Nischer och ändrad strukturering 

En avsaknad av stora nischer försvårar för nya partier att etablera sig. Nya frågor måste helt 

enkelt komma upp som ett nytt parti kan anamma i sin propaganda.
22

 Om andra partier 

anammar nya stora nischer elimineras möjligheterna för ett nytt parti att växa fram. I Norge 

har det exempelvis aldrig vuxit fram något starkt grönt parti, trots att miljöfrågorna varit 

viktiga. Statsvetaren Ingemar Wörlund förklarar detta faktum med följande ord: ”Trots att 

miljöfrågorna i Norge också var högt rankade av väljarna har inte miljöpartiet de grønne 

lyckats etablera sig som politisk kraft i den norska partirymden genom att andra partier och då 

framförallt socialistisk venstre lyckats kanalisera miljöfrågorna till det egna partiet”
23

 Ett parti 

måste alltså ha en sådan profil som stämmer väl överens med den nya nischen som blommar 

upp på väljararenan. Oftast sker detta vid större politiska fluktuationer; antingen har ett eller 

flera av de etablerade partierna ändrat sin politiska profil radikalt alternativt har väljarnas 

preferenser genomgått en radikal förändring. Detta förstärks om nya politiska sakfrågor eller 

konfliktdimensioner – på bekostnad av de gamla – uppkommer. En sådan skulle exempelvis 

kunna vara att invandrare ställs mot svenskar istället för den traditionella där arbetarklassen 

ställs mot den härskande klassen. På så sätt förflyttas gamla konfliktdimensioner till nya. 

Vidare kan väljarna uppleva att de etablerade partierna svikit dem; att politikerna lever i en 

annan verklighet än väljarna samt att det inte spelar någon roll vilken regering som har 

makten eftersom det ändå förs samma politik.
24
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I kombination med ett ökat politikerförakt (där bilden kan vara att de etablerade partierna är 

väldigt lika varandra) kan det få väljarna att proteströsta på nya populistiska partier. Tidigare 

struktureringsprinciper styr alltså inte väljarna längre eftersom de vågar prova att rösta på nya 

partier. Kort sagt: konfliktdimensionerna omstruktureras medan väljarna avstruktureras från 

sina gamla partilojaliteter.
25

 

Nya partier kan helt enkelt få vind i seglen när de etablerade partierna ej anpassar sig efter nya 

händelser. Ju högre flexibilitet från etablissemanget, desto svårare för nya partier att etablera 

sig.
26

 

2.2.3. Politisering av nya frågor 

Nya partier av populistisk karaktär brukar försöka påverka såväl väljaropinion som 

massmedia att fokusera på partiets hjärtefrågor, just för att kunna påverka agendan i dessa 

frågor, vilket på sikt också kan få tveksamma väljare att även tappa lojalitet för det parti de 

brukar rösta på. Lyckas partiet bryta tidigare fokus har de såväl öppnat upp en ny nisch som 

ökat sin synlighet. Om partiet även kan fånga upp en ”mindre” sakfråga (enligt Rydgren 

skulle en sådan kunna vara EMU-frågan) kan det få partilojala väljare, som delar det 

populistiska partiets värderingar i just den frågan, att börja tveka på sitt ”favoritparti” för att 

sedermera ”proteströsta” på det populistiska partiet. Dessutom kan det även skapa 

uppmärksamhet kring partiet så att de kan föra fram frågor som de uppfattar som viktigare. I 

exempelvis Sverigedemokraternas fall skulle det kunna vara att de för fram EMU-frågan, 

vilket ger dem också uppmärksamhet i deras invandrarpolitik. Att lyckas få opinionsbildarna 

att fokusera på en mindre sakfråga kan därför skapa synergieffekter för det populistiska 

partiet. 
27

 

2.2.4. Konvergens 

Om de etablerade partierna uppfattas närma sig varandra – att graden av konvergens ökar – 

kan det hjälpa populistiska partier att få vind i seglen. Att fler väljer att rösta på det 

populistiska partiet beror helt enkelt på att de inte engagerar sig i dominerande 

konfliktdimensioner; andra konfliktdimensioner – där det populistiska partiet tar mycket plats 
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– får helt enkelt större betydelse, vilket givetvis missgynnar etablissemanget. Det populistiska 

partiet kan därigenom skapa bilden av sig själva att utgöra sig som ”den enda sanna 

oppositionen” gentemot etablissemanget. 
28

 

2.2.5. Etablerade partiers förhållningssätt 

När etablerade partier börjar samtala med nya populistiska partier skapas en legitimitet. Detta 

gäller i synnerhet RHP-partier. Partiets tidigare extremiststämpel kan därigenom suddas ut. 

Samtidigt kan det även få massmedia att börja fokusera sig på partiet. Men – och det är viktigt 

att påpeka – samarbete mellan ett populistiskt parti och etablissemanget är inte bara gynnsamt 

för populistpartiet; partiet blir ju en del av etablissemanget som det tidigare kritiserat. Vidare 

får det svårare att ensamt ta över enskilda sakfrågor (exempelvis invandrarfrågan) eftersom 

övriga partier redan konkurrerar om samma väljare. Om samarbetet mellan ett framväxande 

RHP-parti och etablissemanget kommer efter ett parlamentariskt genombrott torde det vara 

gynnsamt eftersom väljarna då kan uppfatta RHP-partiet som ett original och de andra som 

bleka kopior. Å andra sidan kan samarbete som sker innan parlamentariska genombrott hjälpa 

till att legitimera partiet på ett sådant sätt att det kan vinna väljare inför kommande 

riksdagsval. Timingen av alla händelserna har därigenom en stor betydelse.
29

 

2.2.6. Strategier, partiorganisation och diffusionsprocesser 

Samhälleliga förutsättningar är givetvis inte det enda som kan bidra till att ett RHP-parti kan 

växa fram. Vilken strategi partiet använder sig av är centralt. Vanligt är att de kopierar 

liknande partiers framgångsrecept. Dessa kan finnas inom landet eller i ett land som ligger 

relativt nära. Ett starkt parti kan alltså bidra till det Rydgren kallar för spridningsprocess. När 

Front National i Frankrike gjorde ett bra valresultat 1984 kopierade andra partier i Europa 

deras anti-etablissemangsstrategi. Dock kopierades inte Front Nationals strategi rakt av utan 

anpassades till rådande samhälleliga förhållanden i respektive länder.
30

 Statsvetaren Gissur Ó 

Erlingsson etiketterar detta som diffusionsprocesser. På individnivå kan det yttra sig i att 

personer kopierar andra människors framgångsrecept; hur individer agerar och vilka 

konsekvenser det får, påverkar hur andra människor lägger upp sin strategi. Ett exempel 

Erlingsson tar upp är om en hungrig individ ankommer till en stad och får välja mellan två 
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restauranger, där den ena är näst intill tom och den andra är fullsatt, väljer vederbörande den 

sistnämnda eftersom den antagligen håller högre standard då fler kunder valt att äta där. När 

imiterande av andra individers agerande får störst effekt är när stora beslut ska fattas; det är 

först då den enskilda individen måste överväga hur vederbörande ska agera. När det gäller 

partibildningar kan detta yttra sig i att det är ett enormt risktagande att vara först att bilda ett 

RHP-parti. Har det däremot tidigare i historien funnits liknande partier kan delar av deras 

strategi kopieras för att sedermera användas i partibyggandet av det nya partiet. Beträffande 

uppkomsten av nya lokala partier finns det empiriskt stöd för att dessa ofta etablerar sig i 

grannkommuner till kommuner där det finns lokalpartier; värderingar, beteenden och 

framförallt attityder sprider sig sällan över längre avstånd, utan snarare till närmaste 

kommun.
31

 

En annan viktig faktor som påverkar partiets strategi är hur partiapparaten ser ut och hur stora 

resurser partiet har, såväl i villighet att arbeta ideellt från medlemmar som ekonomiska 

resurser. Eftersom partierna dels strävar efter att röstmaximera men också att överleva som 

organisation måste de överväga noggrant hur de agerar. För mindre partier – som ännu inte 

uppnått riksdagsrepresentation – är det centralt att ha många medlemmar som är beredda att 

affischera, dela ut flygblad, hålla torgmöten, skriva insändare och så vidare utan att för den 

skull kunna förvänta sig något ekonomiskt arvode för detta. Samtidigt tycks det vara en 

konkurrensfördel om partiet slipper fraktionsbildningar och kotterier; att det lyckas hålla sig 

någorlunda enigt eftersom det alltid är problematiskt då enskilda medlemmars agerande ej 

överensstämmer med partilinjen. Vidare är det synnerligen viktigt att antalet medlemmar – 

som är beredda att sitta i parlamentariska församlingar – överensstämmer med röststödet för 

att eliminera riskerna att erhålla tomma mandat på någon politisk nivå. Lojala medlemmar är 

alltså a och o i partibygget. Har partiet många medlemmar som verkligen brinner för 

organisationen kan det emellertid vara svårt att anpassa sig utifrån förändringar i samhället. 

Detta gäller i synnerhet RHP-partier; radikalare medlemmar kan känna sig svikna av partiet 

om de anpassar sig alltför mycket utifrån väljarna. Partiet måste helt enkelt göra en 

avvägning; vad är mest lönsamt – att anpassa sig efter väljaropinionen eller att behålla kärnan 

av aktivister? Vissa partier hanterar detta genom att anpassa retoriken; de talar till väljarna på 

ett sätt medan de talar till aktivisterna på ett annat sätt. Problemet är mest påtagligt då partiet 
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har begränsade ekonomiska resurser, vilket gör att det ej kan marknadsföra sig utan att vara 

beroende av medlemmarna.
32

 

2.3. Teoriprövning 

Undersökningens syfte är att kartlägga faktorer som kan förklara Sverigedemokraternas 

framgångar. De olika teorierna som redovisas kan identifiera såväl endogena som exogena 

faktorer till Sverigedemokraternas framväxt. Eftersom ingen teori ensamt kan förklara partiets 

väg till framgång är det nödvändigt att kombinera olika teorier för att få en så klar bild som 

möjligt.  

För att identifiera Sverigedemokraternas olika epoker är historie-institutionalismen central. En 

ny epok inleds varje gång Sverigedemokraterna byter partiledare. Övergången från första till 

andra epoken sker dock först när systemet med två talesmän försvinner. Kännetecknande för 

de nya epokerna är att de inneburit formativa moment för Sverigedemokraterna, vilket 

sedermera utvecklats till nya stigberoenden, där nya inriktningar implementerats. Historie-

institutionalismen visar således hur timingen av olika kedjehändelser är central för att 

överhuvudtaget möjliggöra ett formativt moment som sedermera leder fram till nytt 

stigberoende. Sverigedemokraterna ändrar inriktning efter varje nytt formativt moment. 

Ett problem med historie-institutionalismen är att begreppet institution är svårt att falsifiera. I 

uppsatsen kommer såväl Sverigedemokraterna som fempartimodellen att betecknas som 

institutioner, då båda upplever formativa moment och nya stigberoenden. Vi ser en tydlig 

institutionell förändring vid varje formativt moment. I Sverigedemokraternas fall sker det vid 

partiledarbytena, när det gäller fempartimodellen ser vi det när det tinas upp. 

När det gäller fempartimodellens långa varaktighet och sedermera uppluckring är 

ovannämnda nedfrysningsteori adekvat. Denna visar att det är först när nya aktörer kommer 

upp inom det rikspolitiska fältet som väljarna kan vara benägna att prova att rösta på nya 

partier. Emellertid krävs det dock att partiet har relativt högt röststöd i opinionsmätningarna 

eftersom fyraprocentsspärren – i enlighet med Duvergers lag – innebär såväl ett psykologiskt 

som mekaniskt hinder att välja ett parti utanför riksdagen. 

En annan central teori är diffusionsteorin. Den används för att visa på vilket sätt 

Sverigedemokraterna har kopierat franska Nationella Frontens strategier till framgång; att i 
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initialskedet satsa alla resurser på mindre kommuner samtidigt som partiet använder sig av 

populistiska strategier. Vidare är det en diffusionsprocess i sig att idéerna från de 

skandinaviska grannländerna spridit sig till Sverige. Utvecklingen är tämligen likartad i de 

olika länderna, även om det tog något längre tid för Sverige att erhålla ett renodlat RHP-parti 

på den nationella beslutsnivån. 

Beträffande Jens Rydgrens förklaringsansatser till nya populistiska partiers framgångar hör de 

ihop och kan nästan användas som en ensam teori. Politiska nischer, politisering av nya 

frågor, de etablerade partiernas förhållningssätt och partistrategier förklarar tillsammans hur 

aktörer inom och utanför Sverigedemokraterna har betydelse för framgångar.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att valsystemets utformning har central betydelse 

för möjligheterna för nya partier att slå igenom liksom händelser utanför partiet som 

institution. Samtidigt har aktörerna stor möjlighet att påverka partiets väg till framgång; 

genom att tajma in olika strategier utifrån samhälleliga förutsättningar går det att skapa ett 

positivt förädlingsvärde. Genom det empiriska materialet kombinerat med de olika teorierna 

kommer Sverigedemokraternas väg till riksdagen att analyseras. 
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3. Metod och material 

Uppsatsen kommer främst att använda sig av kvalitativ textanalys som metod. Jag kommer att 

använda mig av såväl primärkällor som sekundärkällor. Primärmaterialet kommer mestadels 

bestå av Sverigedemokraternas eget material. Jag kommer att i så stor utsträckning som 

möjligt att hämta material med frågor fokuserade på rikspolitiken för att lokalavdelningarna 

tycks skilja sig åt i åsikter på lokal nivå samtidigt som debatter i kommunfullmäktige inte 

sällan saknar den ideologiska skarpheten, vilket speglar sig i det faktum att 

blocköverskridande samarbeten är tämligen vanligt. 

När det gäller sekundärmaterialet kommer mestadels böcker om Sverigedemokraterna (det har 

skrivits en hel del genom åren) och artiklar från de rikstäckande dagstidningarna att inhämtas.  

Även om uppsatsen till större delen är kvalitativt inriktad finns det kvantitativa inslag i form 

av såväl stapeldiagram som linjediagram i empirikapitlen. Detta som en service för läsaren så 

att vederbörande får en överblick över såväl valresultat som valbudget. 

3.1. Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen bygger på att fånga in helheten i texten. I mitt fall handlar det om 

att utläsa vad poängen är i materialet. Orsakerna är dels att få in en helhetsbild och dels att få 

fram uppgifter ”mellan raderna”. Tack vare textanalysen går det att genomföra 

systematiserande undersökningar, det vill säga klargöra tankestrukturen, logiskt ordna 

innehållet i texterna och att klassificera texterna.
33

 Genom den kvalitativa textanalysen går det 

därigenom att analysera de olika epokerna i Sverigedemokraterna och därigenom söka en 

förklaring till alla valframgångar samtidigt som orsakerna till varför det tog så lång tid för 

Sverigedemokraterna att bli invalda i riksdagen. 

3.2. Kvalitativ textanalys i kombination med teori 

Genom att främst använda sig av den historie-institutionella teorin – där fokus ligger på 

epoker – går det att spåra faktorer som förklarar framgångarna genom att använda sig av 

kvalitativ innehållsanalys. Därför är det centralt att veta när materialet släpptes och i vilken 

kontext det kan ha haft.
34

 Hur partiets egna material förändras över tid och hur andra källor 
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väljer att beskriva partiet i just den epoken är centralt för att finna förklaringar till partiets 

väljarstöd. Vi kan anta att en tidningsartikel 2010 skiljer sig rejält från en 1988, dels för att 

Sverigedemokraterna är betydligt mer inflytelserika men också för att partiet genomgått en 

större förändring på 22 år. Partiets förändringar under epokerna (både gällande realpolitik och 

talesmän) torde kunna ge en eller flera goda förklaringar till samtliga frågeställningar. 

3.3. Källkritik 

Enligt boken Metodpraktikan finns det fyra källkritiska kriterier som kan användas för att 

analysera trovärdigheten, nämligen Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens. När det 

gäller äktheten är det centralt att berättelserna stämmer överens med tid och rum; att dem 

publicerats i det sammanhanget som anges, av de personer som uppges samt under den 

tidpunkten som det påstås. För att bedöma äktheten går det att analysera innehållet så till vida 

att andra oberoende källor vid samma tidpunkt bekräftar ungefär samma sak.
35

 

Beträffande oberoendekriteriet är det – som påpekats i stycket ovan – centralt att andra 

oberoende källor kan bekräfta det första källan påstår. Vidare måste avståndet mellan 

berättaren och berättelsen analyseras. Givetvis är primärkällor mer tillförlitliga än 

sekundärkällor; uttalanden från personer – vilka varit med om en händelse – är alltid lättare att 

lita på än påståenden från någon som refererar vad andra individer hävdat. Ju centralare en 

källa är placerad i förhållande till händelseförloppet, desto högre tillförlitlighet. En anteckning 

från en riksdagsledamot är därigenom mer värdefull än en återberättelse från en politiker som 

ej var närvarande vid sammanträdet. Till saken hör också att få källor är helt oberoende av 

varandra; graden av oberoende måste bedömas. Ju mer påtryckningar, förväntningar och så 

vidare som förekommit, desto mindre oberoende. En uppgiftslämnare kan ju frukta för att 

säga exakta sanningen eftersom det kan utmynna i repressalier, vilket måste försöka 

genomskådas.
36

 
 
 

Beträffande samtidighetskriteriet gäller att tiden som förflyter mellan en händelse och 

dokumenteringen av denna bör vara så kort som möjligt; ju längre tid, desto större risk för 

sakfel. Dagboksanteckningar har alltså större trovärdighet än memoarer.
37
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Det sista kriteriet – tendens – innebär om källorna är tendentiösa eller ej. Detta kan mätas 

genom att titta på vilket intresse uppgiftslämnarna har; är de en partsinlaga eller en saklig 

källa? Vilken är avsändaren och vad har vederbörande för intressen? Intresseföreningar, 

politiska partier, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer bör definitivt bemötas med viss 

skepsis eftersom det alltid finns ett intresse bakom. Regel nummer ett är att en tendentiös 

källa aldrig ensam har trovärdighet. Om däremot två tendentiösa källor – som har diametralt 

olika intressen (exempelvis LO och Svenskt Näringsliv) – beskriver arbetsmarknadspolitiken 

på samma vis får det relativt stor trovärdighet eftersom det säkerligen hade förväntats att dem 

skulle beskrivit det utifrån sina intressen. En annan faktor som måste belysas är att en 

tendentiös källa sällan framställer berättaren som dålig; en memoarskribent ljuger inte så att 

vederbörande sänker sin respekt. Därför finns det all anledning att tro på uppgiftslämnare som 

delger att de ljugit eller agerat felaktigt.
38

  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur saker och ting mäts. Mätmetoderna måste helt enkelt vara så 

skickligt utförda som möjligt. Två olika forskare som genomför samma undersökning måste 

komma fram till samma resultat. I enkäter kan exempelvis frågornas placering ha betydelse 

för reliabiliteten; frågorna kan påverka svaren utifrån hur de placeras. När djupintervjuer 

genomförs kan personkemin ha stor betydelse för hur svaren utformas.
39

 Vidare kan yttre 

faktorer påverka en undersökning; om en enkät exempelvis ger olika svar vid olika tillfällen 

för samma personer är reliabiliteten låg.
40

 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Det finns två typer av validitet – 

omedelbar validitet och innehållslig validitet. I boken Varför Vetenskap nämns exemplet 

långdistanslöpning; om personbästa ska mätas bland forskningspersoner och resultaten enbart 

bygger på vad forskningsobjekten uppger, är den omedelbara validiteten låg. Det finns 

nämligen starka incitament hos forskningspersonerna att överdriva resultaten för att framställa 

sig själva i god dager. Istället måste resultatlistor från tävlingar undersökas eftersom dessa har 

högre tillförlitlighet.
41

 

                                                           
38
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39
 Bjereld, Ulf m.fl. (2002) Varför vetenskap? Studentlitteratur: Lund  s 111ff 

40
 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber: Malmö s 43 

41
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När det gäller innehållslig validitet gäller det att operationaliseringen är så exakt som möjlig; 

den operationella definitionen måste täcka in så många aspekter som möjligt av den teoretiska 

definitionen. Om vi återgår till resultatlistorna i långdistanstävlingar finns det ett problem med 

den innehållsliga validiteten. Att resultaten kan variera mellan stora och små tävlingar (bland 

annat på grund av den psykiska pressen) framgår inte. Vidare framgår det inte hur bra 

prestationen var i jämförelse med andra deltagares (en bra tid visar ju inte vilken placering 

den tävlande fick). Operationaliseringen har alltså i detta pedagogiska exempel låg 

innehållslig validitet.
42

 

För att testa validiteten finns det olika knep att genomföra. Bjereld (m.fl.) nämner 

kriterievaliditet och begreppsvaliditet. Det förstnämnda går ut på ”att forskaren använder 

olika operationella definitioner för samma teoretiska begrepp”; forskningsresultaten ska helt 

enkelt bli likadana oavsett de operationella definitioner som utövas för att kriterievaliditeten 

ska bli hög.
43

 

När det gäller begreppsvaliditet kan en hypotes användas för att gardera sig mot att dem 

operationella definitionerna kanske mäter annat än vad avsikten var.
44

 Konkret kan det yttra 

sig i exempelvis att makten i kommunen ej kan studeras genom att fråga kommuninvånarna 

om vem som bestämmer eftersom det enbart mäter upplevd makt istället för faktisk makt. Ju 

högre avstånd mellan teoretisk definition och operationella indikator, desto högre 

validitetsproblem; risken för systematiska fel blir därigenom hög. Om begreppsvaliditeten är 

hög samtidigt som reliabiliteten är hög resulterar det i vad Esaiasson definierar som god 

resultatvaliditet.
45

 

Sammanfattningsvis kan man säga att fullständig reliabilitet är den enda förutsättningen för 

att få fullständig validitet. Även om en mätning är tillförlitlig går det inte alltid att utläsa exakt 

vad som mätts. Vidare blir det svårt att utläsa vad som mätts om mätningen ej är tillförlitlig. 

Därigenom går det att dra slutsatsen att såväl validiteten som reliabiliteten har ett visst 

                                                           
42

 Ibid s 109 

43
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45
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beroendeförhållande till varandra, vilket gör att bägge delarna måste vara fullständiga för att 

en studie ska genomföras korrekt. 
46

 

3.4.1. Reliabilitet och validitet i studien om Sverigedemokraterna
 

Jag kommer ej att genomföra några kvalitativa intervjuer med öppna frågor eftersom det finns 

ett validitetsproblem där; sedan Sverigedemokraterna blev invalda har deras företrädare blivit 

hotade på olika sätt, vilket gör att sympatisering med eller medlemskap i partiet kan anses 

som kontroversiellt. Oberoendekriteriet uppfylls helt enkelt inte om djupintervjuer ska 

genomföras. Detta gör i sin tur att risken för övertolkningar är synnerligen stor, vilket gör att 

resultatvaliditeten får lida. 

Vidare finns det en risk för avhopp om enkäter och/eller kvalitativa intervjuer görs. Detta 

eftersom det kan uppfattas som påträngande av forskningsobjekten om frågor ställs som har 

att göra med ett parti som – enligt Sören Holmberg – är ett av de mest avskydda partierna i 

Sveriges riksdag, något som gör att data över Sverigedemokraterna kan uppfattas som 

vinklad.
47

 

Den kvalitativa textanalysen torde ge en hög nivå av såväl reliabilitet som validitet. Ett bra 

knep att se vad partiet verkligen tycker i olika frågor är just att titta på deras egna texter. 

Eftersom publikationer från Sverigedemokraterna själva ej täcker allt kommer jag även att 

titta på hur de agerar i praktiken samt vad som skrivs om partiet i massmedia och böcker.. 

Eftersom såväl massmedier som böcker är sekundärkällor måste det beaktas att det ej ger en 

fullständig bild av vad partiet anser. I boken Metodpraktikan framgår det tämligen tydligt att 

sekundärkällor har ett validitetsproblem eftersom de återberättar vad andra sagt; det kommer 

inte direkt från huvudkällan.
48

  

När det gäller material från tidskriften Expo är det uppenbart att tidningen har ett starkt 

politiskt intresse bakom sig. De säger sig vara en ”demokratisk” tidskrift, vilket ingen 

betvivlat, men samtidigt beskylls den ofta från sina kritiker för att vara tendentiös. Konkret 

kan det yttra sig i att den framställer medlemmar i högerextrema organisationer som 

                                                           
46
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”kriminella” (där det refereras till gamla domstolsdomar över medlemmarna), vilket förvisso 

kan stämma (en sökning på Expos hemsida över ordet kriminalitet får upp en rad träffar över 

artiklar om olika högerextrema organisationer), men det säger tämligen lite om vad 

organisationen i sig tycker. I en av artiklarna, från 2003 (då Sverigedemokraterna började bli 

rumsrena, det vill säga efter att högerextrema element gått in i Nationaldemokraterna samt att 

företrädare från lokalpartier i Skåne anslutit sig till partiet) framställer de 

Sverigedemokraterna som ”Sveriges mest brottsbelastade parti”.
49

 Samtidigt borde det vara ett 

sundhetstecken om kriminella engagerar sig politiskt efter villkorlig frigivning; ett av 

Kriminalvårdens mål är ju att kriminella ska återanpassa sig till samhället och politisk 

aktivitet kan vara en av metoderna. 

Sammanfattningsvis går det att säga att för att överhuvudtaget göra en studie över 

Sverigedemokraternas framgångar är det centralt att uppgifter bekräftas av flera oberoende av 

varandra källor för att uppnå både fullständig reliabilitet och validitet. Detta kan även gälla för 

Sverigedemokraternas eget material också.  
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4. Epok 1 – BSS-tiden och de första åren 

Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Deras historik är minst sagt brokig. Från att ha 

varit ett litet marginalparti sitter de numera i riksdagen. Eftersom Sverigedemokraterna ändrat 

sina åsikter successivt skulle partiets historik kunna delas in i olika epoker. För enkelhetens 

skull väljer jag att kalla dem ”epok 1”, ”epok 2”, ”epok 3” och ”epok 4”. 

Redan på 1960-talet fanns det några lokalpartier med invandrarkritisk agenda. Även om några 

av dem hade ambitioner att så småningom ta sig in i riksdagen stannade det vid mandat i 

landstinget och kommunfullmäktige. Några av partierna splittrades, medan andra fick en rejäl 

etablering i vissa kommuner som skulle vara fram till slutet av 1990-talet/början av 2000-

talet, då några av partierna började samarbeta med Sverigedemokraterna på regional nivå. 
50

 

Majoriteten av de invandrarkritiska partierna hade sina fästen i Skåne. Framstegspartiet – som 

samarbetade tätt med Fremskridtspartiet i Danmark (de bjöd bland annat in den danska 

partiledaren Mogens Glistrup att hålla anföranden i Sverige) – hade dock ett starkt fäste även i 

Stockholm, men organisationen drabbades stundtals av splittringar och fraktionsbildningar 

inom partiet var mer regel än undantag. Gemensamt för många av de invandrarkritiska 

partierna (Framstegspartiet inkluderat) var att de använde sig av närradiosändningar för att nå 

ut till sina sympatisörer.
51

 

Under 1970-talet bildades en invandrarkritisk organisation som kallade sig Bevara Sverige 

Svenskt (BSS). Organisationen ansåg att invandrarna höll på att ockupera Sverige, vilket på 

sikt skulle leda till att ”svenskarnas Sverige” försvann.
 52

 BSS grundades av Leif Zeilon-

Ericsson och var i grund och botten en enfrågerörelse, där målet var att stoppa invandringen. I 

mitten av 1980-talet fusionerades BSS med några medlemmar ur Framstegspartiets 

Stockholmsavdelning. Det nya partiet skulle komma att kallas Sverigepartiet. Dock skulle 

Sverigepartiet sedermera komma att splittras på grund av inre motsättningar.  
53
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I samma veva som Sverigepartiet splittrades uppkom embryot till det som idag kallas 

Sjöbopartiet. Bakgrunden till det hela var att Invandrarverket önskade att Sjöbo kommun 

skulle ta emot nyanlända flyktingar. Moderaterna och Centerpartiet – som utgjorde en 

majoritet i kommunfullmäktige – beslutade att en folkomröstning gällande 

flyktingmottagande skulle äga rum.
54

 

Efter Sverigepartiets kollaps skulle Sverigedemokraterna komma att bildas. Enligt partiets 

hemsida skedde detta i februari 1988.
55

 Detta styrks också i ett studiehäfte från ABF och 

tidskriften Expo. Vidare påstås det att grundarna av Sverigedemokraterna hade sina ursprung i 

nationalsocialistiska organisationer såsom Nordiska Rikspartiet och Nysvenska Rörelsen. En 

annan av grundarna till Sverigedemokraterna var Leif Zeilon-Ericsson.
56

 

Organisatoriskt representerades Sverigedemokraterna av två talesmän istället för en 

partiledare. Den ovannämnde Leif Zeilon-Ericsson och Jonny Berg skulle få ansvaret att 

erhålla talesmannapositionen.
57

 

Sverigedemokraterna skrev ett handlingsprogram och började även ge ut partiorganet 

Sverigekuriren. Vidare knöts kontakter med Nationella Fronten i Frankrike och en 

representant från Sverigedemokraterna blev inbjuden som talare på en konferens anordnad av 

Nationella Fronten. Dryga halvåret efter att Sverigedemokraterna bildades skulle 

riksdagsvalet äga rum. Sverigedemokraterna valde att kandidera i Malmö, Stockholm, 

Göteborg och Vårgårda. I den sistnämnda kommunen gjorde Sverigedemokraterna en rejäl 

satsning och det påstås att de var endast 17 röster från att erhålla fullmäktigemandat, medan 

de var chanslösa i övriga kommuner.
58

 På riksplanet fick Sverigedemokraterna, enligt deras 

egna siffror, 1 118 röster.
59

 Valkampanjen var emellertid inte endast koncentrerad i Vårgårda, 

utan Sverigedemokraterna höll även torgmöten i kommuner där de ej kandiderade. Vidare 
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delade Sverigedemokraterna ut propaganda för ”Nej-sidan” i Sjöbo gällande 

folkomröstningen i flyktingmottagande.
60

 Sverigedemokraterna hade redan 1988 stark 

konkurrens från andra invandrarkritiska partier, i synnerhet i Skåne där de invandrarkritiska 

partierna blev representerade i Båstad, Svalöv, Svedala och Simrishamn (av 

Centrumdemokraterna), i Malmö och Staffanstorp (av Skånepartiet), i Skurup (av 

Kommunens väl) samt i Åstorp (av Löntagarpartiet).
61

 Medan Centrumdemokraterna och 

Löntagarpartiet samarbetade i detta val arbetade Skånepartiet och Kommunens väl oberoende 

av varandra. Eftersom samarbetet mellan Löntagarpartiet och Centrumdemokraterna inte var 

helt friktionsfritt uppstod en rad falanger inom det sistnämnda partiet, vilket kan ha varit en av 

orsakerna till att delar av Centrumdemokraterna samt hela Löntagarpartiet så småningom 

skulle gå in i Framstegspartiet (vilka ej hade lyckats erövra fullmäktigemandat i någon 

kommun). 
62

 

1989 invigdes Globen i Stockholm. Jonglören – och tillika sverigedemokraten – Ola Sundberg 

skulle uppträda i samband med invigningen. När Sundberg skulle tala genomförde han en 

kupp; vid mikrofonen sade han ”Leve Sven-Olle i Sjöbo”
63

. Efter detta skulle Sundberg – i 

samband med årsmötet 1989 – väljas som talesman tillsammans med Anders Klarström.
64

 

Övrig publicitet Sverigedemokraterna fick var att Anders Klarström fick medverka i TV3:s 

program Diskutabelt, där Robert Aschberg var programledare. Klarström påstod i det 

programmet att invandrare hade ett mer hetsigt temperament än svenskar; att svenskarna 

kunde lösa problem på ett mer lugnt och sansat sätt än utländska personer samt att konstgjorda 

konflikter skapas genom att olika religiösa riktningar kommer till Sverige.
65

 Tillsammans med 

att Ola Sundberg blev avskedad från Ölands djurpark – där han arbetade – fick 
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Sverigedemokraterna stora mediala framgångar. Spekulationer förekom att avskedandet 

berodde på Sundbergs medlemskap i Sverigedemokraterna.
66

 

Utöver att synas i media använde sig Sverigedemokraterna av en taktik att koncentrera sina 

resurser till prioriterade småstäder där de upplevde att det fanns en efterfrågan för deras idéer. 

Kampanjerna var dels utåtriktade aktiviteter som flygbladsutdelningar och torgmöten, men 

också kampanjer mot moskéer och flyktingförläggningar.
 67

 Vidare genomfördes även ett 

flertal marscher och demonstrationer, där skinnskallar ofta deltog. Ibland hände det att dessa 

urartade.
68

  Resultatet bidrog till flera nya kommunföreningar på mindre orter. Samtidigt 

påbörjade Sverigedemokraterna närradiosändningar i Stockholmsområdet.
69

 

Årsmötet 1990 resulterade i att Anders Klarström återvaldes som talesman, men Ola 

Sundberg fick kliva åt sidan till förmån för Madeleine Larsson. Taktiken att koncentrera 

aktiviteterna till småkommuner fortsatte, vilket gjorde att de flesta medlemmarna i 

Sverigedemokraterna de facto var bosatta i en mindre kommun.
70

 

1991 skulle Sverigedemokraterna få en oväntad konkurrent. Ett parti vid namn Ny Demokrati 

tog mycket fokus på den politiska arenan. Partiet hade bildats 1990 och visade sig få starkt 

stöd i opinionsmätningarna redan från början. Till saken hörde också att deras två frontfigurer 

– Bert Karlsson och Ian Wachtmeister – var synnerligen kända och lyckades därigenom skapa 

rubriker i massmedia. Ny Demokrati påminde ganska mycket om Anders Langes parti i Norge 

och Fremskridtspartiet i Danmark genom att de hade en utpräglad nyliberalism samtidigt som 

kritiken mot invandringen var stark. I riksdagsvalet erhöll Ny Demokrati 6,7 procent av 

rösterna.
71

 Utöver Ny Demokrati fanns det som sagt även invandrarkritiska lokalpartier i 

Skåne såsom, Centrumdemokraterna, Framstegspartiet, Sjöbopartiet och Skånepartiet.
72

 Dessa 

partier lyckades uppnå framgångar på flera orter. Sjöbopartiet erövrade ett mandat i Sjöbo, 
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Framstegspartiet tog ett flertal mandat i Åstorp, Klippan, Helsingborg och Landskrona , 

Centrumdemokraterna representerades i Simrishamn och Svalöv medan Skånepartiet endast 

erövrade två mandat i Malmö kommunfullmäktige.
73

 I fyrstadskretsen valde Sjöbopartiet och 

Skånepartiet att ställa upp kandidater på både Socialdemokraternas och Moderaternas 

riksdagslistor; så kallade spränglistor, vilket skulle underlätta att komma in i riksdagen då 

fyraprocentsspärren ej behövde passeras. Samtidigt kandiderade partierna också under egen 

beteckning i vissa valkretsar.
 74

 Spränglistorna toppades av ”huvudpartiernas” (Moderaterna 

och Socialdemokraterna) kandidater och följde därefter av sjöbopartister samt skånepartister. 

Trots spränglistorna uppnåddes inte riksdagsrepresentation, men enligt Skånepartiets egen 

valutvärdering hade det räckt med 7 555 röster på den moderata spränglistan för att få in en 

kandidat i riksdagen.
75

 När det gäller resultatet där Sjöbopartiet kandiderade under egen 

beteckning fick de 27 635 röster (0,51 procent).
76

 

Även om konkurrensen från andra invandrarkritiska partier var stor lyckades 

Sverigedemokraterna i valet 1991 erhålla kommunfullmäktigemandat i Dals-Ed och Höör (ett 

vardera).
77

 I riksdagsvalet erövrades 4 887 röster (0,09 procent).
78

 Aktiviteten koncentrerade 

sig till mindre orter, där flygbladsutdelningar, affischeringar, demonstrationer och torgmöten 
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ägde rum, men – och det är viktigt att påpeka – aktiviteter i storstäderna Stockholm, Göteborg 

och Malmö förekom också även om större delen av resurserna koncentrerades till småstäder. I 

Medborgarhuset i Stockholm valde Sverigedemokraterna att bjuda in Franz Schönhuber från 

det tyska partiet Der Republikaner. Dessutom syntes partiet på Almedalsveckan. Utöver detta 

satsade Sverigedemokraterna även på att samla in de 1 500 namnunderskrifter som krävdes 

för att få partiet skyddat och registrerat, vilket de också lyckades med.
79

 

4.1. Viktiga händelser under första epoken (1988-1992) 

1988            1989                               1991 

      

  

  

  

    

 

4.2. Sammanfattning av epok 1 (1988-1992) 

Sverigedemokraterna bildas 1988. Under valet som äger rum samma år är partiet, enligt egen 

utsago, nära att bli invalda i Vårgårda kommunfullmäktige och i riksdagsvalet erhåller partiet 

1 118 röster. Under denna epok leds partiet av två talesmän istället för en partiledare. Efter 

valet byggs partiet upp genom att aktivitet koncentreras till mindre kommunen. Internationella 

kontakter knyts med framförallt Nationella Fronten i Frankrike. 

I valet 1991 får partiet stor konkurrens från framförallt Ny Demokrati, men också från andra 

invandrarkritiska partier. Trots detta ökar partiet antalet riksdagsröster till 4 887 stycken och 

erövrar två kommunala mandat i Dals-Ed och Ekerö. 
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5.  Epok 2 – Anders Klarströms tid som partiledare 

Eftersom valet 1991 var resurskrävande för Sverigedemokraterna inrättades en valfond i 

samband med årsmötet. Denna skulle användas till valet 1994. Vidare ändrades 

organisationsstrukturen i partiet; istället för två talesmän skulle Sverigedemokraterna styras 

av en partiledare. Anders Klarström fick erhålla denna position. För att locka fler yngre 

medlemmar fanns även en plan att på sikt bilda ett ungdomsförbund.
80

 Klarström hade ett 

förflutet i Nordiska Rikspartiet och det sägs även att vederbörande dömts för olaga hot mot 

Hagge Geigert.
81

 

Under Klarströms tid som partiledare expanderade Sverigedemokraterna mer som parti. Fler 

utomparlamentariska aktiviteter genomfördes. Även om partiet – likt tidigare – hade problem 

med skräniga skinnskallar på sina utomparlamentariska aktiviteter (i synnerhet 

demonstrationer) tycktes det ändå skapa ett positivt förädlingsvärde då fler medlemmar 

rekryterades.
82

 Som ett led i expanderingen blev målet att bilda ett ungdomsförbund 

verklighet. 1993 såg Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) dagens ljus. Första 

ordförande blev ”Robert Wennerstedt”
83

, eller Robert Vesterlund som han egentligen hette.  

Enligt Expo var Vesterlund närmast kriminell och hade även kopplingar till olika 

nationalsocialistiska grupperingar. Vidare påstås det att Vesterlund förhördes i samband med 

mordet på den syndikalistiska fackföreningsmannen Björn Söderberg.
84

  

En annan del av Sverigedemokraternas propaganda bestod i försäljning av nationalistisk 

musik. Bandet Ultima Thule uppträdde ofta under partiets sammankomster. Fram tills deras 

genombrott 1993 – då de skrev kontrakt med Bert Karlssons skivbolag – skulle de helhjärtat 

stödja Sverigedemokraterna för att sedermera ta avstånd från partiet.
85

 

I valrörelsen 1994 skulle Sverigedemokraterna återigen ha konkurrens från Ny Demokrati 

samt de andra invandrarkritiska partierna. Dock var Ny Demokrati väldigt splittrat efter en rad 
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personmotsättningar. Opinionssiffrorna dalade och i riksdagsvalet erhöll partiet endast 1,2 

procent av rösterna.
86

 Sverigedemokraternas taktik att använda sig av utomparlamentariska 

aktiviteter på småorter fortsatte, men till skillnad från tidigare valrörelser satsades även 

ganska mycket krut på större orter där partiet hade verksamhet. Precis som tidigare delade 

Sverigedemokraterna ut propaganda under Almedalsveckan.
 87

 Resultatet lät inte vänta på sig; 

Sverigedemokraterna fördubblade sina kommunala mandat i Höör och Dals-Ed medan de 

erövrade ett mandat på Ekerö.
88

 I riksdagsvalet erhöll Sverigedemokraterna 13 888 röster 

(0,25 procent).
 89

 De övriga invandrarkritiska partierna gick kraftigt framåt på det lokala 

planet, men deras verksamhet var fortfarande koncentrerad mestadels kring Skåne.
90

 

Sjöbopartiet gick det bäst för. Även om de backade i riksdagsvalet, där de erhöll 8 647 röster 

(0,16 procent),
91

 gick partiet framåt i kommunalvalen genom att de blev invalda med 16 

mandat i Sjöbo, sex mandat i Hörby och ett mandat i Kristianstad. De utökade alltså 

representationen dels genom att mångdubbla fullmäktigemandaten i Sjöbo, men också genom 

att de blev invalda i helt nya kommuner.
92

 

 

 

 

                                                           
86

 Rydgren, Jens (2005) s 75ff 

87
 Windeskog, Jimmy (1998) s 25ff 

88
 Allmänna valen 1994. Del 2, Kommunala valen den 18 september 1994 Statistiska Centralbyrån s 504ff se 

även: 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmann

a%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf nedladdat 2011-03-19 

89
 Allmänna valen 1994. Del 3, Specialundersökningar Statistiska Centralbyrån s 115 se även: 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmann

a%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf nedladdat 2011-03-19 

90
 Ekman, Mikael & Poohl, Daniel (2010) s 106ff 

91
 Allmänna valen 1994. Del 3, Specialundersökningar Statistiska Centralbyrån s 115 se även: 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmann

a%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf nedladdat 2011-03-19 

92
 Allmänna valen 1994. Del 2, Kommunala valen den 18 september 1994 Statistiska Centralbyrån s 505 se även: 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmann

a%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf nedladdat 2011-03-19 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%203%20Specialundersokningar.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201994%20Del%202%20Kommunala%20valen.pdf


28 
 

Diagram 5.1. Riksdagsvalresultat för Sverigedemokraterna (SD), Ny Demokrati (NyD) och 

Sjöbopartiet (SP)
93

 

 

Av diagrammet att döma tappade både Ny Demokrati och Sjöbopartiet rejält i riksdagsvalet 

1994 medan Sverigedemokraterna gick ordentligt framåt (även om siffrorna fortfarande var 

relativt blygsamma). 

Jens Rydgren påpekar att efter valet 1994 genomfördes en hårdare invandrarpolitk från den 

nytillträdda socialdemokratiska regeringen. Då Leif Blomberg – som av många ansågs som en 

invandrarkritiker – blev ansvarig för integrationsfrågor, gav Socialdemokraterna indikationer 

på att det skulle genomföras hårdare tag mot invandrare. Två år senare skulle det inte heller 

vara ett asylskäl om en flykting hade genomfört vapenvägran i sitt hemland. Rydgren menade 

att Socialdemokraternas manöver var att förhindra andra invandrarkritiska partier – likt Ny 

Demokrati – att få vind i seglen. Eftersom det inte fanns något RHP-parti som knackade på 

dörren till riksdagen vid denna tidpunkt var eventuell legitimitet åt ett sådant parti inget 

orosmoment.
94

  

Även om valet resulterade i stora framgångar för Sverigedemokraterna både på kommunal- 

och riksnivå förekom konflikter. Detta skulle sedermera resultera i bildandet av fraktionen 

Nationella Gruppen, vilka mestadels bestod av personer ur det tidigare BSS. Även Freddy 
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Fjällklint – som blivit invald i Ekerö kommunfullmäktige – anslöt sig till fraktionen.
95

 

Fjällklint anklagades för att ha förskingrat pengar ur partikassan, vilket gjorde att han 

uteslöts.
96

  Den Nationella Gruppen var missnöjd över att medlemmar som varit aktiva en 

längre tid – och även var äldre – fick kliva åt sidan på ledande positioner till förmån för nya 

och yngre förmågor. Vidare var de förbryllade över att partiet var så hårt skuldsatta efter 

valåret 1994. All denna kritik fördes fram på årsmötet 1995.
97

 

Diagram 5.2. Antal röster i riksdagsvalet de två första epokerna 

 

 

Diagrammet ovan visar att Sverigedemokraterna rönte framgångar. Mellan 1988 och 1991 

fyrdubblade Sverigedemokraterna sina röster i riksdagsvalet medan partiet tredubblade sina 

röster från 1991 till 1994. Eftersom Sverigedemokraterna fortfarande var ett litet parti vid 

denna period redovisas valresultatet endast i antalet siffror och inte i procentandel. 
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5.1.  Viktiga händelser under andra epoken (1992-1995) 

1992                    1993               1994 

 

          

 

 

 

 

5.2. Sammanfattning av epok 2 (1992-1995) 

Efter valet 1991 avskaffar Sverigedemokraterna talesmannasystemet i partiet; två talesmän 

ersätts av en partiledare. Anders Klarström styr därefter Sverigedemokraterna. Partiet 

expanderar än mer och bildar även ett ungdomsförbund 1993. I valet 1994 har 

Sverigedemokraterna fortfarande konkurrens från Ny Demokrati, men de behåller ej sina 

mandat i riksdagen. Samtidigt är konkurrensen hård från flera andra invandrarkritiska partier. 

Trots detta utökar Sverigedemokraterna antalet kommunala mandat från två till fem. I 

riksdagsvalet får Sverigedemokraterna 13 888 röster – en tredubbling av rösterna.  
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Partiet bildar ungdomsförbund. Valrörelse. Konkurrens från 

flera invandrarkritiska partier. 
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riksdagsrepresentation. 
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antalet röster i såväl riksdagsval 

som kommunalval. 
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6. Epok 3 – Mikael Janssons ”upprensning” bland medlemmarna 

Årsmötet 1995 blev Anders Klarström avsatt som partiledare för Sverigedemokraterna. 

Vederbörande kom att ersättas av den tidigare centerpartisten Mikael Jansson. Detta skulle bli 

ett turbulent år för Sverigedemokraterna. Partiet hade som sagt stora skulder från valrörelsen 

året innan samtidigt som fler och fler medlemmar såg skinnskallarna – som dök upp på de 

utomparlamentariska aktiviteterna – som en stor belastning då det gav en nationalsocialistisk 

stämpel på partiet.
98

 Trots en rad omstruktureringar fortsatte konflikterna. Den Nationella 

Gruppen fanns kvar, men bröt sig sedermera ur Sverigedemokraterna för att bilda 

Hembygdspartiet. Programmatiskt skilde de sig inte nämnvärt från Sverigedemokraterna i 

sakfrågor, men rent ideologiskt använde de rasbegreppet frekvent. Hembygdspartiet bytte så 

småningom namn till Konservativa Partiet.
99

 Detta parti skulle finnas kvar åtminstone fram 

till 1998, då de kandiderade till Huddinge kommunfullmäktige.
100

 

På Sverigedemokraternas hemsida beskriver de 1995 som ett år då partiet befann sig i en djup 

kris.
101

 Nya partiledaren Mikael Jansson hade fullt upp med att tvätta bort 

”skinnskallestämpeln” från partiet. Även om partiet fortsatte med utomparlamentarisk 

verksamhet som huvudaktivitet, förbjöds deltagarna i dessa att bära symboler som kunde 

kopplas med nationalsocialismen. Emellertid kunde ej Sverigedemokraterna värja sig från 

kravaller och demonstrationerna urartade fortfarande relativt ofta, trots uppstädningen.
102

 

Utöver ovanstående hade Sverigedemokraterna även problem med Hembygdspartiet eftersom 

de försöka ”stjäla” medlemmar från Sverigedemokraterna. Eftersom krisen var väldigt djup 

valde Sverigedemokraterna att ej kandidera till Europaparlamentsvalet 1995.
103
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Även om Sverigedemokraterna befann sig i en kris och ej kandiderade till 

Europaparlamentsvalet fortsatte de ändå med utåtriktad verksamhet och de deltog även med 

propagandaspridning under Almedalsveckan på sommaren. Partiet ökade antalet 

lokalavdelningar och på årsmötet inför 1996 diskuterade de revideringar inom 

partiprogrammet. Den enda frågan som fick genomslagskraft var egentligen utträde ur 

Europeiska Unionen. Det diskuterades även om att mjuka upp repatrieringskriteriet (det vill 

säga att alla invandrare som anlänt till Sverige efter 1970 skulle repatrieras), men den frågan 

resulterade inte i några ändringar.
104

 

Borttvättandet av extremiststämpeln blev mer och mer framgångsrik. Tidigare hade 

Sverigedemokraterna problem att få medlemmar att framträda offentligt med namn och bild, 

då detta kunde anses som kontroversiellt i synnerhet på arbetsplatser. Emellertid förändrades 

detta successivt.
105

 

Under 1997 bildades några nationalistiska lobbygrupper i Sverige. En av dem, Folkviljan och 

Massinvandringen, fick stöd från flera tunga politiker. Den före detta vänsterpartisten 

Kenneth Sandberg – som anslutet sig till Kommunens Väl i Kävlinge – och den moderata 

riksdagsledamoten Sten Andersson var några av stöttepelarna till Folkviljan och 

Massinvandringen. För Sverigedemokraternas del förekom diskussioner med Folkviljan och 

Massinvandringen om eventuellt samarbete. Till saken hör också att alla landsting i Skåne 

hade, vid årsskiftet, slagits ihop till en storregion, vilket öppnade många dörrar för de 

invandrarkritiska partierna i området. Såväl Sverigedemokraterna som de övriga 

lokalpartierna med invandrarkritisk agenda diskuterade ett samarbete inför valet året efter. 

Detta resulterade i valalliansen Skånes Väl. Emellertid fick inte Sverigedemokraterna ingå i 

denna allians eftersom de ansågs vara för radikala.
106

 

Samtidigt som Sverigedemokraterna började etablera kontakter med lobbygrupperna utökade 

även partiet sina internationella kontakter. Tidigare hade de som sagt varit i kontakt mestadels 

med Nationella Fronten i Frankrike och Der Republikaner i Tyskland; nu förekom även 

kontakter med IKL i Finland, Nationalpartiet i Danmark, Fedrelandspartiet i Norge och Vlams 

Blook i Belgien. I synnerhet fördjupades kontakterna med de nordiska partierna. Det 
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gemensamma målet var bland annat att förstärka nationsgränserna och motverka 

överstatligheten i syfte att verka för mer decentralisering. Partierna samlades under 

paraplyorganisationen Nord-Nat
107

   

Även om Ny Demokrati nästan var helt ute ur leken i valrörelsen 1998 (de kandiderade trots 

allt i riksdagsvalet) hade Sverigedemokraterna fortfarande konkurrens från andra 

invandrarkritiska partier. Den före detta partiledaren för Ny Demokrati – Ian Wachtmeister – 

hade startat ett nytt parti som han kallade Det Nya Partiet. Enormt mycket pengar satsades på 

projektet; Wachtmeister hyrde bland annat Stockholms Stadion i samband med valupptakten 

samtidigt som medierna intresserade sig oerhört mycket för Det Nya Partiet. Till saken hör 

dock att Det Nya Partiet endast kandiderade till riksdagsvalet och inte hade några egentliga 

medlemmar utan mer fungerade som en valorganisation; partiet upplöstes i praktiken på 

valdagen.
108

  Medan Ny Demokrati endast blev invalda i Laholms kommunfullmäktige med 

ett mandat gick det desto bättre för de skånska invandrarkritiska partierna; i mer än hälften av 

de skånska kommunerna blev något invandrarkritiskt parti invalt.
109

 I riksdagsvalet hade 

Sverigedemokraterna alltså främst konkurrens från Det Nya Partiet och Ny Demokrati, medan 

de invandrarkritiska partierna i Skåne tog upp nästan hela marknaden för invandrarkritikiska 

väljare i området. Sverigedemokraterna kandiderade endast i några skånska kommuner i valet 

1998 och de avstod att kandidera till Skånes regionfullmäktige eftersom det fanns risk att 

valalliansen Skånes Väl skulle tappa väljare.
110

 Denna valallians fick 26 565 röster (4,08 

procent), vilket räckte till sex mandat i regionfullmäktige.
111

 Utöver ovanstående partier ska 

det tilläggas att Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) hade drag av invandrarkritik i sitt 

valprogram 1998, även om majoriteten av väljarna troligen röstade på partiet av andra orsaker 
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än dess invandrarkritik. På det kommunala planet erhöll detta parti 62 fullmäktigemandat
112

, 

medan de fick 52 869 (1 procent) röster i riksdagsvalet.
113

 

Sverigedemokraternas valkampanj var relativt framgångsrik. De erövrade totalt åtta 

kommunala mandat i hela landet fördelade på Haninge (2), Höör (2), Trollhättan (2), 

Sölvesborg (1) och Dals-Ed (1).
114

 Dessutom var Sverigedemokraterna mycket nära att erhålla 

mandat i Tierps kommun. Precis som tidigare val koncentrerade Sverigedemokraterna sina 

resurser till utvalda områden. Haninge blev antagligen den mest uppmärksammade 

kampanjen. Sverigedemokraterna genomförde ett flertal flygbladsutdelningar, affischeringar 

på elskåp samt torgmöten. Samtidigt fick de mothugg av den antirasistiska organisationen 

Levande Zon, vilka rev ner Sverigedemokraternas affischer eller täckte över dem med sina 

egna. Sverigedemokraterna utnyttjade detta och hävdade att de var utsatta för politiskt våld. 

Detta budskap spreds genom flygblad som delades ut över hela kommunen. Massmedia 

började känna sympati för Sverigedemokraterna vilket ledde till en artikel i lokaltidningen 

Mitt i Haninge, där det hävdades att medlemmar i partiet drabbades av våld och hot. Vidare 

fick Sverigedemokraterna ekonomiskt stöd från Nationella Fronten i Frankrike genom att de 

bekostade tryckningen av en fyrfärgsfolder som delades ut i 200 000 exemplar.
115

 I en artikel i 

Sverigedemokraternas egen tidning – SD-Kuriren – framgår det även att någon i 

Sverigedemokraterna skickat ett ”anonymt tips” till massmedia med hänsyn av det 

ekonomiska stödet från Nationella Fronten. Syftet var att Sverigedemokraterna skulle få 

publicitet; om massmedia rapporterade om det som en skandal hade det gett rubriker.
116

 

Propagandan Sverigedemokraterna använde sig av i valkampanjen byggde mycket på att 

svartmåla invandrare. Ett sätt var att ge bilden av att invandrare stod för majoriteten av 
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sexualbrottsligheten. På en av affischerna Sverigedemokraterna använde sig av fanns texten: 

”Ikväll våldtas ännu en svensk kvinna. Kvinnofrid nu! Rösta Svenskt”.
117

 

Sammanfattningsvis kan man säga att 1998 höll Sverigedemokraterna nästan endast på med 

lokala kampanjer, men de kandiderade ändå i riksdagsvalet och lyckades där erhålla 19 624 

röster (0,37 procent). De andra invandrarkritiska partierna som kandiderade i riksdagsvalet – 

Det Nya Partiet och Ny Demokrati – erhöll 25 276 (0,48 procent) respektive 8 297 röster 

(0,16 procent).
118

 

 

Diagram 6.1. Riksdagsvalresultat 1998 för de fyra största invandrarkritiska partierna 

 

Som diagrammet ovan visar hade Sverigedemokraterna (SD) i riksdagsvalet 1998 stor 

konkurrens från Det Nya Partiet (DNP), Ny Demokrati (NyD) samt Sveriges Pensionärers 

Intresseparti (SPI).  

1999 genomfördes en rad ändringar i Sverigedemokraternas partiprogram. 

Sverigedemokraterna markerade tydligt att de inte var något nationalsocialistiskt parti. Vidare 

togs även kontroversiella krav såsom förbud mot abort och utomeuropeiska adoptioner 

bort.
119

 Ytterligare förändringar av programmet var att repatrieringskriteriet – att alla 
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utomeuropeiska invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle återvända till sina 

respektive hemländer – togs bort.
120

 

Samma år som förändringarna av partiprogrammet genomfördes ägde även valet till 

Europaparlamentet rum. 8 568 personer (0,3 procent) lade sin röst på Sverigedemokraterna.
121

 

Något år efter Europaparlamentsvalet skulle nästa splittring komma att äga rum. Under 

Sverigedemokraternas riksårsmöte i april 2001 var det uppenbart att det förekom en fraktion 

inom Sverigedemokraterna. Huvudpersonerna i denna var Tor Paulsson och Anders Steen – 

två ledande inom Sverigedemokraternas Haningeavdelning och troligen också arkitekterna 

bakom partiets framgångar i kommunalvalet där. Till saken hör också att Paulsson och Steen 

hade flera förtroendeuppdrag; Paulsson var partiorganisatör medan Steen var 

kommunfullmäktigeledamot i Haninge. Bägge personerna skulle sedermera uteslutas, men 

fraktionen fanns ändå kvar. Efter mycket stridigheter skulle flera ur fraktionen lämna partiet. 

Resultatet blev bildandet av Nationaldemokraterna. Många av de som lämnade 

Sverigedemokraterna till förmån för Nationaldemokraterna tillhörde Stockholmsdistriktet i 

partiet. Därigenom var Nationaldemokraternas verksamhet mestadels koncentrerad till 

Stockholms län, men partiet fanns även på andra platser i landet.
122

 

Trots (eller kanske tack vare) splittringen till Nationaldemokraterna kandiderade 

Sverigedemokraterna ändå till kyrkovalet samma år. Resultatet blev 6 922 röster (0,83 

procent) och två mandat i kyrkomötet.
123

  

Strax efter kyrkovalet 2001 skickade Sverigedemokraterna – genom sin partiorganisatör 

Tommy Funebo – ut en invit till den moderata riksdagsmannen Sten Andersson i syfte att få 

vederbörande att ansluta sig till Sverigedemokraterna. Sten Andersson nappade på 

erbjudandet och inte långt därefter gick även Sven-Olle Olsson, som var medlem i 

Sjöbopartiet, in i Sverigedemokraterna. Samtidigt beslutade sig Sverigedemokraterna och 

valalliansen Skånes Väl att inleda ett samarbete. Även om Sverigedemokraterna återigen 
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avstod från att kandidera till Skånes Regionfullmäktige hade de möjligheten – via ekonomiskt 

stöd från Skånes Väl – att nå ut till samtliga hushåll i hela Skåne med marknadsföring.
124

 

Utbrytningen till Nationaldemokraterna innebar en förlust av de mest aktiva medlemmarna i 

framförallt Stockholmsområdet. Sverigedemokraternas nya partiorganisatör – Tommy Funebo 

– ändrade taktik något; istället för att som tidigare koncentrera verksamheten till 

utomparlamentariska aktiviteter försökte partiet erhålla massmedial uppmärksamhet. Bland 

partierna utanför riksdagen fick Sverigedemokraterna mest massmedial publicitet i valrörelsen 

2002, enligt företaget Quick Response. Till saken hör då att såväl KPML(r) som Sveriges 

Pensionärers Intresseparti vid denna tidpunkt hade betydligt fler kommunala förtroendevalda 

än Sverigedemokraterna.
125

 

2001 präglades inte enbart av kyrkovalskampanjen och utbrytningen till 

Nationaldemokraterna. Troligen var det också detta år då Sverigedemokraterna på allvar 

gjorde upp med sina kontakter i Nord-Nat. Flera av partierna där hade nämligen antisemitiska 

strömningar, vilket definitivt var en belastning för Sverigedemokraterna. Istället för att 

samarbeta med dessa partier valde Sverigedemokraterna att kontakta Dansk Folkeparti och 

Fremskrittspartiet i Norge; fokus flyttades därigenom från antisemitism till anti-islamism.
126

  

Valet 2002 skulle bli genombrottet för Sverigedemokraterna. Samtidigt som Ny Demokrati 

och Det Nya Partiet upplösts fick Sverigedemokraterna en ny konkurrent på den 

invandrarkritiska arenan; Nationaldemokraterna (ND). På riksplanet fanns alltså Sveriges 

Pensionärers Intresseparti (SPI) som erhöll 37 573 röster (0,71 procent) , 

Nationaldemokraterna  med 9 248 röster (0,17 procent) och även Skånepartiet (SKP), vilka 

landade på  4 564 röster (0,09 procent)  som alternativ hos den invandrarkritiska 

väljarmålgruppen. Sverigedemokraterna erhöll, trots konkurrensen bland andra 

invandrarkritiska partierna, 76 300 röster (1,44 procent).
127
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Diagram 6.2. Valresultat i riksdagsvalet 2002 för de fyra största invandrarkritiska partierna 

 

Diagrammet visar att det förekom konkurrens från andra invandrarkritiska partier också i 

valet 2002, även om den var något mindre än i valet 1998. 

Valalliansen Skånes Väl – som samarbetade med Sverigedemokraterna – blev dock av med 

sina platser i Skånes Regionfullmäktige. De erhöll endast 18 927 röster (2,8 procent), vilket 

gjorde att de ej kom över treprocentsspärren för landstingsvalen. Även om 

Sverigedemokraterna avstod från att kandidera till Skånes Regionfullmäktige hade Skånes 

Väl konkurrens av andra invandrarkritiska partier. De största var Sveriges Pensionärers 

Intresseparti som fick 17 758 röster (2,6 procent) och Skånepartiet, vilka landade på 9 073 

röster (1,3 procent).
128

  

Efter valet 2002 skulle Miljöpartiet komma att närma sig Socialdemokraterna. Precis som vid 

1998 års val saknade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans egen majoritet. 

Skillnaden denna gång var dock att Socialdemokraterna erbjöd Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

departementsposter i nästan samtliga departement, bortsett från utrikesdepartementet samt 

försvarsdepartementet.
129

 

På kommunal nivå erhöll Sverigedemokraterna 49 mandat fördelade på 29 kommuner under 

egen beteckning. I två kommuner – Burlöv och Sjöbo – kandiderade medlemmar i 

Sverigedemokraterna under andra beteckningar; Burlövs Väl respektive Sjöbopartiet. 

Dessutom var Sverigedemokraterna nära att erhålla representation i tio ytterligare kommuner. 

Tack vare valframgångarna kunde Sverigedemokraterna få såväl flera miljoner kronor i 
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partistöd (genom alla kommunala framgångar) som valsedlarna utlagda och bekostade i 

samtliga vallokaler valet efteråt.
130

 Dessutom hade de möjlighet att för första gången någonsin 

anställa personer för att arbeta heltid för Sverigedemokraterna.
131

 

För att försäkra sig om att valkandidaterna ej hade några lik i garderoben krävde 

Sverigedemokraterna en vandelsförsäkran från varje valkandidat. I denna skulle varje 

kandidat redovisa om de varit medlemmar i andra partier, om de var beredda att flytta till 

någon annan kommun i syfte att kandidera för Sverigedemokraterna där samt redogöra för 

vilken politisk ideologi de anslöt sig till.
132

 Andra faktorer som skulle tas upp var civilståndet, 

åldern och vilken utbildningsnivå de hade. Resultatet blev att 64 procent var ogifta, större 

delen av medlemmarna var äldre än 50 år, att 84,5 procent var män samt att utbildningsnivån 

inte skilde sig nämnvärt från samhället i stort. Av de som uppgav tidigare politisk aktivitet 

kom majoriteten från Moderaterna och Socialdemokraterna. Präglande ideologiska åsikter var 

i synnerhet restriktivare invandringspolitik, men även att bekämpa kriminaliteten.
133

 

Precis som i valrörelsen 1994 fanns det – från riksdagshåll – krav på restriktivare 

invandringspolitik. Denna gång var det emellertid Folkpartiet som närmade sig 

Sverigedemokraterna något. Folkpartiets krav i valrörelsen 2002 var att invandrare som 

ansökte om svenskt medborgarskap skulle behöva klara ett språktest för att få detta 

godkänt.
134

 Samtidigt genomförde journalisterna Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson 

ett valstugereportage för SVT:s räkning. De gick helt enkelt in i valstugor med dold kamera i 

syfte att provocera fram rasistiska åsikter hos företrädare för etablerade partier. Även om 

majoriteten av politikerna ej hade rasistiska åsikter förekom det främlingsfientlighet hos 

framförallt moderater men också socialdemokrater.
135

 

Valet 2002 resulterade i ett omval i Orsa kommun i Dalarna. Även om Sverigedemokraterna 

tidigare satsade alla resurser på utvalda orter verkar de ej ha gjort så denna gång. Enligt en 
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rapport gjord från Integrationsverket använde istället Nationaldemokraterna sig av denna 

strategi; i det ordinarie valet kandiderade ej Nationaldemokraterna, men de valde att ställa upp 

till omvalet för Orsas kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna bedrev inte någon aktiv 

valrörelse vare sig i omvalet eller det ursprungliga val (deras valpropaganda syntes knappt) 

medan Nationaldemokraterna syntes rejält. Emellertid blev Nationaldemokraterna ej invalda i 

kommunfullmäktige, medan Sverigedemokraterna tog ett mandat.
136

  

Redan innan valet 2002 insåg de etablerade partierna att Sverigedemokraterna började bli ett 

hot. Hur partiet skulle bemötas rådde det delade meningar om. Lars Leijonborg – dåvarande 

partiledare för Folkpartiet – valde att möta Sten Andersson, före detta moderat riksdagsman 

sedermera sverigedemokrat, i en TV-debatt.
137

 Socialdemokraternas partisekreterare, Lars 

Stjernkvist, menade emellertid att Sverigedemokraterna ej skulle bemötas på någon 

gemensam arena.
138

 Högerextrema partier skulle helt enkelt bemötas av lokalpolitikerna på de 

platser där de hade fullmäktigemandat, inte i TV-debatter. Lars Stjernkvist sammanfattade det 

enligt följande: ”Lösningen är aldrig att tiga ihjäl de här partierna (Sverigedemokraterna och 

Nationaldemokraterna, min anm.). Där de har förtjänat en plats ska man ta debatten”.
139

 

Ett år efter riksdagsvalet genomfördes en folkomröstning gällande om Sverige skulle träda in i 

EMU eller ej. Sverigedemokraterna var väldigt aktiva på ”Nej-sidan” av kampanjen. 

Tillsammans med några av lokala invandrarkritiska partierna i Skåne bildade 

Sverigedemokraterna organisationen Försvara Kronan. Organisationen fick ej några 

kampanjbidrag till skillnad från riksdagspartiernas organisationer.
140

 Samtidigt planerade 
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Sverigedemokraterna att bjuda in Nationella Frontens Europaparlamentariker Carl Lang till 

Sverige i syfte att tala.
141

 Emellertid ställdes detta in i sista minuten.
142

 

2004 skulle präglas av valet till Europaparlamentet. Sverigedemokraterna kandiderade precis 

som 1999. Listan toppades av den f.d. moderata riksdagsmannen Sten Andersson.
143

 Den enda 

konkurrenten till Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet var Nationaldemokraterna. 

Sverigedemokraterna erhöll 28 303 röster (1,13 procent) medan Nationaldemokraterna fick 

7 209 röster (0,29 procent).
 144

 Samtidigt blev det EU-kritiska Junilistan invalda i 

Europaparlamentet.
145

  

Diagram 6.3. Valresultat i EU-parlamentsvalet 2004 för Junilistan, Nationaldemokraterna 

och Sverigedemokraterna 

 

Stapeldiagrammet visar att Junilistan – trots att de ej hade parlamentarisk representation på 

nationell nivå tidigare – gjorde en skräll. Bland EU-kritiska partier utanför riksdagen blev de 

helt klart största partiet och de tog upp väldigt stort utrymme bland dessa partier. 
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Under valrörelsen gjorde sig Sverigedemokraterna kända genom det så kallade Bergsjöbrevet; 

ett brev riktat till svenska medborgare i stadsdelen Bergsjö i Göteborg. I brevet skrev 

Sverigedemokraterna att de kunde tänka sig att hjälpa alla svenska medborgare – genom 

framtida partistöd – att flytta ifrån invandrartäta förorter i väntan på att invandrarna skulle 

assimileras eller repatrieras. Medan flera ledande partiföreträdare tog kraftigt avstånd från 

Bergsjöbrevet valde partiledare Mikael Jansson att delvis säga att Bergsjöbrevet förvisso var 

ett litet avsteg från partiprogrammet, men att det inte var någon allvarlig händelse.
146

  

En annan viktig händelse under 2004 var bildandet av Allians för Sverige, vilket var ett 

samarbete mellan de fyra borgerliga partierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna), i syfte att fälla den socialdemokratiska regeringen i 2006 års val. 

Partierna i alliansen ville visa ett tydligt regeringsalternativ genom grundandet av 

organisationen.
147

 

Under våren 2005 avslöjades det att Sverigedemokraterna, tillsammans med andra 

invandrarkritiska rörelser, försökte genomföra ett kuppförsök mot Skattebetalarnas förening. 

Eftersom många invandrarkritiker under en längre tid anslutit sig till Skattebetalarnas förening 

fanns det ett stöd – om än litet – för att kunna driva föreningen i en mer invandrarkritisk 

riktning. Vid årsstämman 2005 hade medlemmar i Nationaldemokraterna, 

Sverigedemokraterna samt lokala invandrarkritiska partier i Skåne enats om ett förslag, där 

Skattebetalarnas förening skulle undersöka invandringens kostnader. Emellertid avslöjades 

kuppen och förslaget röstades ner.
148
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6.1. Viktiga händelser under tredje epoken (1995-2005) 

 

1995                        1996                  1997 

     

    

 

         1998   1999                2001 

  

  

  

  

                2002      2003 

 

  

  

partier än i tidigare val. 

 

 

         2004               2005 

 

      

        

 

 Valår. Mycket stor konkurrens 

från andra invandrarkritiska 

partier. SD ökar från fem till åtta 

kommunala mandat. 

 SD kandiderar till EU-

parlamentet för första gången. 

Samtidigt revideras 

partiprogrammet. 

Splittringar till 

Nationaldemokraterna. 

Framgångar i kyrkovalet. 

EMU-valkampanj. SD bildar, 

tillsammans med andra 

invandrarkritiska partier, 

organisationen Försvara Kronan. 

Sven-Olle Olsson från Sjöbopartiet och Sten 

Andersson, moderat riksdagsman ansluter sig 

till partiet. Samma år är det valår. SD 

samarbetar med Skånes Väl i regionvalet i 

Skåne (de avstår från kandidatur, men erhåller 

samtidigt ekonomiskt stöd). I Riksdagsvalet får 

SD 1,44 procent av rösterna medan de erövrar 

49 kommunala mandat i 29 kommuner. 

Konkurrensen från andra invandrarkritiska 

partier är samtidigt mindre. 

EMU-valkampanj. SD bildar, 

tillsammans med andra 

invandrarkritiska partier, 

organisationen Försvara Kronan. 

 Val till EU-parlamentet. SD får 1,13 procent av 

rösterna. ”Bergsjöbrevet” samt att partiet tar emot 

ekonomiskt stöd från Bernard Mengal (se kapitel 7), 

gör att Mikael Jansson tappar förtroende i sin 

partiledarroll. 

 Misslyckat kuppförsök mot 

Skattebetalarnas Förening. Mikael 

Jansson avsätts som partiordförande 

och ersätts av Jimmie Åkesson. 

Kris i partiet med splittringar och 

skulder. Anders Klarström avsätts 

– Mikael Jansson efterträder 

vederbörande. 

Uppstädning i partiet. Symboler 

förbjuds på demonstrationer 

Samarbete med lobbygrupper och 

utökning av internationella 

kontakter. 
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6.2. Sammanfattning av epok 3 (1995-2005) 

När Anders Klarström avsattes 1995 var Sverigedemokraterna drabbade av stora skulder. 

Samtidigt bröt sig falangen Nationella Gruppen ur Sverigedemokraterna och bildade 

sedermera Hembygdspartiet. Centerpartisten Mikael Jansson – som efterträdde Klarström – 

började städa upp i partiet. Bland annat förbjöds symboler med koppling till 

nationalsocialismen, vilket skulle visa sig vara framgångsrikt då fler medlemmar offentligt 

vågade framträda i egenskap av sverigedemokrater. För att spara resurser avstod 

Sverigedemokraterna att kandidera till Europaparlamentsvalet 1995. 

1997 började Sverigedemokraterna samarbeta med olika invandrarkritiska 

lobbyorganisationer. Dessutom utökades de internationella kontakterna. Samma år bildades 

valalliansen Skånes Väl, dock ingick Sverigedemokraterna ej i denna. 

1998 Bildades Det Nya Partiet och Ny Demokrati tappade än mer sympati. Bägge partierna 

kandiderade i valet samma år, men även andra invandrarkritiska partier började ta mark i 

Sverige. På lokalplanet hade Sverigedemokraterna störst konkurrens från Skånes Väl, vilka 

tog plats i Skånes regionfullmäktige. Sverigedemokraternas framgångar i valet 1998 var 

måttliga; 19 624 röster i riksdagsvalet och åtta kommunala mandat blev resultatet. 

1999 kandiderade Sverigedemokraterna till Europaparlamentet för första gången och två år 

senare splittrades Sverigedemokraterna igen. En stockholmsbaserad grupp bröt sig ur partiet 

och bildade Nationaldemokraterna. Samtidigt erhöll Sverigedemokraterna sina första mandat i 

kyrkomötet och såväl Sten Andersson (moderat riksdagsman) som Sven-Olle Olsson 

(sjöbopartist) ansökte om medlemskap i partiet. På det internationella planet avbryter 

Sverigedemokraterna kontakter som anses som en belastning för partiet och inleder istället 

samarbete med Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet. 

I valet 2002 får Sverigedemokraterna ekonomiskt stöd från Skånes Väl. Partiet erhåller mer 

än en procent av rösterna och erövrar 49 mandat i 29 kommuner. Framgångarna resulterar i 

partistöd. Konkurrensen från andra invandrarkritiska partier fanns kvar, men den var mindre. 

2004 får Sverigedemokraterna 1,13 procent i EU-parlamentsvalet. Året därefter misslyckas ett 

kuppförsök mot Skattebetalarnas förening. 
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7.  Epok 4 – Jimmie Åkessons färdriktning mot riksdagen 

Det tidigare nämnda Bergsjöbrevet skulle sedermera undergräva Janssons förtroende. Till 

saken hör också att det kommit fram i medierna att Sverigedemokraterna tagit emot 

ekonomiskt stöd från den belgiska antisemiten Bernard Mengal. Detta påverkade också 

Janssons förtroende. Samtidigt lanserades också ungdomsförbundets ordförande – Jimmie 

Åkesson – som partiledare av flera ledande medlemmar. Majoriteten av dessa kom från södra 

Sverige.
149

 

Vid riksårsmötet 2005 fanns det två tydliga falanger inom Sverigedemokraterna; en som 

förespråkade Mikael Jansson som partiledare och en annan som var mer inne på Jimmie 

Åkessons partiledarskap. Sverigedemokraten Torbjörn Kastell beskrev de båda som helt olika 

individer. Vederbörande menade att Jansson var en stabil ledare med avsikt att bygga partiet 

långsamt och från grunden medan Åkesson rusade iväg likt en ”sportbil”. Jansson ansågs ha 

folkrörelsemotiv för partiet, Åkesson hade åtanken att bedriva det som ett vinstdrivande 

företag. Farhågan målades upp att medlemmar skulle hoppa av om Åkesson fick hålla i rodret 

eftersom partiet ej skulle hinna ta hand om nyförvärv.
150

 

Åkessons anhängare – vilka mestadels kom från södra Sverige – hade kraftigt stöd i partiet. 

Detta inte minst då valframgångarna märktes mest i Skåne och Blekinge. Med röstsiffrorna 

91-50 blev Åkesson den nya partiledaren för Sverigedemokraterna. Ambitionerna Åkesson 

hade var att försöka tvätta bort rasiststämpeln ännu mer än Jansson hade gjort. Ett sätt var att 

byta ut partisymbolen. Tidigare hade Sverigedemokraterna en fackla, nu föreslogs en 

blåsippa. En omröstning gick ut bland samtliga medlemmar där 74 procent röstade för 

blåsippeförslaget. 
151

 

Under hösten 2005 skulle val till kyrkofullmäktige äga rum. Sverigedemokraterna deltog i det 

och erhöll 11 877 röster (1,74 procent), vilket resulterade i fyra mandat i Kyrkomötet.
152
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Utöver kyrkoval och partiledarbyte skulle även en till betydelsefull händelse äga rum under 

2005. Den 30:e september 2005 publicerade den danska tidningen Jyllandsposten satiriska 

bilder av profeten Muhammed. Teckningarna – tolv till antalet – beskylldes för att antyda en 

koppling mellan islam, kvinnoförtryck och terrorism. Publiceringen skulle innebära flera 

allvarliga händelser såsom hot om att bränna ner danska ambassader.
153

 

Sverigedemokraterna utnyttjade läget genom att under vintern 2006 publicera bilderna på 

Muhammed på sin hemsida.  Händelserna resulterade i att webbhotellet Levonline (vilka 

Sverigedemokraterna anlitade), efter påtryckningar från SÄPO och Utrikesdepartementet, 

stängde Sverigedemokraternas hemsida.
154

 Detta resulterade sedermera till att utrikesminister 

Laila Freivalds avgick. 
155

 

Valrörelsen närmade sig alltmer. Eftersom partiet hade betydligt mer resurser än tidigare 

kunde de skicka ut valpropaganda till alla hushåll i hela Sverige. Dock var större delen av 

aktiviteten koncentrerad kring Skåne. Partiet fick 286 fullmäktigemandat fördelat på 145 

kommuner samtidigt som de för första gången erhöll plats i landstingen (totalt 16 mandat 

fördelade på tre olika landsting).
156

 I riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna det klart största 

partiet utanför riksdagen. Hela 162 463 personer (2,93 procent) lade sin röst på partiet. 

Sverigedemokraterna hade dessutom liten konkurrens från Nationaldemokraterna (ND) och 

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI), vilka fick 3 064 (0,06 procent) respektive 28 806 

röster (0,52 procent).
157
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Diagram 7.1. Riksdagsvalresultat 2002 och 2006 för SD, ND och SPI 

 

Diagrammet visar att konkurrensen var ännu mindre bland invandrarkritiska partier i valet 

2006 jämfört med i valet 2002. Vidare kandiderade inte ens Skånepartiet denna gång. 

Tack vare framgångarna kunde partiet erhålla än mer partistöd än tidigare (en siffra som 

uppges är tio miljoner kronor per år), vilket resulterade i att tio medlemmar – mestadels i 

Skåne och Blekinge – kunde heltidsanställas. Eftersom Sverigedemokraterna etablerade sig i 

så pass många kommuner genomförde partiet sin första kommunkonferens någonsin.
158

 

Sverigedemokraterna sågs mer och mer som ett hot i och med framgångarna i valet 2006. 

Arbetarrörelsen tycktes ha erkänt dem som ett etablerat parti inte minst då Mona Sahlin 

bemötte partiledare Jimmie Åkesson i en TV-debatt redan 2007.
159

 

Under vårvintern 2007 var Sverigedemokraterna större än Kristdemokraterna i en 

opinionsundersökning; för första gången hade partiet passerat fyraprocentsspärren i en 

opinionsmätning. Såväl Socialdemokraterna som Moderaterna ansåg att det berodde på att de 

inte ”tagit debatten” med Sverigedemokraterna ordentligt på de platser där partiet hade 

kommunala mandat.
160

 En förklaring till detta kan ha varit att innan valet 2006 kände sig de 

etablerade partierna inte hotade av Sverigedemokraterna. Såväl Socialdemokraterna som 

Moderaterna (att fokus ligger på dessa partier mestadels beror på att de är störst och är ofta 

”spindeln i nätet”, där de styr kommunerna) hade tidigare bemött Sverigedemokraterna endast 
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i parlamentariska församlingar där partiet var representerade och endast då det ansågs absolut 

nödvändigt att göra det. Samtidigt gjordes allt för att stänga ute Sverigedemokraterna. Ett sätt 

var blocköverskridande samarbeten i kommuner där Sverigedemokraterna fick representation. 

Sverigedemokraternas stora framgångar i valet 2006 kom att innebära en rejäl förändring i 

bemötandet av dem från både Socialdemokraterna och Moderaterna; Sverigedemokraterna 

började att demoniseras alltmer. I de flesta kommunerna vägrade partierna ens att ta i 

Sverigedemokraterna med tång. På riksplanet började dock flyktingpolitiken hårdna. Exempel 

på detta var bland annat flera utspel från Moderaterna att medborgarskap skulle kunna dras in 

om det visade sig stå på felaktiga grunder.
161

 

I slutet av 2008 deklarerade partiledarna och språkrören för Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet det Rödgröna Samarbetet, vilket innebar att dessa partier 

skulle stå som regeringsalternativ gentemot alliansen i 2010 års val.
162

 

Trots förändrade strategier från de etablerade partierna kunde de ej stoppa 

Sverigedemokraternas framgångar. I valet till Europaparlamentet i juni 2009 erhöll 

Sverigedemokraterna (SD) 103 589 röster (3,29 procent) och var därigenom oerhört nära att 

erövra ett mandat. Även om partiet ej hade någon större konkurrens från andra 

invandrarkritiska partier är det viktigt att poängtera att småpartierna utanför riksdagen tog 

relativt mycket plats. Junilistan (JL) åkte förvisso ur parlamentet och fick endast 112 355 

röster (3,55 procent) samtidigt som Piratpartiet (PP) tog sig in i parlamentet med 225 915 

röster (7,13 procent) medan Feministiskt Initiativ (FI) erövrade 70 434 röster (2,22 procent). 

Jämfört med valet 2004, då Junilistan tog 14,47 procent och Sverigedemokraterna 1,13 

procent
163

, går det att konstatera att utrymmet till övriga partier (som ej var representerade i 

riksdagen) var ungefär lika stort, men att Sverigedemokraterna tog en större andel av det i 

valet 2009. 
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Diagram 7.2. Valresultat för icke-riksdagspartier i EU-valet 2009 

 

Diagrammet ovan visar att Sverigedemokraterna hade stor konkurrens från andra populistiska 

partiet i Europaparlamentsvalet 2009. 

Diagram 7.3. Valresultat i EU-parlamentsvalen för Sverigedemokraterna. 

 

Diagrammet visar att även i valen till Europaparlamentet råder det en stark uppåtgående trend 

för Sverigedemokraterna. 

Samtidigt som Sverigedemokraterna gick framåt fortsatte de etablerade partierna att agera 

tuffare mot utländska medborgare. Bland annat skrevs en proposition från Regeringen, där 

avgifter för vissa utländska universitetsstudenter (så kallade ”tredjelandsmedborgare”) skulle 

implementeras. De som blev studieavgiftsskyldiga var medborgare utanför EES-länderna 

(schweiziska medborgare var emellertid fria från dessa avgifter).
164

 Propositionen röstades 

igenom. Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt en socialdemokrat röstade 

emot detta förslag.
165
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Under hösten genomfördes kyrkovalet. Sverigedemokraterna gick framåt och utökade sina 

mandat till sju stycken. Röstmässigt fick de 18 815 röster (2,86%).
166

 

Diagram 7.4. SD:s valresultat i kyrkovalen. 

 

Diagrammet visar en stadig uppgång för Sverigedemokraterna i samtliga av de kyrkoval 

partiet deltagit i. 

Strax efter kyrkovalet fick partiledaren Jimmie Åkesson en debattartikel publicerad i 

Aftonbladet. I denna hävdade vederbörande att muslimerna var ”vårt största utländska hot 

sedan andra världskriget”.
167

 Artikeln fick enorm uppmärksamhet. Bland annat resulterade 

den till att Åkesson fick debattera islam i TV såväl i programmet Debatt som i Gomorron 

Sverige.
168

 

I valet 2010 blev Sverigedemokraterna invalda för första gången någonsin. Partiet erhöll 

339 610 röster (5,7 procent), vilket resulterade i 20 riksdagsmandat och en vågmästarroll.
169

 

På kommunal- och landstingsnivå gick partiet också framåt. I kommunalvalet erövrade partiet 

612 kommunala mandat fördelade på 245 kommuner,
170

 medan de i landstingsvalet fick 68 
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mandat fördelade på 15 landsting.
171

 Valet 2010 hade Sverigedemokraterna en större 

valbudget än någonsin. Hela 19 miljoner kronor kunde satsas. I valet 2006 hade partiet endast 

nio miljoner kronor i valbudget, medan de under valet till Europaparlamentet och kyrkovalet 

(bägge ägde rum under samma år) 2009 delade på en miljon kronor. Valbudgeten kom dels 

genom statligt och kommunalt partistöd (alla partier som erhåller mer än 2,5 procent i ett 

riksdagsval får statligt partistöd), dels genom donationer och medlemsavgifter. Partiets 

valbudget 2010 var större än vad Vänsterpartiet (vilka hade en valbudget på nio miljoner 

kronor) och Miljöpartiet (där valbudgeten låg på 7 miljoner kronor) hade tillsammans. Detta 

bidrog till att Sverigedemokraterna hade råd med TV-reklam i TV4.
172

 För övriga 

riksdagspartierna var valbudgeten 70 miljoner kronor för Socialdemokraterna, 65 miljoner 

kronor för Centerpartiet, 60 miljoner kronor för Moderaterna,
173

  25 miljoner kronor för 

Folkpartiet
174

 och 17 miljoner kronor för Kristdemokraterna. 
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Diagram 7.5. Valbudget 2010 i miljoner kronor 

 

Diagrammet visar att Sverigedemokraternas valbudget var större än många riksdagspartiers.  

 

Diagram 7.6. Valbudget för Sverigedemokraterna 2006-2010 i miljoner kronor. 

 

Diagrammet visar hur Sverigedemokraternas olika valbudgetar såg ut. I riksdagsvalet 2006 

hade partiet nio miljoner kronor i valbudget. Eftersom valet till Europaparlamentet och 

kyrkovalet ägde rum samma år (2009) användes samma valbudget för bägge valen. Där valde 

Sverigedemokraterna att endast satsa en miljon kronor för hela valrörelsen. Året efteråt – 

2010 – då Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen användes 19 miljoner kronor i 

valbudget, vilket bland annat gick till TV-reklam. 
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Diagram 7.7. Sverigedemokraternas röster i riksdagsvalen 1988-2010 

 

Diagrammet visar att Sverigedemokraterna ökat antalet röster i varje riksdagsval sedan 

bildandet 1988. De senaste tre valen (2002, 2006 och 2010) har partiet haft störst framgångar 

och inte längre varit något ”promilleparti”. Uppenbart är att 2002 var ett genombrott för 

Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. 

Tabell 7.1. Sammanställning över antalet SD-mandat i kommun- och landstingsvalen
176

 

Valår Antal kommunala mandat Antal landstingsmandat 

år 1988 0 0 

år 1991 2 0 

år 1994 5 0 

år 1998 8 0 

år 2002 49 0 

år 2006 286 16 

år 2010 612 68 

 

Tabellen visar att även på det lokala planet har Sverigedemokraterna gått kraftigt framåt. I 

samtliga kommun- och landstingsval har Sverigedemokraterna ökat antalet platser. Precis som 

i riksdagsvalet kom det stora genombrottet på kommunal nivå i samband med 2002 års val. I 

valet 2006 tog Sverigedemokraterna sina första landstingsmandat. 
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 Eftersom omval råder i såväl Västra Götalands landsting som i Örebro kommun kan statistiken komma att 

ändras något. 
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7.1.  Vikiga händelser under fjärde epoken (2005-2010) 

2005                                                      2006                                                           2007 

         

  

  

       

    

   2009                       2010 

      

      

        

  

7.2. Sammanfattning av epok 4 (2005-2010) 

Jimmie Åkesson tar över ordföranderollen Sverigedemokraterna 2005 och fortsätter Mikael 

Janssons uppstädning. Partiet uppnår måttliga framgångar i kyrkovalet samma år. 

2006 får Sverigedemokraterna 2,93 procent i riksdagsvalet och antalet kommunala mandat 

utökas till 286 stycken fördelade på 145 kommuner. Dessutom tar partiet plats i tre olika 

landsting. 

Efter valet får Sverigedemokraterna starkt stöd i opinionsmätningarna och Jimmie Åkesson 

deltar i en TV-debatt mot Mona Sahlin. 

I valet till Europaparlamentet får Sverigedemokraterna 3,29 procent av rösterna och året 

efteråt erhåller de vågmästarrollen i riksdagen genom att få 5,7 procent i riksdagsvalet. 

 

 

Framgångar i såväl kyrkoval som EU- 

parlamentsval. Dock blir SD utan 

representation i EU-parlamentet. 

 

Med 5,7 procent av rösterna blir SD 

invalda i riksdagen; större än både 

KD och V. 

 Framgångar i kyrkovalet samt 

publiceringarna av 

”Muhammedbilderna” ger SD 

publicitet. Jimmie Åkesson ny 

partiledare 

 Stora framgångar i valet; SD får 

2,93 procent i riksdagsvalet och 

erhåller sina första landstingsmandat 

samtidigt som partiet utökar de 

kommunala mandaten. 

 Jimmie Åkesson deltar i direktsänd 

TV-debatt mot Mona Sahlin. SD 

större än KD i opinionsmätningar      
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8. Analys 

Såväl historie-institutionalismen som nedfrysningsteorin visar att beslut som fattats för länge 

sedan kan komma att ”sitta i väggarna” en bra tid framöver, ett så kallat stigberoende. Först 

när en institution upplever ett formativt moment kan stigberoendet komma att ändras. I 

Sveriges fall var valet 1985 ett formativt moment då Kristdemokraterna – genom 

valsamverkan med Centerpartiet – blev invalda i Sveriges riksdag. Först då gavs det signaler 

åt väljarna att det de facto fanns fler partier att rösta på än de fem givna. I valet 1988 blev 

Miljöpartiet invalda och i valet 1991 kom både Ny Demokrati och Kristdemokraterna (av 

egen kraft denna gång) in i riksdagen samtidigt som Miljöpartiet åkte ur. Sedan 1985 har 

partisystemet tinats upp, vilket gjort att väljarna varit beredda att rösta på andra partier än 

fempartimodellens ursprungliga. Nya partier har kommit och gått, några har även stannat. Att 

det tidigare nedfrusna partisystemet tinat upp är troligen en förklaring till varför väljare varit 

benägna att rösta på partier som Sverigedemokraterna.  

Även om det nedfrysta partisystemet (med fempartimodellen) tinat upp sedan 1985 har det 

onekligen varit en hämsko för Sverigedemokraterna att dras med konkurrens från andra 

invandrarkritiska partier (såväl nationellt som lokalt) som ”stulit” väljare från 

Sverigedemokraterna. I kombination med konkurrens från andra invandrarkritiska partier har 

även fyraprocentsspärren
177

 varit ett hinder; enligt Duvergers lag – som beskrivs i teorikapitlet 

– ger det ju väljarna mindre incitament att rösta ”med hjärtat” om de upplever att rösten kan 

vara bortkastad. Även om Sverige har haft proportionellt valsystem hela tiden är det ändå en 

tröskel för ett nyetablerat parti att passera fyraprocentsspärren; det är helt enkelt svårt att 

övertyga andra än ”de redan frälsta” om att rösta på ett parti som inte har en chans att träda in 

i riksdagen. I Norge och Danmark är denna tröskel betydligt lägre. Norge har förvisso en 

fyraprocentsspärr för stortinget. Emellertid gäller den endast utjämningsmandaten. Någon 

spärr för de fasta mandaten finns ej. När det gäller Danmark ligger småpartispärren på endast 

två procent för folketinget. Det är alltså en betydligt högre tröskel i Sverige än i Norge och 

Danmark för ett mindre parti att etablera sig. Därigenom får det – i enlighet med ovannämnda 

Duvergers lag – såväl psykologiska som mekaniska effekter för väljarna. På så sätt måste 

                                                           
 

177
 Om ett parti erhåller minst tolv procent i en valkrets kan det delta i mandatfördelningen i den aktuella 

valkretsen (dock går partiet miste om utjämningsmandaten). För Sverigedemokraternas del har partiet dock 

aldrig varit i närheten av att uppnå tolv procent i en valkrets innan partiet lyckades komma in i riksdagen 

genom att passera fyraprocentsspärren.  
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partiet bevisa för väljarna att de med stor sannolikhet kan erövra mer än fyra procent av 

rösterna. Ju lägre tröskel för ett parti att komma in i riksdagen, desto lättare att fånga upp de 

viktiga marginalväljarna. Detta har givetvis påverkat Sverigedemokraternas inträde i 

riksdagen. Utan fyraprocentsspärren hade Sverigedemokraterna säkerligen haft chans att ta sig 

in i riksdagen, eller åtminstone göra ett väldigt bra val, redan när Ny Demokrati åkte ur 1994 

genom att partiet kunnat fånga upp de viktiga marginalväljarna. 

En uppenbar likhet mellan Norge, Danmark och Sverige gällande invandrarkritiska partier är 

att de första som erhöll representation i parlamentet tog tydlig ställning för den borgerliga 

sidan; Fremskridtspartiet, Anders Langes Parti (sedermera Fremskrittspartiet) och Ny 

Demokrati var definitivt borgerliga partier, där klassiska högerfrågor som lägre skatter stod 

högt upp på dagordningen. Samtliga partier var också väldigt kritiska till staten. Ju längre 

tiden gick, desto högre upp kom invandrarfrågan på dagordningen i Norge och Danmark (i 

svenska Ny Demokrati fanns denna fråga också, men den var definitivt inte dominerande och 

det kan diskuteras om den fick mer dominans på bekostnad av andra frågor), vilket sedermera 

skulle resultera i små formativa moment i de danska och norska partierna (i Danmark gick det 

så långt att Fremskridtspartiet tappade mark på bekostnad av det nybildade Dansk Folkparti), 

där splittringar och revideringar av partiprogrammen kom. I Sverige skedde detta också, men 

då Ny Demokrati uppenbarligen inte klarade dessa formativa moment tynade de sakta bort. 

Det skulle ta flera år innan Ny Demokrati skulle ersättas av ett RHP-parti (i det här fallet 

Sverigedemokraterna) i riksdagen. En trolig orsak – vilket beskrivs mer utförligt nedan – är 

just konkurrensen Sverigedemokraterna drabbades av såväl nationellt som lokalt (i synnerhet i 

Skåne) av andra invandrarkritiska partier. Men den viktigaste orsaken torde ändå vara 

fyraprocentsspärren. Sverige hade med all sannolikhet upplevt samma utveckling som Norge 

och Danmark om valsystemen vore mer likartade. De invandrarkritiska väljarna hade inte 

behövt vänta hela 16 år på att ett nytt invandrarkritiskt parti skulle komma in i riksdagen; 

utvecklingen hade snarare varit så att Sverige utan en fyraprocentsspärr först haft ett 

skattepopulistiskt borgerligt parti med viss invandrarkritik i riksdagen (jfr med norska Anders 

Langes Parti i begynnelsen samt Fremskridtspartiet i Danmark) som sedermera ersatts med ett 

mer renodlat RHP-parti (inte mycket olikt dagens Fremskrittsparti i Norge eller Dansk 

Folkeparti i Danmark). Fyraprocentsspärrens effekter gjorde därigenom att en röst på 

Sverigedemokraterna ansågs bortkastad, vilket också är en viktig förklaring till varför det tog 

så lång tid innan ett RHP-parti blev invalt i den svenska riksdagen. I annat fall hade Sverige 

med all sannolikhet upplevt en likartad utveckling som de skandinaviska grannländerna; 
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partietablering har – som konstaterats i teorikapitlet – en tendens att sprida sig över kortare 

geografiska avstånd (det som i statsvetenskaplig terminologi betecknas som 

diffusionsprocesser). 

Att starka partiers taktiker för framgångar kan sprida sig till likartade partier i andra länder 

gällde också Sverigedemokraterna. Eftersom fyraprocentsspärren var ett gissel för 

Sverigedemokraternas del innebar det således att partiet i början fick nöja sig med att ta 

utrymme lokalt, men vara en outsider nationellt. För att i kommunalvalen kunna mäta sig med 

övriga etablerade partierna koncentrerades Sverigedemokraternas resurser till utvalda orter; en 

taktik som kopierades från franska Nationella fronten. Då denna visade sig vara effektiv för 

Nationella Fronten (och säkerligen än mer nödvändig med tanke på det franska valsystemet 

som slår ut småpartier) uppnåddes även där en diffusionseffekt.  

Sverigedemokraterna hade helt enkelt inte något annat val fram till genombrottet 2002 än att 

satsa på småorter; nationell satsning fanns inte på kartan då partiet saknade resurser åt detta 

samtidigt som media visade måttligt intresse. Detta skulle aldrig varit möjligt om inte 

Sverigedemokraterna haft aktivister, vilket enligt Jens Rydgren är ett måste för nya partier om 

de överhuvudtaget ska erhålla någon som helst framgång, som varit beredda att lägga ner tid 

på ideellt arbete för organisationen. I början var det en nödvändighet för 

Sverigedemokraterna. När partiet bildades 1988 var de organisatoriskt alldeles för små för att 

vara i närheten av någon framgång förutom i Vårgårda, där partiet var tämligen nära att 

erhålla fullmäktigemandat. 1991 hade partiet stärkts, men Ny Demokrati tog upp rejält med 

uppmärksamhet. Invandrarkritiker valde antagligen Ny Demokrati före Sverigedemokraterna. 

Dessutom fanns även Sjöbopartiet som konkurrent såväl på riksplanet som lokalt. 

Sverigedemokraterna kunde helt enkelt inte förvänta sig mer än kommunala framgångar. 

Tröskeln var hög till riksdagen medan partiet hade hård konkurrens från andra likartade 

partier. Behovet av aktivister var sålunda centralt. För att inte tappa medlemmar fick partiet 

också anpassa sig efter aktivisternas önskemål, vilket också kan vara en förklaring till varför 

Sverigedemokraterna uppfattades som radikala i begynnelsen. Incitamenten till att rösta på 

Sverigedemokraterna i ett kommunalval de första åren var helt enkelt starkare än att rösta på 

dem i ett riksdagsval. Dels förekom ingen småpartispärr, dels kunde partiet synas mer genom 

att koncentrera alla resurser på utvalda orter. Till saken hör också att ännu en mekanisk – och 

möjligen psykologisk – effekt (i enlighet med ovannämnda Duvergers lag) finns i mindre 

kommuner; större kommuner tenderar att vara indelade i valkretsar, vilket minskar 

proportionaliteten i mandatfördelningen. I en mindre kommun med endast en valkrets fördelas 
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mandaten jämnt, medan en större kommun med många valkretsar har fasta mandat för varje 

valkrets. Eftersom det saknas utjämningsmandat på kommunal nivå missgynnar det mindre 

partier om kommunen har fler än en valkrets. Den franska taktiken – att satsa på 

småkommuner med endast en valkrets – var därigenom synnerligen taktisk och eliminerade 

eventuella tankar hos potentiella väljare att känna sin röst som bortkastad. Detta eftersom 

proportionaliteten är näst intill fullständig. 

En annan faktor som Rydgren tar upp som kan gynna RHP-partier är politisering av nya 

frågor. För Sverigedemokraternas del torde en sådan fråga kunna vara EU-frågan och EMU-

frågan. Denna skulle partiet kunna använda sig av i valen till Europaparlamentet. I valet 1999 

var Sverigedemokraterna så pass sargade av de formativa momenten från 1995 (mer om detta 

längre ner i detta kapitel) att de ej hade någon möjlighet att dominera arenan. I valet efteråt – 

2004 – gjorde Junilistan entré i Europaparlamentet, troligen på grund av att EU-frågan blev 

politiserad. Därigenom blev Sverigedemokraterna osynliggjorda i valet. Partiet kunde ej slå in 

på EU-frågan eftersom Junilistan tagit den och gjort den till ”sin” fråga. Genom politisering 

av nya frågor lyckades Junilistan – istället för Sverigedemokraterna – få väljare att överge 

sina tidigare preferenser; EU-kritiska väljare såg antagligen Junilistan som det naturliga valet. 

Att rösta på Sverigedemokraterna – som i europarlamentsvalet 2004 inte hade en chans att 

passera fyraprocentsspärren skulle (helt i enlighet med Duvergers lag) vara en bortkastad röst. 

Med Junilistan förhöll det sig emellertid inte så, vilket kan vara en förklaring till varför 

Junilistan gjorde ett betydligt bättre val än Sverigedemokraterna. 

Inte heller i Europaparlamentsvalet 2009 lyckades Sverigedemokraterna göra entré. Även om 

Junilistan förlorade sina platser i EU-parlamentet, gjorde andra småpartier ett väldigt bra val i 

jämförelse med tidigare resultat. Ett nytt parti – Piratpartiet – blev representerade i 

parlamentet. En trolig förklaring var att datalagring och integritet blev politiserade frågor, 

vilket försvårade att fokus skulle hamna på EU/EMU-frågan, där Sverigedemokraterna hade 

en chans att synas. Till saken hör också att även om Junilistan åkte ur parlamentet var de inte 

helt borta från den politiska kartan; partiet fick något mer röster än Sverigedemokraterna. Att 

Feministiskt Initiativ gjorde ett relativt bra val 2009 tyder också på att frågor med feministisk 

inriktning blev politiserade. Det fanns alltså fyra mer eller mindre populistiska
178

 partier att 

välja mellan i Europaparlamentsvalet 2009, där varje parti tävlade om att göra sin fråga 

politiserad. Även om Sverigedemokraterna inte hade mycket gemensamt med något av dessa 
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 Graden av populism varierar givetvis mellan de olika partierna. 
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partier, blev effekten att de blev osynliggjorda. Väljare som ville avlägga en ”proteströst” 

hade alltså ett helt smörgåsbord att plocka ifrån, vilket säkerligen minskade 

Sverigedemokraternas möjligheter att uppnå representation. Detta kan dock inte stå som enda 

förklaring till varför Sverigedemokraterna ej kunde skicka någon EU-parlamentariker till 

Bryssel. Uppenbarligen var riksdagen av högsta prioritet för Sverigedemokraterna; av 20 

miljoner kronor i valfonden 2009 satsades 19 miljoner kronor på riksdagsvalet 2010 medan 

resterande pengar användes till kyrkovalet och Europaparlamentsvalet (bägge ägde rum 

samma år).  

De formativa momenten partiet upplevt i samband med partiledarbytena (1995 och 2005) har 

inneburit nya stigberoenden, där en av de viktigaste målsättningarna varit att polera fasaden. 

När Mikael Jansson ersatte Anders Klarström som partiledare 1995 upplevde 

Sverigedemokraterna ett sådant. Kedjehändelser som utbrytningen av Nationella Gruppen – 

vilka sedermera bildade Hembygdspartiet – samt de stora skulderna partiet tyngdes av 

tvingade fram ett formativt moment. Genom polering av fasaden förlorade också partiet 

viktiga aktivister, vilket går helt i linje med Rydgrens teorier om partistrategier; partier som 

anpassar sig ”för mycket” till väljaropinionen tenderar att förlora viktiga aktivister. Ny 

partiledare och nya förhållningsregler på demonstrationer var resultatet av detta. 

Sverigedemokraternas nya stigberoende blev en något mjukare framtoning.  

Mikael Jansson hade – milt uttryckt – mycket att arbeta med. Att Sverigedemokraterna inte 

ens hade möjlighet att kandidera i EU-valet 1995 och endast uppnådde måttliga framgångar i 

valet 1998 (kommunalt utökades antalet mandat från fem till åtta, medan de på riksplanet fick 

ca 6 000 mer röster) är ett bevis på att problemen partiet hade att brottas med onekligen var ett 

tungt ok för organisationen. Även om Sverigedemokraterna ökade antalet röster 1998 är det 

ett faktum att det var den minsta ökningen partiet någonsin uppnått. Att resultatet i valet till 

Europaparlamentet året efteråt var tämligen blygsamt (ca 8 000 röster) bekräftar bilden av att 

Sverigedemokraterna hade stora problem. Men – och det är viktigt att påpeka – valet 1998 var 

ett val då partiet även hade stor konkurrens från andra invandrarkritiska partier. Ny Demokrati 

fanns kvar (även om de förde en tynande tillvaro) samtidigt som Det Nya Partiet bildats av 

Ian Wachtmeister. Dessutom började Sveriges Pensionärers Intresseparti föra en alltmer 

invandrarkritisk retorik. Givetvis försvårade detta för Sverigedemokraterna att hävda sig på 

det nationella planet. Taktiken att polera fasaden och samtidigt förlora medlemmar som 

tidigare var lojala till partiet skapade definitivt ett positivt förädlingsvärde, även om det var 
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relativt litet, och orsaken till att partiet ej uppnådde större framgångar i valet berodde snarare 

på stor konkurrens från likartade partier än på att de förlorat aktivister till Hembygdspartiet. 

Första gången Sverigedemokraterna var helt utan konkurrens var egentligen i 

Europaparlamentet 1999. Men som det konstaterats ovan tyngdes partiet fortfarande av 

problemen från det formativa momentet 1995. Visst hade Sverigedemokraterna lyckats frigöra 

sig från besvärliga element. Samtidigt var organisationen rejält försvagad. Uppenbarligen var 

det formativa momentet 1995 inte enbart godartat. Det var först 2001, i och med 

framgångarna i kyrkovalet, som Mikael Janssons polering av fasaden skulle bära frukt. Under 

våren hade återigen aktivister lämnat Sverigedemokraterna för att sedermera bilda 

Nationaldemokraterna. Den troliga orsaken var antagligen att de ansåg att 

Sverigedemokraterna inte följde sina ursprungsvärderingar, vilket också bekräftas genom att 

Nationaldemokraterna är radikalare än Sverigedemokraterna i sin syn på att stoppa 

invandringen. Priset att anpassa partiet efter väljargrupperna är – precis som konstaterats ovan 

– en förlust av viktiga aktivister. Men – och det är viktigt att påpeka – utan denna anpassning 

hade Sverigedemokraterna antagligen inte kunnat rekrytera nyckelpersonerna Sten Andersson 

och Sven-Olle Olsson; i praktiken hade Sverigedemokraterna representation i riksdagen redan 

2001 då Sten Andersson lämnade moderaterna, och var kvar i riksdagen i egenskap av politisk 

vilde, till förmån för Sverigedemokraterna. 

Även om Sverigedemokraterna som sagt var försvagade av utbrytningen till 

Nationaldemokraterna var det definitivt taktiskt riktigt att kandidera till kyrkovalet 2001. 

Avsaknaden av småpartispärr gör att såväl psykologiska som mekaniska hinder finns för att 

bli invald där, vilket attraherar marginalväljare. Det låga valdeltagandet gör det också lättare 

att ta sig in. Avsaknaden av konkurrens från andra invandrarkritiska partiet var en tredje 

faktor. Att Sverigedemokraterna erövrade mandat var därför inget förvånande och 

förmodligen var det en av de många förklaringar till varför de kunde motivera mer än en 

procent av väljarna att rösta på partiet i riksdagsvalet 2002. En annan förklaring till 

framgångarna 2002 torde vara medieuppmärksamheten samt samarbetet med Skånes Väl. 

Slutligen får den vandelsförsäkran partiet krävda av samtliga valkandidater på alla nivåer ses 

som en viktig förklaring till varför partiet kunde gå rejält framåt i valet 2002. Förvisso 

skrämde det antagligen bort aktivister. Emellertid hjälpte det Sverigedemokraterna att framstå 

som ett mer rumsrent parti.  
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När det uppdagades att Sverigedemokraterna tagit emot stöd från antisemiten Bernard Mengal 

i samband med Europaparlamentsvalet 2004 tappade Mikael Jansson legitimitet. I 

kombination med ett förhållandevis dåligt valresultat (förvisso en framgång i jämförelse med 

1999 års EU-parlamentsval, men ändå långt ifrån en skräll), Bergsjöbrevet samt det 

misslyckade kuppförsöket mot Skattebetalarnas Förening 2005 blev ett formativt moment mer 

eller mindre ett faktum för Sverigedemokraterna. Mikael Jansson hade endast gamla meriter 

att leva upp till under riksårsmötet 2005, varför vederbörande fick avgå till förmån för Jimmie 

Åkesson. Som vid alla formativa moment var partiet sårbart efter detta, vilket förklarar varför 

framgångarna i kyrkovalet samma år var relativt blygsamma. 

I valrörelsen 2006 hade dock Sverigedemokraterna hämtat sig från efterdyningarna av det 

formativa momentet 2005. Stigberoendet blev alltmer stabilare. Förutsättningarna för att 

komma in i riksdagen var optimala. Partiet erhöll ekonomiskt partistöd genom alla 

fullmäktigemandat som hade erövrats 2002. Eftersom mer än en procent av väljarna röstat på 

Sverigedemokraterna fick de även valsedlarna utlagda i samtliga vallokaler i hela landet 

samtidigt som partiet slapp kostnaden för upptryckningen av dessa. Dessutom kunde 

Sverigedemokraterna kandidera för första gången någonsin till regionfullmäktige i Skåne 

eftersom Skånes Väl valt att avstå kandidatur. Hindrena fanns också. De etablerade partierna 

vände ryggen åt Sverigedemokraterna. Trots att Folkpartiet ställt upp på TV-debatt mot 

Sverigedemokraterna redan 2002 förekom ej något sådant 2006. Troligen var det taktiskt 

riktigt av övriga riksdagspartier att ej ta debatten med Sverigedemokraterna. Som påpekats i 

teorikapitlet kan debatter med ett RHP-parti bidra till att extremiststämpeln tvättas bort, vilket 

legitimerar partiet. Eftersom opinionsmätningarna ej tydde på att Sverigedemokraterna skulle 

bli invalda skulle negligerande av partiet knappast kunna gynna dem även om de kunde spela 

på det populistiska kortet att vara ensam i opposition. Sannolikt påverkade detta också 

potentiella SD-väljare. Då en röst på Sverigedemokraterna kunde uppfattas som bortkastad 

eftersom det fanns få faktorer som indikerade på att partiet skulle erövra mer än fyra procent 

av rösterna, skrämde det säkerligen bort marginalväljarna. 

Till saken hör också att sedan Sverigedemokraternas framgångsval 2006 har vi noterat en 

ökad konvergens mellan de etablerade partierna. I kommunfullmäktigen där 

Sverigedemokraterna haft vågmästarroll har det inte varit helt ovanligt med 

blocköverskridande samarbeten. Dessutom har blockpolitiken utökats, dels genom bildandet 

av Allians för Sverige 2004, dels genom bildandet av Rödgröna Samarbetet 2008. Två block – 

med två olika agendor – har stått mot varandra istället för flera partier. Detta har givetvis gett 
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Sverigedemokraterna vatten på sin kvarn i bilden av sig själva som den enda sanna 

oppositionen. Blockpolitiken i kombination med blocköverskridande överenskommelser i 

kommuner där Sverigedemokraterna haft representation är tydliga tecken på konvergens. I 

inledningscitatet försöker Sverigedemokraterna ge bilden att de etablerade partierna 

egentligen är ett stort parti med sju olika falanger. Genom ökad konvergens i form av såväl 

blockpolitik som blocköverskridande samarbeten ger det Sverigedemokraterna mer 

möjligheter att använda den populistiska strategin att framställa sig som ensamt 

oppositionsparti till etablissemanget. 

En annan orsak till Sverigedemokraternas framgångar i valet 2010 kan ha varit att väljarna 

inte längre uppfattade en röst på partiet som bortkastad. Flera opinionsmätningar tydde de 

facto på att Sverigedemokraterna skulle erövra mer än fyra procent av rösterna, vilket 

medförde att fyraprocentsspärren inte bidrog till någon psykologisk effekt längre. 

En sista faktor som kan synliggöra RHP-partier är, som konstaterats i teorikapitlet, politiska 

nischer. Redan när Ny Demokrati förlorade sina platser i riksdagen uppfattades det som en 

markering från Socialdemokraternas sida att utnämna Leif Blomberg som 

integrationstalesman. Vidare var språktest en valfråga hos Folkpartiet 2002, medan förslag på 

hårdare flyktingpolitik förekom från moderaterna under 2008. Dessutom beslutade riksdagen 

2009 att avgiftsbelägga studenter med medborgarskap i länder utanför EES-området (Schweiz 

undantaget), vilket i sig visar på en restriktivare invandrarpolitik. Alla dessa händelser bidrog 

till att göra invandrarfrågan till en politisk nisch. Detta spelade Sverigedemokraterna i 

händerna genom att en ny politisk konfliktdimension – svenskar mot invandrare – hade 

uppkommit.  

När Jimmie Åkesson, strax efter kyrkovalet 2009, fick sin kontroversiella debattartikel om 

islam publicerad i Aftonbladet fick partiet ovanligt mycket uppmärksamhet. Dels genom 

publiceringen i sig (Aftonbladet har stor spridning över hela landet), dels genom 

synergieffekterna av publiceringen. Genom att Åkesson fick debattera islam i två TV-program 

skapades en legitimitet för vederbörande. Samtidigt kom islamfrågan – som är en kärnfråga 

för Sverigedemokraterna – upp på dagordningen. Sedan tidigare fanns invandrarfrågan som 

politisk nisch. 

Att Sverigedemokraterna i september 2010 lyckades ta sig in i riksdagen var därför inget 

konstigt. Sedan länge hade partiet mer än fyra procents röststöd i opinionsmätningarna, partiet 

hade rekordstor budget och fasaden var ordentligt polerad. Dessutom hade de etablerade 
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partierna börjat kräva hårdare regler för invandrare och flyktingar, vilket givetvis spelade 

Sverigedemokraterna i händerna. Det fanns egentligen ingenting som inte tydde på att partiet 

skulle erövra riksdagsplats. 

Sverigedemokraterna är det enda partiet i Sverige som i varje riksdagsval, kyrkoval och EU-

parlamentsval har ökat sitt röststöd. På kommun- och landstingsnivå har trenden varit att de 

även där ökat antalet totala mandat. 1988 hade Sverigedemokraterna drygt tusen väljare, 22 år 

senare är de i riksdagen med vågmästarställning. Trenden visar att nya partier – som inte 

kommit in i riksdagen redan i första valet – har en tendens att få en varaktig plats i riksdagen 

samtidigt som partier som kommit in i riksdagen eller EU-parlamentet redan efter första valet 

endast klarat av att befinna sig där under en mandatperiod. En elitidrottare som dopar sig 

kommer förr eller senare att falla på grund av biverkningar. Så tycks det även förhålla sig 

inom partipolitiken; ”dopade” partier har av olika anledningar ej klarat av att ingå i 

parlamentet mer än en mandatperiod medan partier som vuxit från grunden fått kämpa i flera 

år för att komma in i riksdagen och sedermera behålla sin plats. 

Sverigedemokraterna blev inte invalda i riksdagen på en gång; de byggde upp partiet från 

grunden först. De har en stabil organisation som troligen klarar av asymmetriska chocker och 

formativa moment bättre än andra organisationer. Givetvis har partiet tagit skada av alla 

splittringar. Emellertid var transaktionskostnaderna väldigt låga i förhållande till den faktiska 

vinsten; ett positivt förädlingsvärde uppnåddes således. Ju mer pengar partiet erhöll i form av 

partistöd, desto mindre beroende blev de av medlemmarna. Detta kan också förklara varför 

partiet mindre och mindre förknippats med nationalsocialism. 

Effekterna av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen med vågmästarställning som bonus 

är det för tidigt att dra några säkra slutsatser ifrån. Så länge de har vågmästarställning tvingas 

övriga partier att kompromissa över blocken eller med Sverigedemokraterna. Vilken strategi 

partierna än använder sig av kommer Sverigedemokraterna dra nytta av den; blir de 

utestängda kan partiet använda den populistiska strategin genom att hävda att de är den enda 

sanna oppositionen, ingår de i förhandlingar med något av blocken kommer deras parti få en 

större legitimitet. Regering och opposition befinner sig minst sagt i ett moment 22 om deras 

avsikt är att bekämpa Sverigedemokraterna. 

På längre sikt är det fullt sannolikt att Sverigedemokraterna fortsätter att öka antalet röster i 

riksdagsval, kyrkoval och Europaparlamentsval. Partiet har en solid bas genom att de byggt 

upp den från grunden. Emellertid går det ej att dra några tvärsäkra slutsatser. Kedjehändelser 
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– inom och utanför Sverigedemokraterna – som bidrar till ett formativt moment skulle mycket 

väl kunna innebära att partiet tappar förtroende från såväl kärnväljare som marginalväljare. 

Den enskilda individen är – till skillnad från institutionerna – ej bundna till stigberoenden. 

Snarare är hon en självständig och oberoende varelse som kan säga nej till givna 

färdriktningar och slå in på en helt oväntad väg. 

8.1. Sammanfattning av analysen 

Sedan Sverigedemokraterna bildades 1988 har de vuxit i alla val. I början var taktiken att helt 

kopiera franska Nationella Frontens taktik – att koncentrera resurserna till utvalda 

småkommuner – för att sedermera, när partiet vunnit mark, kunna använda sig av massmedia. 

Det som varit talande hela resan till riksdagen är det faktum att partiet – precis som Nationella 

Fronten – använt en populistisk retorik. Inledningscitatet visar inte minst på det; 

Sverigedemokraterna framställer sig som ensam opposition till etablissemanget, vilka – enligt 

Sverigedemokraterna – i praktiken är ett och samma parti men med olika ”falanger”. 

Spridningen av den franska metoden liksom att utvecklingen var relativt likartad i förhållande 

till de skandinaviska grannländerna är två exempel på diffusionseffekter. 

Partiet har vid varje partiledarbyte upplevt flera formativa moment, där varje nytt 

stigberoende inneburit polering av fasaden, men inte per automatik rejäla uppgångar. Mikael 

Jansson har onekligen haft det tuffast under sitt ledarskap, men har antagligen också dukat 

bordet för Jimmie Åkesson att styra partiet. Även om Sverigedemokraterna vuxit i samtliga 

val till EU-parlamentet, har de aldrig lyckats ta sig in där. Dels på grund av att de inte satsat 

ordentligt på denna nivå (riksdagen har alltid prioriterats), dels för att andra populistiska 

partier tagit fokus från missnöjesväljarna och kunnat göra genombrott på den nivån. 

Ju mer Sverigedemokraterna vuxit, desto hårdare har attityderna mot invandrare blivit från 

etablissemanget och desto mer har vi kunnat se en konvergens bland de etablerade partierna 

såväl via närmanden inom de två blocken som blocköverskridande samarbeten på kommunal 

nivå i syfte att utestänga Sverigedemokraterna. På så sätt har Sverigedemokraterna kunnat 

använda den populistiska strategin att framställa sig som den enda sanna oppositionen. 

Tack vare ett envist målmedvetet arbete sedan 1988 lyckades Sverigedemokraterna erövra en 

vågmästarposition i riksdagen i 2010 års val. Sverigedemokraterna hade aldrig kunnat göra 

detta utan basarbetet de första åren (då fyraprocentsspärren även hade en psykologisk effekt 

gentemot potentiella väljare i riksdagsvalet), men icke desto mindre var givetvis en rekordstor 
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valbudget 2010, höga siffror i opinionsundersökningarna sedan 2007, ökad konvergens hos 

riksdagspartierna, borttvättandet av extremiststämpeln samt de etablerade partiernas 

restriktivare invandringspolitik av avgörande betydelse för att fånga in marginalväljarna. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Sverigedemokraternas strategier hela tiden 

anpassats utifrån partiets storlek; när riksdagen var utom räckhåll koncentrerades alla resurser 

till mindre kommuner och ju mer partiet växte, desto mindre beroende blev partiet av 

aktivisterna och desto mer kunde partiet fokusera på att anpassa sig efter väljarna i syfte att 

framstå som ett rumsrent parti. 
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