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Sammanfattning 

Stödet för Sverigedemokraterna har ökat för varje år sedan de bildades år 1988 och har för 

första gången kommit in i riksdagen år 2010. Få undersökningar har gjorts om 

Sverigedemokraternas väljare. Vår studies syfte är att ta reda på vilka bakomliggande orsaker 

som ligger till grund för att vissa individer väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna 

och försöka förstå hur dessa resonerar. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av en 

kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer har utförts med tio av 

Sverigedemokraternas väljare. De teorier vi har applicerat på studien behandlar främlingskap 

och ett vi och dem tänkande. Vi har använt oss av den tidigare forskning som finns om 

Sverigedemokraternas väljare för att få en större överblick över hur väljarna som författarna 

har intervjuat diskuterar. Vår studies resultat visar att respondenterna valde 

Sverigedemokraterna på grund av ett missnöje mot den invandringspolitik som förs i Sverige 

idag, ett generellt politikerförakt mot de etablerade politikerna, en oro över att islam ska breda 

ut sig i Sverige och farhågor över att välfärden inte räcker till.  
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Inledning  

Sverigedemokraterna har för första gången kommit in i riksdagen år 2010 och stödet för dem 

har ökat för varje år sedan de bildades år 1988. Sverigedemokraterna är landets största och 

mest inflytelserika nationalistiska populistparti och bygger sin politik framförallt kring en 

populistisk etablissemangskritik samt en invandringskritik som färgar hela partiprogrammet. 

Sverigedemokraternas väljare benämns emellanåt som främlingsfientliga, men kan det 

verkligen stämma att över 300 000 individer i Sverige är främlingsfientliga?  

  

Vi är intresserade av att ta reda på hur väljarna resonerar när de lägger sin röst på 

Sverigedemokraterna och anser att detta är sociologiskt relevant att undersöka då vi tror att 

Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen kan påverka Sveriges politik och i och med detta, 

hela samhället i stort. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid en restriktiv 

invandringspolitik och detta skulle kunna få konsekvenser då Sverige är och alltid har varit ett 

mångkulturellt samhälle (Svanberg & Tydén, 1999). Sverigedemokraterna anser dessutom att 

det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor som är grunden för våra traditionella 

könsroller (Sverigedemokraterna, 2011). Denna syn kan anses konservativ och bakåtsträvande 

i dagens Sverige.  

 

Det finns olika teorier gällande väljarna som lägger sin röst på nationalistiska populistpartier 

och tidigare har det visat sig vara mest lågutbildade individer med lägre medelinkomst än den 

genomsnittliga svensken. Detta har förändrats under senare tid och innan valet år 2010 var det 

individer från alla samhällsklasser som finns representerade hos Sverigedemokraternas väljare 

(Uvell, 2010). 

 

Vi använder oss av orden invandrare och svensk i uppsatsen men vi är medvetna om att dessa 

är problematiska då de inte definierats. Vem som är invandrare och vem som är svensk kan 

diskuteras. Vi har ändå valt att använda dessa ord eftersom att respondenterna uttryckt sig i 

dessa termer.  

Vår intention med denna studie är att synliggöra och konkretisera de problem som 

Sverigedemokraternas väljare anser att det svenska samhället brottas med och som ligger till 

grund för att dessa individer röstat på Sverigedemokraterna. Eftersom att det inte finns så 
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mycket tidigare forskning om ämnet, anser vi denna studie vara relevant som bidrag till 

forskningen om Sverigedemokraternas väljare, för att bredda kunskapen om varför 

Sverigedemokraterna får ökat stöd för varje år.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför vissa individer väljer att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna och vilka bakomliggande orsaker som finns, som kan förklara deras val. 

Vi är intresserade av att undersöka om det finns gemensamma faktorer hos 

Sverigedemokraternas väljare som gör att de anser att Sverigedemokraterna är det partiet i 

Sverige som stämmer bäst överrens med deras åsikter. Vi har formulerat en övergripande 

frågeställning, vilket lyder; 

 Vilka bakomliggande orsaker ligger till grund för att individer väljer 

att lägga sin röst på Sverigedemokraterna? 

Efter att ha sökt runt på internet och bibliotek har vi sett att det inte finns mycket 

dokumenterat om just väljarna, mer fakta om själva partiet. Vi vill förmedla den vanliga 

Sverigedemokratiska väljarens tankar och åsikter för att se vad som ligger till grund för det 

val de gör. Vi vill få en djupare inblick i dessa väljares resonemang kring dagens politiska 

Sverige. En presentation av Sverigedemokraterna som parti kommer längre fram i uppsatsen.  

Avgränsningar 

På grund av tidsbrist och svårigheter att hitta intervjupersoner har vi begränsat oss till tio 

individer. Då vi endast har utfört tio intervjuer så kan inga generella slutsatser dras kring 

Sverigedemokraternas väljare, men trots detta anser vi att det finns vissa specifika 

gemensamma erfarenheter och åsikter hos våra intervjupersoner som kommer att redovisas i 

resultatdelen. Eftersom att vi är intresserade av väljarna som har röstat på det svenska partiet 

Sverigedemokraterna, har vi medvetet avgränsat oss till just dessa och inte tagit med 

internationell forskning om väljare i andra länder som röstar på liknande partier.  

Metod 

I denna del ska vi presentera den metod vi har använt oss av, vad vi har gjort för urval, den 

etik vi har förhållit oss till och fördelar och nackdelar med att använda intervjuer som 

metodverktyg. I studien har vi använt oss av en fenomenologisk ansats. Fenomenologisk 
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ansats har sin grund i de levda erfarenheter som de studerade individerna har. Utifrån dessa 

individers berättelser ska vi hitta gemensamma tankar, åsikter och mening som kan förklara 

deras sätt att se på samhället. Intresset ligger i att se om det finns gemensamma nämnare i 

dessa skildringar som individerna ger, just för att hitta kärnan i sammanhanget. I 

fenomenologisk ansats gör forskaren djupgående intervjuer med ett antal individer som delar 

gemensamma upplevelser (Creswell, 2007). I vår studie är den gemensamma nämnaren att 

individerna valt att rösta på Sverigedemokraterna.  

Vi som forskare är intresserade av vad det är som har fått individer att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna och för att få svar på detta har vi gjort intervjuer och analyserat dessa 

för att se om det finns gemensamma faktorer. Vi har använt oss av en induktiv ansats och med 

detta menas att vi utgår ifrån vår egen empiri för att sedan hitta relevanta teorier som kan 

stödja vårt resonemang (Bryman, 2011). 

När en fenomenologisk analys görs är det viktigt som forskare att försöka skala bort den egna 

förkunskapen om området som undersöks, detta för att materialet inte ska påverkas av 

forskarens egna åsikter. Detta är viktigt att tänka på genom hela arbetsprocessen, från frågor i 

intervjuerna till det färdigkodade materialet (Creswell, 2007).  

 

Genomgående för vår studies tillvägagångssätt är att empiriinsamlingen utgörs av flera olika 

datainsamlingar.
 
Intervjuerna har kompletterats med relevant litteratur som behandlar tidigare 

forskning, metod samt aktuella teoretiska utgångspunkter. Alan Bryman (2011) poängterar 

vikten av att forskaren ska inneha en tillförlitlighet vilket innebär att forskaren säkerställer att 

den insamlade data är äkta och inte påhittad.  Vidare redogör Bryman för att forskaren ska 

vara medveten om att en fullständig objektivitet inte helt går att upprätthålla, dock ska 

personliga värderingar distanseras för att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt (Bryman, 

2011). Vi vet inte säkert om våra respondenter har talat sanning men vi finner ingen anledning 

att misstro dem eftersom att de troligen anser att de har viktiga åsikter att förmedla. 

 

Vi har samlat in vårt material via intervjuer där vi har sökt efter gemensamma erfarenheter, 

åsikter och tankar som respondenterna har kring det politiska partiet Sverigedemokraterna.  Vi 

har använt oss av tio grundfrågor och beroende på vad respondenten har svarat så har vi ställt 

olika följdfrågor. Våra intervjufrågor är öppna och löst strukturerade vilket betyder att 

beroende på vad respondenterna svarat så har vi kunnat ställa följdfrågor. Vi leder inte in 



4 
 

respondentens tankar i någon viss riktning och detta lämnar utrymme för oförutsägbara och 

spontana svar. Öppna frågor passar bra när forskaren undersöker nya områden som denne inte 

är insatt i (ibid). Fenomenologisk studie är en kvalitativ studie där tonvikten ligger på 

informanternas tolkning av verkligheten.  

Urval 

Det är inte helt rumsrent att rösta på Sverigedemokraterna idag och vi känner personligen 

ingen som gör det, därför har vi sökt på internet för att hitta bloggar där individerna bakom 

dessa bloggar öppet stödjer Sverigedemokraterna, vi har även sökt via Sverigedemokraternas 

sida på Facebook, ”Sverigedemokraterna i riksdagen - ja tack!”. Vi använde oss av ett 

slumpmässigt urval där vi tog kontakt med 28 individer genom att maila dem via Facebook. 

Vad vi känner till är det bara två av respondenterna som känner varandra, de andra hade 

endast det gemensamma att de sympatiserar med Sverigedemokraterna.  Vi presenterade oss 

som studenter på Stockholms universitet och informerade dem om att vi ska skriva C-uppsats 

om Sverigedemokraternas väljare. Det var även i detta mail som vi ställde frågan kring 

intervjudeltagande. Vi informerade om deras självklara anonymitet och att vi var intresserade 

av att veta varför individer valt att rösta på Sverigedemokraterna i valet år 2010.  

Vi genomförde tio intervjuer med Sverigedemokraternas väljare, två av dem är politiskt aktiva 

inom partiet och de andra är ”vanliga” väljare. Vi intervjuade nio individer som röstade på 

Sverigedemokraterna i riksdagsvalet år 2010, och en som röstade på Sverigedemokraterna i 

kommunalvalet, men på Moderaterna i riksdagsvalet. Två av respondenterna arbetar för 

partiet. Sex av respondenterna är män och fyra av dem är kvinnor. Åldrarna varierar mellan 

20-52 år. Fyra av dem har vi träffat personligen och tre har vi chattat med via MSN, tre har 

svarat på frågorna via mail.  

 

Av de 28 mail vi skickade ut fick vi positiva svar från sju individer som meddelade att de 

gärna ställer upp på intervju och resterande svarade inte alls. En av dessa föreslog sin vän som 

potentiell intervjuperson som sedan ställde upp på intervju via MSN. Detta sätt att komma i 

kontakt med intervjupersoner kallas snöbollsurval. När vi sökte efter politiska bloggar hittade 

vi ett antal som öppet stödjer Sverigedemokraterna och två individer mailade vi med frågan 

om möjlig intervju. De informerade oss att de gärna svarar på frågor men bara via mail. Två 

av de intervjuade kvinnorna arbetar för partiet och de fick vi kontakt med via deras personliga 

bloggar.   
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Vårt urval har varit spontant och vi har inte haft någon tidigare kunskap om vilka dessa 

individer är. Vi har inte valt dem på grund av vad de skriver i sina bloggar utan på grund av 

att vi har sett att de stödjer Sverigedemokraterna. De två männen som har dessa bloggar 

avböjde att träffa oss på grund av olika anledningar. Den ena är tjänsteman och han uttryckte 

att på grund av sin ställning så förväntas han vara objektiv, och det skulle vara illa för honom 

om hans sympatier för Sverigedemokraterna, som av många är ett ifrågasatt parti, skulle 

komma ut. Den andra personen beskrev att han inte ville träffas på grund av att han ansåg sig 

vara hotad av islamister. 

När vi gick igenom de individer som var mest aktiva på Sverigedemokraternas Facebooksida 

så uppmärksammade vi att väldigt många är bosatta i Skåne och därför beslutade vi oss för att 

åka ner till södra Sverige för att intervjua två väljare på plats. Detta för att vi helst träffar 

respondenterna för att kunna ställa följdfrågor och för att få en djupare inblick inom vårt 

ämnesområde. Vi har låtit respondenterna välja plats där intervjun utförts, för att de ska känna 

sig bekväma under intervjun. Det viktigaste har varit att låta intervjupersonerna tala fritt, utan 

att vi själva säger vad vi tycker och tänker om deras svar. 

Vi använde oss av ljudupptagning under intervjuerna istället för att anteckna. Detta för att inte 

gå miste om viktiga detaljer från det respondenterna delade med sig av och för att 

förhoppningsvis skapa ett avslappnat samtal.   

Efter att alla intervjuer utförts, har vi lyssnat på de fyra intervjuer som spelats in och sedan 

transkriberat dessa, vilket betyder att översätta ljud till text ordagrant. Därefter har vi skrivit 

ut intervjuerna och sedan kodat dem vilket betyder att vi har läst och analyserat texten där vi 

har strukit under ord som vi anser är relevanta som nyckelord i vår uppsats. De intervjuer som 

gjordes via MSN och mail har endast skrivits ut och kodats eftersom att de inte har spelats in 

och redan var i skriftlig form. De nyckelord vi ansåg vara relevanta har vi delat in i olika 

kategorier, följande kategorier används som rubriker i resultatet; missnöje och politikerförakt, 

invandringspolitik, kritiken mot islam, internet, media och välfärdspolitik. Sedan har 

intervjuerna jämförts och ett resultat med gemensamma egenskaper har hittats och även detta 

redogörs i resultatdelen.  

Etik  

Vi har genom arbetets gång använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta 

grundas huvudsakligen i att informanter ska känna sig trygga i sitt deltagande samt vara 
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införstådda med vad deras medverkan innebär. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet är de fyra allmänna riktlinjerna vi förhållit oss till.  

Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska redogöra för studiens syfte och 

omfattning. Informanter ska bli informerade om vad deras deltagande innebär och att deras 

medverkan är frivillig och får avbrytas om och när de vill. Samtyckeskravet innebär att 

informanter som forskaren väljer att tillfråga ska ge sitt samtycke till sin medverkan. Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att all insamlad data bundet till informanterna 

ska i största möjliga mån hanteras så att utomstående inte kan identifiera informanterna. 

Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet ett krav som förhindrar att data utnyttjas på ett 

felaktigt sätt.  Detta delvis på grund av att informanter ska känna sig trygga i den information 

de delgivit och att den endast kommer användas till studiens vetenskapliga syfte. Kravet 

innebär även att data som innehåller personuppgifter inte får användas i andra ändamål än det 

avsedda
 
(Vetenskapsrådet, 2011).

 

Fördelar och nackdelar med intervjuerna  

Fördelar med intervjuer utförda med hjälp av internet är att individerna fritt kan uttala sig på 

ett sätt som de möjligtvis inte hade gjort om vi varit fysiskt närvarande. De kan även lämna 

svar som är mer genomtänkta i och med att individerna har mer tid på sig att svara och att de 

kan läsa sitt svar innan de skickas iväg (Bryman, 2011).  

Det som kan anses vara negativt med mailintervjuer är att vi inte har kunnat ställa följdfrågor 

för att få en djupare kännedom om personens åsikter och erfarenheter. Det problematiska med 

att inte träffa respondenten är att vi går miste om kroppsspråk och uttryck som kan vara av 

vikt för vårt resultat. Dessa uttryck kan vara viktiga vid tolkningarna av intervjuerna och vi 

hade med fördel utfört alla intervjuer ansikte till ansikte. Anledningen till att vissa intervjuer 

har utförts via internet är på grund av att respondenterna inte har velat träffa oss. Vissa har 

bloggar där de är anonyma och på grund av deras egen rädsla för att vi ska avslöja vilka de är, 

har intervjuerna gjorts via mail. Tre av intervjuerna har som nämnts utförts via 

chattprogrammet MSN med fördelen att kunna ställa följdfrågor. 

Vårt förhållningssätt har varit att i största möjliga mån vara objektiva under intervjuerna, det 

vill säga att inte ställa ledande frågor eller påverka respondenternas svar. Största möjliga 

neutralitet har också varit vår utgångspunkt för att få ett intressant resultat, där allt fokus varit 

att ta del av respondenternas information.  
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Vi har läst olika böcker om Sverigedemokraterna och dess väljare där de flesta författarna är 

journalister som har följt Sverigedemokraternas utveckling under ett antal år. Vi har även läst 

teoretisk litteratur där begrepp som kan appliceras på Sverigedemokraternas politik har 

diskuterats, såsom nationalism, populism och vi och dem tänkande.  

Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi anser är relevanta för vår studie och 

frågeställning. De teorier vi har valt att använda är sociologen och filosofen Georg Simmels 

teori om främlingen, sociologen Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital, forskaren Stefan 

Jonssons teori om ”de andra” och sociologen Norbert Elias teori om etablerade och outsiders. 

Bourdieu talar om utbildning som en del av det kulturella kapitalet och vi anser att detta är en 

betydelsefull teori i och med att majoriteten av våra respondenter är lågutbildade och detta 

kan påverka deras politiska perspektiv. Även forskaren Stefan Jonssons beskrivning av 

främlingen och ”de andra” är relevant då vi ser att flera av intervjupersonernas uttalanden 

genomsyras av ett vi och dem tänkande. Dessa teorier vill vi applicera på vår insamlade 

empiri som analysverktyg i resultatdelen. 

Vi kommer också i följande avsnitt beskriva vad ideologierna nationalism och populism 

innebär. Detta då vi anser att dessa är relevanta för vår studie i och med att våra studieobjekt, 

väljarna, stödjer ett populistiskt nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna (Rydgren, 

2005). Vi vill också koppla vår studie till teorin om etablerade och outsiders som sociologen 

och filosofen Norbert Elias (2004) skriver om i sin bok med samma namn, Etablerade och 

outsiders, där ”svenskarna” är de etablerade och ”invandrarna” är outsiders.  

Forskaren och kulturskribenten Stefan Jonsson (1993) har i ett kapitel i boken De andra 

skrivit om synen på ”de andra”, främlingen, invandraren. Han menar att det som kan få folk 

att ändra uppfattning om de som anses som ”de andra” är möten mellan människor i vardagen 

där olika kulturer inte gör någon skillnad. Ditt barns kompis är inte afrikan, din granne är inte 

finne, kassörskan är inte turk, utan dessa personer är människor. Jonsson menar att ”Enda 

sättet att utrota fördomar är att skapa ett samhälle där alla har rätt att vara olika” (Vår 

kursivering), (Jonsson 1993:253).  

Jonsson (1993) skriver att invandrare och nyanlända ofta hamnar i stadsdelar som redan är 

socialt utsatta. Bostadsområdena i stadens periferi kan ha bostäder som är undermåliga, det 
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bor många arbetslösa och infödda svenskar som ofta lever under socialt ansträngda 

förhållanden. Jonsson menar att de infödda svenskarna som bor där lever med en oro över att 

den svenska välfärden inte räcker till och när invandrarna dyker upp så uppstår ett missnöje 

över fördelningen av de ekonomiska resurserna. ”Och inte nog med att de dyker upp; de har 

dessutom mage att insistera på att få del av just den välfärdsnation som den inhemska 

underklassen håller på att förlora” (Vår kursivering), (Jonsson 1993:265). 

Outsiders – främlingen – invandraren 

I Simmels (1981) essä Främlingen, är främlingen en person som vandrar och som har kommit 

utifrån men som valt att stanna. Simmel diskuterar flera slags främlingskap, bland annat där 

individer betraktas som främlingar som uteslutits ur gemenskapen på grund av att de kommer 

från ett främmande land eller från en främmande stad. Främlingarna uppfattas inte som 

individer utan som en grupp som kategoriseras som något avvikande som står utanför den 

egna gruppen.  

Mellan dessa grupper menar Simmel, att det uppstår en speciell spänning och betoning görs 

på att de som kommer från ett främmande land, en främmande stad eller tillhör en främmande 

ras inte tillhör det allmänna. Detta ger också ett upphov till att skapa ett formellt förhållande 

till främlingen och utesluter denne från det allmänna (Simmel, 1981). 

Liknande beskrivningar av ”främlingar” har vi stött på i våra intervjuer där vi upprepade 

gånger fick höra om muslimer som beskrevs som ”de andra” där de uppfattades som en 

homogen grupp som hotar det svenska samhället, istället för människor med olika åsikter.  

Även Norbert Elias (2004) behandlar temat främlingar, men beskriver dem som outsiders. 

Han menar att den hierarkiska maktobalansen mellan etablerade grupper och outsiders finns 

och har funnits i alla tider. Både mellan vita och svarta i USA, mellan män och kvinnor och 

mellan invandrare och svenskar (Elias, 2004). Elias talar om olika stigmatiseringar av 

outsidersgrupper och ett återkommande tema är föreställningar om att dessa outsiders är 

opålitliga och laglösa. Han ser det i symptom av att den etablerade överlägsna gruppen 

tillskriver gruppen outsiders vissa generella negativa egenskaper (ibid).  

Norbert Elias teori om etablerade och outsiders är applicerbar på vår studie då vi upptäckte att 

flera av våra respondenter talar om invandrare med en viss religiös tro, som om de skulle vara 

potentiella faror för det svenska samhället med en gemensam tanke om att vilja ”ta över” och 
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”islamisera” Sverige. Vilket vi anser kan liknas vid en stigmatisering och en tillskrivning av 

negativa egenskaper hos en grupp människor. 

Nationalism 

Jonsson (1993) beskriver nationalism som en inbillad gemenskap där alla som är medlemmar 

skapar sin identitet av den gemensamma kulturella tillhörigheten. Denna gemenskap 

exkluderar individer, invandrarna, främlingarna, som inte anses tillhöra den inbillade 

gemenskapen. Jonsson återger vad den tyska författaren Robert Musil i sin essä från 1930-

talet anser är underligt, att bönder, fabriksarbetare, professorer och hantverkare plötsligt ser 

sig som VI TYSKAR. Musil anser att detta är totalt nonsens och att nationen som gemenskap 

bara är påhittad (Jonsson, 1993). En professor och en fabriksarbetare har kanske inte så 

mycket gemensamt egentligen. Jonsson skriver vidare att medlemmar som tillhör den 

påhittade gemenskapen inbillar sig dela samma värden och intressen (ibid).   

I boken Nationalism beskriver socialantropologen Ernest Gellner (1997) nationalismen som 

ett modernt fenomen. Impulsen till nationalistisk inriktning inom politiken har sina rötter i 

den moderna individens livsstil som bäddar för en enda homogen högkultur inom varje 

politisk enhet. Denna enhet dömer ut alla som inte behärskar kulturen i fråga eller som inte 

kan accepteras inom den. Etnisk nationalism menar Gellner är en av många sätt att känna 

tillhörighet på, och det enda alternativet till en global och pluralistisk politik är att alla är 

etniskt lika. Vidare anser Gellner att nationalistiska konflikter har vållat enorma lidanden, 

både direkt och indirekt. Det finns inget lätt sätt att lugna ner etniska konflikter och ersätta 

dem med social sammanhållning. Det är bättre att ta itu med de förhållanden som skapar 

nationalism och förändra och ersätta dessa med positiva lösningar såsom stabilitet, god 

ekonomi och goda sociala villkor för alla (Gellner, 1997). 

Kulturellt kapital 

Sociologen Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital beskriver åtskillnaden mellan olika 

samhällsskikt, klasstrukturer och maktpositioner. Han menar att det finns ett flertal 

symbolvärden i kultur, det vill säga konst, musik och litteratur men också i utbildning och 

attityder. Maktpositionerna för de ledande i samhället tillhandahålls och garanteras genom 

speciella skolor, umgängen, yrken, familjeliv och arbetsplatser (Bourdieu, 1993). 

Jan Carle (2007) har beskrivit Bourdieus syfte i denna studie om kulturellt kapital och hur 

dessa kulturella kapital har fått inflytande över maktens struktur och individers 
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handlingsmönster. Han menar att det inte är lika lätt att tillägna sig dessa kapital för alla. Det 

har stor betydelse vilket ursprung individer har och vilka de sociala och kulturella koderna 

dessa besitter. Med andra ord så har individer med olika sociala bakgrund olika förmåga att 

dra nytta av dessa kulturella kapital (Carle, 2007). Vi anser att denna teori är relevant i vår 

studie på grund av väljarnas relativt låga utbildning, som är en del av deras kulturella kapital. 

Vidare anser vi att detta mycket väl kan ha påverkat individen i dess val av politisk 

tillhörighet. 

Populism 

Partier som har populistisk demokratisyn är partier som anser sig föra folkets talan och genom 

detta vinna legitimitet enligt Jens Rydgren (2005). För att kunna presentera folket som en 

homogen grupp, exkluderar populistiska partiet vissa grupper från folket. Vilka grupper som 

exkluderas varierar men i Sverigedemokraternas fall är det tydligt att invandrarna och i 

synnerhet muslimerna är den grupp som är mindre önskvärda i Sverige.   

Inom forskningen benämns partier med nationalistiska värderingar ofta som radikala 

högerpopulistiska partier. Dessa utmärks genom att förorda en restriktiv invandringspolitik, 

de har en konservativ auktoritär syn på lag och ordning med strängare straff och är positiv till 

familjer med traditionella könsroller. De använder ofta en retorik innehållandes den naturliga 

ordningen, leva i samklang, ett harmoniskt samhälle, en naturlig ordning, vilket avser 

konservativa, traditionella värden (Rydgren, 2005). Sverigedemokraterna eftersträvar 

nationalism och den traditionella idén om familjen vilket gör att de fördömer allt det som kan 

störa den ”naturliga ordningen” så som invandring, etnisk blandning, feminism och 

homosexualitet. (ibid)  

Sverigedemokraterna anses ofta vara ett högerpopulistiskt parti eftersom att deras ideologi 

bygger på högerpopulistiska idéer som Rydgren (2005) lyfter fram. En annan aspekt ges av 

Markus Uvell (2010) som beskriver Sverigedemokraterna som ett parti i mitten av den 

politiska skalan då de har värdekonservativa åsikter samtidigt som att partiet talar om vikten 

av en god social välfärd. Uvell (2010) som har många års erfarenhet av 

opinionsundersökningar har studerat Sverigedemokraterna och dess väljare och han anser att 

väljarna är ”som folk är mest” (Vår kursivering), (Uvell 2010:19). Väljargruppen benämns 

som populistiska mittenväljare som har både vänster- och högeråsikter, men det som binder 

dem samman är invandringsfrågorna (Uvell, 2010).   
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera den tidigare forskning som finns om 

Sverigedemokraternas väljare, en kort beskrivning av partiets bakgrund samt statistik över 

Sverigedemokraternas väljare.  

Det finns en hel del skrivet om partiet Sverigedemokraterna och detta är naturligtvis mycket 

intressant för oss. Mer intressant för studien har varit att läsa den ringa litteratur som finns 

skriven om partiets väljare och vi har läst Linnea Nilsson & Emil Schöns (2010) bok Fult 

Folk, Mikael Ekman & Daniel Poohls (2010) bok Ut ur skuggan och Markus Uvell & Erik 

Meier Carlsens (2010) bok Folkshemspopulismen. Mikael Ekman & Daniel Poohl (2010) är 

uttalat kritiska till Sverigedemokraterna, detta kan påverka deras sätt att beskriva partiet. Vi 

har ändå valt att använda deras studie, men har dock varit noga med att beakta eventuella 

vinklingar och ställningstaganden. Boken av Ekman & Poohl (2010) är i huvudsak en bok om 

partiet Sverigedemokraterna men behandlar ämnet väljarna i vissa avsnitt.    

Politik handlar om konflikter där olika intressen och behov utmanar varandra, menar Ekman 

& Poohl (2010) och under de senaste decennierna har den endimensionella politiken 

förändrats, det är inte enkom en höger- eller vänsterkonflikt. Miljöpartiet har klivit in i 

riksdagen och nu också Sverigedemokraterna som bägge säger sig stå i mitten på den politiska 

skalan. Innan Miljöpartiet kom in i riksdagen var inte miljöfrågorna särskilt omdiskuterade, 

vilket har förändrats sedan dess. Det finns en viss risk/chans, beroende på hur det ses, att 

invandringsfrågor kommer ta större plats på grund av Sverigedemokraternas plats i riksdagen. 

De radikala högerpopulistiska partiernas framgångar påstås av vissa i 

första hand bygga på ett stöd från en otrygg väljargrupp. Det är väljare som 

på grund av globalisering, invandring och politiska kriser känner en 

osäkerhet kring jobb och identitet. De faller för de enkla lösningarna och 

löftena om motstånd mot förändringar (Ekman & Poohl, 2010:380).  

Detta citat anser vi vara relevant och applicerbart på de väljare vi intervjuade på grund av den 

otrygghet och missnöje de känner. Vi vill dock poängtera att Sverigedemokraternas väljare 

inte bör benämnas som högerpopulistiska, på grund av att de själva anser sig stå i mitten på 

den politiska skalan. 
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Frågor som globalisering, invandring och politiska kriser har naturligtvis samband med hur 

verkligheten ser ut. Den förändring som väljarna upplever och det snävare spektrum av 

politiska identiteter som finns att välja mellan gör att det finns möjlighet för populistiska 

partier att träda in och erbjuda alternativ (Ekman & Poohl, 2010). Vidare anser Ekman & 

Poohl (2010) att det finns ett mycket litet förtroende för politiker inom Sverigedemokraternas 

väljare och ett utbrett välfärdsmissnöje är återkommande. Sverigedemokraterna har blivit ett 

alternativ till de som lämnats i sticket av politiken för människor som inte känner sig 

representerade (ibid).  

Enligt Ekman & Poohl (2010) är Sverigedemokraternas väljare till stor del en konservativ 

arbetarklass som har idémässiga åsikter gemensamt. De huvudsakliga frågorna handlar om 

följande; ett utträde ur EU, hårdare straff för brottslingar och att Sverige ska ta emot färre 

flyktingar. Vidare anser väljarna att Sverige inte ska satsa på ett mångkulturellt samhälle, inte 

öka ekonomiskt stöd för att invandrare ska kunna bevara sin egen kultur och inte öka 

arbetskraftsinvandring till Sverige. Ett generellt missnöje visas mot den politik som förts i 

Sverige på senaste tid. Ekman & Poohl (2010) finner anledning att ”Ta Sverigedemokraterna 

för vad de är” (Ekman & Poohl, 2010:410) som det står i efterordet i boken Ut ur skuggan. 

Med detta menas att man bör skaffa sig än större kunskap om partiet, just för att kunskap ger 

en inblick i vilken politisk kraft Sverige har att göra med. 

Markus Uvell (2010), som vi tidigare nämnt under teoridelen, diskuterar även han, vikten av 

att kunna bemöta Sverigedemokraterna seriöst och att ta deras sakfrågor på allvar. Det finns 

en anledning till att Sverigedemokraterna bildades och att över 300 000 individer har röstat på 

dem. Uvell sätter pricken över i:et med:  

Det är viktigt att skilja på invandringen och invandringspolitiken. Att vara 

kritisk till invandringspolitiken är inte det samma som att vara kritisk till 

invandringen. Jag skulle gärna se ökad invandring, men vi måste ha en 

politik som fungerar. Så resonerar nog egentligen de flesta. (Vår 

kursivering), (Debattartikel i Svenska Dagbladet 2010-09-26).  

Uvell pekar på några väsentliga faktorer som gör att väljare söker sig till Sverigedemokraterna 

och en av dessa är arbetslösheten. De kommuner som gett Sverigedemokraterna starkast stöd 

(Landskrona, Bjuv och Svalborg till exempel) har utbredd arbetslöshet bland sina 

kommuninvånare (Svenskt näringsliv, 2009). Missnöjet som uppstår av till exempel 
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arbetslösheten på grund av de stora samhällsförändringarna, gynnar Sverigedemokraterna 

(Uvell, 2010). 

Linnea Nilsson och Emil Schön (2010) har gjort en djupstudie bland människor som valt att 

lägga sin röst på Sverigedemokraterna och redovisar dessa intervjuer med väljarna i sin bok 

Fult folk. De har på sin resa träffat både unga, äldre, sjuka, arbetslösa, och någon som har 

flera arbeten samtidigt. Det gemensamma för Nilsson & Schöns (2010) informanter liknar den 

beskrivning som Uvell ger, individerna är missnöjda med de etablerade partiernas politik. 

Några av Nilsson & Schöns (2010) informanter är öppna med att de har röstat på 

Sverigedemokraterna inför sina vänner och bekanta, medan andra hellre är anonyma.  För 

vissa har det ibland också varit viktigt att familjen inte känner till vad de har röstat på. ”Man 

vill ju inte att det ska stå Sverigedemokrat i pannan på en” (Nilsson & Schön 2010:24) var 

det en av väljarna som sa under dennes intervju.  

De som har röstat på Sverigedemokraterna har också gemensamt att de delar en oro över 

Sveriges framtid och bristen på arbeten och sysselsättning har varit omdiskuterat. Nedrustning 

av välfärden och sjukförsäkringssystemet samt invandringen kommer hela tiden på tal under 

samtalen. Några vill ha en ”time out” som de uttrycker det, och med detta menar de att det 

vore bäst att stoppa invandringen till Sverige under några år, vilket enligt dem skulle lindra 

påfrestningen på den svenska ekonomin (Nilsson & Schön, 2010).  

De slutsatser som både Uvell (2010) och Nilsson & Schön (2010) diskuterar kring är att 

Sverigedemokraternas väljare inte är utpräglat främlingsfientliga utan har ett generellt 

missnöje mot den invandringspolitik som förs i Sverige idag. Majoriteten av väljarna utgörs 

av ung arbetarklass utan högskoleutbildning, det är fler män än kvinnor som röstar på partiet 

och dessa känner sig åsidosatta av samhället och dess resurser som anses ges till invandrarna. 

Nilsson & Schön (2010) menar att Sverigedemokraternas väljare inte har tillgång till det 

kapital som fordras för att fritt kunna välja exempelvis bostadsområde eller arbete (Nilsson & 

Schön, 2010). Inom Bourdieus (1993) kulturella kapital inkluderas utbildning och de resurser 

som krävs för att kunna påverka sitt liv. Flertalet av Sverigedemokraternas väljare är 

lågutbildade och makten att påverka deras livssituation kan vara mindre än hos individer med 

brett kulturellt kapital (Bourdieu, 1993).   



14 
 

Sverigedemokraternas bakgrund 

Idén till att skriva denna uppsats uppkom efter det genomslag som Sverigedemokraterna hade 

när de kom in i riksdagen efter valet år 2010. Det egentliga fokuset har för oss varit att 

undersöka vad deras väljare tycker och tänker. Men för att få en inblick om partiet som våra 

respondenter röstat på, så kommer vi här att redovisa lite fakta om partiet.  

Lördag den 6 februari 1988 samlades cirka 20 personer i en lägenhet i Stockholm med syfte 

att bilda ett nytt politiskt parti. Anledningen till att partiet grundades var för att de var 

missnöjda med den politik som både socialdemokraterna och de borgerliga regeringarna fört.  

Deras första partiprogram hette ”Ansvar för Sverige” och nästa som kom ut år 1989 hette ”För 

Sveriges bästa”. Två talesmän valdes, Leif Ericsson och Jonny Berg. Leif Ericsson, Gösta 

Bergquist och Niels Mandell var huvudpersoner. Ericsson var med och grundade Bevara 

Sverige Svenskt, Bergquist var nazist sedan 1940-talet och Mandell var ledare för Nordiska 

rikspartiets våldsamma aktionsgrupp.  

De som grundade Sverigedemokraterna var en grupp av människor som bestod av skinheads, 

småkriminella och äldre män som alla hade ett förflutet i nazistiska organisationer. Ett år efter 

att Sverigedemokraterna bildades tog Anders Klarström över ordförandeposten. Han var 

tidigare nynazist men försökte tona ned Sverigedemokraternas koppling till nazismen.  

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt nationalistiskt parti. Partiprogrammet bygger på 

nationell samhörighet, frihet och ett ekologiskt medvetande som grund. Sverigedemokraterna 

anser att många av Sveriges problem grundas i att allmänintresset ofta får stå tillbaka för 

särintressen. Sverigedemokraterna placerar sig i mitten av den politiska skalan och tar avstånd 

från marxism samt nazism.  

Partiet vill skapa en anda av fosterlandskärlek och gemenskap, och ett 

samhälle där idealism, ansvarstagande och samarbete uppmuntras. 

Sverigedemokraterna vänder sig därför till alla svenskar oavsett bakgrund 

och status i samhället (Vår kursivering), (Sverigedemokraterna, 2011). 

Flera tidigare Sverigedemokrater har blivit uteslutna ur partiet då de visat sig ha antisemitiska 

och nazistiska åsikter, vilket har varit ett led i Sverigedemokraternas försök till att bli mer 

rumsrena. Sverigedemokraternas nuvarande symbol, blåsippan, har de haft sedan innan valet 

2006. Innan dess använde de sig av en flammande flagga i en knuten näve, som de lånat av en 

engelsk nazistorganisation som heter National front.  



15 
 

Sverigedemokratisk ungdom bildades år 1992 och Robert Vesterlund blev ordförande. Han 

drev senare den nazistiska hemsidan Info 14. Sverigedemokraternas stöd ökar mest bland 

lågutbildade och inom arbetarklassen, därför har Sverigedemokraterna anpassat sin politik 

därefter, från att ha varit mer åt högerhållet drar sig Sverigedemokraterna nu mer mot vänster, 

när det gäller frågor som inte har med migration att göra (Sverigedemokraterna 2011, 

Rydgren 2005, Ekman & Poohl 2010, Mattson 2009). 

Statistik 

De flesta undersökningar kring Sverigedemokraternas väljare och deras bakgrund har 

dokumenterats efter valet år 2006 och tryckts innan valet år 2010, det är på grund av detta 

som vi inte kan framföra några dagsaktuella fakta. Det kan ändå förefalla vara intressant att se 

de resultat som har gjorts av väljarnas socioekonomiska bakgrund. 

 

Den redogörelse som följer är baserad på undersökningar gjorda av Henrik Oscarsson och 

Sören Holmberg (2008). Åldersmässigt förefaller det vara ett lågt antal pensionärer som 

stödjer partiet, 16 %. Hos unga väljare under 30 år, var stödet 42 %. När det gäller utbildning 

hade 9 % av väljarna en högskole- eller universitetsutbildning bakom sig och 34 % saknade 

gymnasial utbildning. Den ekonomiska statistiken visar att 19 % var höginkomsttagare och 23 

% hade låg inkomst. 9 % av Sverigedemokraternas väljare var arbetslösa år 2006 och 11 % 

var bosatta i storstäder som Göteborg, Stockholm eller Malmö (Oscarsson & Holmberg, 

2008). 

 

Nilsson & Schön (2010) beskriver den ökning som har skett procentuellt gällande giltiga 

valsedlar för Sverigedemokraterna mellan år 1998 till år 2010 som markant. I valet år 1998 

fick partiet 0,4 % av väljarnas röster, år 2002 var siffrorna uppe i 1,4 %, för att sedan 

fördubblas i valet år 2006 till 2,9 % (Nilsson & Schön, 2010). Ytterligare en fördubbling av 

stödet för partiet skedde vid valet år 2010 då partiet fick siffrorna 5,7 % och var därmed inne i 

riksdagen (Statistiska centralbyrån, 2010).  
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Resultat och analys 

De resultat som har framkommit i studien presenteras nedan i form av citat ur intervjuerna 

och våra kommentarer till dessa som en analys av materialet. Vi kommer vidare diskutera vår 

empiriinsamling genom att koppla dessa till tidigare forskning och teori. Vi har valt ut 

specifika citat ur de tio intervjuerna för att kunna ge en tydlig bild av vad respondenterna har 

svarat, och sedan fört ihop dessa i underrubriker.  

Vår huvudfrågeställning är som tidigare nämnts: Vilka bakomliggande orsaker ligger till 

grund för att vissa individer väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna? 

Följande kategorier används som rubriker; missnöje och politikerförakt, invandringspolitik, 

kritiken mot islam, internet och media och välfärdspolitik.   

 

I likhet med tidigare forskning har majoriteten (åtta av tio) av våra respondenter låg 

utbildning och är utan akademisk examen, om detta kommer vi att diskutera med hjälp av 

Bourdieus teori om kulturellt kapital i diskussionsdelen. 

Missnöje och politikerförakt 

Missnöjet mot dagens svenska politik är stort hos våra respondenter och flera talar om att de 

inte känner igen sig i de övriga sju etablerade partierna. Åtskilliga av respondenterna menar 

att de etablerade partierna inte beskriver verkligheten så som de upplever den. Den känslan vi 

har fått är att respondenterna känner sig förbigångna och att de anser att problemen ”sopas 

under mattan” av den politiska eliten i regeringen.  

Henrik Oscarsson som är en av författarna till Regeringsskifte – Väljarna och valet 2006 

(2008) och statsvetare på Göteborgs universitet, menar att det finns ett allmänt 

politikermisstroende bland svenskar. Detta politikermisstroende visades hos vissa av våra 

intervjupersoner. Kvinna 52 år uttrycker sig så här; 

Idag tycker jag att man bara vill skratta åt våra mesiga, blinda, dövörade, 

löjliga 7-klöverpolitiker som lever så långt ifrån verkligheten. Alliansen 

driver en invandringspolitik som kommer att leda till en stor katastrof i 

Sverige. Man lurar och kör över väljarna genom olika namnbyte: 

arbetskraftsinvandrare, asylflyktingar, anhörighetsinvandring, 

kvotflyktingar, båtflyktingar, krigsflyktingar, nästa blir väl miljöflyktingar.  
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Denna kvinna känner sig lurad av regeringen som hon menar medvetet försöker lura 

svenskarna genom att kategorisera invandringsgrupperna till något de inte är, genom att byta 

namn på dessa. Hon verkar inte tro att de som kommer hit har tillräckliga skäl för att få stanna 

och att regeringen döljer detta. Missnöjet mot de etablerade partierna som driver 

invandringspolitiken gör att väljarna dras till ett populistiskt parti som Sverigedemokraterna 

(Rydgren, 2005). De är de enda som pratar om problemen med invandringen, anser väljarna. 

 

Vi har ju till exempel det här med politikerföraktet som är ganska utbrett, 

det kommer här uppifrån, där de säger att, så här ska ni tycka, och då mår 

inte folk bra. Då blir det en aggression och vissa vänder den mot politikerna. 

Kvinna, 34 år.  

Kvinnan i citatet ovan menar att det finns ett politikerförakt, men att hon föredrar detta 

framför att oskyldiga individer ska få skulden för den invandringspolitik som förs i Sverige 

idag. Vidare anser hon att det blir invandrarna som får skulden för de sociala problemen som 

uppstår i de invandrartäta segregerade förorterna runt om i Sverige.  

Just det här, folk litar inte på politikerna längre. Nu går alla åt varsitt håll, 

de skiter totalt i vad politiker säger och då ökar kriminaliteten, för man vill 

inte betala skatt för att man skiter i Sverige totalt sett. Och då tror jag att de 

(SD)kan få mer gemensamhet inom hela Sverige. Man, 29 år. 

Trender runtom i Europa visar att regeringen gräver sig djupare när det 

kommer till ett flertal punkter, där SD förespråkar att de ska sluta gräva. 

Först och främst får man väl nämna frågan om det multikulturella projektet 

som regeringen har fört i lite mer än 30 år. Som sagt, trenderna – till 

exempel Angela Merkel, David Cameron och Sarkozys uttalande angående 

det multikulturella fiaskot som representerar sig i splittrade städer, 

klassklyftor och ökad brottslighet i samtliga länder - är lite det jag syftar på. 

Vi visar samma symptom i ställen som Tensta, Rosengård etcetera. Men 

regeringen tror på något sätt att Sverige är olikt våra Europeiska grannar, 

vilket i mitt tycke är naivt och intellektuellt ohederligt. Man 20 år.  

Sverigedemokraterna blir här lösningen för väljarnas missnöje och oro. De anses ta tag i 

problemen som de andra partierna inte vill eller vågar prata om, till exempel 

invandringspolitiken. Det finns ett generellt missnöje mot dagens politik och 

Sverigedemokraternas väljare sätter hoppet till sitt parti, på grund av att de anser att det är det 
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enda partiet som talar om hur verkligheten egentligen ser ut. De andra partierna anses blunda 

för de problem som Sverigedemokraterna talar om. Våra respondenter menar att det finns ett 

avstånd mellan folket och makthavare, och de menar att Sverigedemokraterna står närmare 

folket och förmedlar folkets åsikter bättre.  

Ett annat tecken på missnöje riktas mot Sveriges EU-medlemskap. Sverigedemokraterna talar 

mycket om globaliseringens negativa sida och denna åsikt delas av våra intervjupersoner där 

EU-motståndet är tydligt hos vissa. En av våra respondenter menade att; Sverige borde skapa 

överrenskommelser med grannländerna angående exporten exempelvis, istället för att låta lagarna 

skrivas i Bryssel av folk som vi i Sverige aldrig har hört talas om. Man, 20 år. 

Invandringspolitik 

Av våra tio respondenter var det bara en som inte nämnde invandringspolitiken som anledning 

till att rösta på Sverigedemokraterna. Detta har naturligtvis med att göra att majoriteten av 

partiets punkter i partiprogrammet oavsett ämne, berörs av invandringsfrågan. Vår tolkning av 

partiets partiprogram är att Sverigedemokraterna anser att en restriktiv invandringspolitik ska 

leda till att Sverige har råd att lösa de problem som finns i landet. Om invandringen stoppas, 

finns det pengar över till svenskarna, verkar de mena. Flera av respondenterna framhåller hur 

viktigt de anser att det är att förändra invandringspolitiken. 

Jag anser att den mångkulturella väg vi slagit in på är olycklig och farlig. 

Gärna invandring - men den svenska kulturen och normerna MÅSTE vara 

vägledande och inte som idag jämställda med andra främmande 

värderingar. Som ateist är jag också djupt oroad över islams växande 

inflytande i Sverige - över politik, kultur med mera. Invandring är viktigt för 

ett samhälle - kom ihåg att jag själv har invandrarrötter - men det får inte 

vara en politik som går ut över landets ursprungsbefolkning. Idealet i mina 

ögon vore en återgång till 60- och 70-talens invandringspolitik där folk 

kommer hit för att arbeta och på det sättet bidrar till samhället. Så gjorde 

mina förfäder och så gjorde min frus föräldrar. Att fortsätta med en 

massinvandring och sätta folk i arbetslöshet i förorter leder till enorma 

problem och utmaningar för samhället, problem som vi kunde vara utan med 

en annan invandringspolitik.(…) Jag hoppas och tror alltså att SD på sikt 

kan vända en destruktiv utveckling för Sverige, bort från mångkulturen och 

en totalt misslyckad invandrings- och integrationspolitik. Man, 45 år.  



19 
 

Mannen anser genom detta citat att invandringspolitiken som fördes på 60- och 70-talet är 

idealet som vi borde gå tillbaka till. Detta innebar att invandrarna kom hit för att arbeta och 

för att komma in i det svenska samhället skulle dessa assimileras. Med assimilation menas att 

minoritetsgrupper som flyttar till Sverige ska anamma majoritetsbefolkningens kultur när det 

gäller dess värderingar och levnadssätt, och med andra ord, byta identitet (Soydan, 2010).  

 

Ta hand om dem som redan finns här och integrera dem till det svenska 

samhället och lära dem språket så att de inte sitter hemma isolerade och 

utan jobb och utbildning. Dessa problem fanns inte på 70-talet. Kvinna, 46 

år. 

 

Kvinnan i citatet ovan har en liknande utgångspunkt och nämner även hon 70-talet, hon menar 

att dagens problem inte fanns under 70-talet men under 60- och 70-talet var det mest 

arbetskraftsinvandrare som kom hit från forna Jugoslavien, Italien och Finland (Svanberg & 

Tydén, 1999). Det som skiljer dagens invandring från efterkrigstiden är att den invandring 

som skedde då till en övervägande del bestod av arbetskraftsinvandring från andra europeiska 

länder. Länder med en kultur mer lik den svenska. Den invandring som har skett sedan början 

av 1990-talet har till en stor del berott på krig, ofta från länder med en helt annan kultur än i 

Sverige. Att de som invandrat till Sverige som arbetskraftsinvandrare har lättare att anamma 

den svenska kulturen är inte förvånansvärt då de dels kommer från länder med en kultur mer 

lik den svenska, men även då de själva valt att flytta till Sverige. De som kommer till Sverige 

för att arbeta kommer dessutom in i det svenska samhället på ett annat sätt, vilket bör 

underlätta att ta till sig svenska seder (ibid).  

 

Sverigedemokraterna har en nationalromantisk bild av det gamla Sverige och anser ofta att det 

var bättre förr (Uvell, 2010). Markus Uvell (2010) skriver om en fokusgruppsundersökning 

som gjorts av United Minds där denna bild framförs av Sverigedemokraternas väljare, en 

drömbild av det svenska folkhemmet. Sverigedemokraterna (2007) anser att 

mångkulturalismen är ett hot mot den svenska kulturen och folkhemmet vilket kan göra att 

svenskarna blir till en minoritet i Sverige, och denna åsikt delas av våra respondenter. Citatet 

nedan visar på detta; 

Minska invandringen rejält. Stoppa och se till att de som suger på vårt 

samhälle ska hem. Alla illegala/papperslösa ska ut. Inga speciella, sociala, 

arbetsinriktade förmåner för invandrarna. Stopp av alla 
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moskébyggen/bygglov och inga statliga pengar till något av detta. Införande 

av bättre kontroll vid gränserna måste återinföras. Sverige är svenskarnas 

land och svenskar skall aldrig behöva bli i minoritet. Våra lagar och regler 

skall följas och kan man inte anpassa sig, då är det bara att resa hem eller 

till annat passande land. Kvinna, 52 år.  

Att folk som bor i Sverige känner sig svenska är viktigt och att ta in en 

otrolig mängd människor som vi inte rimligen kan ta hand om på ett 

ansvarigt sätt, som leder till att de som kommer hit hellre ansluter sig till sitt 

egna folk - då kanske man inte känner att man behöver lära sig språket, 

etcetera. Det blir fel från första början, assimilation är ett vettigare 

alternativ till integration - iallafall som det förs idag. Man, 20 år.  

Mannen i citatet ovan uttrycker oro över invandraringspolitiken i Sverige, eftersom att han 

anser att många ofta väljer att bo i områden där det redan bor många invandrare. Denne 

respondent är också oroad över att de som kommer till Sverige inte ska göra ”rätt” för sig. 

Norbert Elias (2004) beskriver problematiken med att flytta från ett segregerat bostadsområde 

till ett mer etablerat område och menar att det finns en maktobalans, vilket kan leda till att 

minoritetsgruppen känner sig stigmatiserad av majoritetsgruppen. En av respondenterna har 

erfarenhet av att bo i ett område där majoriteten var av annan etnisk härkomst än hon själv, 

inför detta kände hon så här:  

 

Jag bor i ett område där 80 % av mina grannar inte är svenskar och vi kan 

inte säga hej till varandra i hissen, det blir en tråkig stämning. Jag vill 

kunna dela vardan med de människor jag bor ihop med. Jag vill inte att vi 

ska leva i utanförskap, men då får man en rasiststämpling i pannan för man 

säger det. Varför ska man skuldbelägga människor för att de säger det som 

inte är bra för någon? Det är tragiskt. Det är diktatur. Kvinna, 34 år. 

 

Kritiken mot islam 

Det finns en ilska hos våra respondenter över att Sverige som de uttryckte det, anpassar sig till 

islamistiska lagar. Denna ilska bottnar i en nervositet över att Sverige ska bli, som de anser, 

att det är i andra europeiska länder, där anpassning till Islam har gått till överdrift. Ett hot mot 

den svenska lagstiftningen om yttrandefriheten och åsiktsfriheten är också påträngande. En av 

respondenterna beskrev att det finns muslimer som blir förföljda av islamister här i Sverige, 
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som hon menade vill värva medlemmar till islamistiska extremistorganisationer, vilket gjorde 

henne mycket upprörd.  

Flera av respondenterna uttrycker även en stor oro över att Sverige ska, som de säger, 

islamiseras och tas över av muslimer.  

Nu kan inte partierna blunda för de stora samhällsproblemen längre till 

exempel invandringsproblemet i Sverige, nu har det kommit upp på agendan, 

integrationsproblemen och islamiseringen av Sverige. Kvinna, 20 år. 

Jag argumenterar med alla om islam och massinvandringen. Ingen har 

lyckats visa att jag har fel! De blir helt enkelt överkörda! Jag är inte emot 

all invandring. Vänder mig mot den muslimska invandringen. Man, ville inte 

uppge sin ålder 

 

Det står i koranen att muslimerna någon gång ska överta världen och det 

utan krigsföring... det är nu det händer. Vanliga muslimer är inte farliga det 

är extremisterna som är farliga och de sitter idag till och med i riksdagen. 

Jag har läst det jag behöver läsa (om koranen) för att veta vad som står. Jag 

känner mig inte hotad av muslimer utan av islamisterna, hela världen ska 

känna sig hotad. Läste igår att det finns gäng i England som åker runt och 

våldtar "vita" flickor för att deras egna är förbjuden frukt. Kvinna, 46 år. 

 

En av kvinnorna som arbetar för partiet ansåg sig se en långsiktig trend i samhället där 

politikerna anpassar det svenska samhället till islamistiska lagar. Hon menade att dessa lagar 

använder religionen som ursäkt för att kränka kvinnor och barn och hotar yttrandefriheten och 

åsiktsfriheten. Hon beskriver en oro över att det som har hänt i Paris även ska hända i Sverige, 

där delar av staden stängs av för att alla muslimer ska ut på gatorna för att be. Att inte kunna 

komma fram på gatorna i ett demokratiskt västerländskt land när det är allmän bönestund 

anser denna kvinna inte vara vettigt.  

En annan kvinna som vi intervjuade menade att kristendomen är vår kultur i Sverige och att 

nu är det nästan förbjudet att tala om den och att detta stör henne. Hon menade att alla får 

utöva sin religion men att det inte ska gå till överdrift, genom att till exempel bygga moskéer. 

Vidare beskrev hon att detta var så långt ifrån hennes egen uppväxt och tro som det bara går 

att komma. Dessa åsikter stämmer överrens med Georg Simmels (1981) teori om främlingen 
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där rädslan för det främmande stärker vi och dem känslan. Muslimerna uppfattas av våra 

respondenter som en homogen grupp som hotar det svenska samhället. En annan av våra 

respondenter förmedlar en rädsla över att islam ska ta över i det svenska samhället. Han anser 

att islam innebär en demokratisk, jämlikhetsmässig, ekonomisk och humanitär tillbakagång. 

Han menar vidare att islam inte är förenligt med jämlikhet, yttrandefrihet och demokrati. 

Även här ser vi kopplingar till Simmels (1981) teori om främlingen där individer inte är 

individer med personliga egenskaper utan betraktas som en homogen grupp med avvikande 

beteenden. 

Internet och media 

De flesta av våra intervjupersoner har kommit i kontakt med Sverigedemokraterna för första 

gången via internet och flera av personerna talar om att det finns en negativ beskrivning av 

Sverigedemokraterna i tidningar och i media generellt. Två av våra intervjupersoner har 

personliga bloggar där de förmedlar sina kritiska åsikter kring islam och där de öppet stödjer 

Sverigedemokraterna. Internet har varit ett verktyg för Sverigedemokraternas väljare att få 

information om partiet, detta för att, enligt våra respondenter, media generellt inte har 

beskrivit partiet objektivt. Kvinnan nedan skildrar detta med dessa ord; 

Många har kanske en bild av oss hur vi var förut och sen så media har ju 

inte riktigt fått fram den nya bilden rättvist kan jag tycka. Och då, då är det 

klart att folk går runt och tror saker som de trodde innan. Det känns som att 

media ändå blivit lite bättre. Vi har blivit mer accepterade sen vi kom in. Det 

finns ju en journalist, hon sa bara för några veckor sen att, visst ska man 

vara objektiv men man kan inte vara objektiv när det gäller 

Sverigedemokraterna. Det visar ju ändå lite vilken syn journalister har och 

att det är ju bra att hon kan erkänna det i alla fall.  Kvinna 20, år, arbetar för 

partiet. 

Jag minns att jag i samband med något uppmärksammat brottsfall hösten 

2009 (minns idag inte vilket) kom i kontakt med webbsajten "politiskt 

inkorrekt" och det var verkligen en ögonöppnare för mig. Helt plötsligt 

upptäckte jag att det fanns en annan verklighet än den som "vanliga" 

massmedia rapporterade om. Man, 45 år. 

Mannen i citatet ovan beskriver även han hur viktigt internet har varit som verktyg för att få 

en annan beskrivning av händelser i Sverige. ”Politiskt inkorrekt” (blogg som är pro-SD och 
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invandringskritisk, vår anmärkning) anses beskriva den verklighet som andra av 

Sverigedemokraternas väljare upplever.  

Ibland får man välja sina ord eftersom många fortfarande tror att SD är 

rasister men det är på grund av media och Reinfeldt. Kvinna, 46 år. 

 

Kvinnan i citatet ovan anser att etablerade politiker och media framställer 

Sverigedemokraterna på ett negativt sätt. Som tidigare nämnts verkar detta vara en allmän 

åsikt hos Sverigedemokraternas väljare, vilket kan bidra till att öka politikerföraktet mot andra 

partier och dess ledare.  

En 23årig man berättade att han kom i kontakt med andra sympatisörer av 

Sverigedemokraterna via internetsidan Youtube där han såg tv-intervjuer och tal som 

representanter för partiet hade gjort.  Han är upprörd över att Sverigedemokraterna blir 

kallade för rasister och tycker att meningsmotståndare borde sakligt debattera istället för att 

slänga ur sig meningslösa ord. Han menar vidare att det säkert finns rasister i partiet men att 

alla partier har sina ”svarta får”.  

En av våra respondenter som vi träffade för en intervju arbetar för partiet, och hon beskrev 

sitt möte med Sverigedemokraterna så här: 

Jag hittade faktiskt SD genom en kompis. Jag fick honom presenterad för 

mig och fick veta att han var sverigedemokrat och då hade jag ju de här 

fördomarna som alla andra, åh fy fan jäkla rasistjävel. Jag fick höra hans 

bild och då blev jag väldigt nyfiken och gick in och läste på hemsidan och då 

fick jag de här klickupplevelserna. Och då tänkte jag gud, vad är det här, det 

har ju inget med snacket ute i media, det finns inte. Jag kan ju säga att det är 

ju vansinnigt att de kan skriva som de gör. Jag brukar läsa på politiskt 

inkorrekts sida, de är ju jättebra för de tar ju ofta upp det som inte kommer 

fram i vanliga media. Då kan man ju kolla upp källorna och kolla om det 

stämmer och det har det alltid gjort hittills. Och de är faktiskt pålitliga till 

skillnad från vissa andra. Kvinna, 34 år.  

 

Även denna kvinna nämner ”Politiskt inkorrekt” som informationskälla och hon visar även på 

en misstro mot allmän media. Denna respondent uttrycker att hon tidigare inte hittat ett parti 

som stämmer bra överrens med hennes egna åsikter såsom Sverigedemokraternas åsikter gör 

och detta är gemensamt hos många andra av Sverigedemokraternas väljare. Hon säger sig ha 
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blivit närmast chockad över hur vanliga de människor som hon kommit i kontakt med inom 

partiet är. 

Välfärdspolitiken 

Våra respondenter använder inte begreppet välfärd i sina svar men vi ser att det finns en oro 

för att de svenska skattepengarna inte ska räcka till, att välfärden ska rubbas eller kanske 

försämras till infödda svenskars nackdel. Flera av respondenterna är ordentligt oroade och 

upprörda över att det finns risk att Sveriges välfärd kommer att försvagas och utarmas. 

Välfärden beskrevs som något som tillhör svenskarna och invandrare som inte har betalat 

skatt i Sverige, ska inte ha tillgång till de ekonomiska resurserna. Nedan följer några citat ur 

våra intervjuer som beskriver detta:  

Allt vi åstadkommit spolieras! Vi betalar inte priset, våra barn gör det! Man, 

ville inte uppge sin ålder. 

En 46årig kvinna anser att det är viktigt att ta hand om de gamla och sjuka, ta hand om vårt 

land, vår familj och våra vackra byggnader. Hennes tålamod tog slut när, som hon säger, 

Reinfeldt ger papperslösa flyktingar och illegala invandrare fri vård och tandläkarvård.  

Som det är nu, är det rena katastrofen, till och med invandrare tycker att det 

räcker med att släppa in folk som de inte har någonstans att sätta. Kvinna, 

46 år. 

Vissa av flyktingarna, de som har identitetspapper, menar kvinnan har rätt till vård och 

uppehälle i Sverige medan de som inte kan bevisa vilka de är, inte ska vara välkomna eller 

överhuvudtaget ha rätt till sjukvård. Denna uppdelning av människor tyder på ett vi och dem 

tänkande samt en beskrivning av flyktingarna som främlingar där dessa bör uteslutas från det 

allmänna välfärdssystemet, som anses tillhöra svenskarna. Förståelsen för flyktingars situation 

i deras hemländer och vid ankomst till Sverige är liten.  

Två andra respondenter uttrycker sig på liknande sätt då de menar att samhället inte mår bra 

av oreglerad invandring för att pengar ”inte växer på träd” och att Sverige inte kan hjälpa alla 

för att det ”dessutom drabbar många gamla”, då pengarna anses gå till invandrarna istället. 

De intervjuade personerna menar här att det skett en förändring i det svenska samhället där 

det är svenskarna som får betala för invandrarna. Det är ett tydligt vi och dem tänkande där 

det finns ett missnöje över att ”våra” skattepengar går till ”dem”.  
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Det ligger en sanning i att invandring och flyktingmottagning kostar pengar för Sverige, men 

vi menar att det krävs ett mera långsiktigt perspektiv för att se de ekonomiska fördelarna med 

invandring. Sverige tar dessutom inte emot flyktingar av ekonomiska skäl utan på grund av ett 

humanistiskt ställningstagande. 

Sammanfattning av resultatet 

De svar vi har fått på vår huvudfrågeställning; vilka bakomliggande orsaker ligger till grund 

för att vissa individer väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna är att samtliga vill ha en 

minskad invandring, att invandringspolitiken ska ändras från integrationspolitik till 

assimilationspolitik. Väljarna anser vidare att Sverigedemokraterna är det enda parti som 

protesterar mot den invandringspolitiken som förs i Sverige idag. Generellt sett vill de ha 

politiker som lyssnar och pratar om de problem som de anser är viktigast; välfärdsfrågor, 

invandring, äldreomsorgen, (utträde ur) EU, hårdare åtgärder mot kriminella och strängare 

straff. Gemensamt för alla respondenter var att de anser sig ha hittat ett parti med åsikter som 

stämmer bäst överens med deras egen verklighetsbeskrivning.  

Diskussion 

I denna del ska vi diskutera och tolka de viktigaste resultaten från den empiri vi har samlat in. 

Syftet med vår uppsats var att undersöka varför vissa individer väljer att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna och vilka bakomliggande orsaker som finns, som kan förklara deras val.  

Resultatet av vår studie visar att det finns ett stort missnöje i allmänhet bland 

Sverigedemokraternas väljare mot de etablerade politiska partierna. Kritiken riktas i synnerhet 

mot invandringspolitiken. Väljarna anser att Sverige successivt ofrivilligt anpassas till ett 

mångkulturellt samhälle, istället för att invandrarna ska anpassas till den svenska kulturen. I 

många fall riktas hård kritik mot islam och den så kallade ”islamiseringen” av Sverige. De 

förändringar som ägt rum i Sverige de senaste decennierna (inträde i EU, globaliseringen, 

ökat flyktingmottagande) tolkar vi som några av de anledningar till det missnöje som 

Sverigedemokraternas väljare bär på. Vårt resultat visar inte på att de bakomliggande 

orsakerna till att väljarna gör det val de gör, tyder på främlingsfientlighet. Däremot finns det 

en tendens till ett vi och dem tänkande och detta kan göra att motsättningarna tilltar mellan 

svenskar och invandrare.  
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Vi har även förstått att internet har varit en viktig informationskälla för Sverigedemokraternas 

sympatisörer och har påverkat framgången för partiet. En anledning till att internet har haft en 

viktig roll hos sympatisörerna är på grund av att de anser att media har en negativ inställning 

till Sverigedemokraterna. Sympatisörernas åsikter utbyts på olika bloggar och sociala nätverk 

där individer kan uttala sig fritt och anhängare av dessa åsikter hittar varandra. Det som flitigt 

diskuteras på internet är islam, invandringspolitiken och föraktet mot politikerna i de övriga 

sju partierna, samt stödet för Sverigedemokraterna.  

Våra respondenter har i likhet med tidigare forskning om Sverigedemokraternas väljare, visat 

en oro och ilska över att ”våra” pengar, går till ”de andra”, som inte har varit med och byggt 

upp den välfärd Sverige har i idag. Kritiken har främst inte varit mot invandrarna som 

individer, utan mot den invandringspolitik som förts. Väljarna tror inte att pengarna räcker till 

och att vi måste ”ta hand om de som redan finns här”. Invandring och flyktingmottagning 

medför mycket riktigt utgifter för samhället, som våra respondenter påstår. På kort sikt. Dessa 

respondenter har svårt att se invandringen ur ett längre perspektiv, där de som invandrat till 

Sverige bidrar till den svenska ekonomin när dessa har integrerats och är i arbete.  

En annan anledning till att respondenterna har valt Sverigedemokraterna är för att de menar 

att partiet beskriver verkligheten som de själva upplever den. Väljarna anser även att partiet 

vågar tala om tabufrågor, som till exempel invandringspolitiken, som andra partier inte anses 

lägga lika stor vikt vid.   

De teorier vi valde att applicera på vår studie är; främlingen, kulturellt kapital, etablerade och 

outsiders och ”de andra” får alla stöd av vårt resultat men Bourdieus teori om kulturellt 

kapital kan ifrågasättas då vi inte känner till samtliga våra respondenters klasstillhörighet 

dock vet vi att majoriteten av respondenterna är lågutbildade utan akademisk examen. 

Kausaliteten mellan utbildning, klasstillhörighet och politisk tillhörighet är inte styrkt till 

fullo. Det finns dock anledning att tro att högutbildade har en högre tolerans gentemot etniska 

minoriteter. Utbildning och ett högre kulturellt kapital kan bidra till en ökad förståelse och 

kunskap om hur samhället fungerar och är uppbyggt. En ökad kunskap kan leda till en bredare 

förståelse för förändringar i samhällsklimatet såsom invandring, globalisering och EU-

medlemskap.  
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Kritiska reflektioner 

Vi var väl medvetna om att vi skulle hålla oss kritiska till den litteratur vi använt oss av. Det 

finns inte mycket litteratur om Sverigedemokraternas väljare att tillgå, men det som finns har 

vi läst och redovisas inom tidigare forskning. Som forskare har vi ställts inför utmaningen att 

vara kritiska till tidigare forskning. Våra egna åsikter har nog påverkat oss i den kritiska 

läsningen av tidigare forskningen då vi instämmer i det mesta som skrivits. Författarna till 

böckerna är själva kritiska till Sverigedemokraterna vilket kan ha färgat deras texter, de har 

dock själva poängterat att de har i största möjliga mån varit objektiva. Vi uppfattade 

författarna som objektiva i sina studier av Sverigedemokraternas väljare, men en total 

objektivitet är omöjligt att uppnå (Bryman, 2011). En intressant fråga är om en 

Sverigedemokrat skulle hålla med om att författarna av böckerna är objektiva?  

Vi anser att det har varit en fördel att vi är två som utfört studien så att vi har kunnat påminna 

varandra om att läsa insamlat material med kritiska ögon. De böcker som skildrar 

Sverigedemokraterna som parti har alla varit väldigt kritiska till partiet och detta ger en 

uppenbar negativ vinkling.   

När vi utförde intervjuerna upplevde vi båda att det var en utmaning att inte börja debattera 

med respondenterna av den orsaken att vi inte delar deras åsikter. Vi har försökt att förstå 

dessa människors resonemang och lyssnat/läst med den respekt och professionalism som 

krävts av oss. Vår avsikt har inte varit att skapa en debatt, utan den har varit att lyssna och 

läsa respondenternas åsikter och tankar kring de orsaker som lett till valet att rösta på 

Sverigedemokraterna. 

I inledningen nämnde vi att anledningen till att vi valde att använda orden svenskar och 

invandrare, var för att våra respondenter uttryckt sig i dessa ord. Under uppsatsens gång har 

detta upplevts något problematiskt av oss då vi inte vill vara reproducerande av en uppdelning 

av människor och ett vi och dem tänkande. Människor som är födda i Sverige av utrikesfödda 

föräldrar beskrivs ibland felaktigt som invandrare vilket vi ställer oss kritiska till. Kanske vore 

ett bättre alternativ att använda den amerikanske modellen där människor kallas eller kallar 

sig själva för till exempel tysksvensk eller turksvensk?  

Förslag till vidare forskning  

En intressant infallsvinkel som kan göras i vidare forskning är att istället för att fokusera på 

gemensamma åsikter hos Sverigedemokraternas väljare, fokusera på de olika orsaker som får 
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väljarna att lägga sin röst på partiet. Var i landet invånare bor och deras klasstillhörighet kan 

påverka. Detta anser vi är intressant på grund av att vi märkte i vår studie att det fanns en viss 

skillnad mellan väljare i Skåne och i Stockholm till exempel. I Skåne ansågs det inte underligt 

att rösta på Sverigedemokraterna och i flera av våra respondenters umgängeskrets fanns det 

fler sympatisörer. I Stockholm däremot, var det inte lika accepterat. Vad beror denna skillnad 

på? Fortsatt forskning om Sverigedemokraternas väljare är viktig för att belysa de problem 

som ligger till grund för att individerna söker sig till ett populistiskt parti som 

Sverigedemokraterna.  

Avslutande kommentarer 

Det är svårt att diskutera fördelar med att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen, 

men det är värt att poängtera att invandringspolitiken bör diskuteras och omstruktureras. Det 

är ett faktum att över 300 000 individer har lagt sin röst på Sverigedemokraterna och detta bör 

inte ignoreras. De andra etablerade partiernas försök att ignorera och exkludera 

Sverigedemokraterna innan valet år 2010 kan ha förstärkt partiets position och detta kan ha 

resulterat i att de fick fler röster och kom in i riksdagen. Sverigedemokraternas intention att 

förändra invandringspolitiken från integration till assimilation anser vi dock inte är rätt väg att 

gå. Människor har rätt till egna val och ska inte behöva anpassas in i en mall som en grupp har 

bestämt är den rådande normen. Naturligtvis ska alla följa de lagar som gäller för landet i 

fråga men utöver det, finns oändligt många sätt att leva sitt liv på. Att människor är olika kan 

både komplettera och tillföra ett vidare perspektiv på livet när vi integreras med varandra. 

Dessa olikheter gäller inte bara etnicitet utan även till exempel social klass, kön, och kulturellt 

kapital.     

Om Sverigedemokraterna får fler sympatisörer i valet år 2014 jämfört med valet år 2010 leder 

detta till större inflytande över politiken, vilket kan resultera i att främlingsfientligheten ökar, 

då vi anser att Sverigedemokraternas politik kan verka som en grogrund för ett vi och dem 

tänkande och ett spridande av islamofobin. För att Sverigedemokraterna inte ska växa som 

parti anser vi att det är viktigt för de andra partierna att föra diskussion och att kunna ta 

debatten med Sverigedemokraterna samt att förbättra integrationspolitiken. Det är viktigt att 

de etablerade partierna diskuterar de faktiska problem som finns och gör något åt dessa. Detta 

behöver inte betyda minskad invandring, som Sverigedemokraterna menar, men en förbättrad 

integration av de som flyttar hit samt en utveckling av integrationen av de som bor här, är 

betydelsefull för hela samhället. Under studiens gång har vi upplevt ett vi och dem tänkande 
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bland väljarna och ett värderingssätt som exkluderar ”de andra”. Vi som skrivit den här 

uppsatsen vill absolut inte leva i ett samhälle där individer blir värderade, vare sig det gäller 

kön, klass, etnicitet eller social bakgrund.  
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