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Förord

Integrationsverket skall enligt sin instruktion förebygga och 
motverka främlingsfi entlighet, rasism och etnisk diskrimi-
nering. Som ett led i detta arbete har myndigheten fått i upp-
drag av regeringen att redovisa en analys av tillståndet för och 
utvecklingen av rasism och främlingsfi entlighet, inklusive anti-
semitism och islamofobi, samt att göra en internationell jäm-
förelse när det är relevant. Inom ramen för uppdraget fi nns 
anledning att även följa den politiska mobilisering och organi-
sering som sker inom området. 
 Föreliggande vetenskapliga studie har Integrationsverket 
beställt av Ulla Ekström von Essen vid Södertörns högskola.
I studien analyseras sverigedemokraternas arbete i de kommu-
ner där de haft mandat i kommunfullmäktige sedan valet 2002. 
Studien är relaterad till annan forskning om radikal högerpo-
pulism (RHP-partier). Sverigedemokraterna studeras därmed i 
en internationell kontext, som ett svenskt exempel på den poli-
tiska mobilisering som sker på fl era håll. Studien utgör också 
ett bidrag till ett forskningsområde som ytterligare behöver 
utvecklas. 
 Ulla Ekström von Essen, fi l dr i idéhistoria, är forsknings-
ansvarig. Hon har även skrivit den största delen av rapporten. 
Medverkat har även forskningsassistent Rasmus Fleischer, fi l 
kand, gjort. I egenskap av forskningsansvarig och huvudsak-
lig författare till rapporten ansvarar Ulla Ekström von Essen 
själv för innehållet i studien; dess metodologiska och teoretiska 
ansats samt resultat, analys och rekommendationer. Integra-
tionsverket tar inte ställning till innehållet. Ansvarig vid Inte-
grationsverket har analytiker Cecilia Englund varit.

Norrköping den 21 juni 2006

Abdullahi Aress  Cecilia Englund
Avdelningschef  Analytiker
Analysavdelningen Analysavdelningen



Summary 

Sverigedemokraterna (the Sweden 
Democrats) in the Swedish municipal 
councils 2002–2006 
This survey examines the Swedish radical right-wing nationa-
list party, Sverigedemokraterna (the Sweden Democrats) and 
its political activities, strategy and mobilisation in Swedish local 
politics during the period 2002–2006. The Sweden Democrats 
is the fi rst radical right-wing nationalist party to have made a 
relative breakthrough in Swedish local politics, which indicates 
that the tendency in Europe for xenophobic and nationalistic 
parties to become established in parliamentary assemblies has 
also reached Sweden. In the 2002 general election the Sweden 
Democrats gained 49 municipal seats in 29 of Sweden’s 290 
municipalities.
 The objective of this study is to map out and analyse the par-
ticipation of the Sweden Democrats in the municipal councils, 
to see which policies they have tried to promote and how the 
party eventually has been integrated into the traditional party 
system. We examine whether the Sweden Democrats have gai-
ned any sympathy for their political proposals, shifted the poli-
tical agenda, and whether they have succeeded in legitimising 
themselves as a political party and player in the local political 
arena. The relationship of the Sweden Democrats to other simi-
lar local parties with grievances is also investigated. 
 As a complementary objective the study also aims to expose 
some indications of a connection between Sweden Democrats’ 
representation and educational levels, production structure, 
unemployment, age structure, segregation and activities con-
cerning the reception of refugees into the municipality.
 There is a review of the Sweden Democrats’ results in the 
2005 church council elections, where it strengthened its posi-
tion, and the line followed by the party in the Church Assembly. 
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History and ideology of the Sweden
Democrats political party 
Chapter 1 reviews and discusses the history of the Sweden 
Democrats, and its organisational structure, ideological inhe-
ritance and development. The Sweden Democrats has its ori-
gins in a century-old nationalist movement tied to currents of 
fascist and Nazi ideas. A decade ago the party began a process 
of distancing itself from National Socialism, anti-Semitic con-
spiracy theories and biological racism. Instead it has staked out 
an ideological line characterised by ethnic nationalism, ethnic 
pluralism and acquired a populist strategy. A culture-essen-
tialism has replaced the earlier explicit racist rhetoric. Through 
studying programme texts and other internal documents, the 
ideological changes are analysed and discussed, with the asser-
tion that there is some doubt as to whether these refl ect any 
signifi cant change in the party’s fundamental worldview and 
outlook on mankind in a moral, epistemological and cultural 
perspective. 
 Those ideological changes that can be identifi ed in the party’s 
public documentary statements are marked by the power shift 
that took place in the spring of 2005, when the party’s more 
intellectual wing based in Skåne took its place in the party lead-
ership. The populist strategy that has become more apparent 
among the Sweden Democrats is related to those causes that are 
usually advanced as an explanation for the increased success of 
radical right-wing nationalist parties: changes in the structure 
of production resulting from a global economy, changes in the 
political interpretation framework and an increased focus on 
identity, culture and feminism instead of, as earlier in the 20th 
century, the relationship between the working and capitalist 
classes, along with a reduced traditional class vote that opens 
niches for populist entrepreneurs. 

Communal activities and regional differences 
Chapter 2 forms the empirical part of the study and contains 
reports from all the municipalities holding representation of 
the Sweden Democrats. The principal sources were delegation 
reports, proposals from the Sweden Democrats and interviews 
with the chairmen of the municipal councils in the municipali-
ties. The results have shown large regional differences in respect 
of both voter support and the implementation of policies. As 
the support for the Sweden Democrats is incomparably grea-
test in southern Sweden, particularly in Skåne, the regional dif-
ferences are examined in greater depth in two sections. On the 
one hand the breakthrough of the party on the Skåne popu-
list scene is reviewed, on the other hand light is thrown on the 
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party’s relationship to Denmark and the Danish Folk Party, 
showing how some of the policies follow Danish patterns. Here 
it is asserted that developments in Denmark have been signi-
fi cant for the Sweden Democrats, and that there are obvious 
similarities in the process that have led to both the Sweden 
Democrats and the Danish Folk Party formulating policies that 
are critical of immigration policies and which subsequently 
have gained ground. 

Results 
The fi nal chapter of the study is an analytical summary of the 
results. 
 Those districts where the Sweden Democrats have obtained 
representation can be broadly divided into four categories: 
Municipalities with a low educational level, characterised by 
manufacturing industry and both high and low levels of immi-
grants, urban municipalities with a high level of immigration 
and strong segregation, small agricultural communities with a 
low level of education and high age structure, and wealthy villa 
communities bordering on segregated areas. 
 It is signifi cant that a majority of these municipalities are tra-
ditionally aligned with social democracy, which shows that the 
Sweden Democrats’ strategy of winning over social-democratic 
voters has had a certain amount of success. 
 Regional differences are seen, where the greatest support is in 
Skåne and Blekinge. In Skåne several populist disgruntled par-
ties of considerable size have got in under the umbrella of the 
Sweden Democrats. No such tendency has been ascertained in 
other parts of Sweden. The close proximity to Denmark affects 
both the voters and the shaping of party policies. As in Den-
mark it can be expected that the Sweden Democrats will con-
tinue to place Islam and Moslems at the centre of much of its 
rhetoric and policies. Also Värmland and the Gothenburg area 
form strong mobilisation points for the Sweden Democrats. 
 The results indicate that the typical Sweden Democrat voter 
is a male social-democratic disaffected voter and/or a young or 
older poorly educated person. Among the voters and the repre-
sentatives, men are in a clear majority. Only fi ve of 49 elected 
representatives are women.
 A certain connection between generous refugee reception 
and the representation of the Sweden Democrats could be seen. 
Several municipalities have rejected the new request by Integra-
tionsverket (the Swedish Integration Board) concerning a tem-
porary agreement replacing social security benefi ts by intro-
duction payments in connection with the temporary asylum 
law. This could possibly be interpreted as an indirect effect of 
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the Sweden Democrats’ presence, but this interpretation should 
be made with caution, as no control groups in the municipali-
ties have been surveyed.
 The Sweden Democrats has been marginalised by the tra-
ditional party establishment in every municipality. In some 
municipalities, with the support of technical co-operation with 
other populist parties, the Sweden Democrats has gained places 
in the council and the governing body. Due to its own strength 
in representation the party has acquired executive seats in two 
municipal councils. The Sweden Democrats has nowhere been 
able to use its position as a power balance, where it has any, 
which has led to such extreme solutions as councils controlled 
by a coalition of social democrats and moderates in some cases. 
 The local politics exercised by the Sweden Democrats have 
followed the strategy of setting one group against another. In 
circular proposals and speeches are insecure, aggrieved, badly 
treated pensioners and children are contrasted against expen-
sive and culture-eroding immigrants and refugees. Demands 
for increased local independence, direct democracy and refe-
renda are meant to pave the way to ethnically homogeneous 
municipalities. The commitment to politics of the Sweden 
Democrats is strongly selective. The Sweden Democrats is a 
single-agenda party that does not involve itself in other politi-
cal questions than immigration and a social improvement pro-
gramme for ethnic Swedes. Its representatives commonly have 
a poor knowledge of the depth and scope of the municipal aut-
hority.
 The Sweden Democrats has not obtained any support at all 
for its proposals. However this does not mean that their pre-
sence in the municipal councils has been of no signifi cance. 
Indirect effects cannot be ruled out.
 Several ideological paradoxes and potential areas of ideolo-
gical tension can be read into the chameleon-like politics and 
rhetoric that the party’s populist strategy puts forward. Before 
the general election in 2006 there is no reason for the party to 
inquire into these, but some of the more deeply-rooted ideolo-
gical contradictions are such that the party in the future could 
be split.



Sammanfattning

Sverigedemokraterna i de svenska 
kommunerna 2002–2006 
Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006 gran-
skar det svenska radikalhögerpopulistiska (RHP) partiet Sveri-
gedemokraterna (sd) och deras politiska aktivitet, strategi och 
mobilisering i den svenska kommunalpolitiken 2002-2006. Sd 
är det första RHP-parti som fått ett relativt genomslag i den 
svenska kommunalpolitiken. Det indikerar att den tendens i 
Europa där främlingsfi entliga och populistiska partier etable-
rat sig i parlamentariska församlingar nått även Sverige. I valet 
2002 fi ck sd representation med 49 mandat i 29 av Sveriges 290 
kommuner.
 Syftet är att kartlägga och analysera hur sd har agerat i de 
kommunala församlingarna, vilken politik man sökt föra 
och hur sd interagerat med det traditionella partisystemet. Vi 
undersöker om Sverigedemokraterna fått något gehör för sina 
politiska förslag, förskjutit den politiska dagordningen och om 
de lyckats legitimera sig som politiskt parti och aktör på den 
kommunalpolitiska arenan. Sd:s relation till övriga liknande 
lokala missnöjespartier granskas.
 I kompletterande syfte söker studien även lyfta fram indika-
tioner på samband mellan sverigedemokratisk representation 
och utbildningsnivå, produktionsstruktur, arbetslöshet, ålders-
struktur, segregation och aktivitet i fråga om att ta emot fl yk-
tingar i kommunerna.
 Översiktligt rapporteras Sverigedemokraternas resultat i kyr-
kovalet 2005 där man stärkte sin ställning, samt den linje par-
tiet drivit i Kyrkomötet. 

Sverigedemokraternas historia och ideologi
I kapitel 1 redogörs för och diskuteras Sverigedemokraternas 
historia, organisationsstruktur, ideologiska arv och utveckling. 
Sverigedemokraterna har sin bakgrund i en sekelgammal natio-
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nell rörelse knuten till fascistiska och nazistiska idéströmningar. 
För ett tiotal år sedan inledde partiet en process där man fjär-
mat sig från explicit nazism, antisemitiska konspirationsteorier 
och biologisk rasism. I stället har man stakat ut en ideologisk 
linje präglad av etno-nationalism, etnopluralism och antagit en 
populistisk strategi. En kulturessentialism har ersatt den tidi-
gare explicit rasistiska retoriken. Genom studier av program-
texter och andra interna dokument analyseras och diskuteras 
de ideologiska förändringarna och hävdas att det är tveksamt 
om de avspeglar någon avgörande förändring i människosynen.
 Den ideologiska förändring som kan avläsas i partiets offent-
liga dokument markeras av det maktskifte som ägde rum våren 
2005, då partiets mer intellektuella, skånebaserade falang tog 
plats i partistyrelsen. Den populistiska strategi som blivit allt 
tydligare hos Sverigedemokraterna relateras till de orsaksför-
hållanden som brukar föras fram som förklaringar till de ökade 
framgångarna för RHP-partier: Förändringar i produktions-
strukturen orsakade av den globala ekonomin, förändringar i 
den politiska tolkningsramen – såsom ett ökat fokuserande på 
identitet, kultur, och feminism – i stället för som tidigare under 
1900-talet relationen arbete-kapital-klass, samt ett minskat tra-
ditionellt klassröstande som öppnar nischer för populistiska 
entreprenörer.  

Kommunal aktivitet och regionala skillnader
Kapitel 2 utgör studiens empiriska del och innehåller rappor-
ter från samtliga kommuner med sverigedemokratisk repre-
sentation. Huvudsakliga källor har varit fullmäktigeprotokoll, 
sverigedemokratiska motioner och intervjuer med kommun-
fullmäktiges ordförande i kommunerna. Resultatet visar på 
stora regionala skillnader vad beträffar såväl väljarstöd som 
den förda politiken. Då stödet för sd utan jämförelse är störst 
i södra Sverige, i synnerhet i Skåne, uppmärksammas i två för-
djupande avsnitt de regionala skillnaderna. Dels granskas Sve-
rigedemokraternas genomslag på Skånes populistscen, dels 
genomlyses deras relation till Danmark och Dansk folkeparti 
och hur man utformar delar av politiken efter danskt mönster. 
Här konstateras att utvecklingen i Danmark varit betydelsefull 
för sd, och att det fi nns uppenbara likheter i de processer som 
lett fram till hur såväl sd som Dansk folkeparti formulerat en 
invandringskritisk politik som fått gehör.

Resultat
Studiens avslutande kapitel är en analyserande sammanfattning 
av resultaten.
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 De kommuner där Sverigedemokraterna fi ck representation 
kan grovt delas in i fyra kategorier: Kommuner präglade av till-
verkningsindustri där utbildningsnivån är låg och med såväl 
hög som låg grad av invandring, urbana kommuner präglade 
av hög grad av invandring och stark segregation, små agrara 
kommuner med låg utbildningsnivå och hög åldersstruktur, 
samt välmående villakommuner gränsande till segregerade 
områden.
 Signifi kant är att en majoritet av kommunerna är traditio-
nellt socialdemokratiska, vilket visar att Sverigedemokraternas 
strategi att vinna socialdemokratiska väljare har haft viss fram-
gång.
 Regionala skillnader konstateras och visar att stödet är störst 
i Skåne och Blekinge. I Skåne har fl era populistiska missnöjes-
partier av betydande storlek gått in under sd:s paraply. I övriga 
Sverige kan ingen liknande tendens iakttas. Närheten till Dan-
mark påverkar såväl väljarna som utformningen av partiets 
politik. Liksom i Danmark kan det förväntas att Sverigedemo-
kraterna fortsätter att sätta islam och muslimer i centrum för 
mycket av sin retorik och politik. Även Värmland och Göte-
borgsområdet utgör starka sverigedemokratiska mobiliserings-
punkter. 
 Resultaten indikerar att den typiska sverigedemokratiska väl-
jaren är en manlig socialdemokratisk missnöjesväljare och/eller 
en ung lågutbildad man/äldre lågutbildad. Både bland väljarna 
och representanterna är männen överrepresenterade. Endast 5 
av 49 mandat innehas av kvinnor. 
 Vissa samband mellan en generös fl yktingmottagning och 
sverigedemokratisk representation kunde konstateras. Flera 
kommuner har avslagit Integrationsverkets nya förfrågan om 
en tillfällig överenskommelse för introduktion i samband med 
den tillfälliga asyllagen. Detta kan möjligen tolkas som en indi-
rekt effekt av Sverigedemokraternas närvaro, men försiktighet 
med dessa tolkningar bör anbefallas då inga kontrollgrupper av 
kommuner har undersökts. 
 Sverigedemokraterna har marginaliserats av det traditionella 
partietablissemanget i samtliga kommuner. I någon kommun 
har de med stöd av tekniskt samarbete med annat populistiskt 
parti fått plats i nämnd och styrelse. Av egen kraft har partiet 
plats i två kommunstyrelser. Ingenstans har sverigedemokra-
terna kunnat utnyttja sin vågmästarposition om de haft någon. 
Det har i några fall lett till så långtgående lösningar som kom-
munstyrelser styrda av en koalition av socialdemokrater och 
moderater. 
 I den av Sverigedemokraterna förda kommunalpolitiken har 
det funnits en strategi att ställa grupper mot grupper. I cirku-
lärmotioner och anföranden ställs otrygga, förfördelade, miss-
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skötta äldre och barn mot kostsamma och kultureroderande 
invandrare och fl yktingar. Krav på ökad kommunal självsty-
relse, direktdemokrati och kommunala folkomröstningar vill 
ge utrymme för etniskt homogena kommuner. Sverigedemo-
kraternas engagemang i politiken är starkt selekterat. Sd är ett 
enfrågeparti som inte engagerar sig i andra politiska frågor än 
invandringen och en social upprustning för etniska svenskar. 
Bristande kunskaper om den kommunala kompetensen är van-
liga. 
 Sverigedemokraterna har inte fått något som helst gehör för 
sina motioner och förslag. Det betyder dock inte att de varit 
helt betydelselösa. Indirekta effekter kan inte uteslutas.
 Flera ideologiska paradoxer och potentiella spänningsom-
råden kan avläsas i den kameleontiska politik och retorik som 
partiets populistiska strategi avsätter. Det fi nns innan valet 
2006 ingen anledning för partiet att utreda dessa, men vissa av 
de mer djupgående ideologiska motsättningarna är av sådan art 
att de i framtiden skulle kunna bli partisplittrande.



Inledning 

Rapporten Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 
2002–2006 har utförts på uppdrag av Integrationsverket och 2002–2006 har utförts på uppdrag av Integrationsverket och 2002–2006
granskar Sverigedemokraternas (sd) politiska aktivitet, stra-
tegi och mobilisering i de 29 svenska kommuner där man fi ck 
representation i fullmäktigeförsamlingarna efter valet 2002. 
Undersökningen genomfördes mellan november 2005 och april 
2006. Författare och projektledare är Ulla Ekström von Essen, 
fi l.dr. i idéhistoria vid Södertörns högskola. Medförfattare är 
Rasmus Fleischer, fi l.kand., Södertörns högskola. Fleischer har 
gjort research om Skånes kommuner samt skrivit de två sista 
avsnitten i kapitel 2. 

Bakgrund
Sverigedemokraternas framgångar i valet 2002 avspeglar en 
tendens som varit tydlig i övriga Europa de senaste 20 åren. 
Sedan 1970-talet har en ny grupp av partier med en populis-
tisk och främlingsfi entlig agenda vunnit parlamentariska fram-
gångar i fl era europeiska länder. I Frankrike har Jean-Marie Le 
Pens Front National gått stadigt framåt, i Österrike Jörg Haider 
med FPÖ, i Danmark Pia Kjaersgaard med Dansk Folkeparti, i 
Belgien Vlaams Blok, i Italien Lega Nord och i Nederländerna 
Lijst Pim Fortuyn, för att nämna de största. Valresultaten har 
varierat mellan 5–18 procent.1 En gemensam beteckning som 
används för denna partifamilj är radikal högerpopulism (RHP). 
RHP-partierna har i dag tveklöst etablerat sig på den europe-
iska politiska arenan.2

 Vågen av framgångar för den här typen av partier snuddade 
också Sverige i början av 1990-talet, då det hastigt uppkomna 
Ny Demokrati i riksdagsvalet 1991 erhöll 6,7 procent av väl-
jarstödet och 25 mandat i riksdagen. Ny Demokrati lyckades 
dock inte etablera sig och föll ur riksdagen i valet efter. Sedan 
dess har Sverige inte haft något parti som, via en politik med 
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populistiska och främlingsfi entliga inslag, lyckats skaffa sig 
parlamentariskt fäste och legitimitet. I riksdagsvalet 2002 fi ck 
emellertid Sverigedemokraterna 1,4 procent av rösterna, vilket 
gör partiet till det största utanför riksdagen i dag. På den kom-
munalpolitiska arenan kan man tala om ett relativt genomslag 
för sd, då man i 2002 års val erhöll 49 mandat i 29 svenska 
kommuner. Man var dessutom nära representation i ytterligare 
ett antal kommuner. Som jämförelse fi ck partiet i valet 1998 
endast 8 mandat i 4 kommuner. Sd befi nner sig i dag på unge-
fär samma andel av väljarkåren som Dansk Folkeparti gjorde 
i valet innan sitt genombrott. Framgångarna i kommunerna 
ger ökad synlighet och chans till ökad legitimitet om de övriga 
partierna skulle välja att samarbeta med dem. Dessutom erhål-
ler man kommunalt partistöd. Sammantaget kan detta vara en 
indikation på ett större genomslag på lokal nivå och kanske 
även på riksnivå i valet 2006. 
 En av Sverigedemokraternas strategier är att, efter mönster 
från det franska starkt främlingsfi entliga Front National, bygga 
upp organisationen nedifrån och söka etablera politisk legiti-
mitet via representation och politisk aktivitet i kommunerna 
och de senaste åren även i kyrkofullmäktige. I Frankrike har de 
lokala framgångarna för Le Pens Front National under 1980- 
och 90-talen inneburit upptakten till att partiet numera utgör 
en del av det politiska etablissemanget och har en etablerad 
plattform att föra ut sin politik ifrån. 

Syfte och frågeställningar
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att kartlägga och 
analysera Sverigedemokraternas arbete i de kommuner där de 
fi nns representerade. Vilka strategier och handlingsmönster 
framträder? Vilken ideologisk linje har man följt? Har Sveri-
gedemokraterna lyckats legitimera sig som politiskt parti och 
aktör på den kommunalpolitiska arenan? 
 Utifrån olika perspektiv kommer vi att belysa Sverigedemo-
kraternas närvaro i den svenska kommunalpolitiken och vilka 
effekter den har fört med sig. En fråga är i vilken grad – och 
i så fall på vilka sätt – man interagerat med det traditionella 
partisystemet (vilket skulle kunna innebära en legitimering 
av sd:s politik). Vi kommer att undersöka vilka frågor som sd 
sökt föra upp på den politiska agendan i kommunerna och om 
man fått något genomslag för sina förslag och motioner. Har 
Sverigedemokraternas närvaro och aktivitet förskjutit den poli-
tiska dagordningen? Ett annat mått på eventuell assimilering 
och legitimering är huruvida sd fått några platser i nämnder 
och styrelser. Vi undersöker också om det fi nns en tradition av 
missnöjespartier i de kommuner där Sverigedemokraterna tagit 
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mandat, och om man har samarbete med sådana partier eller 
möjligen har konkurrerat ut dem. Vidare vill vi se om sd:s när-
varo fört med sig andra effekter på förutsättningarna för demo-
kratiskt parlamentariskt arbete i kommunerna, såsom exem-
pelvis beslut om minskat antal mandat i kommunfullmäktige, 
eller förändrade arbetsordningar där småpartier utesluts från 
representation i kommunstyrelser och nämnder.
 Vi kommer att undersöka regionala skillnader. Våra resultat 
visar att det fi nns stora sådana vad gäller stödet för Sverigede-
mokraterna, men också avseende deras aktivitet och sättet att 
föra ut politiken på. Därför kommer särskild uppmärksamhet 
riktas mot dessa skillnader och vad de kan ha för förklaringar. 
I Skåne och Blekinge har Sverigedemokraterna sitt utan jämfö-
relse starkaste stöd. I det sammanhanget kommer en interna-
tionell utblick mot Danmark att vara nödvändig.
 I kompletterande syfte har vi ställt frågan om huruvida 
stödet för Sverigedemokraterna har samband med specifi ka 
demografi ska förhållanden, utbildningsnivå, arbetslöshet, pro-
duktionsförhållanden, skattenivå, andel utrikes födda, samt 
situationen vad gäller invandring, integration och segregation. 
Den demografi ska variabeln uppmärksammas eftersom Sve-
rigedemokraterna i sin propaganda ofta vänder sig till seniora 
väljare. Låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och en produk-
tion präglad av tillverkningsindustri brukar ofta framföras som 
orsaker till ökat stöd för RHP-partier, varför vi tagit med dessa 
variabler. Om kommunen har många utrikes födda, stor seg-
regation och i vilken utsträckning kommunen erbjuder intro-
duktionsplatser för nya svenskar, ansåg vi vara fruktbart att 
undersöka i relation till sverigedemokratisk representation, då 
partiets största fråga är motstånd mot invandring och inte-
grationspolitik och de kostnader som anses vara förknippade 
med detta. I det sammanhanget har vi noterat den kommunala 
skattenivån. Vad gäller denna del av undersökningen fi nns inga 
anspråk på att presentera några heltäckande förklaringar, vil-
ket inte är möjligt utan någon form av kontrollgrupper. Vi vill 
också poängtera att det endast är indikationer på samband som 
kan lyftas fram med vårt tillvägagångssätt. Resultaten vidgar 
dock tolkningsutrymmet, möjliggör översiktliga bedömningar 
och har förhoppningsvis en heuristisk funktion. 
 En viss uppmärksamhet kommer också att riktas på sd:s 
aktivitet i kyrkofullmäktige, då de ökade sin representation där 
i kyrkovalet 2005. Kyrkovalet och dess effekter kommer dock 
endast att mer översiktligt analyseras och tyngdpunkten kom-
mer att ligga på kommunerna.
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Teoretisk ram, metod och källmaterial
I enlighet med den teoribildning och begreppsapparat kring 
RHP-partier i Europa som utvecklats av sociologen Jens Ryd-
gren och statsvetaren Anders Widfeldt, kommer vi att att ana-
lysera och tolka Sverigedemokraterna som en del av denna par-
tifamilj. Rydgren/Widfelt defi nierar i korthet RHP-partier som 
partier med en politisk agenda som utmärks av etno-nationa-
lism, främlingsfi entlighet och en etnopluralistisk doktrin som 
vilar på premissen att olika kulturer ska hållas åtskilda. Parti-
erna företräder en auktoritär position med krav på hårdare 
straff och en starkare polisiär makt. De uppbär en starkt värde-
konservativ hållning i socio-kulturella frågor såsom kulturen, 
utbildningen, familjen, kön och sexualitet. Denna värdekonser-
vatism kombineras vanligen med en populistisk systemkritik, 
där de menar att den liberala representativa demokratin utgör 
ett elitstyre som de, i sin retorik, ställer mot »folket«, den van-
liga lilla människan. De förespråkar därmed en ökad direktde-
mokrati, där folkets »sunda förnuft« ska få komma till tals.3 De 
populistiska förklaringsmodeller som lanseras av RHP-partier 
präglas av ett svart-vitt, dikotomiserat tänkande där grupper 
ställs mot grupper, såsom »eliten« mot »folket«, pensionärer 
mot »invandrare« och »svenska fl ickor« mot »utländska våld-
täktsmän«.
 Det fi nns en diskussion om huruvida begreppet »höger« i 
RHP är representativt. Flera av RHP-partierna införlivar ideo-
logiska element från arbetarrörelsen, så även Sverigedemokra-
terna som använder en social rättighetsretorik där man vill 
anknyta till värden som man anser att den svenska socialdemo-
kratin övergivit, såsom trygghet, demokrati och social rättvisa 
(för etniska svenskar). Det fi nns uttalade spänningar i partiet 
kring om det företräder en borgerlig eller arbetarrörelsebeto-
nad grundsyn, vilket kommer att uppmärksammas.
  Då såväl partiets väljarbas som dess representanter uppvi-
sar en markant överrepresentation av män, ställer detta viktiga 
frågor om kön och vilka föreställningar om kön och jämlikhet 
mellan könen som präglar partiets program och politik. Därför 
kommer studien att uppmärksamma genusperspektivet i ana-
lysen av ideologi, representation, väljarbas och den förda politi-
ken. 
 Metoden består i att gå igenom och analysera motioner från 
sd i berörda kommuner. Många av motionerna är cirkulärmo-
tioner, alltså centralt formulerade motioner som lagts i de fl esta 
kommuner med samma eller liknande formuleringar. Vidare 
granskas kommunfullmäktigeprotokoll och görs intervjuer 
med kommunfullmäktiges ordförande i dessa kommuner. Viss 
uppmärksamhet riktas också mot medias (lokaltidningars) 



20 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

rapportering. Utöver detta görs analyser av sd:s egna texter och 
hemsidor som ställs i relation till det kommunalpolitiska arbe-
tet. 
 När vi kortfattat ramat in de kommuner vi undersökt utifrån 
deras struktur på arbetsliv och produktion, utbildningsnivå, 
sysselsättningsnivå, demografi ska situation och invandring, har 
vi vilat på information från Statistiska centralbyrån (SCB) och i 
förekommande fall kompletterat med uppskattningar från full-
mäktigeordföranden. 
 Undersökningen är kvalitativ. Varje kommun är unik och har 
haft sin egen specifi ka situation i fullmäktige. Kommunrappor-
terna ser därför något olika ut beroende på vilken kommun 
de behandlar. Kvantitativa data fi nns i tabeller som ligger som 
appendix. Mer generaliserande slutsatser dras i den avslutande 
sammanfattande analysen.

Källkritisk diskussion
Av de 24 intervjuade fullmäktigeordförandena var 18 social-
demokrater, 4 moderater och 2 centerpartister. En kommun 
avböjde intervju, och i fyra ytterligare kommuner lyckades vi 
inte etablera kontakt. 
 I källkritiskt avseende kan metoden att använda sig av inter-
vjuer med kommunfullmäktiges ordförande diskuteras. Målet 
var att hitta en informant med nära kunskap om arbetet i full-
mäktige som var så neutral som möjligt. Kommunfullmäkti-
ges ordförande är dock också representant för sitt parti – i det 
här fallet ofta Socialdemokraterna, då många av de undersökta 
kommunerna har socialdemokratisk majoritet och styrelse. Det 
kan påverka hur informanterna svarar på frågorna som ställts, 
vilket vi varit medvetna om. Det är exempelvis inte särskilt tro-
ligt att en representant för kommunens styrande parti under-
känner dess integrationspolitik, även om den inte är särskilt 
lyckad. Undersökningen har dock visat att alla de ordföranden 
vi intervjuat, varit mycket samstämmiga i sina svar och analy-
ser. Partitillhörigheten har alltså inte påverkat i en utsträckning 
som allvarligt försvårar tolkningen av resultaten, däremot kan-
ske informantens ställning som representant för ett av kommu-ställning som representant för ett av kommu-ställning
nens regerande partier. Alternativet skulle ha varit att intervjua 
representanter för samtliga partier eller för respektive block, 
något som dock inte var möjligt inom ramen för denna under-
sökning.
 Frågan varför vi inte intervjuat representanter för Sverigede-
mokraterna själva kommer säkerligen också att ställas. Man 
skulle kunna hävda att vi genomgående undersöker Sverigede-
mokraterna genom andra partiers blick och utgångspunkter. 
Sverigedemokraterna talar dock genomgående i undersök-
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ningen via sina motioner, sitt handlande i fullmäktige och sina 
hemsidor, vilket bedömts som tillräckligt för syftet med denna 
granskning. 

Begreppsdiskussion
Sverigedemokraterna har en politik som vill ställa dem de kallar 
»svenskar« mot dem de kallar »invandrare«. Termen »invand-
rare« – inte bara hos sverigedemokrater utan i allmänhet – ten-
derar att fungera som en missvisande, utdefi nierande och dis-
kriminerande kategorisering. Aktuell forskning visar att en av 
de mekanismer som bidrar till diskursiv diskriminering är just 
ett orefl ekterat användande av slarviga kategoriseringar så som 
»invandrare«, eftersom det bidrar till en felaktig bild av att det 
skulle existera en enhetlig kategori eller klass av »invandrare«.4

 Intentionen i undersökningen har varit att varken förstärka 
kategoriseringen »svensk« eller kategoriseringen »invandrare«. 
Det går dock inte att tala om ett fenomen utan att benämna 
det. Vi har frågor som rör invandring, integration och segrega-
tion och för att få svar på dem har ett så precist och neutralt 
som möjligt användande av begreppet »invandrare« varit nöd-
vändigt. 

Disposition
I ett inledande kapitel beskrivs Sverigedemokraternas historia, 
rötter, ideologi, organisation och väljarbas. Här förs även en 
diskussion om olika förklaringar till genomslaget för högerpo-
pulismen de senaste decennierna. I kapitel 2 presenteras kom-
munrapporter för respektive kommun, uppdelade efter län. 
Här tas även kyrkovalen upp. Kapitlet avslutas med Skåne län 
och ett par fördjupande studier om den speciella situationen 
i Skåne och relationen till Danmark. Sista kapitlet rymmer en 
avslutande fördjupande sammanfattning och analys.



1. Sverigedemokraterna
– historia, organisation, ideologi, 
representation och varför högerpopulism 
vinner framgångar

Historia
Sverigedemokraterna (sd) bildades 1988, men har en histo-
ria som sträcker sig långt bak i tiden. Partiet är sprunget ur en 
extremkonservativ, nationalistisk och fascistisk idétradition 
med en över sekellång historia i Sverige. Under mellankrigsti-
den fanns det fl era nationalsocialistiska partibildningar i Sve-
rige. Ingen av dessa fi ck någonsin något mandat i riksdagen, 
men kommunala mandat förekom, speciellt i södra och västra 
Sverige. Efter andra världskrigets slut försvann dessa partier. De 
nationalsocialistiskt färgade åsikterna kunde inte längre föras 
fram offentligt. Men det betyder inte att åsikterna försvann, 
eller att samhället blev immunt mot dem. I stället kan man tala 
om att idéerna gick under jord. 
 1956 bildades Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund, 
som 1961 bytte namn till Nordiska Rikspartiet (NRP), med ett 
program som var traditionellt nationalsocialistiskt. Partiet var 
mycket litet och förde en marginaliserad tillvaro fram till slutet 
av 1980-talet, då det hände något i Sverige. Invandringsmot-
ståndet började etableras och intresset för främlingsfi entliga 
ideologier ökade. NRP blev nu en länk, både ideologiskt och 
personellt, mellan den äldre nationalsocialismen och de nya 
krafter – som Sverigedemokraterna skulle springa ur – vilka 
hade fattat intresse för det nazistiska idéarvet. Det var framför 
allt dess lära om att kultur är det specifi ka uttryck genom vilket kultur är det specifi ka uttryck genom vilket kultur
olika raser, eller folk, utvecklar sitt »väsen« som de nya ideolo-
gerna tog fasta på. Denna kulturessentialism ska vi återkomma 
till i diskussionen om sd:s ideologi. 
 Betydelsefulla för etablerandet av ett tydligt formulerat 
invandringsmotstånd i Sverige var Bevara Sverige Svenskt 
(BSS) som bildades i slutet av 1970-talet av ett antal personer 
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med anknytning till NRP och fascismen (Nysvenska Rörelsen). 
Några av dessa personer skulle också senare bli betydelsefulla 
för Sverigedemokraternas formering.5 BSS ambition var att för-
söka föra ut en invandringsfi entlig agenda som dock inte skulle 
vara belastad med den vanliga nationalsocialistiska symboliken. 
Hakkorsen, solhjulen och Hitlerporträtten skulle bort. Budska-
pet var emellertid detsamma. Nämligen att hålla Sverige rent 
från »utländsk påverkan« vad gäller såväl kultur som gener. 
Budskapet hade en populistisk karaktär där »det svenska fol-
ket« ställdes mot »politikerna«eller »etablissemanget« som med 
sin alltför generösa fl ykting- och invandringspolitik hade »sålt 
ut Sverige«. Ett outtalat grundantagande var att detta skett mot 
»folkets vilja«, i akt och mening att förgöra vad man uppfattade 
som det »genuint svenska«. Inte sällan färgades de konspirato-
riska resonemangen av en stark antisemitism, där gamla myter 
om en föreställd judisk konspiration mot hela den kristna väst-
världen fördes fram. 
 Inom BSS förenades under en kort period allsköns personer 
med en främlingsfi entlig ideologi.6 Detta förhållande skulle 
emellertid bli kortvarigt. Tendensen till splittring är ett utmär-
kande och ihållande drag hos dessa grupperingar. Sekterism 
och brist på interndemokrati har lett till ständigt uppdykande 
fraktioner och splittringar vilka kantar rörelsens historia. När 
BSS 1986-87 upplöstes i fl era grenar, kom det blivande Sveri-
gedemokraterna att utgöra en av dessa. 1988 bildades Sveri-
gedemokraterna i sin nuvarande form.

Valresultat
Sverigedemokraterna var till en början ett mycket litet parti 
med ringa politisk framgång. I det första riksdagsvalet 1988 
fi ck sd cirka 1000 röster. Under 1990-talet har man emellertid 
kunnat haka på den allmänna europeiska trend där främlings-
fi entliga partier vunnit allt större väljarandelar och legitimitet. 
Sd har ökat sina mandat i kommunerna och erhållit fl er och 
fl er röster i riksdagsvalen. Partiet står nu på samma nivå som 
andra populistiska och främlingsfi entliga partier i Europa gjort 
innan sina genomslag i riksdagssammanhang. I det senaste 
riksdagsvalet valet fi ck sd 76 300 röster vilket är 1,44 procent. 
I och med detta är sd det största partiet utanför riksdagen. 
Näst störst är Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) som fi ck 
37 573 röster. Sd kandiderade i 81 av landets 290 kommuner, 
främst i södra Sverige. Partiet fi ck 49 mandat i 29 kommuner. 
Om man räknar med de kommuner där det fanns sverigede-
mokrater i andra missnöjespartier, var det 31 kommuner.7 Av 
kommunala småpartier kom Sverigedemokraterna på andra 
plats, endast (SPI) fi ck fl er kommunala röster.8
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Tabell 2 
Kommuner där Sverigedemokraterna fi ck mandat valet 2002. 

Län    
Kommun

Stockholms län:
Nynäshamn  235 1,6 1

Uppsala län:
Älvkarleby  173 3,3  1

Blekinge län:
Karlskrona  1336 3,4 3
Ronneby   480 2,7 1
Sölvesborg   339 3,4 2

De kommunala mandaten i 2002 års val fördelar sig enligt följande. 
(Inom parentes de två kommuner där lokala partier kandiderade i 
eget namn, men uppgav sig vara sverigedemokrater): 11  

Tabell 1
Valresultat: Sverigedemokraterna 1998–20029

År Röster i riksdagsval   Kommunala mandat 
1988 ca 1000  0 
1991 5000  2 
1994 13 000  5  
1998  20 000  8
2002 76 000  49 

1991 ett mandat i Höör och ett i Dals Ed. 1994 två mandat i Höör, två 
i Dals Ed och ett i Ekerö.10 1998 två i Höör, ett i Dals Ed, ett i Sölves-
borg (Jimmie Åkesson, nuvarande partiledare), två i Trollhättan samt två i 
Haninge.

AntalLän    AntalLän    
röster

ProcentLän    ProcentLän    
röster

Mandat 
män

Mandat 
kvinnor
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forts.

Skåne län:
(Burlöv – Burlövs Väl)  (1055) (11.9) (4)  (1)
Eslöv  643 4,0 2  
Helsingborg  2991 4,4 2 1
Höganäs  327 2,3 1
Höör  487 6,1 2 1
Kävlinge  1367 9,0 4
Landskrona  1896 8,7 4
Lomma  215 1,8 1
Malmö  5578 3,8 2
Simrishamn  168 1,5 1
(Sjöbo-Sjöbopartiet)  (1763) (18,3) (8) (1)
Skurup  283 3,6 1
Svalöv  348 4,8 2
Svedala  495 4,5 2
Trelleborg  1009 4,5 2
Ystad  300 1,9 1

Västra Götalands län:
Mölndal   895 2,6 2
Trollhättan  1409 4,5 2

Värmlands län:
Arvika  259 1,7  1
Forshaga   130 1,9 1
Kristinehamn  216 1,5 1
Sunne  193 2,4 1

Örebro län:
Askersund  152 2,1 1

Västmanlands län:
Hallstahammar  187 2,2 1

Dalarnas län:
Orsa  121 3,0  1

Västernorrlands län:
Timrå  151 1,4 1

Hela riket
Kommun

29 (+2)         22383             44               5               49
  (+2818) (+12) (+2)    (+14)

Källa: SCB ››Allmänna valen 2002”«. Inom parentes kommuner med partier som uppgav sig vara knutna till 
Sverigedemokraterna, men som kandiderade under egen partibeteckning vid valet 2002

Antal
röster Totalt

Mandat 
män

Mandat 
kvinnor



26 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

Till siffrorna i tabellen bör tilläggas de 10 kommuner där sd 
kandiderade och var mycket nära att ta mandat. Sd fi ck 1,5 
procent eller mer av rösterna, dock utan att det räckte till repre-
sentation i Borlänge (1,8 procent), Båstad (1,5 procent), Eskil-
stuna (1,5 procent), Göteborg (1,6 procent), Huddinge (1,9 
procent, Klippan (1,5 procent), Lund (1,5 procent), Sigtuna 
(1,8 procent), Uppsala (1,5procent) och Örebro (1,8 procent). 
(Utöver dessa kandiderade sd i ytterligare cirka 40 kommuner). 
Man kan alltså konstatera en markant framgång för sd. Huru-
vida detta är ett utslag av en ökad främlingsfi entlighet i Sverige 
är det svårare att uttala sig om. Samtidigt minskade nämligen 
andra partier med inslag av främlingsfi entlighet på sina lokala 
agendor, till exempel SPI. 

Partistöd
I det kommande valet kommer sd att satsa mycket av sina 
nyvunna resurser på riksdagsvalet. Nu har partiet, genom 
det kommunala partistödet, att vänta totalt cirka 8 miljoner i 
offentliga bidrag. Av dessa är tre fjärdedelar placerade i parti-
ets valfond enligt egen utsago.12 Partiet får troligen några större 
donationer och bedriver en egen kampanj för bidrag och för att 
hitta stora långivare. Benägna långivare hänvisas att kontakta 
partiledaren själv för att göra upp om villkor för lånen.13 Man 
har också släppt en »SD-obligation« som det går att investera 
i.14 Partiet kommer således med all säkerhet att förfoga över en 
valbudget på mellan 7 och 9 miljoner kronor. Även om sd ute-
stängs från etablerade annonsmedier kan partiet alltså bekosta 
egna brevutskick till väljarna i stället. Valresultatet 2002 innebär 
dessutom att Sverigedemokraterna vid nästa val blir det enda 
parti utanför riksdagen som får gratis valsedlar utlagda i samt-
liga vallokaler och postkontor på samma sätt som riksdagspar-
tierna.

Organisation
Sverigedemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 
har under 1990-talet haft sitt säte i Stockholm. De senaste åren 
har en maktstrid pågått mellan den äldre eliten i Stockholm, 
den så kallade »bunkerfraktionen«, och den yngre och mer 
danskinfl uerade falangen i Skåne, med den sedan våren 2005 
nytillträdde partiledaren Jimmie Åkesson i spetsen. Det råder 
ingen tvekan om att det är Skånefalangen som tagit över initia-
tivet och makten i partiet. Dess nya styrelse efter årskongressen 
i maj 2005 vittnar om detta. Alla viktiga personer i styrelsen är 
numera knutna till kretsen runt Åkesson.15 Kongressen i mars 
2006 innebar inga väsentliga förändringar i det avseendet. Dis-
kussionerna kring partiets senaste programrevision våren 2005, 
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och det gångna årets uteslutningar av medlemmar som öppet 
visat sin antisemitism och rasism eller på annat sätt varit miss-
hagliga för ledningen i Skåne, visar med all tydlighet att de vik-
tiga strategiska besluten och initiativen nu tas i södra Sverige. 
Vad detta för med sig i fråga om partiets ideologiska utveck-
ling ska vi återkomma till. Det är också värt att notera att par-
tistyrelsen, som består av 13 personer, endast har två kvinnliga 
medlemmar. Den ena har klättrat snabbt i partiet och är nu 
andra vice ordförande. Hon är själv invandrad med ungersk 
bakgrund och vill nu lansera Sverigedemokraterna som »de 
skötsamma invandrarnas parti« och uppmanar »assimilerade« 
invandrare (från nord- och Centraleuropa) att ta strid för Sve-
rige.16 Partistyrelsens andra kvinnliga ledamot är en av partiets 
företrädare i teologiska spörsmål och också sverigedemokratisk 
ledamot i Uppsala stift och Kyrkomötet. 
 Nästa nivå i partiet utgörs av distriktsorganisationer. Dessa 
är för närvarande Blekinge, SD-Syd, Gävleborg, Gävle, Göte-
borg, SD-Mitt, SD-Norr, Stockholm, SD-Svea (Orsa), Uppland, 
Värmland, Väst, Örebro och Öst. Vissa av distrikten är mycket 
aktiva såsom SD-Syd (Skåne, Halland och Småland), Gävle och 
Värmland, medan andra tycks fi nnas mest som en www-adress 
som automatiskt länkas till partiets centrala hemsida.
 Under distriktsorganisationerna rör sig en föränderlig fl ora 
av lokalavdelningar och arbetsgrupper. På sd:s hemsida anges 
att det fi nns 101 sådana lokalavdelningar, men många av dessa 
länkar direkt till moderpartiets hemsida eller består av enbart 
en e-postadress. Om det pågår någon aktivitet här är därmed 
svårt att utläsa, men det är knappast troligt. Snarare tycks det 
viktigt att på hemsidan framstå som mer lokalt förankrad än 
man faktiskt är. Många av de lokala föreningarna i Skåne är 
emellertid mycket aktiva och har egna hemsidor där det refe-
reras till det arbete man gör i fullmäktige och/eller vilka aktivi-
teter man har. I synnerhet gäller detta de Skånekommuner som 
har sd-representation i fullmäktige.17

 Sverigedemokraternas ungdomsförbund heter Sverigede-
mokratisk ungdom/Ungsvenskarna (SDU) och leds av Martin 
Kinnunen. Som alla ungdomsförbund driver SDU en mer radi-
kal linje än moderpartiet. Till exempel vägrade man att förlika 
sig med att det ursprungliga kravet på dödsstraff »för särskilt 
grova brott« togs bort ur programmet 1999. Ungdomsförbun-
det är den enda gren av partiets verksamhet där man driver 
något slags mer utarbetad informerande, fostrande och utbil-
dande linje. På hemsidan kan man beställa informationspaket, 
chatta och ta del av en fråge- och debattsajt. 
 Sverigedemokraterna har också ett kyrkligt förbund, Fäder-
nas kyrka.18 Här drivs en gammalkyrklig linje där man vill att 
Svenska kyrkan ska återgå till att bli statskyrka och bli avpoli-
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tiserad. Separationen mellan kyrka och stat har bidragit till att 
»ytterligare upplösa svenskarnas kulturella sammanhållning«.19

Från att ha varit ett »grundfundament i ett välmående Folk-
hem« har Kyrkan förvandlats till: 

en tummelplats för musikkonserter, vanhelgande utställningar 
och rena brott mot Bibelns tankar. Vi tror inte att Kyrkans popu-
laritet kan komma tillbaka genom en allt kraftigare liberalisering 
av Bibelns starka omvändelsebudskap, såsom många kyrkliga idag 
tror, utan genom ett återgående till Bibelns budskap som funda-
ment. Kyrkans politisering måste också ses som ett tecken på stor 
annalkande fara. När Kyrkan har börjat fördöma sina egna får för 
att dessa vill följa Bibelns rättesnören är det beklämmande. Detta 
är den förhärskande synen på Sverigedemokraterna inom Kyrkan. 
Vår vision är en Kyrka som genom en återgång till traditionella 
värden skapar en bas för hela det svenska samhället att stå på. En 
Kyrka där Fosterlandskärleken får komma till uttryck och Bibelns 
ord ses som varande Guds ord. Denna Kyrka skulle kunna få till-
baka vilseledda får från ickekristna grupper och ickelutheranska 
samfund. 20

Namnet Fädernas Kyrka anspelar på den fosterlandskyrkliga 
och evangeliserande inriktning som man försöker göra till sin 
egen. I programmet poängteras det något paradoxala att inte 
alla sverigedemokrater är troende, men att alla ser att kyrkan 
måste fortsätta att ha en »funktion för den svenska kulturen«. 
Kyrkan och lutheranismen tycks i första hand ha sitt värde som 
kulturellt och nationellt enande symbol, inte som ett rum för 
moralisk eller existentiell begrundan. 
 Fädernas kyrkas program är en blandning av mycket konser-
vativa värderingar blandat med framgångsteologi (»akyrkan bör 
inte skuldbelägga ägandet«). Man uppmanar också till ökad 
»tolerans« inom Kyrkan. Bland annat ska prästernas samvets-
klausul angående kvinnliga kollegor återinföras. Under begrep-
pet tolerans innefattas däremot inte andra familjekonstellatio-
ner eller könsidentiteter än de »traditionella«. Kyrkorummet 
får inte användas till utställningar, möten eller konserter som 
»är ämnade att skapa allmän förargelse«. Det sägs också expli-
cit att präster inte på arbetstid ska arbeta för ett mångkulturellt 
samhälle. Kyrkans roll är nämligen »inte att predika ett socialt 
evangelium, utan Guds evangelium till människorna«, slår pro-
grammet fast.21 I intervjuer med sverigedemokrater engagerade 
i Fädernas Kyrka, framträder en uppfattning där man menar 
att Kyrkan inte ska söka påverka samhället och agera social-
politiskt, utan i stället genom evangeliet påverka människorna
att bli goda och solidariska samhällsindivider.22 Att det skulle 
kunna föreligga någon form av moralisk problematik mellan 
påståendet att endast Guds evangelium ska gälla och det sam-
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tidiga utdefi nierandet av alla individer utom heterosexuella 
»svenskar«, diskuteras inte. 
 Sverigedemokraternas kyrkliga riktning har numera bara två 
teologiskt intresserade verksamma profi ler, vilka båda är kvin-
nor. Den ena av dem är Eva Nyman, med akademisk examen. 
Hon har suttit i Kyrkomötet sedan 2001 och skrivit de motioner 
som sd lagt där. Nyman håller en låg profi l, som kontrasteras av 
den mer utagerande Margareta Sandstedt och som represente-
rar en extremkonservativ, konspirationsteoretisk och homofo-
bisk hållning.23 Sandstedt, som också är partistyrelseledamot, 
sitter sedan kyrkovalet 2005 invald som ledamot för Sverigede-
mokraterna i Uppsala stiftsfullmäktige. Hon fi ck dessutom så 
många personröster att hon fi ck en plats i Kyrkomötet. Sveri-
gedemokraterna har ytterligare två mandat i Kyrkomötet.24

 Sverigedemokraterna har också haft en kvinnoförening 
(Aurora) och en studentförening (Nationaldemokratiska Stu-
dentförbundet) vilka båda tycks vara avsomnade. National-
demokratiska Studentförbundet uppges på sin hemsida ha 
studentföreningar i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg. 
Endast föreningen i Lund har en hemsida och där har inget 
hänt på ett antal år.25 Den senaste diskussionen på hemsi-
dan rör ett eventuellt namnbyte efter Nationaldemokraternas 
utbrytning ur Sverigedemokraterna 2001, då studentförening-
ens namn blev »stulet«. De andra föreningarna utgörs av enbart 
e-postadresser.

Internationella relationer
Från 1997 förstärkte Sverigedemokraterna kontakten med 
internationella nätverk. Man etablerade kontakt med IKL 
(Finland), Nationalpartiet-Danmark (Danmark), Fedrelands-
partiet (Norge), Vlaams Blok (Belgien) och Front National 
(Frankrike), varifrån man fi ck en del propagandahjälp och 
även ett visst ekonomiskt stöd. Sverigedemokraterna bildade, 
tillsamman med IKL, Nationalpartiet-Danmark och Fedre-
landspartiet, Nord-Nat som skulle vara ett nordiskt svar på Le 
Pens Euro-Nat. Euro-Nat är ett nätverk för nationella partier i 
Europa vars samarbete grundar sig på etnopluralism, motstånd 
mot EU och överstatliga lösningar till fördel för vad man kall-
lar »de tusen fl aggornas Europa« – ett långt mer decentraliserat 
Europa än i dag, där nationsgränserna ska bestämmas av etnisk 
tillhörighet.26

 Dessa kontakter blev emellertid allt mer en belastning för 
Sverigedemokraterna då de inte sällan rymde partier med 
klart anti-demokratiska och antisemitiska tendenser. Sedan 
splittringen 2001 tycks Sverigedemokraterna ha valt bort dessa 
internationella kontakter, eller helt enkelt förlorat dem till 
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Nationaldemokraterna. Länge var Front National det parti som 
fungerade som förebild för sd, men de senaste åren är det fram-
för allt Dansk Folkeparti och norska Fremskrittspartiet som 
sd vill koppla sig till och efterlikna. Bytet av förebilder hänger 
samman med Sverigedemokraternas egen ideologiska föränd-
ring. Dessa två partier är inte uttalat antisemitiska, däremot 
starkt anti-muslimska. 

Ideologi
Sociologen Jens Rydgren, som forskat mycket om högerpopu-
lism i ett europeiskt perspektiv, betecknar Sverigedemokrater-
nas ideologi som en blandning av en etno-nationalism vilande 
på en etnopluralistisk doktrin och av populism.27 En sådan ide-
ologi kan inte placeras in på den vanliga höger/vänsterskalan, 
då den rymmer element från så motsatta ideologier som kon-
servatism, liberalism och socialism. 
 Inledningsvis kommer etno-nationalismen att beskrivas 
eftersom partiet ursprungligen byggt sin ideologiska identi-
tet kring denna. Sedan följer en beskrivning av den åtföljande 
etnopluralismens idéer. Slutligen visas hur sd använder popu-
listiska strategier för att föra ut sitt budskap.

Etno-nationalism 
Etno-nationalismen i sin moderna form vilar på över sekel-
gamla föreställningar om att »ras«, folk och nation hör ihop 
med en mystisk och mytisk kraft som ingen politik kan ändra 
på. Under 1800-talet formades en hel vetenskaplig värld kring 
rasbegreppet. Discipliner som rasbiologi, rasantropologi och 
rashygien etablerades och utgjorde ett oproblematiserat inslag 
i den offentliga diskussionen. Dessa pseudovetenskaper byggde 
på antagandet att mänskligheten var indelad i olika raser vilka 
ansågs vara utvecklade i olika grad och ha olika värde. De 
påstådda raserna skulle inte sammanblandas eftersom man 
trodde att de då skulle degenerera. I alla fall skulle den vita 
rasen, som tänktes stå högst på civilisationens stege, bli sämre 
om den blandades med de andra »lägre« raserna. Olika teorier, 
den ena mer spektakulär än den andra, tog form där man för-
klarade hur »rasernas«olika yttre företräden korresponderade 
med olika inre egenskaper, olika »rassjälar«. Ju vitare hud, desto 
högre intelligens och kulturella egenskaper, ju mörkare hud, 
desto lägre grad av förnuft, civilisatorisk förmåga och kulturell 
nivå, var en tankefi gur som starkt präglade Europas kolonia-
lism och legitimerade densamma med argument som »white 
man’s burden«. 
 Det skedde också i den europeiska kultursfären en samman-
koppling mellan rasidéerna och den under slutet av 1800-talet 
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framväxande nationalismen. Den »nationalism« som Sverigede-
mokraterna hyllar som en naturgiven storhet, var i hög grad en 
ideologisk konstruktion för att skapa enhet, konsensus och legi-
timitet för den nya medborgarstaten. Nationalismen byggde på 
idéer om att en nation var syntesen av ett folk och dess språk, dess 
historia, dess lagar, sagor och traditioner. Folk och ras blev när-
mast synonyma begrepp i en världsåskådning där man tänkte sig 
att olika folks/rasers väsen uttrycks via deras kultur. Man kunde 
tala om det tyska folket och den tyska rasen i samma andeme-
ning. Tanken var att det fanns ett slags unik ande eller väsen i 
varje folk/ras som kom till uttryck i kulturen. Denna ande, eller 
detta väsen, skulle ta skada, ja rent av utplånas, om folk, raser och 
i förlängningen kulturer började blandas med varandra. Ett citat 
från Herman Lundborg, läkare och föreståndare för det Rasbiolo-
giska Institutet som inrättades i Sverige 1922, får exemplifi era det 
tidiga 1900-talets sammankoppling av ras, folk och kultur:

Kultur är det synbara uttrycket för ett folks innersta väsen i den 
omgivning den levat och lever. Rasen eller de olika raskomponenter, 
varav det är sammansatt, har ett mycket stort infl ytande på kulturen 
i ett land. Det låter sig ej ändras lika lätt som man byter en dräkt. 
Svagt utrustade folk ha en dålig kultur eller ingen alls, livskraftiga 
och begåvade folk däremot en god sådan. (...) Rasfrågan ger oss icke 
blott nyckeln till världshistorien utan till den mänskliga kulturen 
överhuvudtaget.28

Nationalismen tjänade också som en trygghetsskapande iden-
titetsmarkör i en tid av omvälvande förändringar i Europa. Det 
gamla stånds- och agrarsamhället var i upplösning och samhället 
präglades av tilltagande industrialisering, urbanisering och inter-
nationalisering. Konstruktionen av en nationell identitet byggde 
i hög grad på att defi niera ut det icke-nationella, det Andra. 
»Utlänningar«, judar och gästarbetare utgjorde i det samman-
hanget ett hot. Antisemitismen var utbredd sedan medeltiden i 
Europa, och hade också den blivit rasialiserad under 1800-talet. 
Det judiska folket framställdes allt mer som en »ras« i den antise-
mitiska retoriken, och i mellankrigstidens nationalsocialism hade 
synen på judarna som en »ras« blivit en grundläggande premiss 
för hela rasmystiken, där den ariska/germanska rasen ställdes mot 
den judiska.
 Rasblandningsfrågan och teorierna om rasligt determinerade 
kulturer, kombinerade med föreställningar om »judens« uppsåt 
att försvaga nationen, åtföljdes inte sällan av dystopiska tanke-
fi gurer om en snar undergång. Till exempel i följande citat från 
Hitlers Mein Kampf, som då den utgavs 1924, alls inte var kom-Mein Kampf, som då den utgavs 1924, alls inte var kom-Mein Kampf
prometterad på det vis som den är i dag: 

Den yttersta orsaken till undergång var alltid, att man glömde, att 
all kultur är beroende av människor och inte tvärtom, att alltså, om 
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en viss kultur skall bevaras, den människa, som skapat den, måste 
hållas vid liv. Detta vidlivhållande är bundet vid den järnhårda 
lagen att den bättre och starkare nödvändigtvis och med rätta skall 
segra.29

Efter 1945 kom av förklarliga skäl dessa rasidéer att bli fullkom-
ligt misskrediterade. FN-organet UNESCO deklarerade att kri-
get möjliggjorts bland annat genom doktrinen om skilda raser, 
och man formulerade ett program, Statement on Race (1951), Statement on Race (1951), Statement on Race
för att rensa ut rasidéerna från lagstiftning, offentliga doku-
ment, vetenskap, uppslags- och läroböcker. Statement on Race
deklarerade att det endast existerade en mänsklig ras, homo 
sapiens, och att de yttre särskiljande egenskaper som olika 
folkgrupper uppvisar var evolutionärt framvuxna skillnader 
som uppstått på grund av en anpassning till livsmiljön. Man 
talade om mänskligheten som uppdelad, inte i raser, utan i 
olika populationer. Olikheterna mellan individerna var mycket 
större än olikheterna mellan populationerna. Dessa populatio-
ner kunde skilja sig åt i yttre bemärkelse, men var i grunden 
föränderliga. Detta hävdande av populationers föränderlighet 
är en mycket viktig skillnad mot den tidigare så utbredda ras-
typologin som hävdade att det fanns »typiska« raser, att »ras-
renhet« hade ett värde i sig, och därmed att »rasblandning« per 
defi nition var något förödande och degenererande. Nu skulle 
tesen om den förödande rasblandningen bort, och i Statement 
on Race föreslogs att »ras« skulle ersättas med »etnisk grupp« on Race föreslogs att »ras« skulle ersättas med »etnisk grupp« on Race
Ett förslag som bidrog till den kulturalisering av rasbegreppet 
som dagens främlingsfi entliga grupper i stället använder sig av. 
 Den öppna och explicita rasismen var således inte gångbar 
efter andra världskriget. Stigmatiseringen innebar dock inte att 
den försvann utan att den tog sig nya former. Samma tankefi -
gurer och hotbilder som ackompanjerade tesen om den förö-
dande rasblandningen under 1900-talets tidigare hälft, ackom-
panjerar i dag den etno-nationalistiska tesen om den förödande 
kulturblandningen. Skillnaden är att det etniska har ersatt ras. 
Man talar om »kulturell identitet« i stället för »rassjälen«. Vik-
tigt att notera här är att kulturbegreppet hos dessa grupper är 
lika statiskt som rasbegreppet. En annars i dag vedertagen syn 
på vad kultur är, utgår ifrån att kultur är ständigt föränderliga 
sociala mönster i samlevnaden mellan människorna. Men detta 
kulturbegrepp omfattas inte av etno-nationalister, som fram-
ställer kultur som en statisk egenskap hos ett visst folk. Den 
måste därmed skyddas mot påverkan för att inte förstöras. 
 Den »svenska kulturen« är hotad och riskerar snart att utplå-
nas, menar Sverigedemokraterna. Vad mer exakt som är »svensk Vad mer exakt som är »svensk Vad
kultur« framgår aldrig särskilt klart, men ett grundantagande är 
att den är just något statiskt och konstant som förstörs av sam-
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manblandning med andra kulturer. Ett annat grundantagande 
är att endast »svenskar«kan producera »svensk« kultur. Och 
att alla »svenskar« vill ha den. Hur defi nieras då »svenskar«? 
Den kanske inte helt uttömmande defi nition som ges i Sveri-
gedemokraternas principprogram lyder: »svensk är den som av 
sig själv och som av andra (alt: andra svenskar) uppfattas som 
svensk«.30

Sverigedemokraternas »folkhem«
Etno-nationalismen bygger huvudsakligen på konservativa 
element. Här sätts stat, nation och folk i centrum och kopp-
las samman med det statiska kulturbegreppet. Familjen (den 
heteronormativa kärnfamiljen) ses som samhällets minsta och 
grundläggande enhet. Historien har en betydande roll och det 
är i det perspektivet man får tolka intresset för Kyrkan och bil-
dandet av ett kyrkoförbund, som ideologiskt knyter an till en 
gammal lutheranism som av okända skäl anses »nordisk« i 
sin kärna. Det passar in i en förståelse av Sverige som bygger 
på dess historia. Familj, stat och nation är objektiva värden 
som måste försvaras. När sverigedemokrater talar om Sverige 
som ett Folkhem, som »gått fel«och som man vill försvara, ska 
man vara medveten om att det är en etnisk förståelse av detta etnisk förståelse av detta etnisk
»folkhem« som det handlar om. Det är i första hand föreställ-
ningen om en etniskt homogen gemenskap – inte de rättvise- 
och demokratiska aspekter som vi vanligen kopplar till vår 
förståelse av »folkhemmet« – som Sverigedemokraterna syftar 
på med sitt tal om detsamma. Sverigedemokraterna använder 
förvisso ibland en »rättvise« – och rättighetsretorik i samband 
med talet om det Folkhem de vill bygga upp – det gäller särskilt 
de sverigedemokrater som vill att sd ska vara ett arbetarrörelse-
parti – men då är det enbart de etniska »svenskarna« som ska 
omfattas av de sociala tryggheterna och rättigheterna, och man 
menar att svenskar blir »orättvist« förfördelade av integrations- 
och mångfaldspolitik. Det är alltså viktigt att hålla isär vad som 
är en av Sverigedemokraterna nostalgiserad, omladdad och 
etnifi erad bild av »folkhemmet«, och de universella rättighets-
idéer som bar upp folkhemspolitiken och stora delar av det 
svenska samhällsbygget under den tidiga efterkrigstiden.31

Etnopluralism
Sverigedemokraternas offentliga retorik innehåller i dag inte 
ordet ras eller åsikter om rasers olika värde. Icke desto mindre 
är det viktigt att göra skillnad på folk och folk. Man talar i stäl-
let om nationsprincipen, olika etniska grupper och deras res-
pektive kultur. Detta gör man med ett rättviseargument och ett 
pluralistiskt argument. Olika etniska grupper har »rätt« till sin 
egen kultur. Explicit hävdar sd att ingen kultur har ett högre 
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värde än en annan, men i talet om de olika kulturerna är det ett 
återkommande tema hur den »svenska kulturen« beskrivs som 
mer demokratisk, mer utvecklad, mer civiliserad och mer jäm-
lik än andra. »Svensk kultur« är såväl i ett jämförande perspek-
tiv som för »svensken« den bästa kulturen. Därför har svenskar 
»rätt« till sin egen kultur här i Sverige. Man betonar att varje 
kultur bör hållas åtskild och på sin plats, där den har »sitt« 
ursprung, eftersom kulturblandning anses leda till att kultu-
rer urartar och slätas ut. Kulturer förstörs och förfl ackas om 
de skiljs från det folk, den etniska grupp som skapat dem. Här 
framgår det att det sverigedemokratiska kulturbegreppet ligger 
nära den biologiska rastypologin som knöt specifi ka kulturella 
egenskaper till olika folk/raser. Den här typen av resonemang 
hör hemma i den etnopluralistiska doktrinen. 
 Etnopluralismen hävdar att det fi nns en etnisk och kulturell 
mångfald och att detta är något positivt som ska bevaras. Man 
använder sig av ett pluralistiskt, mångkulturellt argument som 
dock kombineras med ett separatistiskt. För att skydda mång-
kulturen i världen måste kulturer hållas åtskilda. Annars får måste kulturer hållas åtskilda. Annars får måste
vi bara en enda utslätad global kultur, lyder argumentet. Man 
använder sig av en ekologisk diskurs hämtat från miljörörelsen. 
Mångfald ska bevaras, ungefär som mångfalden i regnskogarna 
ska bevaras. »Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänsk-
ligheten som biologisk mångfald för naturen« står att läsa i Sve-
rigedemokraternas principprogram.32

 »Mångfalden« är dock villkorad – det sätt som den ska beva-
ras på är att det inom respektive nationalstat endast ska fi nnas 
en »statsbärande kultur«. Eller som sd skriver: »låt alla folk vara 
herrar i eget hus«.33 »Mångfald« ska alltså inte förväxlas med 
»mångkultur« som för sd är kulturellt självmord. Så här skriver 
lokalavdelningen i Trelleborg apropå svensk kultur och mång-
kultur:

Det fi nns inget exempel på ett mångkulturellt samhälle som fung-
erar. Själva uttrycket mångkulturellt samhälle är omöjligt. Mång-
kultur innebär ingen kultur. Det måste alltid fi nnas en kultur som 
är statsbärande eller ledande inom ett land eller område. Genom 
att motsätta oss ett mångkulturellt samhälle försvarar vi den 
svenska kulturen och ökar chanserna för Sverige att genomgå en 
fredlig och demokratisk utveckling.34

Författaren tycks mena att »en fredlig och demokratisk utveck-
ling« endast kan ske inom en enhetskultur.

Antisemitism, »liberalisering« och islamofobi 
Till sd:s historia hör också en lång tradition av uttalad antise-
mitism och judehat som man nu försöker avbörda sig. Man har 
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tidigare anslutit sig till de traditionella konspirationsteorierna 
där juden framställs som ett hot mot kristenheten, den natio-
nella enheten och västvärlden som helhet. 1991 var det antise-
mitiska inslaget som störst då, enligt Expo, 55 procent av sty-
relseledamöterna hade kopplingar till nazistiska grupper. Den 
kriminella belastningen var också hög, 1993 hade mer än hälf-
ten av partistyrelsen kriminell belastning.35 När Mikael Jansson 
tillträde som partiledare 1995 inleddes en, vad som kom att 
kallas, »liberalisering« (och därmed en avkriminalisering) av 
partiet. Denna »liberalisering« har inget med den liberala ideo-
login att göra, utan var en pejorativ benämning på den rörelse 
bort från uttalad antisemitism och kravet på total etnisk rens-
ning, som Jansson inledde.36

 Jansson hade tidigare varit aktiv i Centerpartiet i Örebro och 
fått en traditionell partiskolning. Med honom etablerades en ny 
syn på vad som var lämpligt och inte lämpligt i strategin för att 
göra partiet trovärdigt för bredare grupper. »Liberaliseringen« 
innebar att partiet inte skulle vara öppet rasistiskt eller antise-
mitiskt, utan stå för en ideologi som ville värna »svenskar« och 
»svensk kultur«. Jansson införde också uniformsförbud på par-
tiets demonstrationer. Detta skedde inte utan motsättningar. 
Genomslaget för liberaliseringen markeras av splittringen 2001 
då Nationaldemokraterna bröt sig ur det enligt dem »hyck-
lande« sd, och bildade ett eget parti med en ideologi liknande 
den sd hade vid sin koncipiering. Processen mot ett rumsrenare 
sd fortsatte då den tidigare moderaten Sten Andersson anslöt 
sig till partiet. För att få Andersson som förstaman på partiets 
riksdagslistor, gick man med på ytterligare liberaliseringskrav 
som denne ställde.37

 I dag är sd förmodligen det enda svenska parti som i sitt 
principprogram betonar att man ansluter sig till FN:s deklara-
tion om de mänskliga rättigheterna, ett av kraven från Anders-
son.38 Sd har också lyckats tvätta bort det antisemitiska arvet, 
åtminstone i sin offentliga retorik. Ett par sverigedemokratiska 
kommunfullmäktigeledamöter har uteslutits, eller varit på väg 
at bli uteslutna och hoppat av, det senaste året för att de ändå 
mer eller mindre öppet har fört ut ett antisemitiskt budskap.39

Det går alltså inte längre att vara öppen antisemit i sd men de 
till antisemitismen knutna, väl inrotade, konspirationsteorierna 
fi nns kvar. En av 1900-tales viktigaste antisemitiska tankefi gu-
rer är att det skulle existera en »judisk världsregering« med det 
konspiratoriska syftet att via demokrati, liberalism och kom-
munism utså split och intressemotsättningar i nationerna. I 
förlängningen skulle detta förgöra den nationella enhetskäns-
lan, försvaga människorna och judarna skulle kunna ta över 
makten. I dag återfi nner vi samma konspiratoriska tankefi gur i 
sd:s retorik, även om »juden« som markör är borta: 
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Den svenska massinvandringspolitiken innebär att svenskarna 
som etnisk folkgrupp kommer att försvinna - språkligt, etniskt 
och kulturellt - och i ett första skede ersättas med främmande 
etniska folkgrupper, främst muslimska. Visserligen anser redan 
regering och riksdag att svenskarna inte fi nns (prop. 1997/98:16), 
men det anser jag, och vill därför ändå verka för ett existentiellt 
erkännande och vårt fortlevande. Syftet med massinvandringen 
till vårt land, men även till Europa som helhet, är att på sikt skapa 
en form av världsregering, som vissa EU-parlamentariker redan i 
dag öppet talar om. Och till det behövs en ny universell och iden-
titetslös människa, vilket man får om man slår i svensken att han/
hon »inte fi nns«40

Utöver »politikerna« och EU, som alltså uppvisar remarkabla 
likheter med »den judiska världsregeringen«, har en ny huvud-
fi ende att rikta sina konspirationsteorier och sin främlings-
fi entlighet mot också etablerats – muslimerna. Det förändrade 
världspolitiska läget efter 11 september 2001 har spelat sd väl 
i händerna. Hatet mot muslimer är alls inte lika stigmatise-
rande som det mot judar, och den oro som etablerats i världen 
i dag, där kristenhet och islam på ett förenklat och polariserat 
sätt ställs mot varandra, har skapat ett klimat som gynnar sd. I 
dag kan alltså inte sd betraktas som ett antisemitiskt parti men 
väl som ett i högsta grad anti-muslimskt. Det betyder inte att 
sd är vaccinerat mot antisemitism, men väl att det just nu är 
strategiskt mer fruktbart att rida på de anti-muslimska stäm-
ningar som råder i dag. Förskjutningen från antisemitism till 
anti-islam i den offentliga retoriken avspeglar tydligt partiets 
populistiska karaktär. Därmed inte sagt att dessa förändringar 
på ytan med tiden internaliseras hos partiets representanter 
och medlemmar. 
 I takt med att föryngrarfalangen i Skåne har tagit över agen-
dan blir också den offentliga retoriken och det offentliga bud-
skapet allt mindre sekteristiskt och mer anpassat till traditio-
nell politisk retorik. Man använder sig i stället av en populistisk 
strategi.

Populism
Sd kallas ofta för ett populistiskt parti. Termen populism är 
långt ifrån entydig – olika forskare har sökt rama in betydelsen 
av populism på olika sätt. Denna studie ansluter sig till Taggarts 
och Rydgrens defi nitioner av populism.41 Dessa hävdar att 
populismen är kameleontisk och knappast har en ideologisk 
kärna. I stället rymmer den såväl vänster- som högerelement, 
den kan knyta an till nyliberala värderingar likaväl som mycket 
värdekonservativa. Populister kan propagera för en oreglerad 
marknad, låga skatter och »fri sprit«, eller för en reglerad mark-
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nad och en utsträckt socialpolitik. 
 Centralt i populismen är den betydelse som »folket« får som 
en homogen och harmonisk grupp som står i ett motsatsför-
hållande till »etablissemanget« eller »eliten«. Misstron mot idén 
om representativ demokrati är därmed mycket stark, den valda 
eliten anses inte representera »folket«. Däremot representerar 
ledaren eller det egna partiet »folkets röst«. Man förespråkar i 
stället direktdemokrati och lokala folkomröstningar. Rydgren 
betonar att »[i] och med att begreppet ’demokrati’ är både vagt 
och mångtydigt – i dagligt tal – och öppet för olika tolkningar, 
kan populister uppnå viss trovärdighet då de hävdar att den 
representativa demokratin står i vägen för vad man menar vara 
’sann’ demokrati, dvs. direktdemokrati«.42

 Det fi nns förvisso populism som inte bygger på främlings-
fi entlighet, men främlingsfi entligheten är ett vanligt inslag hos 
de fl esta populistiska partier. Ofta byggs främlingsfi entligheten 
och missnöjet med det rådande partisystemet/etablissemanget 
ihop till en bild av en »dubbel« fi ende. Å ena sidan politikerna 
som har svikit folket via invandringspolitiken och en mångkul-
turell ideologi. Å andra sidan invandrarna som inte varit sena 
att utnyttja politikernas »vanföreställningar« om möjligheten 
av ett mångkulturellt samhälle
 Populismen karakteriseras av en ovilja att se till den politiska 
helheten. I stället för man ut polariserade svart-vita beskriv-
ningar av samhällsproblemen och lika svart-vita förklaringar 
till dem. Det är »invandrarnas« fel att det går dåligt för Sverige, 
eftersom de »tar jobben«. Samtidigt är det »invandrarnas« fel 
att det går dåligt för Sverige eftersom »de är arbetsskygga, och 
utnyttjar välfärden«. Grupper ställs mot grupper som »politi-
ker« mot »folket«, »invandrare« mot »pensionärer« och »han-
dikappade«, något som inte minst märkts i de motioner som sd 
lagt i kommunerna. Mer komplexa förklaringar till sociala pro-
blem avfärdas som politikers försök att krångla till saker och 
ting och tala över folkets huvuden. Politik framställs som något 
enkelt och lättfattligt som egentligen skulle kunna beslutas om 
i direktdemokratiska folkomröstningar. 

Enfrågeparti
Värdeobjektivism och värdesubjektivism, positiva och negativa 
frihetsuppfattningar blandas och företräds således i hög grad i 
partiet. Frånvaron av en enhetlig politisk-fi losofi sk grund, och 
det diffusa begreppsanvändandet, visar att det är fråga om en 
enfrågeideologi och enfrågepolitik. Trots att det pågår en »libe-
ralisering« och man införlivar vitt skilda politiska idéelement, 
är det så gott som uteslutande invandringen och dess konse-
kvenser som debatteras i partiets offentliga fora. 
 En yttring av vad sverigedemokrater anser vara viktiga poli-
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tiska frågor är de vandelsförsäkringar som partiets 161 kandi-
dater fyllde i inför valet 2002. Här skulle kandidaterna kort-
fattat defi niera sin ideologi. 70 personer svarade ingenting på 
denna fråga. Hos dem som svarade handlade de vanligaste for-
muleringarna om att rädda »svenskarna« och »svenskheten«, 
»stoppa massinvandringen« och »mot muslimerna«. Vad som 
helt saknades i dessa ideologiska defi nitioner var frågor om 
jämlikhet, ekonomisk fördelningspolitik, utbildning, interna-
tionell politik, vård, skola, omsorg, internationellt bistånd etc.43

 Det tycks alltså råda en tämligen kompakt tystnad inom 
Sverigedemokraterna om andra politiska sakfrågor än invand-
ringsfrågan. Invandringsfrågan har också tagit stor plats i kom-
munalpolitiken, där den kombinerats med krav på åtgärder för 
att höja komforten för de äldre i samhället. Detta kan rimligen 
inte tolkas som något annat än att sd har en djupt rotad tro på 
att samtliga av samhällets problem eller konfl iktområden kom-
mer att lösas om Sverige blir ett kulturellt homogent land, som 
slutar att ta emot fl yktingar, och gärna »skickar tillbaka« så 
många som möjligt av dem som fått stanna här. 
 Även i »återvändande«- frågan fi nns det dock spänningar 
inom partiet. Vissa vill »repatriera« alla så fort det går medan 
andra, till exempel Sten Andersson, har en mer balanserad 
framtoning och talar om att harmoniera med EU, sänka antalet 
markant, och assimilera dem som är här. »Repatriering« är en 
vanlig term i partiets retorik, som dock kan betyda olika saker 
för olika medlemmar. Det kan både betyda att tvinga iväg alla 
eller att hjälpa dem som vill att återvända. Enligt den avhop-vill att återvända. Enligt den avhop-vill
pade tidigare partiorganisatören Tommy Funebo, fungerar 
»repatriering« som »en sorts konfl iktlösande ord, som används 
för att ena radikaler och de som kallas liberaler internt. Säger 
man repatriering så kan alla vara nöjda så länge man inte går 
in på det i detalj och analyserar vad ordet betyder«.44 En av de 
centralt formulerade cirkulärmotioner som sd lagt i många 
kommuner under mandatperioden har också rubriken »Repa-
triering av icke-skyddsbehövande«. I motionen hävdas att 
många »s.k. fl yktingar« i Sverige inte har något skyddsbehov 
och att de ska få »hjälp« att skickas tillbaka till sina ursprungs-
länder. Under repatrierings- respektive de mer moderata assi-
mileringskraven fi nns en konfl ikt mellan två grundläggande 
människosyner. Antingen är människan till fullo determinerad 
av sin kultur (vilket i förlängningen torde innebära att kultu-
ren är biologiskt determinerad) eller så är människan kulturellt eller så är människan kulturellt eller
påverkbar och föränderlig. 
 Det är också bara invandringsfrågan som engagerar partiets 
medlemmar. Att väcka intresse för andra sakpolitiska områ-
den är svårt. Enligt Funebo fi ck man ingen respons om man 
startade en e-postdebatt om exempelvis vilken ekonomisk 
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politik man ville ha. Det fi ck man däremot om man ville dis-
kutera en motion om folkomröstning mot invandring.45 Ett 
vägande skäl till att man undvikit andra politiska sakfrågor är 
förmodligen att de har varit splittrande. Såväl dödsstraff som 
abortfrågan har varit svåra frågor att hantera inom partiet då 
starka falanger varit såväl för som emot. Man har i stället und-
vikit att ta beslut.46 Kravet på dödsstraff togs dock bort ur par-
tiprogrammet 1999 efter en del oönskad uppmärksamhet kring 
detsamma i media. SDU, ungdomsförbundet, röstade däremot 
samma år igenom kravet på dödsstraff.47

 Under enfrågepartiets yta döljer sig alltså fl era potentiella 
konfl ikter. Sverigedemokraternas representanter i Skurup och 
Timrå driver linjen att Sverigedemokraterna måste locka arbe-
tarklassen och bli ett arbetarparti, medan andra, som en av par-
tistyrelsens kvinnliga ledamöter, på sin personliga blogg fram-
för sitt hat mot all form av socialism: 

Alla socialister säger sig ha gott uppsåt när de ekonomiskt och 
andligt spränger sönder familjen, gräver ner vår kristna tro och 
skrotar vårat försvar. Men de resultat vi sett av deras framfart är 
en drogande ungdomsgeneration, havererade relationer och en 
ofattbar kriminalitet (...) Efter välsignelse för den homosexuella 
utlevelsen väntar bara andra krav på välsignelse från Gud. Näm-
ligen månggifte, äktenskap med barn, med djur eller incestförhål-
landen. De som nekas kräver en diskrimineringsombudsman som 
hotar med fängelse för alla intoleranta. Så har vi därmed fått en 
modern form av demokrati där helvetet på jorden lyder under den 
röda djävulen. Ett helvete där kyrkans hysteriska dans med den 
röde leder till kristendomens slut.48

Rasism
Rasism brukar defi nieras som en uppfattning som bygger på 
två grundantaganden:

• Det existerar biologiskt åtskilda raser med korresponderande 
yttre och inre egenskaper (t.ex. den vita kulturbärande euro-
pén, eller den civilisationsodugliga »negern«)

• Dessa »raser« kan delas in på en värdeskala, där den vite 
europén står högst 

Sverigedemokraternas retorik, program, hemsidor och bro-
schyrer innehåller inte längre termen »ras«. Men partiet har en 
lång historia som rymmer biologiskt rasistiskt tänkande. I dag 
har rasismen ersatts av kulturessentialism och den etnoplura-
listiska doktrinen som klingar mer tolerant. Men som visats 
ovan, rymmer etnopluralismen dolda rasistiska antaganden. 
Eftersom Sverigedemokraterna har en separatistisk politisk 
agenda som befi nner sig på ett sluttande plan mot rasism, drar 
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man rimligen också till sig personer med mer uttalat rasistiska 
uppfattningar. Detta märks på partiets och SD-kurirens hem-SD-kurirens hem-SD-kurirens
sida. Bloggarnas innehåll är rumsrent och kan inte kritiseras 
utifrån vår lagstiftning om hets mot folkgrupp, men i kom-
mentarerna till bloggarna fi nns – med reservation för att alla 
som kommenterar inte behöver vara sverigedemokrater – ofta 
en paranoid och konspiratorisk ton, där »de andra« defi nieras 
i rasistiskt infl uerade ordalag. Även om partiet säger sig »ställa 
upp« på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,49

tycker sympatisörerna annorlunda:

Vad betyder då axiomet om »alla människors lika värde« i prakti-
ken? »Inte ett skit« är mitt svar!50

Sympatisören vill legitimera en avskaffad fl yktingpolitik med 
argumentet att i sjukvården väljer man att hellre lägga resurser 
på en i övrigt frisk 30-åring med hjärtproblem, än »en 70-årig 
rökare med lungproblem som kommer in för sin fjärde hjärt-
infarkt« 
 Sverigedemokraterna förespråkar separationspolitik, ett slags 
apartheid. Ser man till de anti-demokratiska effekterna av en 
sådan politik som Sverigedemokraterna förespråkar, blir de 
desamma vare sig »ras« eller »kultur« används som kategorise-
rande och särskiljande verktyg för att försvara och rättfärdiga 
särbehandling av människor. 

Partiprogrammets förändringar 1989–2002
Sverigedemokraternas partiprogram har sedan partiets begyn-
nelse präglats av ett starkt nationalromantiskt, värdekonserva-
tivt och kulturchauvinistiskt anslag. Sverige beskrivs som »ett 
resultat av våra förfäders arbetsinsatser, av deras fl it och reson-
liga samarbetsvilja och naturligtvis de stora svenskar som trätt 
fram ur folkdjupet, genierna och snillena«, Här hävdas att »ur 
folkets och landets kynne växer med tiden de egenskaper som 
är folkets dyraste arvedel fram«.51 Under 1900-talets första hälft 
»skapades en välfärdsstat som vi kan vara stolta över. Sverige 
var en idyll«. Men från 1960-talet började eländet. Under täck-
namnet »internationell solidaritet« började folkhemmet mar-
schen mot ett splittrat våldssamhälle. Orsaken var att det poli-
tiska etablissemanget svek det svenska folket och »[bidrog] till 
upplösningen av vägledande etiska och moraliska principer«. 
Sverige har sedan dess »genom moralupplösning, ohämmad 
invandring och lindriga straff (...) blivit en tummelplats för 
knarksyndikat och terrorister« som skattebetalarna får betala 
uppehället för och familjepolitiken har gjort att barnen förlorat 
fotfästet i tillvaron.52

 I 1999 års program som ska råda bot på dessa missförhållan-
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den förespråkas, utöver det centrala motståndet mot invand-
ring och integration, bland annat monarki, blandekonomi, 
småföretagande, nej till frihandel, bort med presstöd, arbets-
plikt för bidrag, lärlingssystem, aktsamhet om miljön, stöd till 
landsbygden, skattelättnader för barnfamiljer, mindre klasser 
i skolan, utökat djurskydd och pension vid 60 års ålder. Hur 
detta omfattande program ska bekostas utvecklas inte, men 
man menar att Sverige ska spara pengar genom att stoppa 
invandringen och montera ned byråkratin, landstingen och 
»Invandrarverket«. Sd är också emot EU. De stora städerna har 
expanderat tillräckligt och »alla medborgare skall kunna erhålla 
meningsfullt arbete på hemorten«. Samtidigt som man vill ha 
en utökad kommunal självstyrelse, ska staten bestämma en 
gemensam kommunal skattesats för alla kommuner, eftersom 
»alla har rätt till livets nödtorft«. Om kommunerna av olika 
skäl ändå får olika skattekraft ska staten kompensera detta.53

2002 har denna kanske väl utopiska punkt tagits bort. 
 För att få medborgarskap i Sverige ska man ha bott här i 
minst 10 år, ha goda kunskaper i svenska språket och svensk 
historia samt »erkänna vår svenska kultur«. 
 Vad gäller den svenska kulturen måste man »blåsa liv i den 
svenska folksjälen« eftersom »frånvaron av ett fi losofi skt sam-
manhang ger näring åt auktoritära subkulturer som driver in 
sprängkilar i vår gemenskap«. Det »fi losofi ska sammanhanget« 
är tänkt att stärkas genom ökat stöd till hembygdsföreningar, 
återinförande av fornnordiska ord i svenskundervisningen 
samt uppförande av statyer och målningar som beskriver vår 
historia och vårt kulturarv på offentliga platser.54

 1999 kommer en ny rubrik om »Sexuellt avvikande«. Här 
sägs att ingen kan rå för sin sexuella läggning och att »utlopp 
för sexuellt avvikande lust må äga rum under förutsättning att 
ingen blir lidande«. Däremot skapar »förhärligandet av den 
homosexuella livsstilen« i media osunda referensramar för 
unga människor. 
 Det ska råda abortförbud efter 12:e veckan. I 1999 års pro-
gram ska möjligheten att adoptera barn med ursprung utanför 
Europa upphöra. Frågan om adoption eller inte från utomeu-
ropeiska länder har varit och är partisplittrande, vilket möjli-
gen förklarar den underlighet att rubriken om adoption fi nns 
kvar 2002, medan själva texten är borttagen och inte ersatt med 
någon ny. 
 Kravet på dödsstraff togs efter omfattande diskussioner 
bort 1999. Beslutet accepterades inte av alla medlemmar. I det 
senaste partiprogrammet ska den som återfaller i grov brotts-
lighet efter den tredje domen »spärras in för resten av livet«. I 
gällande handlingsprogram som rör »Kriminalpolitik« förkla-
ras att brottslighet beror på 
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till största delen ärftliga personlighetsstörningar, vilka var för sig 
eller tillsammans disponerar för upprepade normöverträdelser. 
Det fi nns även en annan mer social eller kulturellt betingad benä-
genhet för brottsliga gärningar.55

Religionsfrihet ska råda, men inga moskéer får existera på svensk 
mark, eftersom de symboliserar islam, som har »sociala och 
politiska ambitioner som vi inte ser som önskvärda i Sverige«. 
 En ny punkt 2002 är att Sverigedemokraterna motsätter sig 
en lagstiftning om pappaledighet. 2002 betonas också att straf-
fen för kvinnomisshandel ska skärpas och kvinnojourer i statlig 
regi ska sättas upp. I samma andetag varnas för kulturimpulser 
med osunda levnadsideal och allmän destruktivitet, i stället ska 
barnen få lära sig om svensk historia och naturen. 
 Ett exempel på populismens kameleontiska karaktär är Sve-
rigedemokraternas programpunkt om media. 1989 ville partiet 
ha bort tv- och radiomonopolet, då det »svenska folket inte ska 
utsättas för politisk hjärntvätt«. Licensavgiften skulle avveck-
las och man skulle övergå till reklamfi nansiering. Då ville man 
också slopa allt presstöd. Denna blandning av konspirations-
teori och nyliberalism är utraderad 1999. Nu ska licensavgiften 
i stället vara kvar för att »garantera utbudet av svenska kvali-
tetsprogram, främja svensk kultur och skapa arbeten åt svenska 
kulturarbetare«. Ett visst presstöd är nu också nödvändigt för 
att »säkerställa allsidighet i åsiktsbildningen«.56

2003 års principprogram och ideologin i dag
Sedan 2003 är partiprogrammet ersatt av ett princippro-
gram som är mindre detaljerat och mer principiellt hållet än 
de tidigare partiprogrammen. Tidigare partisplittrande frå-
gor som abort, adoption från utlandet och brottsbekämpning 
fi nns inte längre med här, utan återfi nns i de kompletterande 
handlingsprogrammen som har en mer detaljerad karaktär. 
I principprogrammet hävdas att sd kombinerar sekelskiftets 
nationalkonservatism och »delar av den socialdemokratiska 
folkhemstanken«.57 Det innebär att man vill »kombinera prin-
cipen om grundläggande social rättvisa med traditionella vär-
dekonservativa idéer«.58 Det är värt att notera med vilken tyd-
lighet (och eventuell framgång) Sverigedemokraterna söker 
lägga beslag på en idylliserad historiebild av »folkhemmet« och 
göra den till sin. På detta vis laddar man om begreppet »folk-
hemmet« med nya innebörder. Framför allt anstränger sig sd 
att föra fram bilden av att »folkhemmet« var gott och rättvist 
på grund av att det var etniskt homogent. 
 De viktigaste principerna som förs fram är; den nationella 
(ett folk/en stat/en kultur), den etnopluralistiska (gärna kultu-
rell mångfald i ett globalt perspektiv, men bara »svensk« kul-
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tur i Sverige), hembygden, familjen, könens olikhet och kom-
plementaritet och social rättvisa (för »svenskar«). En princip 
som förs fram som ledande för sverigedemokraternas sam-
hälle är brukar- och direktdemokrati, »där ett minimum av 
värderingar läggs in i demokratibegreppet«. Ett »minimum av 
värderingar i demokratibegreppet« torde vara en förutsättning 
för att kunna driva idén om kommunala folkomröstningar om 
repatriering av invandrare, eller fl yktingstopp till kommunen. 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som förvisso 
fi nns med i principprogrammet inbegrips alltså inte i Sveri-
gedemokraternas demokratibegrepp. Det framstår därför som 
oklart varför de mänskliga rättigheterna fi nns med i princip-
programmet. 
 Sedan våren 2005 styrs Sverigedemokraterna av den skånska 
yngre förnyarfraktionen. Interna spänningar fi nns kvar, i syn-
nerhet gäller detta den gamla Janssontrogna falangen som nu 
mobiliserar i Göteborgsdistriktet. Motsättningarna lär dock 
inte komma upp till ytan innan valet. Ideologiskt har partiet (i 
alla fall dess mer intellektuella medlemmar) närmat sig framför 
allt Dansk Folkeparti under mandatperioden, och man har fjär-
mat sig från den »gamla« högerextremismen och sekterismen. 
Antisemitism har ersatts av anti-islam, den öppna rasismen 
av en förment icke-rasistisk kulturessentialism. Detta bör inte 
tolkas som att partiet är fritt från rasism, men man agerar inte 
med en öppet rasistisk agenda eller retorik, vilket skulle för-
svåra ett av partiet förväntat genombrott i valet 2006. Däremot 
kan man av retoriken utläsa ett grundantagande om att kultu-
rella skillnader är djupt och snarast biologiskt determinerade, 
att kulturmöten är förstörande, att man inte kan »byta« kul-
tur, eller delta i samhället på fl era kulturella nivåer eller i fl era 
dimensioner. Enligt Sverigedemokraternas sätt att se kan man 
inte både gå i moskén och sedan vara verksam i kommunens 
fullmäktige. 

Representation
Sverigedemokraternas kandidater och representanter har inte 
sällan varit besvärande för partiet. Flera undersökningar har 
visat att många är dömda för brott, har varit i olag med sam-
hällets myndigheter och haft nazistiska sympatier. 1994 var 
38,5 procent av kandidaterna dömda för brott och 15 procent 
hade kopplingar till nazistiska grupperingar. 1998 var siffrorna 
17 respektive 11,7 procent.59 Någon liknande statistik för 2002 
års valkandidater fi nns inte att tillgå, men brottsbelastningen 
bland kandidaterna har även under denna mandatperiod varit 
märkbar, vilket framgår i de enskilda kommunrapporterna. 
Nazikopplingarna har minskat, många av de nazianstuckna 
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medlemmarna försvann till Nationaldemokraterna i splitt-
ringen 2001. Sverigedemokraterna accepterar heller inga öppna 
nazistiska yttringar längre. 

Dagens Arbete gjorde hösten 2002 en granskning av de nyin-Dagens Arbete gjorde hösten 2002 en granskning av de nyin-Dagens Arbete
valda kommunfullmäktigeledamöterna för de främlingsfi ent-
liga partierna Sverigedemokraterna, Centrumdemokraterna, 
Skånepartiet, Sjöbopartiet, Nationaldemokraterna och Burlövs 
Väl. Resultaten är således inte helt representativa för sd, men 
ändå en god indikator, inte minst med tanke på det intima val-
samarbete som bedrivs mellan fl era av partierna. Undersök-
ningen visade att:

• En majoritet är män över 55 år.
• Ungefär var fjärde person driver själv eller tillsammans med 

andra ett eller fl era företag. I nästan samtliga fall handlar det 
om små företag med få eller inga anställda.

• 68 procent av politikerna bor i Skåne.
• Var femte har under de senaste fem åren haft skulder regist-

rerade hos kronofogden. 
• Mer än var femte är pensionär, antingen förtids- eller ålders-

pensionär.
• Flera har tidigare varit politiskt aktiva i andra partier.
• Genomsnittlig taxerad förvärvsinkomst 2001 var 178 402 kro-

nor. Endast 5 procent hade en skattepliktig förmögenhet. 60

Vidare visade undersökningen att fl era av partiernas företrä-
dare är dömda för brott som grovt rattfylleri, brott mot lotte-
rilagen, grov misshandel, stöld, narkotikabrott, försäkringsbe-
drägeri och brott mot uppbördslagen. En stor politisk rörlighet 
kunde också visas. Många av partiernas företrädare hade tidi-
gare röstat på/varit medlem i såväl Vänsterpartiet som Centern, 
Socialdemokraterna eller Moderaterna.61

 De 161 sverigedemokratiska kandidaterna fi ck innan valet 
2002 fylla i en vandelsförsäkring. 64 procent av kandidaterna 
var ogifta, vilket är en smula uppseendeväckande då Sverigede-
mokraterna vill »värna familjen« som samhällets viktigaste 
grundläggande enhet. Åldersstrukturen är hög – den största 
andelen representanter är födda på 1940- och 50-talen. Ande-
len kvinnliga kandidater var 15,5 procent. Utbildningsnivån 
hos representanterna är i nivå med riksgenomsnittets.62 51 
personer valde att inte uppge information om tidigare politisk 
verksamhet. 45 angav att de aldrig tidigare varit politiskt aktiva. 
De fl esta som arbetat inom andra partier tidigare kom från 
Moderaterna och Socialdemokraterna. Lägst antal avhoppare 
till sd hade Vänsterpartiet och Folkpartiet.63

 När det gäller kandidaternas beskrivningar av sin ideologi var 
det som vi tidigare skrivit, motton som »bevara svenskheten«, 
»mot invandring«, »mot mångkultur«, »mot muslimerna«, 
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»trygghet på gatan« och »mot överhöghet och etablerade politi-
ker« som var helt överskuggande. Som kontrast angav 3 av 161 
personer »miljö« eller »ekologi«, och ingen angav politikområ-
den som fördelningspolitik, jämställdhet, vård, skola, omsorg 
eller utbildning. För att citera Expos undersökning, »tycks den 
genomsnittlige sverigedemokratens ideologiska funderingar 
nästan uteslutande kretsa kring frågor om blodets betydelse, 
svenskhet, stopp för invandring, misstänksamhet mot etablisse-
manget och för en vision om ett etniskt rent Sverige«.64

Hur ska framväxten av radikal
högerpopulism förklaras?
1984 markerar en vändpunkt i den europeiska politiska histo-
rien. Jean Marie Le Pens starkt främlingsfi entliga parti Front 
National fi ck ett genomslag i de franska valen. Denna fram-
gång kom att stärka och infl uera liknande politiska krafter i 
det övriga Europa. Flera samverkande faktorer kan förklara de 
senaste decenniernas framväxt av RHP-partier i Europa:

• Ekonomiska och strukturella förändringar i det post-indu-
striella och globaliserade samhället som skapar en klass av 
»förlorare«.

• Värderingsförändringar, försvagning av traditionella normer 
och vanor, mångkulturalism och fokus på kultur och identi-
teter i stället för klass.

• Minskat klassröstande.65

Stora grupper av lågutbildad arbetskraft som i den traditio-
nella välfärdsstaten haft en god status, relativt höga löner och 
generösa trygghetssystem, upplever i dag denna position som 
hotad. Globaliseringen leder till att arbetstillfällena fl yttar till 
den billigare arbetskraften. De traditionella arbetarpartierna 
kan inte längre på politisk väg leverera trygghet och ständigt 
ökad levnadsstandard som tidigare. Dessa ekonomiska föränd-
ringar skapar en ny klass av förlorare, som dras till RHP-parti-
ernas förenklade och polariserade syn på problemen och dess 
orsaker. 
 En annan viktig aspekt som Rydgren betonar är att den ideo-
logiska tolkningsramen för den samhälleliga, ekonomiska och 
politiska verkligheten har förändrats radikalt i väst under efter-
krigstiden. Efterkrigstidens hegemoniska tolkningsram byggde 
på den socioekonomiska konfl iktdimensionen arbete-kapital, 
universella rättigheter, sociologiska förklaringsmodeller och 
en tilltro till politikens möjligheter. Sedan 1980-talet har denna 
ersatts av en tolkningsram där i stället en sociokulturell konfl ikt-sociokulturell konfl ikt-sociokulturell
dimension står i centrum. Det politiska samtalet fokuseras på 
frågor om identitet, invandring, etnicitet, mångkultur, integra-
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tion och feminism. Dessa nya områden har blivit politiserade, 
samtidigt som biologiska förklaringsmodeller fått en renässans 
och tron på politikens möjligheter har minskat.66 Enligt Ryd-
gren har många arbetare/lågutbildade varit mindre sociokultu-mindre sociokultu-mindre
rellt liberala än sina partier, men ändå röstat på dem så länge 
partierna har försvarat deras arbete, trygghet och position. När 
inte detta längre garanteras minskar lojaliteten och man går till 
de mer sociokulturellt auktoritära RHP-partierna.67 Den all-
männa förskjutningen mot en socio-kulturell konfl iktdimen-
sion i politiken har därtill skapat ett kontextuellt utrymme för 
RHP-partierna att reaktivera och -vitalisera sådana idéer om 
»kultur, blod och jord« som varit stigmatiserade under en lång 
period, men som nu kan kopplas på ett nytt sätt till den nya 
konfl iktdimensionen. 
 Det traditionella klassröstandet, där partiet har sina trogna 
väljare som alltid lägger sin röst på dem, minskar också. Ban-
den mellan de röstande och de politiska partierna har försva-
gats och lämnat utrymme för populistiska politiska entre-
prenörer som utmanar den etablerade politiska ordningen.68

Valrörelserna blir mer och mer en öppen medial marknad, där 
det gäller att vinna röster på enkla budskap.
 Flera samverkande faktorer som globaliseringens effekter på 
arbetsmarknaden med en (be)sviken arbetarklass, politikens 
svängning mot det sociokulturella samt väljarnas minskade 
trohet mot partierna, öppnar därmed en nisch för Sverigede-
mokraterna och det värdekonservativa, protektionistiska, främ-
lingsfi entliga men också arbetarklasstillvända program som de 
för fram.



2. Kommunrapporter

I detta kapitel presenterar vi en rapport från var och en av de 
29 kommuner där Sverigedemokraterna tog mandat 2002. 
Framställningen är upplagd efter län, där vi börjar med Väs-
ternorrlands län, det nordligaste av de län där Sverigedemokra-
terna fi ck representation, och avslutar längst i söder med Skåne 
län. Vi rapporterar också kort om ytterligare tre Skånekommu-
ner vars lokala partier i fullmäktige anslutit sig till Sverigede-
mokraterna under mandatperioden. Kapitlets sista län är Skåne 
län, och här kompletteras rapporteringen med två fördjupande 
studier av den speciella situationen i Skåne och relationen till 
Danmark. 
 Rapporterna bygger på studier av fullmäktigeprotokoll och 
motioner samt intervjuer med kommunfullmäktiges ordfö-
rande som vi genomfört i många av kommunerna. Vi har gjort 
en viss granskning av lokaltidningarnas rapportering, men 
denna har inga anspråk på att vara heltäckande. Kommunrap-
porterna bygger på en inledande kort presentation av kommu-
nerna. Sedan följer en översikt över de politiska maktförhållan-
dena och situationen i fullmäktige. De frågor vi sedan har ställt 
handlar om hur Sverigedemokraterna har interagerat med det 
traditionella partisystemet i fullmäktige och huruvida man 
tagit plats i styrelser och nämnder. Vi undersöker vilken politik 
man fört, vilka motioner man har lagt, och om de fått något 
gensvar. Vi har också till fullmäktigeordföranden ställt frågan 
om var i kommunen denne uppfattar att Ssverigedemokraterna 
hämtar sina väljare. 
 En ytterligare del av rapporten vill belysa situationen vad 
gäller fl yktingmottagning, invandring, integrering och segre-
gering i kommunerna. Vi undersöker om det fi nns något sam-
band mellan en hög grad av invandring i kommunen och ökat 
väljarstöd för sd, och om kommunen har något avtal med Inte-
grationsverket för introduktion. Här har vi vilat på utlåtanden 
från ordföranden i kommunfullmäktige och information från 
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Integrationsverket. Slutligen rapporterar vi om de lokala akti-
viteter och propagandaarbete som märkts från Sverigedemo-
kraternas sida. I de kommuner där sd kandiderat i kyrkovalet 
uppmärksammas också detta. 

Västernorrlands län
Sverigedemokraterna kandiderade i tre av Västernorrlands läns 
sju kommuner. I Sollefteå fi ck man 0,5 procent av rösterna och 
i Sundsvall 1,4 procent, vilket motsvarar 73 respektive 808 rös-
ter. I Timrå kommun räckte samma procentandel av rösterna 
(1,4 procent och 151 röster) till ett mandat i fullmäktige. Sd-
distriktet Mitt, som Sundsvall/Timrå tillhör, är fortfarande ide-
ologiskt knutet till den gamla »bunkerfraktionen« i Stockholm. 

Kyrkovalet
Sverigedemokraterna kandiderade inte i Härnösands stift.

Timrå
Timrå kommun i Västernorrlands län är den nordligaste kom-
munen i Sverige där Sverigedemokraterna fi ck representation. 
Timrå har cirka 18 000 invånare och domineras av pappers-
tillverkningsindustrin, det fi nns två pappersbruk på orten. 
Kommunen drabbades ganska hårt av 90-talets kris, framför 
allt hade man en hög ungdomsarbetslöshet som nu minskat.69

Demografi skt står kommunen stilla. Skattesatsen är 22.34. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Kommunen är en traditionell s-kommun, där SAP länge styrt 
med egen majoritet. Så är också fallet efter valet 2002, då sd fi ck 
ett mandat i kommunfullmäktige. Man har ingen tradition av 
missnöjespartier i Timrå, enda undantaget är Ny Demokrati 
som kom in 1991. När sedan NyD eroderade, gick dess repre-
sentanter över till Moderaterna. Det nya sd-mandatet har inte 
inneburit några omvälvande förändringar i förutsättningarna 
för arbetet i kommunfullmäktige i och med Socialdemokra-
ternas egna majoritet. När det blev klart att sd fått ett mandat 
diskuterades i kommunfullmäktige hur man skulle förhålla 
sig och man följde strategin att marginalisera sd-representan-
ten. Detta har inte varit förenat med någon svårighet då han 
varit mycket passiv. »Han sitter längst bak, begär sällan ordet 
och rynkar på näsan när chilenarna i Vänsterpartiet talar«.70 Sd 
har lagt tre motioner under perioden, en om förbud mot nikab 
och burka71 i kommunens skolor, en om att kommunen skulle 
dra tillbaka 5 i 12-rörelsens informationsmaterial i skolorna, 
samt en som krävde gratis trygghetslarm till alla pensionärer 
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som beviljas det. Samtliga motioner avslogs , de två första med 
hänvisning till att de inte låg inom det kommunala kompetens-
området, den sista med att trygghetslarmen redan var inkomst-
prövade.
 Innehållet i en av de lagda motionerna vittnar om en okun-
nighet om vad som innefattas i den kommunala kompeten-
sen. Denna motion krävde att ett informationsmaterial som 
framställts av 5 i 12-rörelsen skulle dras bort från kommunens 
skolor. I motionen hävdades att 5 i 12-rörelsens verksamhet 
är »smutsig« och att dess syfte är att »bryta ner svenska elev-
ers självkänsla och personliga stolthet genom förklenanden av 
deras nationella ursprung«. Motionen fortsatte:

Dess [5i12-rörelsens] propagandamaterial tar heder och ära av 
den svenska ungdomen för gynnande av en fi x idé om det mång-
kulturella samhällets förträffl ighet, vars förhärligande av det främ-
mande blåses upp på ett onaturligt sätt. Indirekt bidrar organisa-
tionen till många ungdomars senare drogberoende genom dess 
nedbrytande budskap.72

Motionen vittnar om fl era grundantaganden, till exempel att 
det är »nedbrytande« med kulturblandning, att det är »ona-
turligt« att ha positiva bilder av det främmande, samt att det 
mångkulturella samhället inte bara leder till »nedbrytning«, 
utan också i förlängningen till drogberoende. Resonemanget 
har många likheter med det traditionella rastänkandets idéer 
om att rasblandning leder till degeneration, såsom sjukdom, 
brottslighet och alkoholism. I barn- och utbildningsnämn-
dens svar påpekades det att det knappast ligger inom det kom-
munala kompetensområdet att begränsa yttrandefriheten: 
»Kommunfullmäktige beslutar inte vilka läromedel som skall 
användas för att uppnå skolans mål och syften. Vår lagstiftning 
tydliggör vad som får publiceras och spridas i det svenska sam-
hället. Uppdatering av lagstiftning sker i demokratiska former 
och beslutas av Sveriges Riksdag«.73

 Utöver de tre motionerna har inte Timrås sd-representant 
aktiverat sig nämnvärt. I övriga frågor har han röstat med det 
borgerliga blocket. I slutet av november 2005, i samband med 
att den nya budgeten togs, kom dock ett utspel från sd:s Arne 
Andersson. I den nya budgeten fanns en skrivning om etnisk 
mångfald. Andersson begärde ordet och ville ta bort denna 
skrivning helt och hållet ur budgeten. Han hänvisade till ett 
tal av Tage Erlander på 1960-talet, då Erlander skulle ha sagt 
att Sverige var bättre rustat än USA eftersom vi hade en mer 
homogen folkstam än USA. Sd:s inlägg väckte stor indignation 
och uppemot 30 talare ville bemöta hans uttalanden.74

 Sverigedemokraterna söker mycket medvetet lägga beslag på 
markörer för en nostalgisk bild av ett svunnet socialdemokra-
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tiskt välfärdssamhälle (»Folkhemmet«, Erlander), som de själva 
framställer sig som de enda kvarvarande försvararna av. 

Förändrad arbetsordning 
Enligt kf:s ordförande Royne Bergman diskuterar man i Timrå, 
liksom i många andra kommuner, hur man ska effektivisera 
och ekonomisera kommunens förvaltning. Ett förslag är att slå 
ihop vissa nämnder och därmed minska antalet ledamöter. Här 
är bevekelsegrunderna rent ekonomiska. Man har även ett för-
slag på att minska fullmäktige från 49 till 45 mandat och detta 
beror på sd. Det skulle slå ut sd med nuvarande väljarstöd men 
»tyvärr också slå mot mp och kd«.75 Inget beslut är taget än i 
denna fråga.

Flyktingmottagning och integration 
Timrå kommun har ett avtal med Integrationsverket om att 
anordna introduktion för 20–40 fl yktingar per år. Tidigare 
fanns en fl yktingförläggning i Timrå, men den är numera fl yt-
tad till Sundsvall. Liksom i övriga Sverige märks integrations-
problematiken i arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten är som 
högst bland dem i kommunen som har invandrarbakgrund, 
särskilt gäller det dem som har dåliga språkkunskaper, betonar 
kf:s ordförande Royne Bergman (s). I mars 2006 sade Timrå 
kommun ja till Integrationsverkets nya förfrågan om att tillfäl-
ligt utöka antalet introduktionsplatser till 111.

Lokal organisation
Sd:s representant på mandatet i Timrå tillhör den äldre 
falangen av partiet som fortfarande för fram en världsåskåd-
ning präglad av konspirationsteorier, homofobi och illa dold 
rasism.76 På SD-Sundsvall/Timrås hemsida försöker man också 
få partiet att framstå som ett »arbetarparti«. De problem som 
man menar att Sverige har med invandringen sätts in i ett arbe-
tar- och klassperspektiv. Så här formulerar man sig på hemsi-
dan, under rubriken »På lätt svenska«:

De som bestämmer om skolor, sjukhus och mycket annat kallas 
för politiker. Många politiker vet om att det de gör är fel, och att 
de kanske också är brottsliga ibland. Därför händer det ibland att 
de vill prata med oss i hemlighet när inte deras kompisar vet om 
det för att få hjälp att göra rätt. De är rädda att bli avslöjade. Ett 
fel som vi tycker att politiker har gjort är att tillåta dem som äger 
fabriker och har mycket pengar att ta hit människor från andra 
länder för att lönerna skall sjunka för dem som jobbar på fabri-
kerna så de blir fattigare. De som äger dem blir då ännu rikare. De 
brukar kalla dem för fl yktingar för att ingen skall våga säga ifrån. 77
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I februari 2006 avgick SD-Sundsvall|Timrås ordförande Mar-
tin Klausen, tidigare utesluten ur Nationaldemokraterna, efter 
ett för Sverigedemokraterna ovanligt tillfälle att föra ut sin 
politik. I en morgondebatt i TV4Mitt, fi ck han debattera med 
det socialdemokratiska kommunalrådet Eva Lindström, med 
anledning av en socialdemokratisk konferens mot sd.78 Fram-
trädandet blev emellertid inte särskilt lyckat för sd:s del och 
efter att det framkommit att han tidigare varit ordförande för 
Nationaldemokraterna i Filipstad, valde han att avgå som ord-
förande för sd i Timrå. »Han kan inte ha en ledande position 
inom Sverigedemokraterna om han tidigare haft det inom 
Nationaldemokraterna«, sade Sverigedemokraternas partise-
kreterare Mattias Karlsson till Sundsvalls Tidning.Sundsvalls Tidning.Sundsvalls Tidning 79 Klausen 
försvann från hemsidan dagarna efter tv-framträdandet och nu 
fi nns endast den tillförordnade ordföranden, Arne Anderssons 
presentation kvar. Huruvida detta vittnar om ytterligare ett ute-
slutningsärende är i skrivande stund okänt, och man kan ställa 
sig frågan hur länge representanter, även sådana som Anders-
son, kommer att accepteras i partiet. Händelserna runt Klausen 
visar att infl ödet av nya medlemmar med en bakgrund i uttalat 
rasistiska sekter fortgår till sd.

Dalarnas län
Sverigedemokraterna kandiderade i två av länets femton kom-
muner – Borlänge och Orsa. I Borlänge räckte inte 499 röster 
(1,8 procent) till någon representation. I Orsa fi ck sd 3 pro-
cent eller 121 röster vilket räckte till ett mandat i fullmäktige . 
I Dalarnas län har Sverigedemokraterna en distriktsavdelning, 
SD-Svea. Distriktet har inte utmärkt sig genom någon särskild 
aktivitet. Däremot har Nationaldemokraterna ett relativt starkt 
fäste i Dalarna. Deras tidigare starka namn, före detta sveri-
gedemokraten Tor Paulson, partiorganisatör och förstanamn 
på nd:s lista till valet till EU-parlamentet, har de senaste åren 
varit verksam i Orsa och bor i grannkommunen Gagnef. Paul-
son uteslöts i april 2001 ur Sverigedemokraterna i Haninge. 
Efter det anslöt han sig till nd och fl yttade till Gagnef. Fem-
barnspappan Paulson talar ofta om familjens värde och mer lag 
och ordning i samhället. Paulson blev dock utesluten även ur 
nd 2004 sedan han åtalats och senare dömdes för att ha miss-
handlat och hotat sin sambo.80 Nu kommer Jimmy Windeskog, 
nyligen utesluten från sitt sd-mandat i Trollhättan, att kandi-
dera för Nationaldemokraterna i Borlänge.

Kyrkovalet
Sverigedemokraterna kandiderade inte i Västerås stift i kyrko-
valet. 
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Orsa
Med sina 7 030 invånare är Orsa Dalarnas minsta kommun. 
Orsa växer dock demografi skt, det är en infl yttningskommun. 
Det fi nns mycket småföretagande i Orsa, till exempel inom 
träindustrin, däremot inga stora privata företag. Orsa har med 
sina 492 företag fått hedersomnämnande som årets tillväxt-
kommun, berättar kommunfullmäktiges ordförande Anders 
Rosell (s).81 Rosell menar att läget är ganska ljust i Orsa. Den 
sammanlagda arbetslösheten (den öppna och i åtgärder) är 
cirka 6 procent. Andelen utrikes födda är cirka 5 procent. Den 
kommunala skatten är 22.06. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
När Sverigedemokraterna erövrade ett mandat i Orsa kom-
munfullmäktige innebar det att de i princip fi ck en vågmäs-
tarroll. S+v+mp har nämligen 15 av fullmäktiges 31 mandat, 
och de borgerliga med SPI 15 mandat. I det läget ställde sig de 
borgerliga utanför för att undvika den situationen och s+v+mp 
(12+2+1) styr utan egen majoritet. »Man har enats över par-
tigränserna för Orsas väl«, säger Anders Rosell. I Orsa fi ck ett 
omval genomföras efter att ett antal poströster försvunnit i 
valet. Omvalet påverkade dock inte sd:s representation, de fi ck 
ett mandat i båda valen. Omvalets vinnare var i stället SPI som 
fi ck två mandat, ett på vardera s:s och fp:s bekostnad. Även 
Nationaldemokraterna ställde upp i omvalet, men de kom inte 
in. Orsa har också tidigare haft missnöjespartier i fullmäktige. I 
valet 1991 kom NyD in med 4 mandat. I valet efter hade rester 
av NyD omformat sig till Orsapartiet, som tog 2 mandat. I valet 
1998 var de borta. 
 Enligt Rosell är såväl SPI som sd marginaliserade i fullmäk-
tige. Det var inget beslut man tog, det bara »blev så«. SPI har 
inget valtekniskt samarbete med de borgerliga, men röstar 
med dem. De har dock fått en plats i kommunstyrelsen. Sd har 
endast plats i fullmäktige. Sd:s ledamot och hennes ersättare 
är »båda förtidspensionerade och sjukliga« och deras närvaro 
har inte satt några djupare spår i fullmäktige. Aktiviteten har 
inskränkts till en interpellation och fyra motioner. Vid en all-
mänpolitisk debatt i november 2005 höll ersättaren ett längre 
anförande i fullmäktige. Rosell återberättar: »Hon pratade om 
saker och ting som var i en helt annan dimension... Pengar 
skulle gå till indianerna. Hon hade två runda kulor, två glober 
som hon hade med i fullmäktige och berättade att ’det här är 
min värld, det här är den andra världen’. (...) Sedan lämnade 
hon fullmäktige med kommentaren att hon ’inte kunde detta’ 
och lämnade över åt resten av församlingen«. Fullmäktigesam-
manträdena sänds i närradion och det hela väckte en viss upp-
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märksamhet i Orsa. Rosell tror inte att sd kommer att ställa 
upp i val i Orsa 2006 om de inte får andra personer att kandi-
dera.
 När det gäller de fyra motionerna som alla avslagits, ville en 
av dem »inrätta ett kvinnohus och ett korttidshem för tonårs-
fl ickor från utomeuropeiska invandrargrupper«. Motionen 
knyter an till diskussionen om hedersrelaterat våld och att 
kvinnor som utsätts för detta »behöver samhällets stöd«. Man 
hävdar att ett hem för drabbade fl ickor bör inrättas i Orsa då 
inte alla förövare kan skickas ut ur landet:

Ibland brukar vi tänka – skicka hem gubbarna! Men situationen 
är inte löst med detta, och just denna lösning står inte för dörren. 
Endast kring 20% av alla fängelsedömda brottslingar är dömda 
även till utvisning.82

En annan motion hävdade att en ökande arbetslöshet främst 
skulle drabba »utländska medborgare« eftersom dessa »har en 
yrkeskompetens ej anpassad för den svenska arbetsmarkna-
den«. Man angav också i motionen hur många »utlandsfödda 
personer« samt »fl yktingar som erhöll socialbidrag i kommu-
nen«. Motionen utmynnade i kravet på att »utreda möjlighe-
ten att öka återfl yttningen av de utländska medborgare som 
inte själva kan försörja sig«.83 Motionen om återfl yttning tog 
dock sd:s representant tillbaka i fullmäktige, då hon inte ansåg 
detta vara ett problem i kommunen. Detta lite paradoxala bete-
ende tycks vara symptomatiskt för Orsas sverigedemokratiska 
representanter, de anser sig inte vara rasister eller invandrings-
fi entliga. Ett annat exempel på det är den årliga mångkulturella 
Multikult-festen som sponsras av såväl kommunen som de 
politiska partierna. Här var även sd med och bidrog ekono-
miskt. »Dessa två personer är använda av organisationen men 
inte särskilt insatta i vad organisationen står för, så uppfattar vi 
det«, säger fullmäktiges ordförande. De röstar med det borger-
liga blocket i de fl esta frågor.

Flyktingmottagning och integration
Orsa har ett avtal med Integrationsverket om att ta emot 20–
30 personer per år. Det är »inga stora grupper, utan handlar 
främst om familjer som placeras i kommunen«. De fl esta fl yt-
tar sedan vidare till större städer, men de som stannar kvar 
»trivs och kommer ut i jobb«. Rosell är nöjd med integrationen 
och menar att det inte existerar några spänningar mellan olika 
befolkningsgrupper i Orsa. 2004 utgjorde de utrikes födda 
5 procent av Orsas befolkning. Som jämförelse var de utrikes 
födda i hela riket 12 procent samma år.84



54 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

Lokal organisation
Partistöd utgår till Sverigedemokraterna om cirka 19 000 per 
år samt mötesarvoden. Lokalavdelningen har ingen synlig akti-
vitet, enligt Rosell. På dess hemsida har inget hänt sedan man 
lade ut ett lokalt valprogram innan valet. För övrigt märktes 
ingen särskild propagandaverksamhet från Sverigedemokra-
terna i valet, »lite material i brevlådorna, sen var det tyst, det 
kom mycket mer material från Nationaldemokraterna«, påpe-
kar Rosell. På frågan om var han tror att Sverigedemokraterna 
hämtar sina väljare svarar Rosell att »Sverigedemokraternas 
kandidat gick fram i den lilla by där hon bor. Många äldre fi nns 
där som värnar om sitt, sin gård, sitt boende«. Det är bland 
dessa äldre som sd fångar röster, tror han. 

Uppsala län
I Uppsala län kandiderade Sverigedemokraterna i fem av 
länets sju kommuner. I Enköping fi ck sd 0,5 procent (119 rös-
ter), i Håbo 0,2 procent (20), Tierp 1,4 procent (165), Uppsala 
1,5 procent (1643) och Älvkarleby 3,2 procent (173). Det var 
endast i Älvkarleby som det räckte till representation med ett 
mandat. Sd-ledamoten i Älvkarleby är organisatoriskt kopp-
lad till Sverigedemokraternas distriktsorganisation i Gävle i det 
angränsande Gävleborgs län. Här har det vuxit fram en förhål-
landevis stark lokal organisation de senaste åren, som fokuserat 
på kyrkovalet. Sd fi ck in ett mandat i Gävle kyrkofullmäktige i 
kyrkovalet 2005. Lokalavdelningen leds av distriktsordförande 
Roger Hedlund, som kraftfullt för ut den sverigedemokratiska 
politiken. Mandatet i Älvkarleby har haft mycket stöd av Hed-
lund, som nästan alltid är närvarande på fullmäktigemötena. 
Hedlund fl ankeras av partiets kyrkoideolog Margareta Sand-
stedt, som sitter invald både i Kyrkomötet och i Uppsala stift. 

Kyrkovalet
I Uppsala stift kandiderade Sverigedemokraterna till fem för-
samlingar, bland andra Älvkarleby-Skutskär kyrkofullmäktige, 
där man inte kom in. Sd fi ck dock in ett mandat i Bomhus 
direktvalda kyrkoråd. 

Älvkarleby
Älvkarleby har drygt 9 000 invånare och en relativt hög andel 
äldre befolkning. Utbildningsnivån ligger långt under riksge-
nomsnittet, i synnerhet för män (endast 15 procent av männen 
mellan 20–64 år hade eftergymnasial utbildning 2004). Befolk-
ningskurvan har gått nedåt under 90-talet men stiger igen 
sedan några år, både på grund av ett positivt fl yttningsnetto 
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och ökat barnafödande. Andelen utrikes födda var 8 procent 
2004. Kommunen är den största arbetsgivaren, följd av massa-
industrin Stora Enso, som dock varslat om kommande föränd-
ringar. Tredje största arbetsgivaren i kommunen är Vattenfall. 
Tillverknings- och utvinningsindustri står, eller har stått, för en 
mycket stor andel av arbetstillfällena. Arbetslösheten var så hög 
som 9 procent i mars 2005 (6 procent öppet arbetslösa, 3 pro-
cent i åtgärder) I kommunen diskuteras för närvarande plus-
tjänster och aktivitetsgaranti, berättar kommunfullmäktiges 
ordförande Iréne Stridh (s).85 Andelen hushåll som fi ck eko-
nomiskt bidrag låg 2003 strax under riksgenomsnittet, medan 
andelen förtidspensionerade ett år senare låg på 4–6 procent 
över riksgenomsnittet. Den kommunala skattesatsen är 22.68.86

Situation och aktivitet i fullmäktige
Fullmäktige i Älvkarleby är litet, 31 mandat. Kommunen har 
alltid haft socialdemokratiskt styre och den här mandatperio-
den har s egen majoritet (16 mandat). Ibland har de styrt med 
hjälp av v, ibland med stöd av Demokratiska särlistan (ds) som 
är en utbrytning ur s. Ds var i början av 90-talet kommunens 
näst största parti med sex mandat, men det här valet fi ck man 
släppa till ett mandat till sd, och ett till s. »Många äldre rös-
tar på Demokratiska särlistan, medan det verkar vara de unga 
som röstar på sd«, säger Stridh. Inget parti har något samarbete 
med sd. Gun-Britt Holmgren innehar ett av sd:s fem kvinnliga 
mandat och är en av de sd-ledamöter som fortfarande (2006) 
är aktiva. Hennes man är ersättare och sitter alltid på åhörar-
plats tillsammans med sd:s starke man i Gävle, Roger Hedlund, 
som stöttar och skickar lappar. Ibland har denne också samlat 
en grupp yngre förmågor på läktarplats.
 Sd har lagt åtta motioner hittills under mandatperioden. 
»Annars har hon nästan aldrig yttrat sig utom ett par gånger i 
den allmänpolitiska debatten, då har hon inte tagit upp någon 
politisk fråga utan klagat på att sd är ’mobbat’ i fullmäktige«, 
säger Stridh. En annan gång blev det en del upprördhet då fp 
lade en motion om en strategisk plan för att motverka främ-
lingsfi entlighet och rasism. Då yrkade Holmgren avslag på 
motionen och kallade fp för »rasister« som särbehandlar 
svenskar. De fl esta motionerna lades 2004. Det var de vanliga 
cirkulärmotionerna om alkolås på bussar87, förbud mot nikab 
och burka i kommunens skolor88, folkomröstning om motta-
gande av asylsökande89, en dag för kommunismens och Stalins 
offer, återförande av icke-skyddsbehövande till deras hemlän-
der, samtliga kommunfullmäktigeledamöter ska tjänstgöra en 
dag i kommunal skola/dagis90, Fixar-Malte-projekt91 och en 
motion om väjningsplikt i Rullsand (där sd:s mandat bor). Den 
motionen är inte behandlad ännu. 
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Flyktingmottagning och integration
Fram till mitten av 90-talet hade kommunen en fl yktingför-
läggning i ett gammalt ålderdomshem och dessa fl yktingar 
lotsades sedan vidare. Numera har man sedan förra året ett 
avtal med Integrationsverket om att ta emot 30 personer om 
året som har beviljats asyl och uppehållstillstånd. De första är 
nu »färdigintroducerade«, klara med sin sfi , och ska ut i jobb. 
Kommunen har en egen delegation och arbetar mycket med att 
få in dessa personer i olika yrkessammanhang. Stridh menar att 
Älvkarleby inte präglas av segregation eller spänningar mellan 
olika grupper. Som exempel på lyckad integration nämner hon 
de personer från Vietnam som kom på 90-talet och som inte-
grerats väl och numera har bostad och jobb.

Lokal organisation
Stridh tror inte att de aktiva sverigedemokraterna i Älvkarleby 
är fl er än fem stycken, »det är familjen Holmgren«. Dessa är 
knutna till den organiserade lokalavdelningen i Gävle. Sd fi ck 
röster från en del unga väljare i valdistriktet Marma. 

Kyrkovalet
I kyrkovalet kandiderade sd till Älvkarleby/Skutskär kyrkofull-
mäktige och fi ck 3 procent, vilket inte räckte till representation. 
I samband med kyrkovalet delades fl ygblad och en broschyr ut 
med posten, i övrigt har man inte märkt av någon propaganda 
från Sverigedemokraterna, enligt fullmäktigeordföranden.

Västmanlands län
Sverigedemokraterna kandiderade i två av länets elva kom-
muner. I Västerås fi ck man 671 röster (0,9 procent) vilket inte 
räckte för någon representation. I Hallstahammar lade 187 per-
soner (2,2 procent) sin röst på listans enda namn, vilket rende-
rade sd ett mandat i kommunens fullmäktige.

Kyrkovalet
Sverigedemokraterna kandiderade inte i Västerås stift i kyrko-
valet 2005.

Hallstahammar
Hallstahammar har drygt 32 000 invånare. En svag befolknings-
ökning kan skönjas de senaste tio åren och födelsetalen i kom-
munen ökar mer än i riket i övrigt. Andelen utrikes födda lig-
ger på 14 procent, ett par procent över riksgenomsnittet, vilket 
avspeglar Hallstahammars sedan många år generösa agerande i 
fråga om fl yktingmottagande. Den gamla bruksorten Hallsta-
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hammar fi ck redan på 1970-talet göra en smärtsam omställ-
ning då man tappade över 3 000 arbetstillfällen. Kommunen 
präglas fortfarande av en mansdominerad verkstadsindustri, 
med några få stora företag. Utbildningsnivån är lägre än både 
läns- och riksgenomsnittet. Andelen män med eftergymnasial 
utbildning är 16 procent och andelen kvinnor 23 procent (riks-
genomsnittet är 30 procent respektive 36 procent). Så gott som 
hela andelen av den kvinnliga arbetskraften i Hallstahammar 
arbetar inom vård, omsorg och skola. Andelen förtidspensionä-
rer ligger mellan 5 och 7 procent över riksgenomsnittet. Arbets-
lösheten var i mars 2005 6 procent (3 procent öppet arbetslösa 
och 3 procent i åtgärder). En relativt hög andel av de arbetslösa 
var mellan 20-24 år, och andelen män var här nästan dubbelt så 
stor som andelen kvinnor. Kommunal skatt är 21.69.92

Situation och aktivitet i fullmäktige
Sedan 1930-talet är Hallstahammar en typisk s-kommun, där 
partiet styrt med egen majoritet. De två senaste mandatpe-
rioderna har dock s fått ta stöd av v. Fullmäktige minskade 
antalet mandat från 49 till 45 mandat perioden innan valet 
2002. Mandatfördelning efter valet 2002 är s+v (19+6) och 
m+c+fp+kd+mp (5+3+4+6+1) samt sd (1). Hallstahammar 
har aldrig tidigare haft ett lokalt eller missnöjesparti invalt, och 
att sd fi ck ett mandat blev något av en »chock«, berättar kom-
munfullmäktiges ordförande Ulf Sköld (s).93 »Man trodde att 
de skulle gå fram i Fagersta eller Surahammar, men inte här«. 
Sd har varit marginaliserade från början då de inte av egen 
kraft fått någon representation i nämnder eller utskott. 
 Sverigedemokraternas representant, lastbilschauffören Jan 
Björklund, angav efter valet att det var ungdomens aktiviteter 
som han främst ville främja. Den enda fråga han uppmärksam-
mat i fullmäktige, och som med lite god vilja kan tolkas som 
stöd för en ungdomsaktivitet , är dock engagemanget för en 
skyttebana åt den lokala pistolskytteklubben. Den tidigare skyt-
tebanan är nedlagd då den låg vid en skyddsvattentäkt.94 Han 
har också ställt en interpellation om bälten i bussar för skol-
skjuts. Skolbussarna i Hallstahammar har numera bälten, men 
det var ett beslut som redan var på gång då Björklund enga-
gerade sig, berättar Sköld, som menar att sverigedemokratens 
närvaro i Hallstahammars fullmäktige, inte på något vis påver-
kat politiken. »Han är mycket lugn och stilla«. Vid de sällan 
förekommande omröstningarna och voteringarna har han följt 
de borgerliga. 

Flyktingmottagning och integration
Hallstahammar har länge varit en föregångskommun vad gäl-
ler fl yktingmottagning. Det har också varit ett sätt att lösa det 
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ekonomiska underskottet för outhyrda fastigheter i det kom-
munala bostadsbolaget HFAB. Hallstahammars avtal med Mig-
rationsverket har nyligen upphört. Hallstahammar har under 
många år till Migrationsverket hyrt ut cirka 140 lägenheter för 
asylsökande. Förläggningen har varit stor i förhållande till övrig 
befolkning i Hallstahammars tätort, och man ansåg att hela 
verksamheten till slut blev för ekonomiskt belastande för kom-
munen.95 Hallstahammar har däremot kvar sitt avtal med Inte-
grationsverket om introduktion för cirka 70 personer årligen. 
Den relativt stora andelen utrikes födda i Hallstahammar har 
dock inte lett till problem med segregation vad gäller boende 
eller arbetslöshet, menar Sköld.
 Hallstahammar har en åldrande befolkning och erbjuder 
ingen högre utbildning, vilket också leder till att de unga inte 
stannar i kommunen. Sverigedemokraterna gjorde en del pro-
pagandainsatser på gymnasieskolan innan valet, och Sköld 
misstänker att det är de unga i Hallstahammar som röstat fram 
det sverigedemokratiska mandatet. De senaste valen har ten-
densen varit ökade framgångar för de borgerliga, vilket skulle 
kunna indikera ett scenario med en vågmästarroll för Sveri-
gedemokraterna i kommande val om de får samma förtroende 
från väljarna. 

Örebro län
I Örebro län kandiderade Sverigedemokraterna i två av länets 
elva kommuner, Örebro och Askersund. I Örebro fi ck man 1,8 
procent av rösterna (1447 röster) och var nära att få ett man-
dat. I lilla Askersund samlade sd 152 röster eller 2,1 procent vil-
ket gav dem ett mandat i fullmäktige. 
 Sd har en distriktsavdelning i Örebro, där förre partileda-
ren Mikael Jansson varit partiets starke man. Under Mikael 
Janssons tid som partiledare utmärkte sig distriktet bland 
annat genom att försöka hyra lokaler för sina årsmöten i falskt 
namn.96 Örebrodistriktet ville inför årsmötet 2005 inte accep-
tera valberedningens förslag med Jimmie Åkesson som partile-
dare, utan ha kvar Mikael Jansson i ledningen. Ett alternativt 
förslag till partistyrelse formulerades, vilket dock hade liten 
framgång på årskongressen. Sedan Skånefalangen tog över par-
tiets ledning, har det inte märkts av någon större aktivitet från 
det försvagade distriktet i Örebro. Sedan våren 2006 är Mikael 
Jansson, som inte accepterat den nye partiledaren, ordförande 
i Göteborgsdistriktet och vice ordförande i Örebro. Inför valet 
samlas nu motståndet mot Skånefalangen i Stockholm, Örebro, 
delar av Väst- och Göteborgsdistrikten. 
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Kyrkovalet
I Strängnäs stiftsfullmäktige fi ck Sverigedemokraterna in två 
mandat. Man kandiderade till tre samfälligheter och fi ck in en 
ledamot i Asker-Lännäs samfällda kyrkofullmäktige. I de tre 
församlingar där sd kandiderade fi ck man ingen representa-
tion.

Askersund
Askersund med ca 11 500 invånare är utnämnd till Örebro 
läns grönaste kommun. Jordbruket och därtill angränsande 
näringar har stor betydelse. Utbildningsnivån är förhållan-
devis låg. Åldersstrukturen i kommunen är hög, 21,1 procent 
av befolkningen är 65 år eller äldre. Andelen utrikes födda är 
låg, 5 procent. Den öppna arbetslösheten är 5,7 procent. Man 
är beroende av arbetsgivare utanför Askersund, som Munksjö. 
Socialbidragsberoendet ligger fortfarande under riksgenom-
snittet men det ökar, framför allt bland yngre ensamstående 
män. Kommunfullmäktiges ordförande Eva Arvidsson (s) 
tycker ändå inte att Askersund är en kommun i kris, men »visst 
fi nns det svårigheter«. De sociala verksamheterna går med 
minus varje år. Den kommunala skatten är 21.62.97

Valet 2002
Inför valet 2002 delades sd:s centralt publicerade fl ygblad ut i 
många av hushållens brevlådor. Sverigedemokraten Björn Len-
nartsson drev därtill en mer personligt präglad valkampanj på 
torget i Askersund, där han demonstrerade med plakat som 
sade »stoppa invandringen«, »skjut mer vargar« och »tillåt bly-
hagel«.98 Arvidsson tror att det var främst i kretsen kring den 
själv mycket jaktintresserade Lennartsson som väljarna rekry-
terades. Lennartssons starkt polemiska stil och offentliga utspel 
i radio och på insändarsidor, kom att leda till avsked från hans 
arbetsplats Aspa bruk och senare även till uteslutning från sd 
efter några gravt rasistiska uttalanden i radio och på insändar-
sidan i Nerikes Allehanda.99 I augusti 2003 hoppade Lennarts-
son av sitt uppdrag i fullmäktige på grund av att han var ifråga-
satt inom partiet. Det var Skåneavdelningen med Björn Söder 
i spetsen som ville utesluta, men partiet var inte enigt varför 
uteslutningen dröjde.100 Lennartsson hade ingen ersättare och 
sedan dess har fullmäktigeplatsen stått tom. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Askersunds fullmäktige har 37 mandat. Efter valet regerar en 
koalition bestående av s+c. Sd har inte haft någon vågmästar-
roll, och skulle aldrig ha tillåtits få det, enligt Arvidsson. För att 
hitta ett tidigare missnöjesparti i Askersund måste man gå till-
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baka till första halvan av 1980-talet då Aktiv Opposition fanns 
med. Man kan säga att sd-ledamoten marginaliserades omedel-
bart i kommunfullmäktige genom ett slags »tyst överenskom-
melse«. Han tog dessutom inte stor plats. »Han kom alltid in 
på mötet sist av alla och gick först av alla. Det verkar inte som 
han kände sig bekväm i fullmäktige«. »Han hälsades naturligt-
vis välkommen som alla andra nya ledamöter, men när han en 
enda gång valde att yttra sig så markerade jag att fullmäktige 
inte accepterar någon hets mot folkgrupp, (...) och efter det 
kom han inte tillbaks egentligen«, säger Arvidsson. Lennarts-
son har varit så gott som helt passiv i fullmäktige. Hans enda 
aktivitet begränsas till ett tillfälle då han yrkade avslag på kom-
munstyrelsens förslag om att upprätta en mångfaldspolicy.101

Flyktingmottagning och integration
Askersund kan knappast betecknas som en invandrarkommun. 
Kommunen hade tidigare ett avtal med Migrationsverket om 
att ta emot 100 asylsökande under tre år. De asylsökande pla-
cerades i det kommunala Askersundsbostäder. Det blev ingen 
uppmärksamhet kring detta, inga upprörda insändare, inga 
demonstrationer av något slag, förutom Lennartssons utspel, 
enligt Arvidsson. Av de asylsökande fi nns knappast några kvar. 
Många fi ck ingen asyl, och de som fi ck det fl yttade vidare till 
större städer. Det fi nns inga större invandrargrupper i Asker-
sund och följaktligen inga integrations- eller segregationsan-
knutna problem, menar Arvidsson. Askersund har fått en ny 
förfrågan från Integrationsverket om att teckna avtal om nya 
introduktionsplatser efter den tillfälliga asyllagen. Förfrågan 
har avslagits med hänvisning till brist på bostäder.102

Lokal organisation
Sd:s aktivitet i Askersund har varit bunden till Lennartssons 
person, och det fi nns numera ingen aktiv lokalavdelning här.

Stockholms län
Stockholms län har 26 kommuner och Sverigedemokraterna 
kandiderade i 13 av dessa. I Botkyrka fi ck man 0,9 procent eller 
350 röster, i Haninge 1,2 procent (496 röster), Huddinge 1,9 
procent (899 röster), Nacka 0,6 procent (271 röster), Nykvarn 
1,2 procent (56 röster), Nynäshamn 1,6 procent (235 rös-
ter), Sigtuna 1,8 procent (366 röster), Stockholm 0,8 procent 
(3816 röster), Sundbyberg 0,8 procent (157 röster), Södertälje 
0,6 procent (262 röster), Tyresö 0,9 procent (212 röster), Täby 
0,6 procent (242 röster), Upplands Bro 0,6 procent (74 röster). 
Endast i Nynäshamn räckte röstandelarna till ett mandat för 
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Sverigedemokraterna. I Stockholms län har sd på sina håll haft 
stark konkurrens av utbrytarna Nationaldemokraterna som har 
mandat i Haninge och Södertälje.
 Sverigedemokraternas stockholmsdistrikt, som brukar gå 
under namnet »bunkerfraktionen« (distriktets lokaler ligger 
i en bunkerliknande källare), har sedan partiet bildades 1991 
fram till våren 2005, varit säte för partistyrelsen och initiativen 
inom partiet. Efter Skånefalangens övertagande av ledningen 
2005, har stockholmsdistriktet, med den tidigare framträdande 
partiideologen Johan Rinderheim (som sitter på mandatet i 
Nynäshamn), tappat styrfart. Inför det kommande valet har 
emellertid Stockholm och delar av Väst- och Göteborgsdistrik-
ten gått samman under den förre partiledaren Mikael Jansson. 
Det fi nns uppenbara såväl personella som ideologiska motsätt-
ningar mellan denna fraktion och Skånefalangen. Någon splitt-
ring lär dock knappast ske innan valet 2006. 

Kyrkovalet
I kyrkovalet till Stockholms stift fi ck Sverigedemokraterna in 
ytterligare ett mandat och har nu två ledamöter. Sd kandide-
rade också till Huddinge samfällda kyrkofullmäktige och fem 
församlingar, bland andra Västerhaninge-Muskö kyrkofull-
mäktige, där man dock inte kom in. Endast i St Micaels direkt-
valda kyrkoråd fi ck Sverigedemokraterna ett mandat.

Nynäshamn
Nynäshamn med cirka 25 000 invånare har haft en stark befolk-
ningsökning de senaste åren, vilken nu avtagit. Utbildningsni-
vån ligger långt under genomsnittet för Stockholms län, och 
även ordentligt under riksgenomsnittet. Endast 22 procent av 
männen har eftergymnasial utbildning. I länet är den siffran 38 
procent och för hela riket 30 procent. Arbetslösheten var i mars 
2005 knappt 5 procent (4 procent öppet, 1 procent i åtgärder). 
Men nu lägger de två stora arbetsgivarna i kommunen ned och 
friställningarna från Ericsson och Musköbasen kommer att leda 
till ökad arbetslöshet och ett ökat socialbidragsberoende, spår 
kommunfullmäktiges ordförande Tommy Söderblom (s).103

Andelen hushåll med socialbidrag låg 2003 under riksgenom-
snittet, men Söderblom menar att en tendens till ökning har 
varit tydlig bland alla grupper sedan några år tillbaka. Andelen 
utrikes födda i Nynäshamn är 11 procent, en procent under 
riksgenomsnittet. Den kommunala skatten är 19.83. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Nynäshamn har haft socialdemokratiskt styre i 90 år. Nu styr 
en s+fp-koalition i fullmäktige som rymmer 45 mandat. Utöver 
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riksdagspartierna och sd fi nns i fullmäktige även Pensionärs-
partiet representerat med två mandat. Sverigedemokraternas 
kandidat Johan Rinderheim, en känd ideologisk profi l inom sd, 
hade ett ganska starkt stöd, det var inte det 45:e utan snarare 
det 40–41:a mandatet som gick till sd, enligt Söderblom. Rin-
derheim har ingen ersättare.
 Det man kan notera i Nynäshamns fullmäktige är att en cen-
terpartist stött sd:s förslag och åsikter. Bland annat skrev han 
en artikel i lokaltidningen innan valet, där han hävdade att Sve-
rige borde skärpa reglerna kring fl yktingpolitiken i likhet med 
Danmark. Centralt tog Centerpartiet kraftigt avstånd från åsik-
terna. Centerpartiets partisekreterare, Jöran Hägglund, menade 
att centerrepresentanten borde ha bemödat sig om att ta reda 
på var partiet står i frågan. Denne hävdade däremot att han har 
starkt stöd för sina åsikter lokalt inom partiet.104

 I fullmäktige har man inte diskuterat någon gemensam 
hållning gentemot sd, men inget parti har haft något samar-
bete med Sverigedemokraterna och sd har därmed inte fått 
plats i någon nämnd eller beredning. »Ett av centerns man-
dat nästan välkomnade« dock sd efter att det blev klart att de 
fått ett mandat, säger Söderblom och syftar på den tidigare 
nämnde centerledamoten. Oftast har sd röstat med trojkan 
c, kd och pp (Pensionärspartiet). Som helhet har aktiviteten 
varit mycket låg, sd har endast lagt två motioner under man-
datperioden. Den ena ville ha en politikerchat på kommunens 
hemsida. Den avslogs med argumentet att den »kräver resur-
ser som inte fi nns« och att andra prioriteringar måste göras.105

Rinderheim och Larsson (c) yrkade att motionen skulle åter-
remitteras. Den andra motionen ville inrätta en »jourskola för 
stökiga elever«. Enligt motionen skulle en sådan skola »utgöra 
lösningen på problemet med mobbning«. Detta ansåg inte 
barn- och utbildningsnämnden som menade att handlingspla-
ner och verksamhet mot mobbning i första hand utarbetas av 
respektive rektorsområde.106 Motionen avslogs i enlighet med 
yttrandet. Rinderheim har »uppfört sig städat och klanderfritt 
och han är vältalig«, men Sverigedemokraterna har inte påver-
kat den politiska agendan i Nynäshamn på något sätt, anser 
ordföranden.

Förändrad arbetsordning
Nynäshamns kommunfullmäktige kommer att krympas från 
45 till 41 mandat efter valet 2006, efter ett förslag från Modera-
terna som också bifölls av sd.107 Förslaget har diskuterats länge 
och föranleddes inte av sd:s närvaro, säger Söderblom. Efter 
nästa val försvinner alltså fyra mandat, men får sd samma för-
troende som 2002 kommer de fortfarande att sitta på ett av de 
sista mandaten. 
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Partistöd
Under perioden har sd fått ett generöst partistöd, som med all 
säkerhet kommer att användas i valkampanjen i Stockholmsdi-
striktet. Partistödet i Nynäshamn är 47 500 och mandatstödet 
23 000/år, vilket innebär att sd får sammanlagt 282 000 i kom-
munalt partistöd för innevarande mandatperiod. Den lokala 
propagandan har inskränkt sig till enstaka fl ygbladsutdelningar.

Flyktingmottagning och integration 
Nynäshamn har tagit emot fl yktingar under 1990-talet. Först 
hystes fl yktingarna in i ett hotell, men sedan använde man en 
tom fastighet i kommunens bestånd i Backlura, där fortfarande 
många bor kvar. Söderblom är osäker på om Nynäshamn fort-
farande har något avtal med Migrationsverket eller Integra-
tionsverket, »vi har inte haft någon diskussion i fullmäktige om 
detta på många år (...) men Nynäshamn kan inte betraktas som 
någon större invandrarkommun«. Nynäshamn har ett avtal 
med Integrationsverket om att ta emot 25 personer årligen. 
Integrationsverkets nya förfrågan gäller en tillfällig utökning 
till sammanlagt 107 introduktionsplatser. Fullmäktige har ännu 
inte beslutat i denna fråga. 

Värmlands län
I Värmlands län har Sverigedemokraterna den näst högsta 
representationen i Sverige efter Skåne län. I Värmland hade 
Sverigedemokraterna en relativt välorganiserad valförberedelse 
och man kandiderade i åtta av länets 16 kommuner. I fyra av 
dessa blev det representation med ett mandat vardera. I Arvika 
fi ck sd 1,7 procent (259 röster), Forshaga 1,9 procent (130), 
Kristinehamn 1,4 procent (216) och i Sunne 2,3 procent (193). 
I följande kommuner kandiderade man utan att få representa-
tion: Hammarö 1,2 procent (109), Karlstad 1,3 procent (658), 
Kil 1,1 procent (83), och i Torsby 0,9 procent (63). I hälften av 
kommunerna fanns bara ett namn att välja på. Det var en stark 
manlig dominans bland de kandiderande. Bland yrkena syns 
badvakt, undersköterska, studerande, kemikonsult, fl orist, pen-
sionär, montör samt egen företagare. Inför valet upptäcktes det 
att valsedlar från Sverigedemokraterna sammanblandats med 
valsedlar från Socialdemokraterna på postkontoren i Arvika, 
Åmotfors, Hammarö och Karlstad. Båda sidorna beskyllde var-
andra för sabotage.108

 Sd lyckades alltså få ihop ett antal kandidater i Värmlandsdi-
striktet, men facit i dag visar att hälften av dem har försvunnit. I 
Arvika avgick ledamoten efter en dom om övergrepp i rättssak, 
och i Kristinehamn blev sd-ledamoten politisk vilde. Ett av skä-
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len var att han hade förvägrats att starta en lokalavdelning, och 
därför skulle skicka partistödet direkt till distriktskassan. Hela 
lokalavdelningen i Karlstad (av vilka fl era satt i distriktsstyrel-
sen) hoppade av i början 2004, med argumentet att partiet var 
»rasistiskt« och »saknade interndemokrati«, bl. a. med hänvis-
ning till händelserna i Kristinehamn. De fl esta av de avhoppade 
sverigedemokraterna gick ut med att man nu sökte medlem-
skap i Sveriges Pensionärers Intresseparti i stället, ett parti som 
man ansåg vara »mer demokratiskt (...) med ett liknande parti-
program«.109 Där var de emellertid inte välkomna.110

Kyrkovalet
Värmlandsdistriktet har en stark organisatorisk kraft i sin ord-
förande Runar Filper, som numera kallar sig kyrkopolitiker. 
Efter kyrkovalet 2005 blev resultatet i Karlstads stift att Sveri-
gedemokraterna fi ck en plats vardera i stiftsfullmäktige, Sunne 
samfällda kyrkofullmäktige och Västra Ämterviks direktvalda 
kyrkoråd (Filpers hemförsamling). Filper sitter på alla. 

Sunne
Sunne kommun har 13 600 invånare. Många är äldre och kom-
munen har ett födelseunderskott. Andelen utrikes födda var 4 
procent år 2004. Det är en typisk landsbygdskommun, även om 
inte jordbruket är så stort. De fl esta jobbar åt stora arbetsgivare 
i tillverkningsindustrin, som TetraPak, Rottneros och Nolato 
Sunne. Utöver dessa fi nns fl era mindre arbetsgivare inom till-
verkningsindustrin. I mars 2005 låg den öppna arbetslösheten 
på 5,5 procent och i åtgärder hade man 4 procent.111 Utbild-
ningsnivån är låg, men kommunen har en gymnasieskola med 
riksintag till en grafi sk utbildning, vilken man hoppas ska 
kunna generera nya jobb till orten, berättar kommunfullmäk-
tiges ordförande Ingvar Bengtsson (c).112 Man satsar också på 
turism med Rottnerosparken i fokus. Skattesatsen är 21.80. 
Socialbidragsnivån inte särskilt hög, »det är synd att ungdomar 
födda på 80-talet går arbetslösa (...) men de sociala utgifterna 
är en liten post i kommunens totala budget«, säger ordföran-
den.

Valet 2002
I Sunne gick Sverigedemokraterna till val med ett lokalt valma-
nifest som fokuserade på äldre- och handikappomsorgen, nar-
kotikaproblematiken, skolfrågorna och invandringsmotstånd. 
Trygghet och trivsel för »svenskarna«, i synnerhet de äldre 
»svenskarna« var ledmotiven:

De gamla har med sina insatser varit med om att skapa det sam-
hälle som vi nu lever i. De har med hopp om en ljusare framtid 
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lagt ned fl it och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen 
för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De har 
kämpat för ett bättre sverige (sic) och nått ganska långt. Men idag 
blir de svikna av de politiska partier de alltid röstat på!113

Vidare hävdas att Sverigedemokraterna är motståndare till 
»den nuvarande svenska massinvandringspolitiken« och vill 
stoppa det mångkulturella samhället. Här ska Sunne ligga ste-
get före och vara ett föredöme och hålla en folkomröstning om 
fl yktingmottagande. Man ska inte behöva betala för de sociala 
behoven i andra länder. »Våra unga, sjuka och gamla ska inte 
behöva betala notan år efter år genom sämre skola, sämre vård, 
sämre omsorg«.114 Manifestet följer Sverigedemokraternas 
vanliga strategi att ställa grupper mot grupper i samhället. En 
intressant paradox i manifestet är påståendena att »kulturar-
vet är allvarligt hotat av (...) den USA-dominerade skräpkul-
turen« samtidigt som den motorburna ungdomen ska stödjas 
då »[l]ivsstilen kring ’amerikanaren’ är en berikande utländsk 
kulturimpuls och hobby«.
 I Sunne fi ck Sverigedemokraterna sitt starkaste stöd i Värm-
land. Man röstade på manifestet och dess författare Runar Fil-
per, metallarbetare på Samhall. Filper torde vara en av de mest 
brottsbelastade aktiva politikerna i landet. Han har dömts 13 
gånger och fl era gånger till fängelse. Brottsrubriceringarna har 
varit misshandel, hets mot folkgrupp, stöld och narkotikabrott 
bland annat. Han har också skulder till kronofogden. Filper 
menar att detta var länge sedan, nu har han lämnat det brotts-
liga livet bakom sig i och med att han slutat dricka. Filper har 
navigerat över hela det ideologiska fältet. På 80-talet var han 
engagerad i Centerns ungdomsförbund. Sedan övergick han 
till att sympatisera med vpk, »så länge Lars Werner var partile-
dare«.115

Situation och aktivitet i fullmäktige
Kommunen styrs traditionellt av en borgerlig majoritet ledd 
av Centerpartiet. Centerpartiet är mycket starkt i Sunne och 
gick fram än mer i sista valet. Partiet stärkte sin position med 
8 procentenheter och har 32 procent av rösterna. Utöver sd 
fi nns inga andra än riksdagspartierna företrädda i fullmäktige 
som har 41 mandat. Vänsterblocket (s+v) i Sunne har 14 man-
dat (12+2) tillsammans. Inget parti har velat närma sig sd för 
något samarbete. Filper är dock mycket aktiv, gör ofta inlägg i 
fullmäktige och har lagt 10 motioner hitills under mandatpe-
rioden:

• Klassmorfar
• Aktiviteter för de gamla 
• Mer idrott och gymnastik på skolschemat
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• Information i skolorna om kommunismens brott mot 
mänskligheten

• Socialbidrag mot arbetstjänst
• Förbud mot nikab och burka i skolorna
• Flytt av förskola p.g.a. att den ligger för nära psykiatriskt 

stödboende
• Gång- och cykelbana från Rottneros till Västra Ämtervik 

(där Filper är skriven)
• »Fixar-Malte-projekt« för att undvika äldres fallolyckor
• Inte splittra klasser och skilja kamrater åt på högstadiet

Motionerna har alla avslagits, efter att Filper begärt votering, 
»han försöker synas så länge som möjligt«, kommenterar ord-
föranden. En motion fi ck stöd från en miljöpartist, den om 
»aktiviteter för de gamla«. Den avslogs med motiveringen att 
det redan fi nns en sådan verksamhet så långt ekonomin tillå-
ter.116 I övriga frågor har Filper inte röstat med något särskilt 
parti utan följer en egen linje.
 I Sunne har man sedan tidigare observatörsplatser för de 
partier som inte fi nns representerade i nämnder och styrelser. 
Dessa kom till för att mp och v, som är mycket små partier i 
Sunne, skulle få insyn. Filper utnyttjar detta och kommer alltid 
på alla nämnd- och styrelsemöten och lyssnar. Han har också 
anpassat sig till rutiner och kultur i fullmäktige. Han driver 
sin åsikt tämligen polemiskt men har lärt sig att man vinner 
mer på att »inte väsnas för mycket«, säger Bengtsson. Strategin 
att begära votering har till exempel avtagit. Liksom i de fl esta 
andra kommuner har sd lagt fl est motioner under 2003–2004. 
De frågor som Filper driver handlar om skolan, till exempel 
klassmorfar, om omsorg, som att fl ytta ett planerat psykiatri-
boende precis bredvid en förskola, eller utfl ykter för de gamla. 
Bengtsson kallar detta »trevnadsmotioner«. »Egentligen bra 
saker, men hur ska de fi nansieras?«, undrar han, »innehållsmäs-
sigt skulle man ju kunna bifalla motionerna«, men eftersom de 
kommer från sd »blir det så att de avslås«. Han tror också att 
effekten på allmänheten av innehållet i »trevnadsmotionerna« 
blir att människor kan tänka att »det där var ju inte så jädra 
dumt«. Man kan ju också säga att Filper »fi ck rätt« om psykia-
triboendet – det fl yttades till annat ställe – men detta vill inte 
Bengtsson tillskriva Filper äran för. Filper har inte förskjutit 
området för politiska frågor i kommunen, men han har heller 
»inte varit helt betydelselös«, menar Bengtsson. Man kan sam-
manfatta det som att »man tycker sämre om partiet än Filper«.

Flyktingmottagning och integration
I mitten av 1990-talet hade Sunne en fl yktingförläggning som 
tog emot kosovo-albaner. Det blev en del uppmärksamhet 
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efter en händelse med snatteri i den lokala affären, men dessa 
problem upphörde. Flyktingarna blev dock inte kvar och i dag 
fi nns mycket få invandrare i Sunne. Inga specifi ka grupper eller 
något segregerat boende förekommer. Det fi nns ingen »invand-
rarfråga« i kommunen, menar Bengtsson. Däremot tror han att 
det fi nns ett stort motstånd mot »invandrare« och främlingar 
bland de äldre i kommunen, han tror inte att det är de unga 
som dras till sd. 
 Sunne hör till de cirka 90 kommuner i Sverige som inte har 
något avtal med Integrationsverket om introduktionsplatser för 
nya svenskar och som efter den tillfälliga asyllagen nu fått en ny 
förfrågan. Sunne kommun har avvisat denna med hänvisning 
till bostadsbrist.117 Detta öppnar för en tolkning där sd:s när-
varo i fullmäktige fått indirekta effekter. 

Kyrkovalet 
Redan i kyrkovalet 2001 blev Filper invald i Sunne kyrkofull-
mäktige. De andra partierna engagerade sig och väljarna, var-
för valdeltagandet blev dubbelt så stort. Det blev trots detta 
ett mandat för sd, men det kunde blivit fl er. I kyrkovalet 2005 
kandiderade Filper i sin egen församling, Västra Ämtervik och 
även här fi ck han ett mandat, »men det skulle han egentligen 
inte ha fått om Centerpartiet haft tillräckligt många kandida-
ter«, säger Bengtsson, det var ett mandat som blev över och då 
gick det till nästa parti i styrka, vilket var sd (som hade fått tolv 
röster).118 Karl-Johan Adolfsson, centerpartistiskt kommunal-
råd i Sunne, menade i Värmlands Folkblad förra året att Sveri-Värmlands Folkblad förra året att Sveri-Värmlands Folkblad
gedemokraterna inte uträttat någonting inom Kyrkan.119 Men 
relativt sett har ändå Filper varit aktiv i kyrkofullmäktige – han 
har lämnat in de enda två motioner som behandlats de senaste 
tre åren. Den ena – om att prästen vid predikan ska läsa upp 
vad som hände i församlingen för hundra år sedan – avslogs av 
fullmäktige, medan den andra – ett förslag om att utöka diako-
nin i församlingen – klubbades igenom.120

Kristinehamn
Kristinehamn, med sina cirka 24 000 invånare, har i likhet 
med de andra värmlandskommunerna med sd-representation 
en jämförelsevis hög åldersstruktur. Andelen utrikes födda är 
7 procent. Kommunen har haft ett militärt förband som fl yt-
tade för ett år sedan, då 550 arbetstillfällen försvann. Annars är 
Kristinehamn en industrikommun som domineras av järn- och 
stålindustri och en stor limfabrik. Arbetslösheten är 7,4 procent 
varav 4 procent är öppet arbetslösa, resten i åtgärder. Andelen 
förtidspensionerade ligger över riksgenomsnittet. Detta gäl-
ler särskilt kvinnor där till exempel 31 procent av kvinnorna 
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mellan 55–59 år är förtidspensionerade. Jämförelsevis många 
unga är arbetssökande. Utbildningsnivån är relativt låg. Bland 
bidragshushållen märks en hög andel ensamstående män utan 
barn.121 Dessa siffror till trots vill kommunfullmäktiges ord-
förande, Torsten Bergstedt (m), framhålla kommunens goda 
plats på näringslivets rankinglista och de skattesänkningar man 
genomfört.122 Den kommunala skatten var tidigare en av lan-
dets högsta och ligger nu på 22.60. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Kristinehamn har i huvudsak haft socialdemokratiskt styre 
genom åren. Sedan valet 2002 styr dock en borgerlig fyrparti-
koalition med Moderaterna i spetsen. Kristinehamn har ingen 
tradition av andra småpartier eller missnöjespartier. Sveri-
gedemokraternas invalda ledamöter, kemikonsulten Göran 
Hagberg, hann bara sitta drygt ett år i fullmäktige innan tur-
bulensen kring honom ledde till att han gick ur partiet, eller 
uteslöts (beroende på vems berättelse man följer). Bakgrunden 
var motsättningar mellan Hagberg och distriktsordföranden 
Runar Filper. Hagberg hävdade till lokalpressen att Filper inte 
tillät honom att starta en lokalavdelning i Kristinehamn, för 
att Filper därmed skulle kunna kassera in partistödet direkt till 
distriktet. Detta ledde till »upptäckten« av ett brev som Hag-
berg skickat till regeringen där han skulle ha ifrågasatt Förin-
telsen.123 Hagberg blev beskylld för att vara »nazist« av sitt parti 
och reagerade med att avgå och gå över till SPI, då han inte 
ville vara med i ett »rasistiskt parti« som sd. (SPI vägrade dock 
att ta emot honom). Sverigedemokraterna replikerade med att 
han ändå var på väg att uteslutas.124 Sedan november 2003 har 
Hagberg suttit som politisk vilde i fullmäktige. Sommaren 2004 
polisanmäler Hagberg att han blivit mordhotad av en person. 
Hotet handlar om att han ska upphöra att »attackera« ett par 
andra sd-medlemmar.125

 I fullmäktige har inte denna turbulens märkts så mycket, 
med undantag av att partistödet drogs in. Man beslutade om en 
ny regel som säger att partistöd endast betalas ut om det fi nns 
en lokal partiorganisation. Man har också beslutat att minska 
fullmäktiges antal från 49 till 41 mandat.126 Trots sin korta tid 
som representant för sd, hann Hagberg lägga 12 motioner. Det 
var de vanliga cirkulärmotionerna. » Det är styrt uppifrån par-
tiet centralt vad vi ska skriva« berättade Hagberg senare, »vi 
får förslag om vad som ska tas upp och sedan får vi utforma 
skrivelsen själva. Och jag har gjort det, i tron att jag gjort något 
som varit bra«.127 Hagberg har som sd-representant lagt föl-
jande motioner:
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• Ökade resurser till omsorgen och vården
• Bättre förhållanden inom vården av gamla (Här uttryckte 

fullmäktige sin förvåning över »ringa verklighetsförankring« 
och att »motionären tycks tro att vi inte utnyttjar de resurser 
vi har maximalt«)128

• Extra anslag till skola och utbildning (Fullmäktige besvarade 
denna motion i anslutning till den förra och med samma 
argument)

• Sänkning av arvoden till förtroendevalda
• Halverade partistöd (Denna motion bifölls i så måtto att 

man beslutade att »de partier som önskar kan erhålla halvt 
partistöd«. Hagberg hävdade att syftet med motionen var att 
spara pengar åt kommunen, men att han inte tänkte avstå 
om ingen annan gjorde det och avslutade med att retoriskt 
fråga »varför diskuteras förresten aldrig kostnaderna för de 
388 invandrare/asylsökande som vistas i Kristinehamn?«)129

• Repatriering av icke skyddsbehövande (Motionen ledde till 
en stor debatt i fullmäktige med kommentarer som: »pin-
samt«, »klimatet har kallnat betydligt – tänk att ett val kan 
betyda så mycket«. Kerstin Andersson (s) sade att det förvisso 
är »en rättighet att skriva motioner, men man kan också 
ringa kommunen och få fakta – i det här fallet att fl yktingar 
kan söka bidrag för att återvända till sina hemländer. Det tar 
tid och resurser att bereda och besvara en motion«. Björn 
Johansson (v) menade att de i motionen framförda siff-
rorna är helt orimliga. »I motionen hävdas att fl yktingmot-
tagningen i Sverige kostar 15 procent av BNP. Dessa siffror 
framförs även i lokaltidningens insändarspalter. Kostnaderna 
för fl yktingmottagningen var 2002 1,3 miljarder, och kost-
naderna har minskat med 60 procent sedan hårda inskränk-
ningar i invandringskvot gjorts«. Johansson avslutade med 
att säga att fl yktingmottagningen i Kristinehamn kostar varje 
kommuninvånare 148 kronor om året, vilket är detsamma 
som fyra paket cigaretter, något som »både du och jag, Hag-
berg har råd med«.130

• Uppsägning av avtal om fl yktingmottagning (Även nu blev 
det en upprörd debatt i fullmäktige, där man menade att den 
här motionen var »ännu värre«. Per Gustafsson (s) menade 
att »Hagberg har knappast själv dessa åsikter, det är synd om 
Hagberg«.)131

• Arbetsplikt för att erhålla socialbidrag eller annan ersättning 
• Blinda eller handikappades demokratiska rättigheter
• Införande av medborgarförslag - motionsrätt för alla med-

borgare i kommunen. (Denna motion avslogs med motivet 
att det skulle kosta cirka 2,5 miljoner i ökat arbete med att 
bereda och besvara alla motioner.)132

• Inrättande av dyslexiombud. (Avslogs med motivet att 
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motionens intentioner redan är väl tillgodosedda inom kom-
munens skolor.)133

• Angående studieprojekt om Förintelsen och studieresor till 
Auschwitz (Denna motion yrkade Hagberg själv avslag på, då 
den skrevs medan han fortfarande var medlem i sd)134

Ingen av motionerna har fått något som helst gehör. I början 
tog Hagberg tillfällena i akt och motiverade sina motioner, 
men detta avtog sedan. I övriga frågor har han inte följt något 
av blocken utan röstat efter egen linje. Han har inte haft plats i 
någon nämnd, men har en plats i en framtids- och demokrati-
beredning som fullmäktige utsåg i november 2002.135 Han har 
också varit observatör i ekonomiutskottet.136

 Björn Johansson (v) ställde i mars 2003 en något egendom-
lig fråga som löd: »Hur skulle kommunstyrelsens ordförande 
agera om någon i något sammanhang utgav sig för att vara 
kommunalråd i Kristinehamns kommun utan att vara det?«. 
Anledningen var att Johansson blivit uppringd av en person 
han känner på riksdagens revisorer som undrade om Kris-
tinehamn hade ett kommunalråd som var sverigedemokrat. 
Johansson läste högt ur ett brev sänt till riksdagens revisorer, 
där det ställdes frågor om kostnaden för invandringen till Sve-
rige, och påstods att »asylfuskare som söker lyckan i vårt land 
och belastar vårt sociala system än mer än vad som är rimligt 
för ett litet snart utfattigt land som Sverige«. Brevet var under-
tecknat Göran Hagberg, kommunalråd i Kristinehamn. Full-
mäktige konstaterade att förfarandet var brottsligt, men läm-
nade sedan frågan därhän.137

Flyktingmottagning och integration
Kristinehamn har ett avtal med Integrationsverket om att 
introducera 40 personer årligen. Hit har kommit personer från 
Balkan, Eritrea och Irak. Bergstedt berättar att »en del har eta-
blerat sig här som företagare i kommunen. Av de afrikanska 
tror jag väl inte det är någon. Men de bor här och en del har 
fått jobb och det är ju bra, och de tycks trivas hyfsat«. Han 
uppfattar det inte som att det fi nns några spänningar mellan 
olika grupper i Kristinehamn. Kristinehamn har fått en för-
frågan om att teckna en tillfällig utökad överenskommelse om 
introduktion för nya svenskar, vilken man ännu inte svarat på. 

Forshaga
Forshaga har cirka 11 500 invånare och har haft en svag befolk-
ningsminskning under det senaste decenniet. Andelen utrikes 
födda var i kommunen 6 procent 2004. Kommunen själv är 
den dominerande arbetsgivaren, vård och omsorg står för den 
absolut största andelen arbetstillfällen. Övrig produktion präg-
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las av småindustri och tjänsteföretag, cirka 400 stycken, följt av 
jord- och skogsbruket, enligt kommunfullmäktiges ordförande 
Tore Eklund (s).138 Andelen med eftergymnasial utbildning lig-
ger cirka 10 procent under riksgenomsnittet och även under 
genomsnittet för länet. Arbetslösheten var i mars 2005 cirka 8 
procent (hälften öppet arbetslösa, hälften i åtgärder). Socialbi-
dragsberoendet ligger något över riksgenomsnittet. Kommu-
nala skatten är 22,35.139 Kommunen har kontroll på ekonomin, 
»vi klarar budgetkravet på + 2 procent både 2005 och 2006«, 
anger ordföranden. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Forshaga är sedan länge präglat av en stark socialdemokrati. 
Socialdemokraterna har styrt kommunen i elva år. I fullmäk-
tige med sina 41mandat styr s denna mandatperiod med egen 
majoritet (22 mandat). Sverigedemokraternas representant 
har blivit osynliggjord i fullmäktige och haft en låg aktivitet, 
menar Eklund. Sd har lagt nio motioner under perioden där 
fl era handlat om ökad insyn och ökad synlighet för sd. En av 
motionerna föranleddes av ett beslut i arbetsutskottet för att 
undvika en länk till Sverigedemokraterna på kommunens 
hemsida. Man bestämde att kommunens hemsida inte skulle 
länka till några partier alls, utan endast till riksdagen som i sin 
tur bara har länkar till riksdagspartierna. Andra sd-motioner 
har velat ha observationsposter i kommunstyrelsen och att 
även Sverigedemokraterna ska få representeras i den lokala 
informationstidningen KommunKontakten som utges av kom-
munen.140 Sd har även lagt cirkulärmotionen om »klassmor-
far« och ett par motioner om »aktiviteter för de äldre« och 
»sprinklersystem i äldreboenden«. Alla motioner har avslagits 
utom en som indirekt bifölls »i ett fall då det föreslagna arbetet 
redan beslutats«.141 I övriga frågor har sd:s representant rös-
tat med den borgerliga oppositionen. I den mån man kan tala 
om någon aktivitet från sd, har den gällt rätten att få sprida sin 
information, menar Eklund, och sammanfattar Sverigedemo-
kraternas politiska framtoning med »oss är det synd om för vi 
är så små«.

Flyktingmottagning och integration
Forshaga har ett avtal med Integrationsverket som omfattar 
introduktion av 35 personer per år. Tidvis har lägenheter i det 
kommunala bostadsbolaget fungerat som tillfälligt boende, 
dock inte inom samma område. Eklund menar att det fun-
nits vissa spänningar mellan olika grupper, men »i väldigt liten 
omfattning«. Dessa problem har minskat och Forshaga »har 
en väl fungerande organisation som sköter mottagande och 
boende«. 
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Arvika 
I Arvika kommun röstade 259 personer eller 1,7 procent av 
väljarna på Sverigedemokraterna. Kommunen med 26 300 
invånare är Värmlands näst största kommun befolknings-
mässigt och den tredje största till ytan. Arvika har Värmlands 
lägsta kommunalskatt, 20.90 och är en tillväxtkommun med 
låg arbetslöshet, den öppna arbetslösheten ligger strax under
3 procent.142 Kommunen har en stor äldre befolkning och
föryngringen är otillräcklig, menar kommunfullmäktiges 
ordförande Sten Fransson (s).143 Andelen utrikes födda var
8 procent 2004. Många invånare är gränspendlare och arbetar
i Norge och bidrar till tillväxten i Arvika, även om de inte
fi nns med i Arvikas kommunstatistik. Produktion och syssel-
sättning präglas fortfarande av tillverkningsindustrin. Utbild-
ningsnivån går uppåt – ett växande område är högskole-
utbildningar som sker i samarbete med olika lärosäten i Sve-
rige.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Arvika styrs av en koalition bestående av s+v+mp som sam-
manlagt har 30 av 49 mandat. Kommunen har sedan 1970-
talet varit s-ledd även om Socialdemokraterna aldrig haft egen 
majoritet. Arbetet i kommunstyrelse och fullmäktige präglas av 
en vilja till samförstånd, långsiktighet och konsensus – kom-
munpolitiken är föga partipolitiserad, enligt Fransson. I valet 
2002 skedde vissa små förändringar av mandatfördelningen. 
Den största förändringen, utöver att sd kom in med ett man-
dat, var att Moderaterna minskade med 3 mandat. Något annat 
missnöjesparti fi nns inte, och har inte funnits sedan NyD kom 
in med ett mandat 1991–1994. 
 Att Sverigedemokraterna röstats in i fullmäktige väckte till 
en början en del uppståndelse. Man beslutade sig dock för att 
behandla sd-ledamoten på samma sätt som alla andra. »Att 
hon fi ck sitt mandat är ett utslag av väljarkårens vilja, och den 
måste respekteras«, säger ordföranden. Enligt honom skedde 
valkampanjen på tre fronter. Dels var det Linda Hedqvist som i 
kraft av att vara ung, sympatisk och tilldragande, därtill klädd i 
korta kjolar och urringade tröjor, som lyckades väl i sin person-
liga kampanj. »Många tyckte nog att det var väldigt trevligt att 
prata med henne«. Dels genomfördes dörrknackningar i områ-
den där man förväntade sig att hitta konfl ikter mellan boende 
med svensk respektive invandrarbakgrund. Man knackade på i 
de »svenska« hushållen och informerade om Sverigedemokra-
ternas politik. I dessa områden uppskattar Fransson att partiet 
hämtade 50–60 röster. En tredje aktivitet som fullmäktiges ord-
förande inte direkt kan binda till Sverigedemokraterna, men där 
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han noterat att det handlar om samma grupperingar och perso-
ner, var ett intensivt uppsättande av mängder med invandrings-
fi entliga och rasistiska klisterlappar med budskap som »Vem 
våldtar din syster i morgon?« och en bild på en mörkhyad per-
son. I synnerhet postlådor och soptunnor, tillhörande personer 
som uttalat sig positivt om invandrare eller mångkultur, blev 
nedklistrade. Hedqvist omgavs av dessa två grupper, den mer 
salongsfähiga dörrknackargruppen och ett gäng mycket unga 
män.
 I augusti 2004 hoppade Hedqvist av sitt uppdrag. Hon angav 
som orsak att hon skulle fl ytta till Stockholm och studera, men 
skälet torde vara det åtal om övergrepp i rättssak som väckts 
mot henne. Hon friades av tingsrätten men dömdes senare av 
hovrätten för västra Sverige till tre månaders fängelse.144 Efter-
som det inte fanns någon ersättare har fullmäktigeposten stått 
tom sedan dess. Sd:s starke man i Värmland, Runar Filper, 
arbetar dock på att bygga upp en lokalavdelning i Arvika och 
sd kommer att ställa upp i valet 2006, med en ny kandidat.145

Den tid som sd kunde utnyttja sitt mandat i fullmäktige präglas 
av aktivitet. Hedqvist yttrade sig ofta, framför allt i frågor om 
invandring, äldrevård och barnomsorg. I början stöddes hon av 
Filper som satt med på fullmäktigemötena, men ganska snart 
drev Hedqvist sin egen politik i fullmäktige. Hon kom med egna 
budgetförslag, bland annat ville hon avvakta med renoveringen 
av Arvika centrum till förmån för extra resurser till de gamla i 
Arvika. Under perioden lade sd 10 motioner. Några av dem är 
sd:s cirkulärmotioner, de om folkomröstning om invandring, 
förbud mot heltäckande slöja, upplysningskampanj om kom-
munismens och nazismens brott och klassmorfar. Andra hand-
lade om förbättrad förskola, fria busskort för elever, farthinder 
och åtgärder för de gamla i gruppboenden, såsom bättre mat, 
utfl ykter, kultur och enskild högläsning. Samtliga motioner 
avslogs i fullmäktige och Fransson anser inte att sd på något sätt 
förändrade den politiska agendan i kommunen. Under de år då 
Hedqvist satt i fullmäktige erhöll Sverigedemokraterna ett sam-
manlagt partistöd på ca 15 000 kr per år. Dessa pengar betalades 
ut till Hedqvist, eftersom det inte fanns någon lokal organisa-
tion för sd.146

Flyktingmottagning och integration
Arvika har ett avtal med Integrationsverket och förbinder sig 
att ta emot 40 personer varje år. Dessa blir sällan långvariga i 
Arvika, över 50 procent av dem fl yttar vidare. Några segrege-
rade områden fi nns inte, enligt Fransson, de spänningar som 
märks handlar om gängbildning. Olika gäng identifi erar sig 
som »invandrare« respektive »svenskar« och utvecklar en anta-
gonism mot varandra. I bostadsbristens Arvika muttras ibland 
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över att fl yktingarna får bostäder, medan uppväxande Arvika-
bor har svårt att få lägenhet.

Lokal organisation
Det fi nns en aktiv grupp sverigedemokrater i Arvika, och de 
kommer att kandidera 2006, troligen med sd:s lokala studie-
samordnare Yngve Johansson i spetsen. Johansson har gjort en 
snabb partikarriär och sitter sedan årsmötet i mars 2006 i par-
tiets riksstyrelse. Inför kyrkovalet 2005 var man mycket aktiv 
med utdelning av broschyrer. Socialdemokraterna engagerade 
sig hårt för att få väljarna att rösta i kyrkovalet, och i Arvika 
kyrkofullmäktige fi ck sd ingen plats den här gången.

Västra Götalands län
Västra Götalands län är Sveriges kommuntätaste län med 49 
kommuner. Sverigedemokraterna kandiderade i fem av dessa 
och fi ck representation i två. I det tämligen starka fästet Göte-
borg fi ck Sverigedemokraterna 4 352 röster eller 1,6 procent, i 
Lerum 310 röster (1,4 procent), i Mariestad 143 röster (1,0 pro-
cent), i Mölndal 895 röster (2,6 procent) och i Trollhättan 1409 
röster (4,5 procent). I de två sistnämnda kommunerna fi ck sd 
ett respektive två mandat i fullmäktige. I Trollhättan hade sd 
även tidigare under perioden 1998–2002 två mandat, men det 
var inte samma namn som kandiderade i valet 2002. 
 Sd-distrikten i Västra Götaland och Göteborg tillhör de 
distrikt som allierat sig med det »gamla« sd och som haft svårt 
att förlika sig med den nya partistyrelsen efter våren 2005. Hela 
den lokala partistyrelsen i Trollhättan uteslöts ur sd i mars 
2006, för »grov ekonomisk försummelse«. Distriktet tillhör 
samtidigt ett av de starkare fästena för sverigedemokratiska väl-
jare. Skånefalangen måste lyckas med den diplomatiska akro-
batiken att inte tappa detta distrikt i en splittring. Samtidigt vill 
och kan man heller inte kosta på sig att släppa in sekterister av 
det slag som varit verksamma här i partistyrelsen. 

Kyrkovalet
I kyrkovalet kandiderade Sverigedemokraterna i Skara och 
Göteborgs stift och där endast på stiftsnivå. I Skara stift fi ck 
man 0,7 procent vilket inte räckte till någon representation 
och i Göteborgs stift räckte 1,3 procent för att man skulle få ett 
mandat i stiftsfullmäktige. 
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Trollhättan
Trollhättan har cirka 53 000 invånare och är en stark industri-
stad, 40 procent arbetar inom industrin. Demografi skt växer 
kommunen som har en låg medelålder, enligt kommunfullmäk-
tiges ordförande Olle Säfström (s).147 Trollhättan har fl era stora 
högteknologiska företag såsom Saab, Volvo och Lear. Staden är 
numera huvudcampus för Högskolan i Väst. Utbildningsni-
vån i kommunen ökar. En stor andel invånare har gymnasial 
utbildning medan andelen med eftergymnasial utbildning fort-
farande ligger 4–5 procent under riksgenomsnittet.148 Största 
delen av arbetstillfällena fi nns inom tillverknings- och utvin-
ningsindustri och många arbetar som montörer, ingenjörer 
och tekniker. Efter neddragningar på bland annat Saab, har 
Trollhättan en relativt hög arbetslöshet, i synnerhet arbetslösa 
män (10 procent i mars 2005). Av de totalt 9 procent arbetslösa 
var 6 procent öppet arbetslösa och 3 procent i åtgärder. Social-
bidragsberoendet låg 2003 något under snittet, men i och med 
den ökade arbetslösheten de sista åren, tror Säfström att social-
bidragsberoendet ökat. Andelen utrikes födda i Trollhättan är 
14 procent vilket är 2 procent över riksgenomsnittet. Kommu-
nalskatten är 21.39.149

Situation och aktivitet i fullmäktige
Trollhättan har ett stort fullmäktige med 61 mandat. En s+v-
majoritet styr i kommunen (30+6 mandat). Trollhättan är av 
tradition en socialdemokratiskt styrd kommun, där s har haft 
egen stark majoritet i valen ända fram till 1991, då Ny Demo-
krati kom in och spräckte den. NyD försvann i valet efter och i 
övrigt har man inte haft några andra missnöjespartier i kom-
munalpolitiken, bortsett från sd. Sedan 1998 har sd haft två 
mandat. De två första representanterna försvann dock från 
valsedlarna i valet 2002 och det var två nya personer som fi ck 
ta plats i fullmäktige – de numera ur sd uteslutna Jimmy Win-
deskog och Gorm Lind. Dessa var, enligt Säfström, ett slags 
»cellbildare« och Windeskog var »importerad« för den uppgift 
som han nu med emfas skulle genomföra, nämligen att synlig-
göra sd i fullmäktige. Detta hade de tidigare långt mer passiva 
representanterna inte lyckats med. Perioden 1998–2002 präg-
lades av en låg aktivitet. De lade några motioner om p-skiva i 
centrum, brandsläckningssystem på bussar, obligatorisk sim-
skola och säkerhetsbälte i skolbussar och »sånt kan man ju 
inte avslå«, säger Säfström. 1999 lade de cirkulärmotionen om 
folkomröstning om invandring, vilken genast avslogs . Sd har 
hela tiden mött ett kompakt motstånd från alla partier och 
har inte kunnat etablera någon form av samarbete. Agerandet 
i fullmäktige har också gått på tvären mot all form av konsen-
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suskultur. Om sd var passiva under den första mandatperioden 
så har förhållandet varit det motsatta under den innevarande. 
Sd har fullkomligt översköljt fullmäktige med interpellationer 
och motioner. Man har fått bereda ett 60-tal motioner från sd, 
varav många har krävt kommunala insatser som redan fi nns 
eller som ligger utanför kommunens kompetensområde. Sd har 
inte av egen kraft kunnat ta några platser i styrelser eller nämn-
der, varför ett stort antal motioner har handlat om att de kräver 
observationsplatser i olika nämnder, eller andra åtgärder för 
mer insyn. När det gäller förslag som inte är deras egna, röstar 
sd oftast med de borgerliga och någon gång med majoriteten
 Vad har då alla dessa motioner handlat om? Till exempel har 
man lagt de invandringsfi entliga cirkulärmotionerna om repa-
triering av icke skyddsbehövande, folkomröstning om asylmot-
tagning, förbud mot extremreligiös klädsel i skolan samt en 
motion som ville förhindra »ännu ett moskébygge«. Motionen 
föreslog att ett tidigare taget beslut om moskébygge skulle rivas 
upp, bland annat med argumentet att moskéer är kvinnofi ent-
liga.150 Man har också yrkat på ändringar i kommunens jäm-
ställdhetsplan och velat få in lydelser om att kommunen inte 
ska sälja mark till kvinnoprästmotståndare eller till muslimska 
församlingar som vill bygga moskéer eftersom »kvinnor inte 
har fritt tillträde till hela lokalen«. Sd ville också ta bort målen 
angående lika fördelad föräldraledighet, eftersom »föräldrarna 
själva« ska besluta om detta. Inget av yrkandena fi ck gehör.151

 Andra motioner har krävt insatser som ligger utanför det 
kommunala kompetensområdet. Ett exempel på detta är en 
motion som ville ha en »utbyggnad av kommunens djurvård«. 
Sd ville att kommunstyrelsen skulle »utreda möjligheterna att 
underlätta för en veterinär eller djurklinik som vill etablera sig 
i kommunen«. I kommunstyrelsens svar meddelades att »det 
åligger ej kommunen att tillse att smådjursveterinärer fi nns 
inom kommunen (...) Allmänheten har inte uttryckt problem 
med att få tag på veterinär«.152 Ett annat exempel på denna typ 
av motion är en som ville ha en patientombudsman för tand-
vård.153 Även denna avslogs med förklaringen att detta inte lig-
ger inom den kommunala kompetensen, utan är en fråga för 
landstinget.154 En annan motion ville ha fl er bankuttagsauto-
mater, vilket knappast heller torde vara ett kommunalt ansvars-
område.155

 En stor kategori av motionerna har handlat om »ökad demo-
krati«. Det har gällt till exempel observatörsplatser för sd i sty-
relser och nämnder, chatsida på kommunens hemsida där man 
kan tala direkt med de förtroendevalda, utökande av offentliga 
affi scheringsplatser för allmänheten, obligatorisk utbildnings-
dag om äldreomsorgen och skola/fritis för alla i fullmäktige 
samt möte mellan allmänheten och kommunstyrelsen. Kom-
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munstyrelsen svarade bland annat att chatsida hade man prö-
vat tidigare, med lågt intresse från medborgarnas sida, och att 
möjlighet till utbildningsdagar redan fanns.156 Sd har också i 
en motion försökt få lite mer färg på fullmäktige med »förbätt-
rade mötesrutiner«. De ville att ledamöterna »ska utrustas med 
gröna, gula och röda kort vilka ska användas när man begär 
ordet, begär replik respektive begär ordningsfråga«.157

 Ytterligare motioner har krävt allt från fl er urinoarer, teck-
enspråksundervisning från åk 4, till språkutbildning för kom-
munanställda. Fullmäktige »ska ta problemet med ett felaktigt 
språkbruk bland anställda i Trollhättans stad på allvar och 
vidta åtgärder genom språkvårdsinstruktioner«, hette det i 
den motionen.158 Samtliga motioner har avstyrkts direkt, utom 
en som krävde alkolås på nya bussar. Den fi ck bifall av samt-
liga partier utom Folkpartiet som genomgående, av princip, 
röstat mot alla sd-förslag. Även Folkpartiet har för övrigt lagt 
en mängd motioner i Trollhättans kommunfullmäktige under 
perioden. »Vi i Folkpartiet har sagt att vi ska bojkotta Sveri-
gedemokraterna - oavsett hur god motionen är«, sade grupp-
ledaren Dan Möllengård. »Väx upp och kom ut ur sandlådan«, 
replikerade Gorm Lind.159

 I Trollhättans kommun har man alltså haft ett drygt arbete 
med att bereda alla motioner, svara på interpellationer om 
sådant som hur det är med »kriminaliteten«, »det olaga affi -
scherandet« eller med »könssjukdomarna« i Trollhättan. Därtill 
har det varit många hetsiga diskussioner i fullmäktige.160 Sedan 
hösten 2004 har allt blivit lugnare. Detta som en följd av att 
Windeskog blev utesluten ur sd efter att ha uttalat sig i rasis-
tiska ordalag om sd:s vice partiordförandes adoptivbarn, samt 
att han ska ha gjort hitlerhälsning på en fest. Windeskogs ersät-
tare, en man i 75-årsåldern, har hittills inte gjort något annat 
än att lägga den tidigare nämnda motionen om en patientom-
budsman för tandvård. Den fram till mars 2006 kvarvarande 
Gorm Lind räcker, enligt Säfström »inte riktigt till intellektu-
ellt«. Windeskog däremot, »han var farlig, han var duktig på 
att argumentera, duktig på att föra debatt«. Men sd har ändå 
inte på något sätt påverkat den politik man för i Trollhättan, 
sammanfattar Säfström, »det skulle sett likadant ut utan dem«, 
hävdar han. 

Partistöd och uteslutningar
I Trollhättan får varje parti 29 813 kronor i grundstöd. Av detta 
ska 8 586 avsättas till utbildning. Utöver detta utgår 35 189 kro-
nor i mandatstöd. Av dessa ska drygt 10 000 gå till utbildning. 
Sd får därmed sammanlagt 100190 kr /år i sammanlagt parti-
stöd. »Vi utgår ifrån att alla gör det de ska göra« för pengarna, 
säger Säfström. År 2003 lade sd en motion om sänkt mandat-
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stöd med 25 procent. Motionen avslogs med motiveringen att 
»partistödet är viktigt ur demokratisynpunkt«.161 Huruvida 
sd i Trollhättan och i övriga kommuner har utnyttjat parti-
stödet för den utbildning av de förtroendevalda som det är 
avsett för, har vi dock inte sett några indikationer på. Däremot 
blev Gorm Lind under hösten anklagad och granskad av sd 
för fi ffel med partistödskassan. Lind förnekade detta och sade 
att han »bara lånat ur kassan för att skaffa sig en vakthund«. 
För att sd ska kunna göra revisioner hos enskilda lokalavdel-
ningar måste dock deras stadgar ändras, och man måste således 
invänta årskongressen i april 2006, hette det då.162 I mars 2006 
blev emellertid Lind och samtliga övriga ledamöter i den lokala 
partistyrelsen uteslutna ur sd, beroende på »grov ekonomisk 
försummelse«, enligt partiordföranden Jimmie Åkesson. Denne 
kunde inte svara på vilka som skulle sitta i en ny styrelse. »Men 
vi har fullmäktigeledamoten Bertil Johansson bland annat«, 
berättade han för Trollhättans Tidning.163 Johansson, 75, är leda-
moten bakom motionen om patientombudsman för tandvård. 
Lind konfronterade Åkesson genom att anklaga Sverigedemo-
kraternas vice ordförande Tony Wiklander för förskingring i 
stället.164

Flyktingmottagning och integration
Ordföranden berättar att Trollhättan i början av 1990-talet 
»tog emot väldigt mycket fl yktingar«. De fi ck bostad i »tomma 
lägenheter i ett tråkigt område, Kronogården, där de bor kvar 
fortfarande, detta har blivit ett segregerat invandrarområde«. 
Här fi nns en stor anhöriginfl yttning,»vi påminner om storstä-
der, där«. Kommunen har vissa planer på att bygga ny skola, 
kulturhus och villor för att få etniska svenskar att fl ytta in och 
på så vis motverka segregationen. På 1990-talet var det mycket 
spänningar med bland annat den uppmärksammade nedbrän-
ningen av en moské men dessa har nu, enligt vad Säfström tror, 
avtagit. Under mandatperioden 1998-2002 skars fl yktingmot-
tagandet i Trollhättan ned till hälften. Argumentet var att kom-
munen under en lång tid tagit emot ett större antal fl yktingar 
än många andra kommuner.165

Lokal organisation
Sverigedemokraternas lokalavdelning i Trollhättan är i dagsläget 
ordentligt vingklippt. Det förefaller också fi nnas motsättningar 
mellan de kvarvarande personer i lokalavdelningen som är 
knutna till sd:s gamla partistyrelse och den ledamot som Åkes-
son har förtroende för.166 Propagandamässigt har Sverigede-
mokraterna endast märkts av i samband med kyrkovalet, då en 
relativt påkostad broschyr i fyrfärg delades ut till hushållen. 
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Mölndal
Mölndal, där sd fi ck representation med två mandat, bor strax 
under 58 000 personer och här märks en svag demografi sk 
ökning. Något fl er fl yttar ut ur kommunen, än antalet som fl yt-
tar in. Andelen utrikes födda låg 2004 i nivå med rikets genom-
snitt på 12 procent. Utbildningsnivån i Mölndal är hög, framför 
allt gäller detta män, vilket är en avspegling av den huvudsak-
liga produktionen och sysselsättningen som präglas av högtek-
nologisk tillverkningsindustri med de stora företagen Ericsson 
och Astra Zeneca. Cirka 6 000 personer pendlar också in till 
Mölndal och jobbar varje dag. Tidigare fanns en stark pap-
persindustri, men »det sista pappersbruket har klappat igen«, 
berättar kommunfullmäktiges ordförande, Kaj Johansson (s).167 

Arbetslösheten ligger under snittet – i mars 2005 var 4 procent 
arbetslösa i Mölndal (3 procent öppet, 1 procent i åtgärder). 
Kommunala skattesatsen är 21.14.168

Situation och aktivitet i fullmäktige
I Mölndals fullmäktige fi nns 61 mandat. Efter valet har 
s+v+mp och SPI (19+6+4+2) gjort upp i personvalsfrågor 
(ordförandeposter i nämnder och styrelser), men inte i politi-
ken. Sverigedemokraterna fi ck i princip en vågmästarroll, men 
den har man inte utnyttjat otillbörligt, enligt Johansson. Dess-
utom är de båda blocken i allmänhet ganska eniga i politiken, 
vilket inte öppnat upp för sd att utnyttja sin vågmästarroll. 
Det är »sällan vi har voteringar, men då stöder de den borger-
liga gruppen«. SPI har i likhet med sd två mandat, men inget 
politiskt samröre med sd. Under den tidigare mandatperioden 
hade SPI 4 mandat, men det går inte att påstå att de förlorade 
sina mandat till sd. Sd tog ett mandat från s i första valkretsen, 
här fi ck de mycket knappt sitt mandat med två poströster. I den 
andra valkretsen är det svårare att se vem de tog mandatet från, 
där hade sd det 25:e mandatet av 30. Enligt Johansson har sd ett 
starkt fäste i Hällesåker, men »det går inte att entydigt karakte-
risera detta område (...) människor med lika åsikter har fl yttat 
ihop«. 
 Sverigedemokraterna bemöttes till en början med en viss 
misstänksamhet. Men de har hållit en ganska låg profi l och 
har inte utmärkt sig, speciellt inte det senaste året. För att vara 
sverigedemokrater är de ganska passiva och »numera pratar vi 
med dem som med alla andra«, säger Johansson. Sd har fått 
stöd för en enda fråga och den gällde en upplysningskampanj 
om kommunismens brott mot mänskligheten. Sd:s närvaro 
i fullmäktige har alltså normaliserats, men de har inte lyckats 
påverka politiken i kommunen på något vis, menar ordföran-
den.
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 Vid ett tillfälle har dock sd utnyttjat sin vågmästarroll, och 
det gällde ett borgerligt förslag om att konkurrensutsätta kom-
munal verksamhet.169 Annars inskränker sig sd:s verksamhet till 
sex motioner. Det är cirkulärmotionerna om klassmorfar, upp-
lysningskampanj om kommunismens brott, observatörsplatser 
i alla nämnder och beredningar, medlingsverksamhet avseende 
förstagångsbrottslingar, förbud mot nikab och burka, samt 
inköp av elektroniskt voteringssystem. Alla motioner har avsla-
gits. Enda undantaget är som sagt motionen om en upplys-
ningskampanj om kommunismens brott, som innehöll ett för-
slag om att Mölndals kommun skulle uppvakta regeringen och 
förorda en liknande kampanj på riksnivå. Denna del av motio-
nen återremitterades efter krav från m, mp, fp och kd till kom-
munstyrelsen.170 Nästa gång ärendet kom upp yrkade s och v på 
att beslutet skulle omprövas. De menade att det rörde sig om en 
»otillbörlig viljeyttring« från kommunens sida. Mp beklagade 
att sd lyckats göra detta till en »ideologisk vendetta« mellan de 
borgerliga och Socialdemokraterna. Nu upphävdes emellertid 
det tidigare beslutet om återremittering. En representant från 
m reserverades sig.171 En representant från mp yrkade tillsam-
mans med sd bifall på den sd-motion som gällde observatörs-
platser.172 Vid ett par tillfällen har sd uttryckt ett missnöje över 
att förslag som de lagt, och som fått avslag, sedan har bifallits 
när de i modifi erad form drivits av andra. Det gällde en motion 
om klassmorfar som avslogs 2003, men en liknande modell har 
nu införts i skolorna på initiativ från Arbetsförmedlingen. Det 
gällde även motionen om medlingsverksamhet som blev lig-
gande länge innan den behandlades i fullmäktige. Under tiden 
klubbades ett liknande förslag, signerat av m och fp, igenom. 
Aktiviteten från sverigedemokraternas sida har i stort sett upp-
hört under 2005. De yrkade bifall på kommunstyrelsens bud-
getförslag i november, det var allt. 

Flyktingmottagning och integration
I Mölndal fi nns en fl yktingförläggning för asylsökande och 
som drivs via att avtal med Migrationsverket. Efter att fl ykting-
arna fått besked om asyl eller inte, utvisas de eller slussas vidare 
ut i kommunen eller till andra kommuner. »Det var jobbigt 
att få ut dem i samhället, vi har så dåligt med bostäder«, berät-
tar Johansson. Arbetslösheten är låg i Mölndal, men det hjäl-
per inte när de jobb som fi nns, till exempel på Astra Zeneca, är 
krävande utbildningsmässigt. Ett annat problem i Mölndal är 
bostadsbristen, »lite besvärligt är det ju med svenskar som inte 
har egen boendekarriär, OCH invandrare utan lägenhet«. Det 
fattas ett hundratal lägenheter och det är »för dyrt att bygga 
nytt«.
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Lokal organisation
Även Mölndals lokalavdelning har fått känna på den nya ute-
slutningspolicyn inom sd. I mars 2005 valde man in den från 
Nationaldemokraterna återvändande Reine Wikström som 
ordförande. Ett halvår senare uteslöts Wikström av partistyrel-
sen. Propagandamässigt har sd märkts av via fl ygblad i brevlå-
dorna, men där har inga exklusiva Mölndalsfrågor tagits upp, 
utan det har varit mer allmänna frågor enligt Johansson. I kyr-
kovalet märktes en viss aktivitet. 

Blekinge län 
I valet 2002 kandiderade Sverigedemokraterna i tre av Blekinges 
fem kommuner. Sd tog sig in i samtliga, nämligen Karlskrona 
(1336 röster 3,3 procent), Sölvesborg, där man sedan 1998 haft 
ett mandat (339 röster 3,3 procent) och Ronneby (480 röster 
2,6 procent). Valdeltagandet ökade i alla kommunerna och låg 
på cirka 80 procent. I Blekinge röstade sammanlagt 2 155 per-
soner på sd. I alla tre kommunerna behöll Socialdemokraterna 
makten med stöd av det försvagade Vänsterpartiet. 
 Bara i Karlskrona handlar det om mer än 700 000 kronor i 
partistöd till sd för hela mandatperioden. I Ronneby och Söl-
vesborg får Sverigedemokraterna runt 150 000 kronor i parti-
stöd. Enligt Richard Jomshof, Sverigedemokraternas distrikts-
ordförande i Blekinge ska partiet för pengarna bland annat 
kunna anställa en politisk sekreterare under vissa perioder. Den 
största delen av pengarna ska dock sparas till valrörelsen 2006. 
»Pengarna ger oss möjlighet att driva en valkampanj på samma 
sätt som de andra partierna«, sade Jomshof till Blekinge Läns 
Tidning efter valet.Tidning efter valet.Tidning 173 Jomshof tillhör partiets yngre intellektu-
ella falang och är förutom chefredaktör för Sverigedemokra-
ternas tidning, SD-Kuriren, även ledamot i partiets riksstyrelse. 
Han har tidigare byggt upp partiets lokalavdelning i Helsing-
borg och studerat historia i Lund. Richard Jomshof väckte upp-
märksamhet i början av 2000 då han vikarierade som so-lärare 
på en grundskola i Lund. Flera föräldrar blev upprörda när de 
fi ck veta att deras barns klassföreståndare var en ledande sveri-
gedemokrat.174

Kyrkovalet
Resultatet av kyrkovalet i Lunds stift redovisas i rapporten om 
Skåne län.

Karlskrona
Karlskrona har cirka 61 000 invånare. Staden präglas historiskt 
av sin militära marinbas och av Karlskronavarvet. Med sådana 
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huvudnäringar har vi »alltid fått begära hjälp av staten«, säger 
kommunfullmäktiges ordförande Patrik Hansson (s), »men så 
fi ck vi hit högskolan och då vände det framför allt inom IT-
området«.175 Utbildningsnivån i Karlskrona ligger över riksge-
nomsnittet. Landstinget och kommunen är i särklass de största 
arbetsgivarna, därefter kommer IT-sektorn som växer. Man 
har också en del större industrier som ABB, Dynapac, Ericsson 
Software och Flextronics som är stora arbetsgivare. På somma-
ren är turismnäringen stor. Arbetslösheten är 8 procent (öppet 
arbetslösa 4,9 procent, i åtgärder 2,9 procent) Andelen utrikes 
födda är 7 procent. Socialbidragsnivån ligger under riksgenom-
snittet, förutom när det gäller ensamstående män utan barn, 
där man ligger 5 procent över.176 Kommunala skattesatsen är 
21.19.

Valet 2002
I slutet av 2001 startade SDU en lokalavdelning i Karlskrona, 
ledd av den då 17-årige Otto Grandin.177 Sverigedemokraterna 
gick till val på ett lokalt program med krav på bland annat ett 
totalt fl yktingstopp till kommunen och ett slut på invandrings-
politiken. Utöver detta krävdes bättre kommunikationer, skrift-
liga omdömen i skolan från årskurs 5 samt fl er billiga lägen-
heter. Sd presenterade dock ingen beräkning på kostnaderna 
för det man ville göra i Karlskrona.178 Uppmärksamheten på sd 
inför valet var inte så stor, det faktum att Nationalsocialistisk 
Front (NSF) ställde upp överskuggade det mesta. Kampanjerna 
innan valet präglades av de aktiviteter som alla de etablerade 
partierna gemensamt genomförde för att stoppa nazisterna. 
NSF samlade 208 röster och »hade de fått cirka 150 röster till 
så hade de fått ett mandat«. De mobiliserade med tillresta par-
tiarbetare från hela Sverige, från Tyskland och Danmark, de 
hade torgmöten, marscherade på stan och på valdagen beman-
nade de många vallokaler och delade ut valsedlar. »Med facit i 
hand lade vi allt krut på nazisterna och sd fi ck en enklare resa«, 
sammanfattar Hansson. Sd fi ck tre mandat i fullmäktige. Plat-
serna besattes av de tidigare nämnda Jomshof och Grandin 
samt Frank Alsén. Den sistnämnde är dömd för ett fl ertal brott, 
bland annat olaga hot, våld och hot mot tjänsteman, skade-
görelse och övergrepp i rättssak.179 Alsén hoppade av i januari 
2005 och sedan dess har mandatet varit vakant.

Situation och aktivitet i fullmäktige 
Karlskrona fullmäktige är stort, 75 mandat. Här styr s+v+mp 
(35+4+2) i valteknisk samverkan. Det fi nns och har heller inte 
funnits några andra lokala eller missnöjespartier i fullmäktige. 
Socialdemokraterna gick fram i valet, men Hansson tror ändå 
att ett av sd:s mandat kom från »våra väljare, våra traditionella 
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målgrupper, kanske de som inte skulle rösta annars«. Sd tog 
ett mandat i varje valkrets, »det betyder kanske att de tog rös-
ter i områden med lågt traditionellt valdeltagande, men de fi ck 
röster i hela kommunen«. Det blev ingen vågmästarroll för sd 
i Karlskrona och tre mandat räckte heller inte till någon plats 
i någon av nämnderna, eftersom de inte har någon valteknisk 
samverkan med något annat parti. Övriga partier gick ut med 
att de inte tänkte låta sd få något infl ytande över politiken, och 
inget parti sade sig vara berett att samarbeta med sd.180

 Hansson beskriver det som »väldigt märkligt de första 
mötena efter valet«. Han betonar att alla som är invalda genom 
ett demokratiskt val måste behandlas korrekt och att sverigede-
mokraterna inte är osynliggjorda men att de är marginalise-
rade, en position som de själva bidrar till:

De är på sin kant. De är bara två och så har de alltid några som 
sitter på åhörarläktaren. De fi nns där och det blir ju rutin i all-
ting, men det är en knepig situation att hantera som ordförande. 
Det händer med jämna mellanrum när vi kommer till diskussio-
ner om invandring, fl yktingmottagande (...) Jomshof är begåvad, 
verbal och påläst. Gör medvetet ett övertramp, retar upp grupple-
darna som ska upp i diskussion. Då säger jag: »nu har du nått en 
gräns för vad som är tillåtet. Det är inte acceptabelt«. Då ber han 
om ursäkt. Han måste ju få prata, ordet är ju fritt i fullmäktige, 
det är ju där vi ska diskutera, och Jomshof har satt detta i system. 
Detta väcker mycket upprördhet i fullmäktige, men jag kan ju inte 
hindra honom från att tala för vad jag TROR att han snart ska 
säga (...) Han har en förmåga att hitta invandringsfi entliga aspek-
ter på vad som helst i till exempel en budgetdebatt. 

Hansson understryker att han tycker att det saknas samlad 
kunskap om hur man ska bemöta ett parti med en politik och 
ett förhållningssätt som Sverigedemokraternas. Kommunerna 
emellan skulle man prata mer om detta, hävdar han. »Politi-
kens innehåll den kan man möta, men det svåra som har varit 
under mandatperioden är förhållningssättet hur man ska för-
hålla sig. Ska man tiga? Ska man ta debatt? Ska man ta debatten 
jättestort? Eller ska man bara svara? Vi har ju haft lite konferen-
ser inom partiet, men det saknas kunskap«. 
 Det har varit ett jämnt fl öde av aktivitet från sverigedemo-
kraternas sida under perioden. En av sd-ledamöterna, Frank 
Alsén, har dock, som sagt, hoppat av. »Han var ganska brutal, 
hävdade att vi var 72 jubelidioter och psykiskt störda allihop 
(...) jag tror att Jomshof och Grandin tyckte att det var skönt 
att Alsén lämnade, Jomshof tog i alla fall aldrig Alsén i försvar«, 
säger ordföranden. Alséns syn på fullmäktiges intellektuella 
förmågor tydliggörs i en av honom undertecknad motion som 
ville ha inköp av skyltdockor »p.g.a. bristen på yttrande och 
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personliga åsikter i kommunfullmäktige«.181 Kommunen skulle 
spara pengar genom att ha skyltdockor på de fl esta fullmäkti-
geplatserna och deras »röstknappar parallellkopplade till de 
gruppledare som inte tillåter avvikande åsikter inom det egna 
partiet«, menade motionen.182 Ett halvår senare hade uppen-
barligen Alsén fått nog och lämnade fullmäktige då han inte 
längre stod ut med »de ryggradslösa kräken«.183 Grandin håller 
däremot en låg profi l och man kan konstatera att det är Ric-
hard Jomshof som är sd i Karlskrona. 
 Sverigedemokraterna har lagt 17 motioner under perioden 
hittills. Det är de vanliga cirkulärmotionerna samt några av 
mer lokal karaktär:

• Repatriering av icke-skyddsbehövande
• Observationsposter i kommunstyrelsen
• Folkomröstning om fortsatt fl yktingmottagande
• Upplysningskampanj om kommunismens (och nazismens) 

brott emot mänskligheten
• Kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka 

vänsterextremism och politiskt våld   
• Bussbälten och alkolås på skolbussar
• Jourskola för stökiga elever
• Utbildning av fordonsförare vid färdtjänst
• Förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan
• Inrättande av ett »fi xar-Malteprojekt« för att minska antalet 

fallolyckor bland äldre
• Inköp av skyltdockor
• Avveckling av Valideringscentrum
• Ökat antal timmar skolgymnastik
• Minskning av antalet ledamöter i fullmäktige
• Lönesättning till högre chefer

Motionerna om repatriering och folkomröstning om fortsatt 
fl yktingmottagande följde båda linjen att Sverige håller på att 
bli bankrutt av alla »invandrade socialbidragstagare« med till-
lägget att »ungdomars väg till nazismen går via missnöje med 
den förda invandringspolitiken«, vilket var en vink om att sd 
kunde förklara närvaron av Nationalsocialistisk Front i Karls-
krona.184

 Motionen om att avskaffa Valideringscentrum är typisk för 
Sverigedemokraternas taktik att ställa grupper mot grupper. 
Motionen krävde att det kommunala projekt som har till upp-
gift att validera invandrares kompetens för en snabbare insluss-
ning på arbetsmarknaden skulle avvecklas. Pengarna som skulle 
frigöras skulle i stället gå till Handikappnämnden, som enligt 
motionen planerar att skära ned på stödet till de handikap-
pade. »Sverigedemokraterna anser det vara skamligt att stjäla 
pengar från dessa människor för att sedan spendera dem på 
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totalt meningslösa integrationsprojekt«.185 I kommunstyrelsens 
svar betonades att projektet drevs huvudsakligen av bidrag från 
Integrationsverket och Länsarbetsnämnden, bidrag som kom-
munen inte har rätt att omfördela. 
 Samtliga motioner har avslagits, men inte utan votering. Sve-
rigedemokraterna i Karlskrona begär så gott som alltid vote-
ring. En motion väckte speciell uppmärksamhet. Den föreslog 
att en »upplysningskampanj för kommunismens brott mot 
mänskligheten och uppenbara likheter med nationalsocialis-
men« skulle genomföras i kommunens gymnasieskolor och 
vara en del av den reguljära undervisningen. Vidare föreslogs 
att Karlskronas kommun skulle uppvakta regeringen om en 
liknande kampanj på riksnivå. Motionen avslogs men ledde till 
bifall för ett modifi erat förslag från kommunstyrelsen om att 
uppmana utbildningsnämnden att omgående ta initiativ till en 
bred informationskampanj med syfte att sprida kunskap om de 
nya EU-medlemmarnas nutidshistoria.186 »Det var inget dåligt 
förslag och det blir närmast konstigt om man av princip ska 
fösa bort«, säger Hansson. 
 Om sverigedemokraterna inte driver en egen linje i budget-
förhandlingarna, röstar de oftast så att de landar på de bor-
gerligas yrkanden. Budgetförhandlingarna har varit den arena 
där sd tydligast har kunnat profi lera sig genom olika tilläggsyr-
kanden. Vi ska titta närmare på några exempel från budgetför-
handlingarna 2004:

• Kulturnämnden: Här yrkar sd att inga bidrag ges till akti-
viteter eller projekt som syftar till att »stärka mångfalden« i 
Karlskrona. Inga bidrag ska ges till kulturföreningar som har 
invandrare som målgrupp. Argumentet är att »etniska för-
eningar för invandrare bara kan förstärka segregation och 
utanförskap och skall inte stöttas av skattebetalarna«.187

• Socialnämnden: Sd yrkar på att avtalet med Migrationsver-
ket sägs upp »då stora resurser går åt för att stödja asylfamil-
jer som inte kan hantera sin tillvaro i Karlskrona«.188

• Äldrenämnden: Sd yrkar på att det inrättas en tjänst som 
äldreombudsman på halvtid och att kommunen ska »till-
handahålla avgiftsfria trygghetslarm till de äldre som behö-
ver det«. 189

Budskapet är så tydligt det kan bli: »Skattebetalarna«, de trygg-
hetsbehövande och pensionärerna ställs mot de kostsamma 
»invandrarna«. Underförstått kan en »invandrare« inte vara 
»skattebetalare« eller »pensionär«. 
 Enligt ordföranden har Sverigedemokraterna inte på något 
sätt lyckats förskjuta den politiska dagordningen i kommu-
nen. Med jämna mellanrum kommer »en sån här omgång om 
repatriering eller invandringsstopp och sedan lägger det sig«. 
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Inget annat parti har ändrat sin politik eller anammat dessa 
frågor. På frågan om det förekommit några diskussioner om 
att minska antalet ledamöter i fullmäktige för att förhindra att 
partier som NSF eller sd skulle komma in, svarar Hansson att 
»vi är en stor församling och kanske borde tryckas ihop. Små-
partierna har varit emot, och vi har aldrig drivit den frågan, 
och det gör vi inte nu heller«. Sd:s tre mandat räcker inte för 
att av egen kraft komma in i kommunens 15-mannanämnder 
och styrelser. Då krävs ett par, tre mandat till, säger Hansson. 
Nu har dock sverigedemokraterna själva lagt en motion som 
kräver minskat antal mandat i fullmäktige till 61 mandat. Man 
anser att det inte skulle minska demokratin, däremot »fi nns det 
pengar att spara«.190

Flyktingmottagning och integration
Karlskrona har ett avtal med Integrationsverket om att ta emot 
100 personer per år. »Ett ganska långsiktigt åtagande«, menar 
Hansson. Det fi nns en fl yktingförläggning »men till dem som 
får stanna försöker vi hitta lediga bostäder«. Många väljer att 
stanna i Karlskrona och hamnar i miljonprogramområden 
med många lediga lägenheter, så som Lyckeby och Kungsmar-
ken där också fl yktingförläggningen ligger. »Det var kanske inte 
så bra med facit i hand att förlägga den där«, säger Hansson. 
Han vill dock ta fram mer positiva erfarenheter från områdena 
och nämner Sunnedalsskolan, en 1–9-skola som i stället för 
att bli nedlagd fi ck extra resurser och enligt Hansson fungerar 
mycket bra. »Visst fi nns det grupperingar och motsättningar i 
Karlskrona, men beror verkligen dessa på kultur, eller om man 
är svenskfödd eller inte, så som sverigedemokraterna hävdar?« 
frågar fullmäktiges ordförande retoriskt. Själv anser han Sun-
nedalsskolan vara ett exempel på motsatsen. Här samsas en 
mängd personer från olika kulturer, och med olika religioner. 
»Stämmer sverigedemokraternas tes, skulle det ju vara ständiga 
konfl ikter där, och det är det inte«. 

Lokal organisation
Sverigedemokraternas lokalavdelning i Karlskrona är inte sär-
skilt stor, i alla fall är det inte så många till antalet som är aktiva. 
De som är aktiva är dock desto fl itigare. Lokalavdelningen tes-
tade sin valorganisation i kyrkovalet, »de kör runt med valma-
terialet, delar ut mycket fl ygblad och sin tidning i brevlådorna, 
och de var mycket ute i äldreboenden, de har resurser men inte 
så många människor«, sammanfattar Hansson. I kyrkovalet 
satsade sd på stiftet och kyrkomötet, inte lokalt. 
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Ronneby
Ronneby med 28 200 invånare är en gammal bruksort som 
drabbats hårt av Kockums nedläggning i slutet av 80-talet. 
Demografi skt har kommunen haft en nedgång sedan 1994, 
det beror på såväl minskad nativitet som utfl yttning. Ålders-
strukturen i kommunen är hög. Fortfarande präglas kommu-
nen av tillverkningsindustri. Det fi nns en hel del småföretag 
och småindustri på det gamla Kockumsområdet som i dag 
faktiskt sysselsätter fl er än vad Kockums gjorde. Ronneby har 
också en högskola, men den skapar inte någon större infl ytt-
ning då det inte fi nns så många jobb för högutbildade. Under 
90-talet ökade både arbetslösheten och socialbidragsberoen-
det, men minskar nu, enligt kommunfullmäktiges ordförande 
Nils-Olov Olofsson (s). Kommunen befi nner sig »som på en 
språngbräda«, vissa områden ljusnar, andra är problematiska. 
Till exempel har handeln i Ronneby problem, »man åker till 
Karlskrona och handlar« och byggjobben kan gå till utländska 
entreprenörer. »Nu får en tysk fi rma bygga den nya vårdcentra-
len«.191 Den kommunala skattesatsen är 21.29. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
Efter valet 2002 fortsatte Ronneby att styras av en knapp vän-
stermajoritet. S och v fi ck en enda rösts övervikt i kommun-
fullmäktige. Ett av de 49 mandaten i fullmäktige gick till sd och 
Magne Mjåtvedt, en förtidspensionär och känd nattvandrare i 
sitt bostadsområde Hjorthöjden, kunde ta plats i fullmäktige. 
Inför valet 1998 gick han från Moderaterna till sd. Mjåtvedt vill 
att folk ska känna sig trygga och kräver fl er poliser. Han sade 
under våren 2002 till lokaltidningen att han värnar om »svaga 
grupper« i samhället, så som fattigpensionärer och sjuka. Han 
hade däremot ingen åsikt i partiets nyckelfråga, fl yktingpoliti-
ken. »Nej, jag är inte så insatt i den biten«.192 I samband med 
valet tillfrågades han återigen om detta, och sade sig då inte 
kunna förneka att Sverigedemokraterna i sitt partiprogram på 
fl era punkter vänder sig mot invandrare, och är emot adoptio-
ner av barn födda i andra länder. Men »d]et där har jag aldrig 
tänkt på. Jag kommer inte att befatta mig med de frågorna«.193

Liksom i Karlskrona deklarerade samtliga partier i Ronneby 
efter valet att de aldrig skulle samarbeta med sd.
 Ronneby har sedan 1994 ett lokalt parti, Ronnebypartiet 
(rp), som är en utbrytning ur Centerpartiet och Moderaterna. 
Rp förlorade ett av sina mandat till sd. Men enligt Olofsson 
fi nns det ingen ideologisk koppling mellan dessa småpartier. 
Rp (två mandat) och mp (ett mandat) har också släppts in på 
ersättarplatser i kommunstyrelsen och i vissa nämnder, vilket 
inte har skett med sd. »Vi vill inte ha någon politisk samverkan 
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eller samarbete med sverigedemokraterna. De får insyn i politi-
ken genom kommunfullmäktige men inte i nämnderna«, säger 
kommunstyrelsens ordförande Jan Anders Palmqvist (s).194

 Sd:s aktivitet i Ronneby fullmäktige har varit låg. Mjåtvedt 
har endast yttrat sig i samband med de två motioner som han 
har lagt. Han gör inga offentliga utspel och skriver inga insän-
dare i lokaltidningen. I övriga frågor röstar han med de bor-
gerliga och om de borgerliga går isär, alltid med Moderaterna. 
Den första sd-motionen lades i juni 2003 och föreslog inrät-
tande av en jourskola för stökiga elever. »Mobbning är ett brott 
och det är de drabbade som skall skyddas i första hand. Därför 
bör man inrätta en jourskola för stökiga och mobbande elever«, 
hävdades i motionen. Motionen avslogs utan debatt, fullmäk-
tige följde förskole- och grundskolenämndens yttrande som 
menade att »segregerande lösningar sällan är lyckosamma« och 
att strävan ska vara att lösa problemen på hemskolan för alla 
elever.195 Den andra motionen föreslog ett fi xar-Malte-projekt i 
kommunen »för att undvika fallolyckor bland äldre«.196 Motio-
nen bifölls i november 2005 av fullmäktige i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. Enligt Olofsson bifölls motionen med 
anledning av de kommande statligt subventionerade plusjob-
ben.

Flyktingmottagning och integration
Det fi nns ingen fl yktingförläggning i Ronneby, däremot i Karls-
krona. Via Ronnebys avtal med Integrationsverket slussas män-
niskor från förläggningen i Karlskrona vidare till Ronneby 
för bostad, sfi  och förhoppningsvis arbete. Avtalet har omfat-
tat 30 introduktionsplatser och kommer nu att tillfälligt utö-
kas då man svarat ja på Integrationsverkets senaste förfrågan. 
Det kom en del invandrare till Ronneby under 90-talet, och 
det var svårt att få ut dem i arbete eftersom kommunen redan 
hade en hög arbetslöshet efter Kockums nedläggning. Olofsson 
upplever inte att det förekommer spänningar eller våldsam-
heter mellan olika grupper i Ronneby, inga demonstrationer 
och inga upprörda insändarsidor. Däremot verkar det fi nnas 
ett segregationsproblem som kan avläsas i ökade spänningar i 
högstadieskolan. Men Olofsson betonar också att det fi nns en 
lyckosam integrering, många nya svenskar har jobb, köper hus 
och etablerar sig. Spänningarna på högstadiet har inte med sd 
att göra utan är snarare en effekt av det arbete som en lokal-
avdelning av Nationalsocialistisk Front (NSF) i Ronneby utför. 
NSF ställde upp i valet i Landskrona och planerar att göra det-
samma i Ronneby 2006. 

Förändringar i arbetsordning och policy
Det krävs inte mer än ett par hundra röster för att få ett man-
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dat i Ronneby fullmäktige eftersom det är relativt stort (49 
mandat) för en så liten kommun. Sd:s framgångar och risken 
att NSF ska komma in i nästa val har föranlett diskussioner om 
att minska antalet ledamöter i kommunfällmäktige till 41 man-
dat. Majoriteten är överens om att sänka till 41 mandat, men 
inget beslut är taget än.197 Ett sådant beslut kommer samtidigt 
att minska möjligheterna för andra småpartier att komma in 
i kommunalpolitiken. Ronneby är inte den enda kommu-
nen med sd-representation som hamnat i detta demokratiska 
dilemma. Ett annat demokratiskt dilemma ledde till en upp-
rörd debatt under sommaren 2002. Det handlade om huruvida 
man på kommunens hemsida skulle länka till sd, på samma 
sätt som man länkade till övriga partier som ställde upp i valet. 
Ronneby kommuns arbetsutskott beslutade att länka till sd, 
men snart svängde två ledamöter i frågan och ångrade sig. »Jag 
är besviken på mig själv. Vi tog ett förhastat beslut«, menade 
Thomas Håkansson (c). Ingen av de närvarande ledamöterna 
hade granskat Sverigedemokraternas hemsida eller budskapet 
på andra relaterade länkar. »När vi fattade beslutet hade jag 
inte sett partiets sidor och nu när jag har gjort det så kan jag 
konstatera att vi fattade ett felaktigt beslut eftersom jag hittat 
rasfi entlighet där«, sa Boo-Walter Eriksson (m). Nu hade även 
dåvarande demokratiminister Britta Lejon engagerat sig och 
menade att Ronneby kommun gjort en felaktigt bedömning 
och borde vara mer »försiktig«. Kommunalrådet Jan Anders 
Palmqvist (s) vidhöll dock att beslutet var riktigt: »Det är orim-
ligt att kommunen skulle ha synpunkter på vilken information 
som partierna lägger ut«.198

Lokal organisation
Sd i Ronneby tycks utgöras endast av det mandat som Mjåtvedt 
sitter på. Inga propagandakampanjer eller annan lokal aktivitet 
har märkts, med undantag av ett centralt publicerat material i 
fyrfärg som delades ut till hushållen i samband med kyrkovalet. 
Där ställde sd upp i valet till stiftet, dock ej till kyrkofullmäk-
tige.

Sölvesborg
Sölvesborg har drygt 16 500 invånare och här ökar befolk-
ningen. Det föds fl er barn och fl er fl yttar in. Enligt kommun-
fullmäktiges ordförande Inger Sandberg (s) präglas infl ytt-
ningen av »många äldre som vill ha ett rofyllt boende på 
landet«. Tyvärr är det »antagligen dessa äldre som tenderar att 
rösta på Sverigedemokraterna«, tillägger hon.199 Åldersgruppen 
55–59 år är också kommunens största. Andelen utrikes födda 
är 8 procent. Det fi nns ingen högskola i Sölvesborg, vilket kan 
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vara en orsak till att det är svårt att behålla den unga befolk-
ningen. Andelen personer med eftergymnasial utbildning i 
kommunen är också jämförelsevis låg, i synnerhet för män-
nen (18 procent). Kommunen själv är den största arbetsgiva-
ren, i övrigt präglas Sölvesborg av småföretagande som fi s-
keri, rökeri, kycklingfarmer och minkuppfödning – en av de 
största näringarna som nu hotas av ett nytt djurskyddande 
regelverk som kommer att göra det så gott som omöjligt att 
fortsätta. Det fi nns också fl era medelstora företag. Ett av dem, 
ett franskt multinationellt bolag för ventilationsdetaljer i bilar, 
har varslat om meddragningar. Arbetslösheten är för närva-
rande 7,5 procent (den öppna 4,6 procent och i program 2,9 
procent). De långtidsarbetslösa blir fl er och tenderar att höja 
socialbidragstagandet, säger Sandberg. Den kommunala skat-
ten är 21.95. Det som skattebetalarna i Sölvesborg, liksom 
i övriga Sverige, lägger mest pengar på är de äldre och funk-
tionshindrade. Här ligger dock Sölvesborg en bra bit över 
riksgenomsnittet.200

Situation och aktivitet i fullmäktige
I Sölvesborgs fullmäktige fi nns 49 mandat. Här har man haft 
sverigedemokratisk representation sedan 1998 då Jimmie Åkes-
son, nuvarande partiledare i sd, kom in på ett mandat. Under 
den perioden styrde en s+c-majoritet i Sölvesborg. I valet 2002 
ökade sd sin representation till två mandat. Detta innebar dock 
ingen vågmästarposition för sd. I kommunen styr nu en s+v-
majoritet (22+4 mandat). De borgerliga med stöd av lokala 
Sölvesborgspartiet (2 mandat), har tillsammans 21 mandat. 
Sölvesborgspartiet har ingen som helst ideologisk koppling till 
sd, de »är en strategisk utbrytning ur mp, man trodde mp-poli-
tiken skulle få fl er röster på det viset«, säger Sandberg. Sd har 
inget samarbete med något annat parti. Den nya sd-ledamoten, 
Ingvar Karlsson, har uppgivit att han tidigare har varit social-
demokratisk väljare.
 1998 var Jimmie Åkesson ungdomspartiet SDU:s ordfö-
rande. Han valdes till ordförande för sd våren 2005. Valet av 
Åkesson och en ny partistyrelse markerar, som vi tidigare visat, 
partiets rörelse från nazism, öppen rasism och sekterism, mot 
en en mer internationell invandrarfi entlig, etnopluralistisk, 
anti-islamsk och populistisk hållning. Åkesson inledde symp-
tomatiskt 1998 med att yrka avslag på en m-motion som skulle 
ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att, »i samband med 
fi randet av Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag, 
i sitt program även hedra och uppmärksamma de som erhål-
lit svenskt medborgarskap och är boende i Sölvesborg och vid 
detta tillfälle dela ut ett hedersdiplom«. Motionen bifölls av 
samtliga utom Åkesson.201 Under perioden 1998-2002 lade sd 
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sju motioner. De var alla, med ett undantag, cirkulärmotioner 
rörande typiska sd-frågor: 

• Slopade sammanträdesarvoden i fullmäktige.
• Relationer över generationsgränser.
• Regler för kommunalt kulturpris.
• Motverka och förebygga vänsterextremism och politiskt våld. 
• Allmänhetens frågestund.
• Folkomröstning om invandring.
• Slopande av avgift för trygghetslarm.

Motionen om regler för kommunalt kulturpris var ingen cir-
kulärmotion, men väl en typisk sd-motion. Här ville Åkesson 
ändra på reglerna för kulturpriset. Han var inte nöjd med for-
muleringen att »priset ska gå till en person boende i Sölvesborg 
som gjort värdefulla insatser på kulturområdet«. Enligt Åkes-
son skulle regeln i stället lyda: »Priset skall uteslutande lämnas 
till den eller dem som gjort värdefulla insatser för bevarandet 
av den lokala, svenska eller nordiska kulturen«. Här ser vi ett 
tydligt exempel på den systematik med vilken man i kom-
munalpolitiken vill skapa en åtskillnad mellan en föregivet 
»svensk« kultur, och vad man anser vara »främmande« eller 
«osund« kultur. Motionen avslogs av ett enigt fullmäktige.202 En 
annan sytematisk taktik som Åkesson har är att begära votering 
för sina motioner, trots deras små utsikter att vinna något som 
helst bifall. Inga av motionerna har heller fått bifall från någon 
utom sd:s egna ledamöter. När man röstade om motionen som 
handlade om »relationer över generationsgränser« valde dock 
några ledamöter att lägga ned sin röst.
 Perioden 2002–2006 följer samma mönster. Åkesson yrkade 
till exempel avslag på en handlingsplan för främjande av etnisk 
mångfald och avslag på en överenskommelse med Migrations-
verket om att ta emot 30 fl yktingar/år.203 Han begär alltid vote-
ring trots att den ende som röstar med honom är partikolle-
gan. Han och Karlsson vägrade också demonstrativt att delta 
i beslut som hade med fl yktingmottagning att göra. I budget-
debatten november 2004 kom sd med ett tilläggsyrkande: Man 
ville inte – som övriga i fullmäktige – »öronmärka 500 000 till 
barn- och utbildningsnämnden för förberedelseklass och svenska 
som andra språk samt insatser för elever som ej blir behöriga till 
gymnasieskolan«. Inte heller detta yrkande fi ck något gehör.204

 Under perioden 2002–2006 har sd hittills lagt två motioner. 
Den första lades i mars 2003 och i den ville man införa Kalix-
modellen i Sölvesborg. Kalixmodellen innebär öppna nämnd-
möten där de partier som ej har representation i styrelser eller 
nämnder har observatörsplats, samt att medborgarförslag ska 
kunna ställas direkt till fullmäktige. Fullmäktige beslutade att 
inte införa någon sådan modell. Enligt Sandberg blir det »lätt 
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polemik och inga beslut tagna, för att man tar hänsyn till de 
som lyssnar«. Dock fann man det viktigt med en omfattande 
översyn för att åstadkomma en vitalisering av demokratin. 
Därför beslutade fullmäktige enhälligt att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att under 2004 lägga förslag till kommunfullmäk-
tige om innehållet i en eventuell handlingsplan för en utökad 
demokratiprocess inom ramen för kommunallagen.205 Här kan 
vi alltså möjligen tala om en relativ framgång för ett sd-för-
slag, men det håller inte Sandberg med om, hon anser att det 
hela var »ett förtäckt försök att få igång debatter med de andra 
partierna«, och att fullmäktiges beslut inte på något vis var en 
legitimering av sd:s motion. Sd har överhuvudtaget inte lyckats 
förskjuta politiken i fullmäktige, enligt Sandberg.
 I mars 2005 var det åter dags för sd att markera sin håll-
ning. Fullmäktige tog ett policy- och handlingsdokument om 
mångfald och mot etnisk diskriminering. Detta har stötts och 
blötts länge och hade nu fått en utformning som alla kunde 
godkänna, med något litet ändringsyrkande. Åkesson yrkade 
emellertid på en stor ändring. Policy- och handlingsplanen 
skulle, enligt Åkersson, endast bestå av två meningar enligt föl-
jande: » ‘Ingen anställd i Sölvesborgs kommun ska bli diskri-
minerad på grund av sin etniska tillhörighet’ samt ‘Arbetssö-
kande ska bedömas efter sina individuella förutsättningar utan 
hänsyn till etnisk bakgrund’. Övriga delar stryks«. Även här 
begärde Åkesson votering och hans yrkande föll med rösterna 
46/2.206

 Efter Åkessons tillträde som partiledare våren 2005 har sd 
varit så gott som helt passiva i kommunfullmäktige. De har 
närvarat på mötena och röstat, men inget mer. Åkesson lägger 
förmodligen all energi på att vara partiordförande och Ingvar 
Karlsson »gör aldrig någonting«, enligt ordföranden. Inte hel-
ler tidigare kan man tala om någon hög aktivitet. »Den enda 
som säger något är Åkesson, och han har endast engagerat sig 
i frågor som rör integration, fl yktingar eller invandring«. Det 
som händer när Åkesson aktiverar sig i till exempel fl ykting-
frågan är, enligt Sandberg, att »alla de andra partierna sluter 
sig tillsammans mot dem, de marginaliseras helt och hållet«. 
Fullmäktigesammanträdena sänds i lokalradio och är alltså en 
offentlig arena där sverigedemokraterna kan få synas i debatten, 
men detta har inte varit möjligt i Sölvesborgs fullmäktige. Inget 
parti tar debatt med dem »trots att det är det de hela tiden age-
rar för. Åkesson är en skicklig retoriker, men som tur är fi nns 
det några fl er i fullmäktige som kan tala för sig« berättar Sand-
berg. I omröstningar brukar sverigedemokraterna oftast rösta 
med det borgerliga blocket, men det händer att de någon gång 
följer majoriteten. Sd har inte av egen kraft fått någon plats i 
styrelse eller nämnder. Men får de tre mandat nästa val har de 
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i princip rätt till det, säger Sandberg. Partistödet till sd under 
2004 uppgick till 20 436 kronor i grundstöd och 40 872 kronor 
i mandatstöd.

Flyktingmottagning och integration
Sölvesborg har ett avtal med Integrationsverket om att ta emot 
30 personer per år. Kommunen har ingen fl yktingförläggning. 
Under 1990-talet, när det handlade om fl er fl yktingar, »kom 
det på tal om att ha det på båtar, men det tyckte vi var ovär-
digt«. Sandberg menar att integrationen fungerar bra i Sölves-
borg, »de som stannar har funnit sig tillrätta väldigt väl, bygger 
villa och köper bil... integrerar sig väldigt snabbt«. Sandberg vill 
tillskriva denna goda utveckling de frivilliga insatser som görs 
av Kyrkan och Röda Korset, vilka engagerat sig mycket för de 
nytillkomna i Sölvesborg, och dessutom sugit in dessa i sina 
egna verksamheter, vilket alltså haft en god integrerande ver-
kan. Sölvesborg har svarat nej på Integrationsverkets senaste 
förfrågan om utökat antal introduktionsplatser, men behåller 
sitt nuvarande avtal.

Lokal organisation 
Om sd har någon fungerande lokalavdelning i Sölvesborg, hål-
ler den i så fall en låg profi l. Det förekommer inget lokalt pro-
pagandaarbete, eller fl ygbladsutdelning i kommunen. Partiet 
kandiderade i kyrkovalet, men fi ck »inget som helst gehör i 
kommunens fyra församlingar, möjligen beroende på att kyr-
kan är väldigt aktiv i kommunen«. Sandberg uppfattar det som 
att »Sverigedemokraterna i Sölvesborg – det är Åkesson som 
vältaligt och korrekt för sig i fullmäktige«.

Skåne län
I Skåne län har Sverigedemokraterna sin ojämförligast största 
styrka och representation. Många viktiga personer i partistyrel-
sen hör hemma i Skåne eller Blekinge, det vill säga i distriktsor-
ganisationen SD-Syd. Sverigedemokraterna i detta distrikt har i 
fl era år drivit en ideologisk linje som skiljer sig något från Sve-
rigedemokraternas ursprungliga; mindre antisemitisk och mer 
islamofobisk, mindre sekteristisk och mer populistisk. De är 
också inriktade på att verka parlamentariskt och realpolitiskt, 
mer medvetet strategiskt i ansträngningarna att ställa grupper 
mot grupper, i synnerhet invandrare mot pensionärer. 
 Sverigedemokraterna har kunnat rida på en populistisk tra-
dition i Skåne där man sedan länge i många kommuner har 
haft en typ av små populistiska, ofta främlingsfi entliga missnöj-
espartier av vilka fl era har anslutit sig till Sverigedemokraterna. 
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I Skåne har man tidigare än i övriga Sverige, via Danmark, 
sugit upp en kontinental strömning av främlingsfi entlighet. 
Sverigedemokraternas relation till övriga populistiska och 
främlingsfi entliga partier i Skåne, till Danmark och Dansk Fol-
keparti redovisas utförligare i det fördjupande avsnittet »Sveri-
gedemokraterna, Skåne och Danmark« som följer efter kom-
munrapporterna. I ytterligare ett fördjupande avsnitt »Islam 
– riva moskéer eller hjälpa fl ickebarn?« analyseras hur sd efter 
mönster från Dansk Folkeparti sökt föra upp antimuslimska 
frågor på den kommunalpolitiska dagordningen. 

Valresultat 2002
I Skåne län kandiderade Sverigedemokraterna i 19 av länets 33 
kommuner. De fi ck representation i 14 av dem. I följande kom-
muner fi ck sd representation: Eslöv 4 procent (643 röster), Hel-
singborg 4,3 procent (2992), Höganäs 2,3 procent (327), Höör 
6,1 procent (487), Kävlinge 9 procent (1367), Landskrona 8,7 
procent (1898), Lomma 1,8 procent (215), Malmö 3,8 procent 
(5578), Simrishamn 1,5 procent (168), Skurup 3,6 procent 
(283), Svalöv 4,7 procent (341), Svedala 4,5 procent (495), Trel-
leborg 4,5 procent (1008) och Ystad 1,9 procent (300).
 I fem Skånekommuner kandiderade sd utan att få represen-
tation: Båstad 1,5 procent (136 röster), Hässleholm 1 procent 
(277), Klippan 1,5 procent (131), Kristianstad 1 procent (433) 
och Lund 1,5 procent (913).
 Vid valet 2002 var även Sjöbopartiet i Sjöbo (9 mandat) och 
Burlövs Väl i Burlöv (5 mandat) löst knutna till Sverigedemo-
kraterna. Sjöbopartiet har under mandatperioden distanse-
rat sig från sd, medan Burlövs Väl närmat sig. I ytterligare tre 
skånska kommuner, Burlöv, Bjuv och Åstorp, där små missnöj-
espartier har representation, har dessa anslutit sig till Sverigede-
mokraterna. Därför fi nns även dessa med i denna rapport. 

Kyrkovalet
I Lunds stift kandiderade Sverigedemokraterna främst till stif-
tet, där man nu har tre ledamöter. Sd kandiderade i två samfäl-
ligheter, Helsingborg och Malmö. I Helsingborg fi ck sd knappt 
10 procent och fyra ledamöter. I Malmö räckte inte 6 procent 
till någon representation. På församlingsnivå kandiderade man 
i Landskrona och Perstorp. I Landskrona kyrkofullmäktige fi ck 
sd 11,4 procent och innehar nu tre mandat.

Eslöv
Eslöv, en kommun mitt i Skåne med cirka 30 000 invånare, har 
genomgått en omvälvande förändring under de senaste 10-20 
åren. Från att ha varit en typisk industristad med lantbruksdo-
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minerade omgivningar är det, efter fl era industrinedläggningar, 
i stället en kommun som präglas av småföretagande och några 
få stora jordbruksgods. Detta har också inneburit ett försva-
gat stöd för såväl Socialdemokraterna som Centerpartiet vilka 
traditionellt haft det starkaste stödet, berättar kommunfull-
mäktiges ordförande Lena Larsson (s).207 Arbetslösheten är 3,8 
procent, och utbildningsnivån bland de lägre i länet. Andelen 
utrikes födda är 12 procent, enligt ordföranden. Kommunal 
skattesats är 19.74. 

Valet 2002
Valresultatet tycks ge en tydlig illustration till den långsiktiga 
tendensen i Skåne att personcentrerade missnöjespartier får 
lämna plats för Sverigedemokraterna. Föregående mandat-
period innehades två mandat av Eslövspartiet, ursprungligen 
en lokalavdelning i Ny Demokrati och delaktiga i det invand-
ringskritiska samarbetet Skånes Väl. Efter att Eslövspartiets 
frontfi gur avlidit tycks luften ha gått ur partiet, och 2002 lycka-
des det inte få tillräckligt många röster för en plats i fullmäk-
tige. I stället räckte Sverigedemokraternas knappt 4 procent av 
rösterna till två mandat.

Situation och aktivitet i fullmäktige
I fullmäktige med 49 mandat styr en koalition s+v+mp 
(22+2+1). Sverigedemokraterna har inte plats i någon nämnd. 
I Eslöv fi nns de eftertraktade observatörsplatser i kommunsty-
relsen som sd motionerar fl itigt om. Här har man dock inte en 
enda gång utnyttjat dessa. Sd-representanterna har endast akti-
verat sig i samband med de motioner som lagts eller om man 
kan omvandla en fråga till något invandringskritiskt, säger ord-
föranden. De motioner sd lagt (7 stycken) har varit de invand-
ringsfi entliga cirkulärmotionerna, nu senast den om folkom-
röstning om fl yktingmottagning i kommunen. Ett undantag 
är en motion om ungdomsfullmäktige som lämnades in efter 
att presidiet kommit hem från en studieresa till Botkyrka, som 
har ett ungdomsfullmäktige. Två dagar efter att alla represen-
tanter uttalat sig positivt om detta i lokaltidningen kom motio-
nen från sd. Det var väl tänkt att vi inte skulle kunna avslå den, 
men det gjorde vi, säger ordföranden, det har varit som en »tyst 
överenskommelse« att vi inte bifaller men också att avslagen 
ska vara välmotiverade. I det här fallet såg vi det som en orim-
lighet att ha två fullmäktigen i kommunen. 
 De två manliga ledamöterna agerar helt olika. Den yngre är 
påläst, verbalt skicklig och korrekt. Han går så långt han kan, 
men gör inga övertramp, berättar Larsson. Däremot har hon 
vid fl era tillfällen fått tysta den andra sd-ledamoten, en man i 
70-årsåldern, då han gjort högljudda utfall åt någon i talarsto-
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len, eller inte kunnat hålla sig till saken i sina anföranden där 
han ständigt återkommer till hur mycket fl yktingarna kostar 
och hävdar att han talar för folkmajoriteten i Sverige. I bör-
jan av 2005 interpellerade han med en fråga till kommunalrå-
det om huruvida invandringspolitiken »förs för att tillgodose 
en önskan från ett folkfl ertal eller är dikterad uppifrån av den 
politiska och massmediala eliten?«. Samtliga övriga partier 
responderade med att ta skarpt avstånd från sd och uttala sitt 
stöd för fl yktingmottagande.208 Fullmäktigeordföranden beto-
nar att det behövs ökad kunskap i kommunerna om hur man 
ska bemöta Sverigedemokraterna. Man vinner mycket på att 
vara förberedd, så att man kan behandla dem korrekt och inte 
faller till föga för provokationerna, menar hon. 
 När det blir voteringar stöder Sverigedemokraterna i Eslöv, 
liksom i de allra fl esta kommuner, de borgerliga förslagen. 

Flyktingmottagande och integration 
Eslöv har ett avtal om introduktion med Integrationsverket, 
omfattande 40 personer. Kommunen har också sagt ja till den 
nya förfrågan om en tillfällig överenskommelse för 90 intro-
duktionsplatser. Många av de nya familjerna stannar i Eslöv, 
som är bästa kommun i Sverige vad gäller introduktion enligt 
Dagens Samhälle 2005. Fullmäktiges ordförande hävdar att det Dagens Samhälle 2005. Fullmäktiges ordförande hävdar att det Dagens Samhälle
hela handlar mycket om vilken vilja man har i kommunen. 
Många säger nej till introduktionsplatser och skyller på att man 
inte har bostäder, men vill man kan man alltid få fram sådana, 
menar hon. Man kan skjuta på planerade renoveringar av vissa 
fastigheter för en tid, till exempel. 

Lokal organisation
Sverigedemokraterna har en lokal organisation i Eslöv. Under 
mandatperioden har den lokala propagandan utgjorts av två 
postförsändelser med broschyrer, varav den ena skickats ut i 
samband med kyrkovalet. 

Helsingborg
Helsingborg, med 121 000 kommuninvånare, är en gammal 
industristad präglad av omvandling, befolkningstillväxt, relativt 
stor arbetslöshet och kraftig segregation. Cirka 16 procent av 
stadens invånare har invandrarbakgrund, och nästan samtliga 
bor i de gamla arbetarstadsdelarna på Söder, där inkomsterna 
är betydligt lägre än i norra delen.

Valet 2002
Att majoriteterna växlar varje val beskrivs som något av en tra-
dition i Helsingborgs kommunpolitik. Sedan 2002 regerar s+v 
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i en minoritet, efter att ha misslyckats med att nå en överens-
kommelse med mp. Därför går det att betrakta Sverigedemo-
kraterna, med sina tre mandat, som vågmästarparti. Samtidigt 
som sd efter en mycket aktiv valrörelse, som gav 4,3 procent av 
rösterna, tog plats i kommunpolitiken, innebar valet 2002 att 
SPI blev av med alla de sex mandat de tidigare haft i Helsing-
borg. »Jag vet inte om det hänger ihop, vi blir nog inte riktigt 
kloka på det«, säger kommunfullmäktiges socialdemokratiska 
ordförande.209 Tidigare hade inte sd ställt upp i Helsingborg. 
Däremot har det funnits ett annat invandringsfi entligt parti 
som ställt upp i olika skepnader och värvat några procent av 
rösterna, utan att få tillräckligt många för att nå politisk repre-
sentation. Det var en lokalavdelning av Framstegspartiet som 
bytte namn till Svensk Samling och ställde upp under detta 
namn 1994 och 1998. Efter att ha fått 2,6 procent i sistnämnda 
val uppgick de i Sverigedemokraterna, men när dessa splitt-
rades följde Helsingborgsgruppens ledande profi ler med de 
utbrytare som formerade sig i Nationaldemokraterna. Sd och 
nd konkurrerade båda om de invandringskritiska rösterna 
2002, men nd fi ck mindre än hälften så många röster (1,8 pro-
cent).

Situation och aktivitet i fullmäktige
Det mer framgångsrika »nya« SD-Helsingborg har inte haft 
helt lätt att besätta sina tre mandat. En av ledamöterna läm-
nade i januari 2004 partiet för att bli politisk vilde, med moti-
veringen att hon såg lokalavdelningen som »mer eller mindre 
rasistisk«, inte kunde stödja en politik för att skicka tillbaka 
exempelvis irakier till sitt ursprungsland, samt kände sig tra-
kasserad av övriga sverigedemokrater.210 Efter att en av de två 
återstående sd-ledamöterna avled 2005, utsågs en ersättare som 
dock avsade sig sin plats vid sitt första fullmäktigemöte. Sveri-
gedemokraternas gruppledare, tillika ordförande i partiets syd-
distrikt, har varit Dag Sundius. Föregående mandatperiod var 
han politiker i Staffanstorps kommun, representerande Staffan-
storpspartiet (som har sina rötter i Ny Demokrati och deltagit i 
Skånes Väl-samarbetet). 
 Samtliga övriga partier har varit överens om att marginalisera 
sverigedemokraterna, så att den potentiella vågmästarpositio-
nen inte ska ge dem något infl ytande. Under mandatperioden 
uppstod dock konfl ikter om utseendet av en arvodeskommitté, 
där Vänsterpartiet vägrade delta om sd släpptes in. Då svängde 
även s, och med deras nya förslag fi ck bara de fem största par-
tierna vara med – vilket inte bara stängde ute sd, utan även 
mp.211 I övrigt har inte sd av egen kraft uppnått någon repre-
sentation i några nämnder. Som i många andra kommuner har 
de motionerat om rätt till insynsplatser för samtliga partier. En 
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het potatis har också varit de för Helsingborgs kommunpolitik 
viktiga informella partiöverläggningarna, som under en period 
ska ha havererat på grund av oenigheter om huruvida Sveri-
gedemo kraterna skulle tillåtas delta.
 År 2003 skröt Sverigedemokraterna om att de hade lagt fl er 
motioner än något annat parti i kommunen, men efter ett för-
sta år av fl itigt motionerande har aktiviteten dalat betydligt.212

Fullmäktigeordföranden kan inte minnas en enda gång då sd-
ledamöterna gått upp i talarstolen för att diskutera andra par-
tiers förslag, och i många fall tycks de inte ha skrivit sina egna 
motioner själva:
 Det måste vara centrala motioner som de månglar ut. De 
lämnar in sina motioner och sen har de ett färdigskrivet manus, 
men de går aldrig upp på replik.
 Värt att notera är att Helsingborgs sverigedemokrater har 
gjort betydande ändringar i den centrala cirkulärmotion som 
annars handlar om »åtgärder mot muslimska barns omskol-
ningsresor« men här i stället rubricerats till att handla om 
»hjälp till de muslimska barnen att anpassa sig till det svenska 
samhället«. Slutstycket har redigerats om så att fokus inte 
handlar om att straffa strängt muslimska föräldrar, utan om att 
hjälpa deras barn till en framtid i Sverige där de kan få arbete. 
Det tyder på att SD-Helsingborg inte vill företräda den mest 
hårdföra repatrieringspolitiken.213 Men återvandring står dock 
på agendan – en annan motion från våren 2003 föreslår »att 
Helsingborgs kommun initierar ett samarbete med staten, när-
liggande kommuner samt företag och ideella föreningar, i syfte 
att hjälpa irakier och kurder tillbaks till Irak«. Även där bemö-
dar de sig om att inte uttrycka sig på ett sätt som ska uppfat-
tas som fl yktingfi entligt. Tvärtom skriver de: »Med deras åter-
vandring bereds plats åt eventuellt nya fl yktingar som är i akut 
behov av skydd«. Samtidigt understryks att »fl yktingskap är 
ingen permanent status utan själva begreppet implicerar tan-
ken på ett återvändande«. Begreppet »s. k. ’fl yktingar’« används 
konsekvent i en interpellation ställd i februari 2004, där en sd-
ledamot radar upp en lång rad lokaler i kommunen och kräver 
besked om huruvida det är helt uteslutet att de ska bli »invand-
rarförläggningar«. 
 Helsingborg har i dagsläget inga fl yktingförläggningar, men 
avtal med Integrationsverket om introduktion för 200 personer 
per år, vilket sd naturligtvis vänder sig mot. Vidare har de siktat 
in sig på att stryka formuleringar som de uppfattar som »glo-
rifi erande av mångkultur« ur kommunens målprogram och 
idrottspolitiska program. Men sammantaget är Helsingsborgs 
sverigedemokraters retorik i frågor om invandrare påtagligt 
mild och »integrationsinriktad«, i jämförelse medexempelvis sd 
i Kävlinge som tar varje chans att koppla samman invandring 
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med »internationell brottslighet och terrorism« (och därvid 
hänvisar till det segregerade Helsingborg som skräckexempel!)
 Hårda ord utbyttes mellan andra partier i Helsingborgs 
kommunfullmäktige hösten 2003, efter att Sverigedemokra-
terna motionerat om en handlingsplan för att »förebygga kom-
munistiskt, anarkistiskt, nationalsocialistiskt och annat politiskt 
våld«. Folkpartiet avvisade tvärt förslaget, med hänvisning till 
att det bara var ett försök att skaffa sig demokratisk legitimitet. 
Kristdemokraterna tog däremot tillfället i akt att ställa Vänster-
partiet mot väggen.214 Fullmäktige avvisade dock sd:s idé, lik-
som förslaget om att skolan integrerar undervisning om »kom-
munismens, national-socialismens och andra våldsideologiers 
brott«, med hänvisning till att detta självklart redan sker. Ytter-
ligare en motion om en upplysningskampanj mot kommu-
nismens brott avslogs 2005 med röstsiffrorna 2-62. Lika stort 
blev nederlaget för en annan motion samma år, där sd krävde 
införande av förbud mot maskering vid demonstrationer i 
den lokala ordningsstadgan, något som kunde konstateras att 
det inte var en kommunal angelägenhet. Andra ämnen för sd-
motioner i Helsingborg har varit säkerhetsbälten och alkolås i 
skolbussarna, bättre trafi ksäkerhet och framkomlighet på väg 
11 samt att fullmäktige skall införskaffa en andra talarstol. 
Flera motioner har typiskt nog också gällt kommunpolitikens 
former: någon månad efter att ett mp-förslag om medborgerlig 
förslagsrätt tagits upp i fullmäktige och ansetts besvarat, lade 
sd fram en motion om införande av »medborgarmotioner«, ett 
liknande förslag som ännu kraftigare betonade det direktdemo-
kratiska idealet.
 Våren 2004 reserverade sig sd mot högt partistöd och krävde 
i stället »maxtaxa«, att inget parti ska få mer i stöd för att de 
får fl er än 15 mandat, eftersom alla ska fylla samma informa-
tionsplikt. I budgetdebatten samma sommar krävdes sänkt 
partistöd, sänkta politikerarvoden och sänkta kostnader för 
konferenser och representation, samt att kommunens hem-
sida inrättar ett öppet diskussionsforum där medborgarna kan 
»verka för lokal folkomröstning i viktiga frågor«. I övrigt har 
sverigedemokraterna använt fullmäktiges budgetdebatter till att 
kräva ökade anslag till »hembygdsföreningar, bygdegårdar och 
liknande som värnar svenskt kulturarv och tradition« – samt 
att »all verksamhet som främjar den mångkulturella samhälls-
utvecklingen skall avvecklas«.
 År 2005 krävdes att socialnämnden skulle anslå en miljon 
mer för hjälp till hemlösa och två miljoner mer »mot kvin-
novåldet«. Inga konkreta siffror levererades gällande fi nansie-
ring av dessa förslag. Däremot har sd tagit ställning mot skat-
tehöjningar och för att »en mer positiv inställning skall intas 
till fri företagsamhet i allmänhet och småföretagande i synner-
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het«. I ekonomiska frågor har sd helhjärtat stött den borgerliga 
oppositionen, genom att exempelvis rösta för konkurrensut-
satt äldreomsorg och för att göra Helsingborg till försökskom-
mun med sänkt skatt på hushållsnära tjänster. Någon gång har 
deras vågmästarroll varit avgörande, som i september 2004 då 
fp motionerat om att kommunen ska utreda möjligheterna att 
inköpa privat vård åt sjuka anställda för att de ska kunna återgå 
i arbete, samt ansöka hos regeringen om att få bli försöksom-
råde för en fi nansiell samordning med Försäkringskassan. Efter 
att mp lagt ner sina röster på första punkten kunde sd få ige-
nom den med minsta möjliga marginal: 32–31. »Till de socia-
listiska monopolivrarnas stora förtret«, som Dag Sundius skrev 
på den lokala hemsidan, där sd kallar sig »Helsingborgs enda 
värdekonservativa parti« och retoriken präglas av utfall mot 
»Helsingborgs röda skattehöjarhuliganer« och ord om att dra 
ned på kommunens utgifter. (Kommunens skattesats är 20.21) 
Dock har inte detta hindrat sd från att som enda parti helhjär-
tat stödja ett krav på folkomröstning om att stoppa besparing-
arna inom skolan i Helsingborg, vilket samlar omkring 10 000 
namnunderskrifter i kommunen.
 Kommunfullmäktiges ordförande tror för egen del att sd väl-
jer sin linje i voteringarna av en rent populistisk vilja att visa sig 
i opposition: 

Det kan vara jättelånga debatter där alla partier går upp och säger 
vad de tänker rösta, men ofta så vet man inte var Sverigedemo-
kraterna fi nns. Och det kan ju bli de som avgör. Vi har diskuterat 
det där: Är det så, när vi går på pumpen och borgarna får igenom 
något, är det för att de stödjer borgarnas förslag eller bara för att 
vi som sitter i majoritet inte ska få rätt? Ibland kan man känna så, 
att om borgarna haft majoritet så hade det varit vi som fått deras 
röster.

Höganäs
Höganäs kommun med 23 000 invånare, varav 7 000 i central-
orten, präglas näringlivsmässigt av tekniskt avancerad industri 
med Höganäs AB som största arbetsgivare. Åldersstrukturen 
i kommunen är hög. Jämfört med övriga Skåne är invånarna 
mycket välutbildade och arbetslösheten lägre än snittet. Det är 
även en av de tio kommuner som har lägst skatt i hela landet 
(19.73). Kommunen har tagit emot fl yktingar, men haft som 
policy att hålla det årliga antalet på en relativt låg nivå. I nuläget 
fi nns inget avtal med Integrationsverket. Andelen utrikes födda 
var 8 procent år 2004.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Höganäs har styrts borgerligt ända sedan kommunen fi ck sin 
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form 1971, bortsett från en mandatperiod då fp gick i koalition 
med s. Någon tradition av lokala missnöjespartier fi nns inte, 
om man inte vill räkna SPI som ett sådant. Dessa fi ck två man-
dat vid valet 1998. Ett av dem förlorades i valet efter, samtidigt 
som sd vann ett. Vid valet 2002 gick den borgerliga fyrklövern 
fram så att de kunde regera även utan stöd från SPI. Att även 
sverigedemokraten Lars Cronberg fi ck inta ett mandat i full-
mäktige har därför inte fått nämnvärd betydelse för majorite-
terna.

Han har väl varit uppe nån gång (...) I början av mandatperioden 
så hade han en motion som handlade om begränsad invandring, 
alltså en cirkulärmotion som var gjord på något centralt kansli 
någonstans. Den avslogs av alla partier med vändande post och 
snabbehandlades avsiktligen för att göra en markering. Han argu-
menterade inte för den, och sen kan jag knappt erinra mig att han 
har begärt ordet.

Så säger Lars Olof Strufve (m), ordförande för Höganäs kom-
munfullmäktige.215 Han betonar att inget annat parti har haft 
någon anledning att samarbeta med sd, som med sitt enda 
mandat inte heller blivit representerade i någon nämnd. I vote-
ringarna har sd-ledamoten i allmänhet röstat med det borger-
liga blocket, exempelvis i budgetfrågor.
 Under mandatperiodens andra halva har en handfull lokalt 
skrivna motioner lagts. En handlar om att utreda eventuella fall 
av undernäring på kommunens äldreboenden, en annan med 
rubriken »Hänsyn till de äldres kultur och vanor« handlar om 
valet av kaffe på desamma:

Större delen av de äldre i Kullabygden har växt upp med och »all-
tid« druckit Zoegas kaffe. Detta sitter i ryggmärgen och är en del 
av deras kultur och mångåriga dagliga vanor. Detta kan givetvis 
inte ersättas av något annat, oavsett utfallet av diverse mer eller 
mindre oseriösa smaktester.

Vid kommunens barnstugor tas hänsyn till muhammedanbarnens 
matkultur och de serveras den dyrare oxfärsen, medan svenska 
barn får nöja sig med fl äskfärs till olika rätter. Vi i Sverigedemo-
kraterna anser att Kullabygdens matkultur är väl så viktig att 
bevara som vilken som helst importerad sådan.

Ett par andra motioner är av principiell natur, som kräver 
»Avståndstagande från åsiktsförtryck« (hänvisande till en arti-
kel om sverigedemokraten Richard Jomshof som fått sparken 
som lärare i Växjö), samt att motionären alltid ska få delta 
när kommunstyrelsen bereder en motion.216 Lars Olof Strufve 
uppger att inget av Sverigedemokraternas förslag har föranlett 
någon debatt, »överläggning har varit överfl ödig (...) substan-
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sen har varit så klen«. Fullmäktigeordföranden fortsätter:
Det är en ganska oförarglig människa i och för sig (...) Han tillhör 
en släkt som alltid har varit centerpartister och bondeförbundare. 
Han är inte otrevlig eller uppträder på något stötande sätt.

Lokal organisation
Partistödet uppges vara relativt generöst i kommunen. Årliga 
grundstödet för varje parti ligger på omkring 20 000 kronor, 
därtill kommer mandatstöd på 11 000 kronor. Sammanlagt 
borde detta ge drygt 120 000 kronor under mandatperioden. 
Vad Höganäs sverigedemokrater använder sina pengar till är 
okänt för Lars Olof Strufve, för det har inte funnits någon syn-
lig partiverksamhet utanför fullmäktige. Inför förra valrörelsen 
nådde de dock ut med många fl ygblad i folks brevlådor.

Höör
Höörs kommun, belägen mitt i Skåne med drygt 14 000 invå-
nare, präglas av småföretagande och småskaligt näringsliv. 
Höörs centrala läge med bra kommunikationer gör kommu-
nen till en populär bostadsort, där befolkningsmängden ökar 
främst via infl yttning. Åldersstrukturen i kommunen ligger 
nära rikets medan utbildningsnivån är något lägre än länets 
och rikets genomsnittliga. Den öppna arbetslösheten var i mars 
2005 4 procent och 2 procent var i åtgärder. Andelen utrikes 
födda var 9 procent 2004. Höör har för närvarande inget avtal 
med Integrationsverket och har avslagit verkets förfrågan om 
tillfällig överenskommelse för introduktion med hänvisning till 
bostadsbrist.217 Den kommunala skattesatsen är 20.83.218

Situation och aktivitet i fullmäktige
Höörs kommun är speciell, så till vida att Sverigedemokraterna 
kom in i fullmäktige redan 1991. Ingen annanstans i Sverige 
har partiet haft obruten representation i 15 år. Något exceptio-
nellt stort väljarstöd har det dock inte rört sig om, men i valet 
2002 ökade väljarstödet något till 6,1 procent och Sverigede-
mokraterna fi ck från två till tre mandat. Samtidigt förlorades 
ett mandat för SPI. I övrigt har det inte funnits någon tradition 
av missnöjespartier på många år.
 Kommunen har styrts av borgerliga majoriteter sedan 1973 
(i dag ingår även SPI i den borgerliga fempartimajoriteten). 
Fullmäktiges 41 mandat är fördelade på nio partier. Sverigede-
mokraterna är större än både kd, mp och v, och lika stora som 
c. Men de har ingen vågmästarroll och har enligt uppgift inte 
fått något politiskt genomslag eftersom inga andra partier har 
velat samarbeta. Höörs centerpartistiske fullmäktigeordförande 
säger:
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Sverigedemokraterna sitter av egen kraft i kommunstyrelsen, 
beroende på att man utvidgade den inför förra valet så att Folk-
partiet skulle få plats. Där var lite lösa diskussioner om att man 
skulle gå tillbaka igen, men det gjorde man inte, det hade blivit för 
tydligt.219

Sverigedemokraternas aktivitet beskrivs som »ganska så låg, 
men inte passiv«, »de har följt det vanliga systemet«. De del-
tar i debatten i vissa frågor de känner speciellt för och har lagt 
ett antal motioner som, enligt fullmäktiges ordförande, ingen 
annan har yrkat bifall för. Motionerna har bland annat gällt 
klassmorfarsystem, gratis trygghetslarm för pensionärer samt 
åtgärder mot vänsterextremism i kommunen. Den senare ska 
ha blivit liggande på kommunstyrelsens bord i 2–3 år utan att 
behandlas färdigt. I voteringar om allmänna frågor och i bud-
getförhandlingarna ger sverigedemokraterna nästan alltid sitt 
stöd till den borgerliga majoriteten.

Lokal organisation och samordning i södra Sverige
Höör har varit platsen för en en lång rad av samordningsträffar 
för sverigedemokrater och närstående partier i södra Sverige. 
En anledning kan vara den större erfarenhet som partiet samlat 
på sig där. Drivande i »den samordnande kommunfullmäkti-
gegruppen«, som i oktober och november 2002 samlade länets 
många nya folkvalda i syfte att »gemensamt dra upp riktlin-
jer för politiken i Skåne«, är Anders Westergren som varit sd-
representant i Höörs kommunfullmäktige sedan 1994. Hösten 
2003 och våren 2004 hölls, enligt partiets egna uppgifter, fl era 
interna utbildningsdagar i Höör för skånska sverigedemokra-
ter.220

 Enligt fullmäktiges ordförande märker man inte av någon 
lokal politisk verksamhet från Sverigedemokraterna, bortsett 
från valåren: »De är ganska så tysta under tre år, sen det fjärde 
valåret så drar de på rejält och delar ut material till alla i kom-
munen«. Ett exempel på aktivitet är dock en föreläsning av 
Lars Jansson, författare till boken Välfärd eller mångkultur, som 
ordnades den 28 februari 2004. Enligt partiets egen berättelse 
samlades »ett trettiotal inbjudna företrädare för Sverigedemo-
kraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti«. Uppgiften 
räcker dock inte till att belägga något lokalt samarbete mellan 
sd och SPI, den senare alltså en del av den regerande borgerliga 
majoriteten.

Kävlinge
I Kävlinge med drygt 26 000 invånare ökar befolkningen både 
via infl yttning (huvudsakligen från övriga länet) och ett ordent-
ligt födelseöverskott. Många bor i Kävlinge med natur och 
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golfbanor runt knuten och pendlar till arbetet i andra kommu-
ner som Malmö och Landskrona. Andelen utrikes födda är låg 
– 7 procent – vilket motsvarar drygt hälften av riksgenomsnit-
tet. Utbildningsnivån ligger i nivå med riksgenomsnittet och 
arbetslösheten är förhållandevis låg (3 procent öppet arbetslösa 
och 2 procent i åtgärder i mars 2005), liksom andelen förtids-
pensionerade. Den kommunala skatten torde höra till de lägsta 
i landet, 18.51. Samtidigt ligger medelinkomsten långt över den 
genomsnittliga i Sverige.221

Valet 2002
I Kävlinge fi ck Sverigedemokraterna den ojämförligt största 
andelen av rösterna i landet.222 Hela nio procent av invånarna 
i Kävlinge lade sin röst på sd, några promille mer än i Lands-
krona, grannkommunen som har det gemensamt med Kävlinge 
att partiet gick från noll till fyra mandat i valet 2002. Till skill-
nad från i Landskrona, där sd dök upp »från ingenstans« och 
inte ens hade en lokalavdelning, fi nns det i Kävlinge dock en 
tydlig kontinuitet. Detta i form av partiet Kommunens Väl som 
bildades inför valet 1994 och inför 2002 valde att lägga ned och 
omforma sig till lokalavdelning av Sverigedemokraterna.
 Bakgrunden handlar i hög grad om personen Kenneth Sand-
berg, sociolog och under ett antal år anställd som handläggare 
på dåvarande Invandrarverket. På 1980-talet blev han medlem 
i Vänsterpartiet kommunisterna (vpk). Som lokal vänsterpar-
tistisk politiker i Kävlinge började han under 1991–92 väcka 
uppmärksamhet för sina utspel där fl yktingmottagande ställdes 
mot äldres välfärd. Vpk gick i valet 1991 framåt från ett till två 
mandat, enligt Sandberg själv på grund av hans eget fl ykting-
motstånd, men från december 1992 då partistyrelsen beslöt att 
utesluta honom fi ck han fortsätta som politisk vilde. Året där-
efter bildade Kenneth Sandberg i stället Kommunens Väl, som 
med invandringsmotstånd som sin centrala fråga fi ck hela 15,6 
procent av rösterna i kommunvalet 1994 (emedan Vänsterpar-
tiet åkte ut). Framgången sporrade Kenneth Sandberg att sam-
ordna likasinnade i hela regionen och bildade Nätverk Syd som Nätverk Syd som Nätverk Syd
senare gick samman med andra regionala nätverk till organi-
sationen Folkviljan och massinvandringen.223 En av målsättning-
arna var att få till en valsamverkan mellan invandringskritiska 
partier, vilket uppnåddes med Skånes Väl 1998. Samma år 
sjönk andelen röster för Kommunens Väl i Kävlinge i kom-
munvalet något till 10,9 procent.
 Under mandatperioden 1998–2002 skedde viktiga omställ-
ningar för fl era lokala invandringskritiska partier i Skåne, 
kopplat till fraktionsstriden inom Skånes Väl (se »Sverigede-
mokraterna, Skåne och Danmark«). Kommunens Väl hörde 
till dem som sökte sig in under Sverigedemokraternas para-
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ply, och från valet 2002 var det under det senare namnet man 
ställde upp. Kontinuiteten var visserligen inte total, så till vida 
att endast en tredjedel av kandidaterna är gemensamma mel-
lan Kommunens Väls valsedel 1998 och Sverigedemokraternas 
2002 (bägge innehöll 45 namn). 2002 var i stort sett samma 
personer drivande, med Kenneth Sandberg i spetsen. Som väle-
tablerat lokalt missnöjesparti hade Kommunens Väl/Sverigede-
mokraterna råd att tappa nästan två procentenheter av väljar-
stödet och ändå blir den kommunavdelning av sd som fi ck allra 
störst väljarstöd 2002. Kenneth Sandberg tog plats i Kävlinges 
kommunstyrelse, och Sverigedemokraterna fi ck åtminstone på 
pappret en vågmästarroll i kommunen.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Effekten blev en aning ovanlig: Socialdemokrater, moderater 
och vänsterpartister gick samman för att hålla sd borta från 
makten. S- och m-politiker fi ck dela på ordförandeplatserna i 
nämnderna, medan oppositionen bestående av fp, c, kd, mp och 
SPI blev tydligt irriterade. Enligt en folkpartist är det numera 
meningslöst att diskutera i fullmäktige, då s och m redan har 
gjort upp allt.224 Sverigedemokraterna å sin sida har i budgetde-
batterna med eftertryck protesterat mot att Moderaterna får ett 
heltidsarvoderat oppositionsråd, för »[m]oderaterna har hitin-
tills inte bedrivit någon politik som kan betecknas som opposi-
tion visavi de styrande Socialdemokraterna«.225 En reservation 
med exakt samma lydelse har för övrigt lämnats in av Sveri-
gedemokraterna i Trelleborg.226

 Första motionen som Sverigedemokraterna lade var en vari-
ant på cirkulärmotionen om »repatriering av icke-skyddsbehö-
vande«. När fullmäktige tog upp den till debatt i april 2003 höll 
Kenneth Sandberg ett 17 minuter långt brandtal mot invand-
ringen, där han uppges ha varnat för ett kommande »kaos som 
vida överträffar Balkan«. Alla de övriga åtta partierna svarade 
med ett gemensamt yttrande om att »invandring i grunden är 
en tillgång«.227 Kävlinge hade dock bara tagit emot åtta fl yk-
tingar sedan 1996, med hänvisning till bostadsbrist, och kom-
munen har inget avtal med Integrationsverket för introduktion 
av nya svenskar som fått uppehållstillstånd.228

 I februari 2003 reserverade sig Sverigedemokraterna mot 
kommunfullmäktiges beslut att ta fram en integrationsplan. 
Den sades »baseras på fl oskler och hyckleri«. Bland annat 
angriper man frasen »Människor är olika, men alla är vi lika 
mycket värda som människor«. Sd:s svar är att fråga om verk-
ligen »t. ex. en mördare, barnvåldtäktsman, åldringsrånare eller 
förövare av 11-septemberdådet i USA, är »lika mycket värd som 
alla andra människor’?«. Orden om att ta tillvara invandrades 
kunskaper, besvaras så här:
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I vilket avseende kan t. ex. den invandrare som är analfabet och/
eller endast har erfarenhet av stenkastning eller andra former av 
våldsutövning – och kanske aldrig försörjt sig på annat än brotts-
lig verksamhet – »ses som en resurs« för det svenska samhället?

Vidare skrivs det i reservationen att Schengeninträdet har »ren-
derat Sverige en invasion av okamoufl erat kriminella ’kulturbe-
rikare’«. Generellt går det att ana en tendens att Sverigedemo-
kraterna i Kävlinge är »grövre« än i många andra kommuner 
när det gäller att tillskriva invandrare negativa drag. En förkla-
ring kan vara att lokalavdelningen har bättre självförtroende 
och sammanhållning än på annat håll, genom det relativt höga 
väljarstödet och kontinuiteten från Kommunens Väl.
 Budgetförslagen som Sverigedemokraterna har lagt kräver 
ökade anslag i storleksordningen 10–14 miljoner kronor till 
kulturnämnden och socialnämnden.

Finansieringen av anslagen föreslås i det kortare perspektivet ske 
genom kontot för oförutsedda utgifter. Långsiktigt är det Sveri-
gedemokraternas ambition att verka för att reducera de kostnader 
på 100-tals miljoner kronor som massinvandringen och »Robin 
Hood«-skatten belastar Kävlinge kommun och dess skattebetalare 
med.

Redan Kommunens Väl hade »Stoppa statens dränering av 
kommunens ekonomi« som en av sina paroller och betonade 
kravet på kommunalt självstyre. Partiprogrammet hävdade 
att kommunernas brist på resurser till grundläggande välfärd 
kom sig av att staten slösat bort pengar på fl yktingar, press-
stöd och »bankvärldens spekulerare«.229 Ett något förvånande 
påstående med tanke på kommunens jämförelsevis mycket 
låga skattesats. Men budgetarbetet tycks i första hand betraktas 
som ett tillfälle att föra fram egen statistik om invandringens 
kostnader.230 I anslutning till budgeten producerade SD-Käv-
linge ett fl ygblad som, med hänvisning till Lars Janssons bok 
Mångkultur eller välfärd? hävdade att invandringen kostar mer Mångkultur eller välfärd? hävdade att invandringen kostar mer Mångkultur eller välfärd?
än dubbelt så mycket som vården i offentliga utgifter. Typiskt 
ställs »de gamla« mot »s.k. ’fl yktingar’«.231 Karakteristiskt är 
också att retoriken kring kriminalitet siktar in sig specifi kt på 
äldres otrygghet. »I sina hem utsätts försvarslösa åldringar för 
främmande och samvetslösa besökare som genom bedrägligt 
förfarande – ibland våld – berövar de gamla såväl pengar som 
hälsa«, heter det i en motion lagd 2003 där SD-Kävlinge krä-
ver »konkreta och praktiska åtgärder« mot brottsligheten. Man 
uttrycker irritation över att det lokala brottsförebyggande rådet, 
som »leds av ett fl ickebarn utan verklighetsförankring och livs-
erfarenhet«, har delat ut pris för arbete mot rasism. I stället 
vill man satsa på frivilliga bevakningsgarden, där företagare, 
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idrottsklubbar, villaägare och andra gemensamt patrullerar och 
»hjälps åt att hålla ett vaksamt öga«.232

 Flertalet av de sverigedemokratiska cirkulärmotionerna har 
också lagts i Kävlinge, exempelvis om förbud mot heltäckande 
slöjor i skolan, åtgärder mot muslimska barns omskolningsre-
sor och införande av »fi xar-Malte«. Angående den senare, rap-
porterade SD-Kävlinge i juni 2005 om ett »[h]istoriskt beslut 
i Kävlinge kommunfullmäktige«, då det uppgavs att motionen 
»fi ck ett positivt bemötande«. I själva verket kunde socialnämn-
den meddela att den redan arbetade på en sådan lösning, och 
motionen ansågs därmed besvarad och lämnades utan vidare 
åtgärd.233

 Enligt en magisteruppsats i statsvetenskap från Lunds univer-
sitet, där representanter från de fl esta partier i Kävlinge, inklu-
sive sd, har intervjuats, upplever sverigedemokraterna själva 
frustration över alliansen mellan socialdemokrater och mode-
rater. Men samtidigt som de anser sig ha svårt att nå något 
direkt politiskt infl ytande, upplever de trots allt att de genom 
att kunna föra upp »sina« frågor på agendan uppnår ett indi-
rekt infl ytande. Till exempel att Kävlinge kommun ännu inte 
har beslutat att återuppta fl yktingmottagning, med hänvisning 
till bostadsbrist, förklarar SD-Kävlinge med att övriga partier 
är rädda att tappa väljare till Sverigedemokraterna.234

Not: Kommunfullmäktiges ordförande (s) avböjde i november 2005 att 
medverka i en intervju, med följande motivering: »Vi har en policy att 
vi svarar inte på frågor kring Sverigedemokraterna. Dom fi nns. Men 
mer är det inte.«

Landskrona
Landskrona kommun, med drygt 39 000 invånare, ligger längs 
kuststräckan mot Danmark, i Skandinaviens mest storstads-
täta område. Största andelen arbetstillfällen fi nns fortfarande 
inom tillverkningsindustrin, som drabbades av stora nedlägg-
ningar under 1980-talet, vilket ledde till hög arbetslöshet och 
omställningsproblem. Andelen utrikes födda är förhållandevis 
hög – 20 procent 2004. Kommunen tog emot många fl yktingar 
från Balkan i början av 1990-talet och har ett avtal med Inte-
grationsverket. Kommunen satsar mycket på olika mångfalds- 
och integrationsprojekt. Utbildningsnivån är låg, andelen med 
eftergymnasial utbildning ligger cirka 10 procent under länets 
och rikets nivåer. Kommunala skatten är 20.24.

Valet 2002
Från noll till fyra mandat – utan vare sig valkampanj eller 
lokalavdelning. Landskrona var den plats där Sverigedemo-
kraterna uppnådde sin kanske mest spektakulära valframgång 
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2002: Vågmästarposition och 8,7 procent av rösterna i den av 
tradition stabilt socialdemokratiska kommunen. 
 På pappret kan det visserligen se ut som att de fyra mandaten 
blott fl yttades över från ett redan existerande missnöjesparti, 
Framstegspartiet, som valde att inte ställa upp i valet 2002. Lik-
nande saker har skett i en rad andra skånska kommuner. Men 
även om Landskrona-avdelningen av Framstegspartiet uppges 
ha haft invandringskritiska inslag, är det vid en närmare blick 
svårt att se någon kontinuitet. Inte bara saknas personella sam-
band mellan partiernas företrädare. Rösterna samlades i helt 
olika delar av kommunen, berättar kommunfullmäktiges ord-
förande Gösta Nilsson (s).235 Framstegspartiet var ganska cen-
trerat kring en person bosatt i samhället Häljarp, och det var 
där de fi ck sina röster som exempelvis gav dem fyra mandat i 
valet 1998. Därefter verkar han ha tröttnat på politiken.
 När sedan Sverigedemokraterna fi ck fyra mandat 2002, fi ck 
de fl est röster inne i Landskrona stad, med stark koncentration 
till områden som traditionellt varit mycket starka socialdemo-
kratiska fästen. Tydligaste exemplet heter Sandvången, ett lugnt 
område som kommunala bostadsbolaget byggde på 1950-talet. 
Där bor Sverigedemokraternas frontfi gur i kommunen, Thord 
Lindblom, och där har han tidigare varit aktiv i hyresgäströrel-
sens kontaktkommittéer. Även om sd inte bedrev någon synlig 
valkampanj, är Gösta Nilsson övertygad om att Thord Lind-
blom värvat många röster genom sitt kontaktnät i Sandvången 
och genom att knacka dörr i området. Han uppges även ha för 
vana att äta sin lunch på ett aktivitetscentrum för pensionärer, 
där han tar tillfället i akt att lyssna på deras oro inför brottslig-
het och andra otrygghetsfaktorer, och ställa deras intressen mot 
svensk invandringspolitik. 

Vi har någonting som kallas Fridenbergs dagcentral. Dit går pen-
sionärer på aktiviteter och äter. Helt plötsligt är han Thord Lind-
blom där. (...). Äldre människor är egentligen de som drabbas 
minst av våld och brott (...) vi har det ordentligt kartlagt (... ) Men 
pensionärerna är den gruppen som känner sig oerhört otrygga. 
Och det begriper ju Thord Lindblom. Så när de då pratar där - jag 
förmedlar nånting nu som jag har hört i andra hand - han går dit 
och sitter och äter och så hör han vad de säger och så bygger han 
på det om otrygghet och främlingsfi entlighet.236

Sverigedemokraterna i Landskrona tycks ha utsett pensionä-
rer som en central målgrupp, vilket visat sig i de motioner som 
lagts.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Hösten 2002 visste ingen vad som var att vänta av det parti som 
utan någon form av lokalt partiprogram fått en vågmästarroll 
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med sina fyra mandat, något som bidrog till att kommunpoliti-
ken i Landskrona under några månader beskrevs med ord som 
»kaos« och »polsk riksdag«. När fullmäktige i november miss-
lyckades att komma överens om en budget, med en särskild lås-
ning kring frågan om trådbussar i Landskrona, gick sverigede-
mokraten Thord Lindblom för första gången upp i talarstolen 
och förklarade att man var beredd att förhandla med alla par-
tier. Inget var dock intresserat av att släppa in sd från kylan.237I 
praktiken har Sverigedemokraterna aldrig fått tillfälle att dra 
fördel av sin vågmästarroll, enligt kommunfullmäktigeordfö-
randen Gösta Nilsson:

Det var ju en svår situation, vi höll på i ungefär tre månader efter 
valet för att se om det gick att få fram någon speciell konstellation 
som hade majoritet i fullmäktige, men det gick inte. Så då sa vi i 
vårt parti att vi får ta ansvar, och det ansvaret tog vi. Sen har det 
blivit så att det inte funnits ett samarbete med SPI, men en sam-
syn med dem i många frågor, som gjort att det har gått att regera.

Två lokalpolitiska block har formerat sig i Landskrona: Soci-
aldemokraterna regerar med stöd av Vänsterpartiet och SPI, 
medan det borgerliga oppositionsblocket utgörs av m, fp, kd 
och mp. Sverigedemokraterna har förblivit utestängda från all 
samverkan, utan att de övriga partierna har fört några diskus-
sioner med varandra om hur de ska hanteras.
 För Sverigedemokraternas del har den kommunpolitiska 
aktiviteten i Landskrona legat på ungefär samma nivå under 
hela mandatperioden. De har inte gett sig in i några längre 
debatter. När ledamöterna väl äntrat talarstolen har de vanli-
gen hållit sig till korta inlägg. Vid det typiska fullmäktigemö-
tet sitter de dock tysta utan att begära ordet. Utöver de egna 
motionerna238, vilka samtliga har avslagits, har de inte utmärkt 
sig för att ta några större politiska initiativ. Partiet har inte varit 
representerat i några utskott eller nämnder, medan de betydligt 
mindre mp och SPI däremot har släppts in genom valteknisk 
samverkan med andra partier.
 Kommunfullmäktigeordförandens intryck är att Sverigede-
mokraterna framför allt har lagt motioner med udden riktad 
mot invandrare, ofta centralt producerade motioner, »det ser 
vi när de kommer, för de är lite mer välskrivna än de som de 
skriver själva«. Hit hör cirkulärmotionerna om förbud mot 
heltäckande slöjor i skolorna, åtgärder mot muslimska barns 
omskolningsresor och »repatriering av icke-skyddsbehövande«. 
Men bland partiets lokalt formulerade förslag har också funnits 
att bygga ett bevakat cykelställ vid den nya tågstationen.
 Flera andra partier i kommunen har angripit Sverigede-
mokraterna för att »stjäla« deras motioner. Förslag om sänkta 
priser för friköp av tomträtter och om gratis parkering för att 
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gynna stadens handel som tidigare lagts av Moderaterna, har 
under mandatperioden dykt upp med sd-ledamöters under-
skrift, detsamma gäller Miljöpartiets gamla förslag om kommu-
nala ordningsvakter på stan, och enligt en folkpartist kopierade 
sd ett yttrande om teatern rakt ur deras handlingsprogram, vil-
ket sd:s representant dock tillbakavisar.239

 Oktober 2003 togs två liknande motioner upp i fullmäk-
tige: Folkpartiet ville införa fri parkering med p-skiva, Sveri-
gedemokraterna ville nöja sig med att låta utreda frågan. När 
moderata ledamoten Cecilia Brorsson yrkade bifall för det 
senaste alternativet, anklagade Socialdemokraterna henne för 
att legitimera Sverigedemokraterna. »Jag tycker att man ska ta 
hänsyn till förslagets innehåll i stället för dess författare«, sva-
rade Cecilia Brorsson (m).240 Socialdemokraterna skickade ut 
ett centralt pressmeddelande där partisekreterare Lars Stjern-
kvist anklagade Moderaterna för att öppna för samarbete med 
Sverigedemokraterna.241 Sverigedemokraternas Syd-distrikt 
rapporterade förtjust det hela som ett smärre politiskt genom-
brott, under rubriker som »Sverigedemokraterna fi ck med-
håll av Moderaterna« och »Lars Stjernkvist (s) vill tillrättavisa 
lokalpolitiker«.242 Fullmäktiges beslut påverkades dock inte, 
och som vi har sett var det inte heller så att Sverigedemokra-
terna lyckats lyfta en »egen« fråga på dagordningen och få stöd 
för den.
 Vid voteringar om förslag från andra partier har Sveri-
gedemokraterna i Landskrona konsekvent röstat med det 
borgerliga blocket. »De har inte någon gång röstat med soci-
aldemokratin«, enligt vad Gösta Nilsson kan minnas. I slutet 
av 2003 krävde Sverigedemokraterna att kommunen skulle 
dra in bidragen till föreningar, särskilt nämndes Folkets hus-
föreningarna. En annan krävde halverat partistöd och sänkta 
arvoden till förtroendevalda. Bägge motiverades med att kom-
munen »har ekonomiska problem och är i en sådan situation 
att varje utgiftspost måste omsorgsfullt och förutsättningslöst 
granskas«.243

 Strax därefter överklagade Sverigedemokraterna kommu-
nens underfi nansierade budget, som just röstats igenom av en 
bred majoritet. Budgeten upphävdes också av länsrätten efter-
som obalansen strider mot kommunallagen, men enligt Gösta 
Nilsson spelade detta ingen praktisk roll då det ändå varit pla-
nerat att rätta till den. Sverigedemokraternas alternativa bud-
getförslag var också underfi nansierat och den enda ytterligare 
besparing som föreslogs gällde att kommunen inte kan ha råd 
med tre heltidsanställda kommunalråd.244 Ett annat år, berättar 
Gösta Nilsson, »skulle de lägga en massa pengar på pensionä-
rerna, det var miljonbelopp, men de hade ju inte täckning för 
det«.
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Lokalpolitiskt program
När Sverigedemokraterna i Landskrona, efter mer än halva 
mandatperioden, slutligen skaffade sig ett lokalpolitiskt pro-
gram, intog pensionärsfrågorna en helt central position. Där 
krävs en kommunal äldreombudsman, ökad personaltäthet i 
äldreomsorgen och gratis trygghetslarm. »Socialdemokraterna 
har gjort ett förnämt jobb fram till mitten av sjuttiotalet. Sedan 
spårade det totalt ut«, skriver sd i Landskrona. Anledningen 
till att vi inte längre erbjuds »en trygg och värdig ålderdom« 
uppges vara invandringspolitiken, som har skapat ett kallt och 
»människofi entligt klimat i Sverige (...) Gränserna öppnas upp, 
kriminaliteten väller in, våra straffl agar förmildras«. Fler poli-
ser och hårdare tag mot kriminaliteten är ett centralt krav i 
programmet som knyts nära till frågan om pensionärers trygg-
het.245

Flyktingmottagning och integration
Efter att ett varv och fl era industrier lagts ner i början av 1980-
talet, och sammanlagt 4 500 arbetstillfällen försvann från kom-
munen, har det funnits gott om tomma bostäder centralt i 
staden. Det är också i centrum som de fl esta invandrare bor. 
Många kom från Balkan i början av 1990-talet, när en fl yk-
tingförläggning fanns i Landskrona. »De kom inte tillräckligt 
snabbt ut, så när de väl kom ut kom de snabbt tillbaka till kom-
munen och bosatte sig, för det fanns många tomma lägenhe-
ter«, berättar Gösta Nilsson. »Det pyr liksom ett slags invand-
rarfi entlighet. Och så har vi haft det lite otryggt«. 

Lomma
Lomma är en välmående kommun med 18 600 invånare, vilka 
i stort sett är uppdelade på de två jämnstora och villadomi-
nerade tätorterna Lomma och Bjärred. De fl esta kommunin-
vånarna pendlar till arbete i de närliggande städerna Malmö, 
Lund och Helsingborg. Utbildningsnivån är hög och arbetslös-
heten mycket lägre än riksgenomsnittet, vid årsskiftet var den 
öppna arbetslösheten 1,9 procent. Lomma kommun hade 2005 
det högsta ekonomiska överskottet per person av alla svenska 
kommuner. I Lomma är också medelinkomsten den högsta i 
Skåne. Kommunala skatten är 19.24.246

Situation och aktivitet i fullmäktige
Politiskt råder en stabil borgerlig majoritet, med Moderaterna 
som enskilt största parti i fullmäktige. Kommunen har haft 
borgerlig majoritet sedan slutet av 1960-talet. Med liten mar-
ginal knep Sverigedemokraterna ett mandat 2002, samtidigt 
som det lokala missnöjespartiet Bjärred-Lommas Väl förlorade 
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ett av de två mandat de hade tidigare. Fullmäktiges ordförande 
tror inte att detta behöver hänga ihop, utan förklarar ned-
gången för Bjärred Lommas Väl med att dess främsta företrä-
dare sedan 15 år tillbaka inte kandiderade.247 Övriga partier vill 
inte samarbeta med något av dessa två partier och de fi nns inte 
representerade i någon styrelse eller nämnd. 
 Sverigedemokratens aktivitet i fullmäktige var till en början i 
det närmaste obefi ntlig. Han har heller inte anammat den spe-
ciella kultur som råder i Lomma fullmäktige, där man går runt 
och handhälsar innan mötet, utan kommer in precis innan 
mötet börjar och försvinner lika fort efter, berättar ordföran-
den. Under de första två åren begärde han aldrig ordet och lade 
ned sin röst vid så gott som alla omröstningar. Under mandat-
periodens andra halva har han dock tagit till orda då och då. 
Hösten 2004 ställde sig sd bakom vänsteroppositionen för att få 
till en så kallad minoritetsåterremiss, i missnöje med den bor-
gerliga majoritetens sparplan inom äldreomsorgen. De äldre 
som bor hemma skulle bara levereras paket med kall mat en 
gång i veckan. Sverigedemokraternas ledamot försökte också få 
gehör för ett kompromissförslag om att testa reformen i halva 
kommunen till att börja med.248 Ordföranden betonar att leda-
moten inte verkar vara någon typisk sverigedemokrat, »han har 
aldrig sagt något främlingsfi entligt och jag har aldrig behövt 
tysta honom«, i stället tycks det vara en person »fylld av socialt 
patos snarare än politiskt patos«.

Flyktingmottagning och integration
Andelen utrikes födda är låg. Med hänvisning till bostadsbrist 
har inga fl yktingar tagits emot sedan 1980-talet och kommu-
nen har sagt nej till Integrationsverkets senaste förfrågan om 
57 introduktionsplatser.249 »I det kommunala bostadsbolaget är 
omsättningen mycket låg, så vi kan helt enkelt inte få fram de 
bostäderna«, säger ordföranden. Däremot fi nns en del välinte-
grerade utrikes födda som själva köper hus, och slår sig ned i 
Lomma. 

Malmö
Malmö har drygt 270 000 invånare och är Sveriges tredje största 
stad. 25 procent av stadens invånare är födda utanför Sverige, 
och staden är mycket segregerad. I Rosengård bor 60 procent 
födda i utlandet, att jämföra med Limhamn med 10 procent. 
Befolkningen ökar och är yngre än riksgenomsnittet. Arbets-
lösheten var i september 2005 5,2 procent. Kommunala skatten 
ligger på 20.84.250

 Mellan 1990 och 1995 försvann 27 000 arbetstillfällen i 
Malmö. Kommunen hade landets högsta öppna arbetslöshet 
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och landets lägsta förvärvsfrekvens och skatteunderlaget sjönk 
hela tiden med miljardunderskott i den kommunala ekonomin. 
Malmöpolitiker talade om att kommunen hotades av »något 
som kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta«.251 Åren däref-
ter kom ett antal statliga beslut som bidrog till en vändning för 
Malmö: Det nationella utjämningssystemet för kommunala 
inkomster, bygget av Öresundsbron, beslut att bygga Citytun-
neln och etablerandet av Malmö högskola. Sedan 1990-talet har 
utbildningsnivån i Malmö höjts väsentligt, 37 procent av den 
vuxna befolkningen har i dag eftergymnasial utbildning, vilket 
är 5 procent över rikets genomsnitt.252 I dag utgör handel och 
kommunikation den största sektorn av sysselsättningen.

Valet 2002
Sverigedemokraternas röster var mycket ojämnt fördelade över 
olika delar av Malmö. Flest, uppemot 15 procent, fi ck de i vad 
som får klassas som några av den svenska segregationens tydli-
gaste gränsområden, belägna just intill det helt invandrardomi-
nerade Rosengård.253 Någon egentlig valkampanj bedrevs inte, 
och Sverigedemokraterna hade ingen välorganiserad lokalav-
delning i Malmö under valrörelsen 2002, vilket också visas av 
den initiala svårigheten att besätta det andra av de två mandat 
som de fi ck. Den ledamot som nu besitter partiets andra man-
dat stod först på valsedelns sjätte plats – fl era namn som stod 
före honom visade sig inte vilja bli kommunpolitiker efter att 
sd väl fått två fullmäktigeplatser i Malmö.

Aktivitet och situation i fullmäktige
Landets enda offentligt avlönade sverigedemokratiska proffspo-
litiker fi nns i Malmö. Förutom att den ena av partiets två full-
mäktigeledamöter, Sten Andersson, lever på riksdagspension 
från sin tid som moderatpolitiker, avlönar kommunen Mattias 
Karlsson på en 75-procentig tjänst som politisk sekreterare. 
Denne verkar dock inte ägna sin tid åt kommunalpolitik, utan 
tituleras som Sverigedemokraternas pressekreterare på riksnivå, 
planerar kampanjer över hela landet och har under mandat-
perioden även skrivit rapporten »Socialdemokraternas sanna 
natur«.254 Affi schnamnet Sten Andersson, å sin sida, valde våren 
2003 att lämna Sverigedemokraternas partistyrelse för att kon-
centrera sig på kommunpolitiken i Malmö.255 I fullmäktige har 
han både varit en aktiv debattör, lagt motioner och budgetför-
slag, och även gjort ett antal mediala utspel. 
 Flera av sd:s motioner är cirkulärmotioner som lagts i många 
andra kommuner.256 Men även ett stort antal lokalt anpas-
sade motioner har lagts, både med udden mot invandrare eller 
fl yktingpolitiken och av mer allmänt slag, exempelvis krav på 
att bygget av den kostsamma Citytunneln stoppas. Det senare 
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fi nns även med i det lokala partiprogram som fanns för SD-
Malmö efter valet 2002, något som inte har funnits i särskilt 
många andra kommuner. Programmets inledande avsnittet 
var plockat från sd:s dåvarande riksprogram , och vars första 
mening i sin tur kopierats från kapitlet »Vår folkstam« ur en 
svensk soldathandbok från 1930:

Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de fl ockar av 
urfolk vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så små-
ningom tog den skandinaviska halvön i besittning.

Därifrån härleds historien ända fram till att »[v]år nationella 
sammanhållning undergrävdes och folkhemmet började mar-
schen mot ett splittrat våldssamhälle«. Programmet fastslår att 
Sverigedemokraterna förespråkar en »blandekonomi med fri 
företagsamhet«, men vill stoppa vinstintressen inom barn- och 
äldreomsorg och ställer det något paradoxala kravet: »Bostads-
marknaden får inte bli en tummelplats för marknadskrafterna«. 
Stor tyngd läggs på familjevärderingar och på en kulturpolitik 
som ska motverka »den kommersiella, USA-dominerade kul-
turen« genom stöd till ungdoms- och hembygdsföreningar, 
museer och bibliotek. Alla partier ska få lika mycket i partistöd, 
och fl er kommunala folkomröstningar ska hållas, framför allt 
en om totalstopp för fl yktingmottagande i Malmö.257 Princi-
perna har kommit till uttryck i de alternativbudgetar som SD-
Malmö har lagt för åren 2004 och 2005, innehållande en rad 
förslag på olika områden, vars övergripande målsättning de 
själva sammanfattat som:

att omfördela resurser från stödet till den mångkulturella sam-
hällsordningen, citytunnelsprojektet och stadsdelsbyråkratin [sic] 
till vården, skolan, omsorgen och de trygghetsskapande åtgär-
derna.258

»Ett tryggare Malmö«, Sverigedemokraternas alternativbudget 
för 2004, föreslår bland annat att kommunen anställer en äld-
reombudsman och kommunala stadsvakter, avskaffar de äldres 
avgifter för trygghetslarm, och på skolområdet inför ett klass-
morfarsystem samt placerar mobbare i särskilda jourskolor. De 
förslag som handlar om invandrings- och integrationspolitik är 
mindre handfasta, som »[a]tt all kommunal verksamhet som 
syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutveck-
lingen skall avvecklas«, samtidigt som »stödet till de verksam-
heter som bevarar, befrämjar och vidareutvecklar det svenska 
och skånska kulturarvet skall utökas«.259 Man kräver att social-
tjänstlagen ändras för att »möjliggöra ett stopp för infl ödet av 
asylbeviljade« till kommunen. Malmös sverigedemokrater vill 
även se »kraftfulla åtgärder i syfte att minska antalet tonårsa-
borter«, samt att stadsdelsnämnderna skall avvecklas. »Trygg-
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het och tradition«, alternativbudgeten för 2005, har i stort sett 
samma innehåll.
 När 2005 års budget skulle fastslås var det endast Skånepar-
tiet som konsekvent gav sitt bifall åt vart och ett av sd:s för-
lag. Något intresse av att samarbeta med Skånepartiet, som av 
sd:s politiske sekreterare kallas för »politiska clowner«, fi nns 
inte från Sverigedemokraternas sida.260 Men Skånepartiet har 
ändå haft för vana att troget rösta bifall för sverigedemokra-
tiska motioner och lämna in reservation när de faller. Vissa av 
de punkter i sd:s alternativbudget som inte hade invandrings-
fi entlig karaktär bifölls, förutom av Skånepartiet, även av SPI: 
Om inrättandet av en »jourskola« dit stökiga elever kan fl yttas, 
om att etablera särskild verksamhet för att förebygga brott mot 
äldre och om att satsa mer på bevarandet av kulturhistoriskt 
viktiga byggnader. I alla dessa tre voteringar lade moderater och 
kristdemokrater ned sina röster, medan majoriteten röstade för 
avslag. När det var dags för sd:s motion om en allmän satsning 
på brottsförebyggande verksamhet lade hela den borgerliga 
majoriteten ned sina röster. Man kan därför få intrycket att de 
borgerliga partierna av princip inte gav sitt stöd till sverigede-
mokratiska motioner, utan hellre avstod från att rösta, även om 
de stödde innehållet i sak. Men den principen tillämpades i så 
fall inte konsekvent. Sd:s motion om att utreda tillsättandet av 
en äldreombudsman bifölls av hela 26 ledamöter, inkluderande 
hela det borgerliga blocket utom kd som lade ned sina röster. 
(Samma röstsiffror gav en liknande motion från SPI, om att 
tillsätta posten utan föregående utredning.)261

 För de motioner som har udden riktad mot invandrare har 
Skånepartiet – som enda parti – i stort sett alltid yrkat bifall. 
Carl P Herslow och hans parti ställer sig exempelvis bakom 
sd:s motion om att »alla former av stöd till de föreningar vars 
huvudsakliga verksamhet och syfte är att upprätthålla olika 
invandrargruppers etniska eller kulturella identitet dras in«, 
motiverad med behovet att förhindra »etniska enklaver« som 
saknar lojalitet till samhället i stort262, och Skånepartiet biföll 
också det svepande förslaget i sd:s alternativbudget om »att 
all kommunal verksamhet som syftar till att befrämja den 
mångkulturella samhällsutvecklingen stoppas«.263 En annan 
sd-motion som enbart fi ck stöd av Skånepartiet handlade om 
»studieresor i syfte att illustrera de totalitära ideologiernas brott 
mot mänskligheten«, närmare bestämt resor till platsen för det 
tyska koncentrationslägret Sachsenhausen.264

 Under mandatperioden antog en bred politisk majoritet i 
Malmö den omdiskuterade handlingsplanen »Välfärd för alla«, 
utformat under ledning av kommunalrådet Ilmar Reepalu (s). 
Sverigedemokraterna talade om en »historisk vändpunkt« där 
etablissemanget slutligen förstått »att det är den alltför omfat-
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tande invandringen och kravlösheten som är den bakomlig-
gande orsaken till de fl esta av Malmös gigantiska problem«. 
Från det ursprungliga förslaget ströks dock förslaget om 
»invandringsstopp«, att dra in statliga bidrag för invandrare 
som väljer att bosätta sig i Malmö. I fullmäktige pläderade både 
Sverigedemokraterna, Skånepartiet och Moderaterna för att 
behålla den punkten.265

Förändringar i arbetsordning
Vid fullmäktiges första sammanträde efter valet 2002 beslutade 
majoriteten att minska antalet ledamöter i stadsdelsnämnderna 
från 15 till 11, så att de enda som av egen kraft kunnat ta del 
i stadsdelspolitiken är de fyra största partierna s, m, fp och v. 
Även om kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) 
velat tona ner det och peka på rent administrativa fördelar, har 
det inte förnekats att ett skäl till minskningen av nämndernas 
storlek har varit att utestänga Sverigedemokraterna, som å sin 
sida talade om »manipulation av demokratin«.266 Konsekven-
sen blev att inte bara Sverigedemokraterna och Skånepartiet 
stängdes ute, utan även de jämnstora Miljöpartiet och Kristde-
mokraterna. Samtliga dessa fi ck omkring 5 500 röster i kom-
munvalet 2002.

Simrishamn
Fruktodling och fi ske är två karakteristiska näringar i Simris-
hamns kommun, vars största näringsgren dock är vård och 
omsorg. Kommunens cirka 20 000 invånare har en hög med-
elålder: Äldre fl yttar in för att bo på Österlen, medan de yngre 
i stort antal emigrerar till västra Skåne, vilket leder till ett mar-
kant födelseunderskott och långsam befolkningsminskning. 
Andelen utrikes födda är 7 procent. Utbildningsnivån i kom-
munen är låg. Arbetslösheten var 6 procent i mars 2005 (4 pro-
cent öppet, 2 procent i åtgärder) och den drabbar främst kom-
munens unga. Den kommunala skatten är 20.51.

Situation och aktivitet i fullmäktige
De senaste två mandatperioderna har borgerliga majoriteter 
styrt i det 49 mandat stora kommunfullmäktige, tidvis med 
stöd av Sjukvårdspartiet och Österlenpartiet (vilka tillsammans 
har 9 mandat). Det senare är en ombildning av Kommunens 
Väl/Centrumdemokraterna, som helt prioriterar lokala frågor 
och på sin hemsida kraftigt betonar sitt avståndstagande från 
främlingsfi entlighet.267

 Med minsta möjliga marginal och efter kontrollräkning 
visade sig 1,4 procent av väljarnas röster i kommunvalet 2002 
räcka för att ge Sverigedemokraterna ett mandat i kommun-
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fullmäktige. Men verksamheten har varit helt obefi ntlig. Leda-
moten deltog under första åren bara vid ett fåtal av fullmäkti-
ges sammanträden, och 2005 dök han inte upp en enda gång. 
Som skäl angav han sitt arbete till sjöss. I början av 2006 valde 
han att även formellt lämna fullmäktige. Ersättare har saknats 
och stolen står nu tom. Inga motioner har lämnats in, och leda-
moten begärde inte ordet en enda gång under de möten han 
närvarade vid. Undantagslöst röstade han med det borgerliga 
blocket vid voteringar. 

Flyktingmottagning och integration
I dag sker ingen fl yktingmottagning i kommunen, men invand-
rargrupper av främst chilensk och vietnamesisk bakgrund fi nns 
representerade i Simrishamn, och enligt kommunfullmäktiges 
ordförande har det förekommit en del bråk mellan ungdoms-
gäng av olika etnisk bakgrund.268 Simrishamn har ett avtal med 
Integrationsverket sedan 2001 som omfattar introduktion av 
25 personer årligen. Man har begränsat avtalet till endast min-
dre barnfamiljer med hänvisning till vilket slags bostäder man 
kan erbjuda. Simrishamns fullmäktige har sagt ja till Integra-
tionsverkets senaste förfrågan om tillfälligt utökat antal platser 
i samband med den tillfälliga asyllagen. I nuläget är cirka 7 pro-
cent av invånarna i kommunen utrikes födda.269

Lokal organisation
Partistöd i storleksordningen 12–15 000 kronor per år har kvit-
terats ut till en lokal partiorganisation som fi nns på pappret 
men inte har visat några livstecken. Någon kontakt mellan Sve-
rigedemokraterna i Simrishamn och partiets centrala organisa-
tion har inte funnits, uppger Sverigedemokraternas pressekre-
terare Mattias Karlsson.270

Skurup
Skurup ligger längs Skånes sydkust och har 14 400 invånare. 
Kommunen har en stor infl yttning och många av invånarna 
pendlar till ett arbete i Malmö/Lund. Utildningsnivån är förhål-
landevis låg i jämförelse med snittet i länet och riket. Arbetslös-
heten låg i mars 2005 på 8 procent (5 procent öppet, 3 procent i 
åtgärder) Andelen utrikes födda var 8 procent 2004. Skurup har 
avvisat Integrationsverkets nya förfrågan om att erbjuda intro-
duktionsplatser, med hänvisning till bostadsbrist. Kommunala 
skatten är 20.11.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Precis som i den större grannkommunen Ystad, är det i Sku-
rup missnöjespartierna som har tungan på vågen mellan 
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blocken. Den är bara lite tyngre. Av fullmäktiges 41 ledamö-
ter kommer 17 från s-v-mp och 17 från m-c-fp-kd. Därutöver 
gjorde i senaste valet både Sverigedemokraterna och SPI entré 
med ett mandat var, och lokala partiet Kommunens Väl fi ck 
fem mandat och blir därför avgörande kraft i kommunalpoliti-
ken. Det har lösts genom att s+m regerar i teknisk samverkan.
 Kommunens Väl i Skurup tillhör den regionala valsamver-
kan Skånes Väl (se »Sverigedemokraterna, Skåne och Dan-
mark«). Kommunens Väls ledare Tommy Tränefors stod som 
andranamn på valsedeln för Skånes Väl 2002 (efter sverigede-
mokraten Tony Wiklander). Tränefors fi gurerar också som 
partisekreterare i Harry Franzéns Svalöv-baserade Centrum-
demokraterna271 vilka har allierat sig kommunalt med Sveri-
gedemokraterna under mandatperioden. Intressant nog har 
Kommunens Väl i Skurup följt samma nedåtgående kurva som 
Centrumdemokraterna i Svalöv och andra lokalpartier, i vad 
som får ses som samma populistiska partifamilj. De har sjunkit 
från nästan 20 procent av rösterna i valet 1994 till 11,5 procent 
i valet 2002 då samtidigt sd knep ett mandat.
 Första tiden i fullmäktige gjorde inte sverigedemokraterna 
något väsen av sig alls. Den enda ledamoten varken debatterade 
eller motionerade. Däremot märktes det snart att han hade 
en tendens att rösta med vänsterblocket i allmänna frågor, till 
skillnad från i den stora majoritet kommuner där Sverigede-
mokraternas ledamöter i allmänhet röstar med de borgerliga. 
Detta har dock saknat praktisk betydelse, till skillnad från de 
gånger då Kommunens Väl gjort samma sak. I budgetförhand-
lingarna har sd slutit upp bakom Socialdemokraternas yrkande 
på höjd kommunalskatt och reserverade sig mot detta när de 
borgerliga partierna och Kommunens Väl med liten marginal 
beslutade att låta skatten vara oförändrad.272

 Under mandatperiodens andra halva har det blivit mer fart 
på sd:s ledamot. Av de motioner som inkommit blir det uppen-
bart att han ömmar särskilt för socialbidragstagare. Han vill 
höja socialbidragsnormen med 20 procent och låna ut gratis 
datorer med internetuppkoppling till understödstagares barn. 
Sd:s motion om att avskaffa posten som oppositionsråd (något 
som sd driver i många kommuner, och som även Kommunens 
Väl i Skurup ser som en principfråga), liksom motionen om att 
sluta arvodera fullmäktigepolitikerna, specifi cerar särskilt att de 
insparade pengarna ska tillföras budgetposten för försörjnings-
stöd.273

 En månad innan kommunfullmäktige avslog dessa förslag 
hade de behandlat en annan motion, där sd krävde att alla 
ledamöter frivilligt skulle avstå från sina arvoden och i stället 
skänka dem till Öppna förskolan.274

 Våren 2004 motionerade sd om införandet av skoluniform 
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på Mackleanskolan, för att motverka mobbning och mode-
hets.275 Senare samma år föreslogs nya förvaringsskåp till alla 
högstadieelever.276 Under 2005 har sd-motioner som varit uppe 
i fullmäktige handlat om att kommunen bör anlägga en trä-
ningsbassäng, dela ut kartor vid väginfarterna samt presentera 
lokala företag på sin webbsida.277 Denna typ av allmänna frågor 
har dominerat sd-politiken i Skurup, även om någon enstaka 
cirkulärmotion med udden mot muslimer också har lagts utan 
att väcka vare sig uppståndelse eller gensvar.
 Sd:s fullmäktigeledamot Lars Sjöholm, som har bakgrund i 
Ny Demokrati, har på senare tid spelat en framträdande roll i 
partiets inre konfl ikter på riksnivån. När Sverigedemokrater-
nas riksårsmöte våren 2006 valde ny partistyrelse, dominerad 
av »förnyarna« som har sitt starkaste fäste i Skåne, lade Lars 
Sjöholm fram ett oppositionellt förslag som backades upp av 
den så kallade »bunkerfraktionen«. Intressant nog, med tanke 
på sd:s tendens att rösta med vänsterblocket i Skurups fullmäk-
tige, motiverades kritiken mot »förnyarna« med att de hade en 
alltför »akademisk« framtoning. Lars Sjöholm underströk att 
sd måste locka arbetarklassen. Efter bakslaget på riksårsmötet 
deklarerade han att sd i Skurup inte kommer att hjälpa par-
tiet i valrörelsen, utan ska driva sin lokala valkampanj på egen 
hand.278

Svalöv
Svalövs kommun, belägen precis öster om Landskrona, är 
förmodligen mest känd för giftskandalen på 1970-talet, då 
man hittade hundratals gifttunnor nedgrävda på BT Kemis 
fabriksområde i Teckomatorp. Saneringen pågår fortfarande. I 
kommunen bor i dag ca 13 000 personer. Många pendlar till 
Malmö/Lund och kommunen planerar för en ökad infl ytt-
ning av framför allt barnfamiljer. Kommunen är lantbruks-
dominerad och medelinkomsten under snittet. Utbildnings-
nivån är förhållandevis låg, 25 procent av männen har endast 
grundskola mot 20 procent med eftergymnasial utbildning.279

Arbetslösheten i mars 2005 var 6 procent (den öppna 4 pro-
cent). Andelen utrikes födda var 10 procent 2004. Svalöv har ett 
avtal med Integrationsverket om introduktion för nya svenskar. 
Kommunala skatten är 19.99.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Politiken i Svalöv har haft en krånglig prägel sedan förra valet. 
En minoritetsregering bestående av c, fp och kd började styra, 
men efter att ha misslyckats med att få igenom sitt budgetför-
slag avgick de i början av 2004, för att oväntat efterträdas av 
en koalition mellan socialdemokrater och moderater. Småpar-
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tierna har ingen vågmästarroll. Om de fyra borgerliga partierna 
gått samman, hade de haft egen majoritet. Men Moderaterna 
ville inte regera tillsammans med de övriga tre, eftersom de 
tidigare känt sig reducerade till ett stödparti. Treklöverns mino-
ritetsstyre ersattes den 1 april 2004 med en s-m-koalition som 
med nöd och näppe kan samla en majoritet i fullmäktige.280

 Att både Sverigedemokraterna och Centrumdemokraterna 
(cd) är representerade i fullmäktige, med två respektive ett 
mandat, har alltså inte bidragit till svårigheterna. Efter valet 
2002 ingick dessa båda partier ett valtekniskt samarbete. Detta 
trots att Centrumdemokraternas partiledare Harry Franzén, 
mest känd för att en gång i tiden ha sålt vin i sin Ica-butik som 
en politisk provokation, dessförinnan sagt att han inte kunnat 
tänka sig någon form av samröre med sd. En förklaring kan 
vara att hans populistiska partis långsiktigt dalande tendens 
fortsatte: av de fyra mandat man hade 1991 har Centrumde-
mokraterna i Svalöv sedan dess tappat ett mandat per val och 
hamnade nu på blott ett, samtidigt som Sverigedemokraterna 
valdes in på två av kommunfullmäktiges 41 stolar. Samarbetet 
innebar att Harry Franzén kunde ta plats i kommunstyrelsen, 
medan Sverigedemokraterna fi ck ordinarie platser i både soci-
alnämnden och kultur- och utbildningsnämnden. »Egentligen 
kunde vi ha krävt mer än vad vi gjorde. Men vi har inte den 
partiapparaten och dessutom har han (Franzén) erfarenheten, 
så det passar bra. Vi börjar lite smått«, sade Sven-Inge Dahl-
man, sverigedemokratisk fullmäktigeledamot och sd:s lokala 
kontaktperson, till Helsingborgs Dagblad.281

 Sven-Inge Dahlman beskrivs som en mycket skicklig talare, 
som under hela mandatperioden varit mycket aktiv och ofta 
gått upp i talarstolen. Han ställer raka frågor som andra politi-
ker ofta har svårt att svara på. Fullmäktiges ordförande beskri-
ver honom som »mycket påläst och verbal«, med lång yrkeser-
farenhet som uppskattad lärare bakom sig. Övriga ledamöter i 
utbildningsnämnden tar till sig hans välinformerade synpunk-
ter. »När han säger något där har han i regel 100 procent rätt. 
Ingen kan säga emot när det gäller hans åsikter. Men i nämn-
den har han lägre profi l, han tar inte strid som i fullmäktige«.282

 Frågorna som Sverigedemokraterna driver i Svalöv handlar 
till mycket stor del om vård och omsorg, särskilt av äldre. Pen-
sionärer tycks vara partiets huvudsakliga målgrupp, och bägge 
ledamöterna är pensionerade. En motion har handlat om att 
garantera att alla äldre får möjlighet att komma ut i friska luf-
ten varje vecka, och föreslog att frivilligorganisationer skulle 
anlitas för ändamålet. Efter att socialnämnden berättat att man 
hade en omorganisation på gång och försäkrat att man tänkte 
kontakta alla föreningar i kommunen för att se om de kunde 
bidra till det föreslagna, ansågs motionen besvarad.283 Sveri-
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gedemokraterna har dock även motionerat om att inrätta ett 
Ungdomens hus.
 Inga av sd:s motioner har antagits av fullmäktige. Däremot 
har Sven-Inge Dahlman fl era gånger fått gehör för ändrings-
förslag, oftast rörande formuleringsfrågor. I stället för »varje 
individs möjlighet att lära och utvecklas på sitt sätt«, ska målet sitt sätt«, ska målet sitt
för kommunens skolundervisning nu vara att barnen utveck-
las på »bästa« sätt – ett ordbyte som kom till stånd på hans 
förslag.284 När bestämmelser för utdelning av Svalövs kulturpris 
skulle antas, yrkade han på ett tillägg om att pristagaren ska ha 
långvarig anknytning till kommunen, vilket också fullmäktige 
sade ja till.285 Däremot blev det avslag på hans förslag om att 
sticka in ett ord i bibliotekens verksamhetsplan, så att deras 
samhällsinformation inte bara ska vara »aktuell« utan även 
»allsidig«, vilket han motiverade med att det pågår en vänster-
indoktrinering på biblioteken.286 Ett sällsynt exempel på stöd 
från ett etablerat parti är att de två kristdemokratiska ledamö-
terna i kultur- och utbildningsnämnden röstade för den sveri-
gedemokratiska motionen om att förbjuda heltäckande slöjor i 
skolorna.287 Några som helst samarbeten med andra partier än 
Centrumdemokraterna har dock inte förekommit.
 I allmänna frågor har Sverigedemokraterna i Svalöv i allmän-
het röstat med oppositionen, det vill säga mittenpartierna. 

Flyktingmottagning och integration
Svalöv tar sedan ett antal år tillbaka emot 20–30 fl yktingar per 
år, och har ett avtal med Integrationsverket. Enligt kommun-
fullmäktiges ordförande är det dock bara kanske en tiondel 
som stannar kvar i kommunen: »när de får uppehållstillstånd 
fl yttar de fl esta till ställen som Landskrona eller Malmö«. San-
nolikt bidrar detta till att fl yktingmotståndet i Svalöv inte, som 
i mer invandrartäta städer som Landskrona, riktar in sig på 
otrygghet och kriminalitet. Argumenten är i stället rent eko-
nomiska och stridsfrågan rör i första hand kommunens avtal 
med Integrationsverket, som både Sverigedemokraterna och 
Centrumdemokraterna vill säga upp.288 Sven-Inge Dahlman 
har också motionerat om att dra ner på modersmålsundervis-
ningen, och hållit ett omfattande tal till stöd för sin motion om 
»repatriering av icke-skyddsbehövande« som väckte upprörda 
känslor bland andra partier i fullmäktige.289

 Fullmäktigeordföranden uppger emellertid att Sverigede-
mokraternas invandringskritiska förslag möter större stöd 
bland andra partiers företrädare än vad som syns av de pro-
tokollförda yrkandena. Politiker från olika partier säger, infor-
mellt och ibland även från talarstolen, att Sven-Inge Dahlman 
har rätt i sak, att man inte kan ta emot så många fl yktingar när 
pensionärerna behöver resurser. Ändå vill de inte stödja sveri-



122 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

gedemokraternas motioner. »Hade han varit en centerpartist 
eller folkpartist hade han säkert fått gehör för det han säger«, 
tror fullmäktiges ordförande, som ändå inte tror att sd har för-
ändrat den politiska dagordningen i Svalöv. Däremot har det 
sporrat andra partier att lägga större vikt vid frågor om skola 
och äldreomsorg.

Svedala
Den lilla sydskånska kommunen Svedala ligger mellan Malmö 
och Trelleborg. En gång järnvägsknut, traditionellt präglad av 
verkstadsindustrier, i dag platsen för Sturups fl ygplats. Flyg-
platsen präglar kommunen och är dess största arbetsgivare, 
följd av kommunen själv och Sandvik. I kommunen bor många 
barnfamiljer, barnafödandet är högt. Invånarantalet är 18 700, 
och även här pendlar många till arbete i de större tätorterna. 
Arbetslösheten i mars 2005 var 5 procent (3 procent öppet 
arbetslösa). Trots att utbildningsnivån i kommunen är rela-
tivt låg, ligger medelinkomsten över snittet för såväl länet som 
riket. Andelen utrikes födda är relativt låg för regionen, 7 pro-
cent 2004. Kommunala skatten är 20.24.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Oklara majoritetsförhållanden råder i Svedalas kommunpo-
litik, där Sverigedemokraterna fi ck två mandat i valet. Social-
demokraterna har 17 mandat i fullmäktige, lika många som 
m-fp-c-kd tillsammans, medan v och mp har ett var. Vågmäs-
tare är de inte mindre än fyra icke-riksdagspartierna som fi nns 
representerade. Störst av dessa med fyra mandat är Barapartiet, 
ursprungligen bildat för att stoppa en soptipp. De ser sig som 
blockpolitiskt obundna, liksom det ungdomsinriktade Föryng-
ringspartiet som debuterade i valet 2002 och då fi ck två man-
dat, lika många som Sverigedemokraterna erhöll. Därutöver 
fi ck Skånepartiet i Svedala sitt enda mandat utanför Malmö 
kommun. De fyra småpartierna har alla fått ta plats i kommun-
fullmäktiges olika utskott. På den punkten fi ck Socialdemokra-
terna ge sig, efter att först ha sagt absolut nej till att släppa in sd 
där.290 Sd är dock inte representerade i kommunstyrelsen.
 Av de tre personer som stod på Sverigedemokraternas kom-
munlista 2002, hade två kandiderat för andra lokala partier 
som misslyckades att uppnå representation i valet 1998: en för 
Skånepartiet och en för Kommunens Väl. De bägge sd-ledamö-
terna i Svedala kommunfullmäktige har varit mycket aktiva i 
att lägga motioner och delta i debatten. Motionerna, som alla 
fi nns upplagda på partiets lokala hemsida291, är ofta påfallande 
dåligt skrivna och påminner mer om upprörda insändare, i det 
att de saknar att-satser.



      123

Vi i Sverigedemokraterna vill att kommunen säger nej till ett avtal 
med integrationsverket om vi skulle få en förfrågan. 
 Vi anser att den invandring som sker är till skada för Sverige, vi 
vill inte att arbetare skall bli överfallna på sina arbetsplatser, att vi 
skall behöva SECURITAS vakter i våra skolor eller att våra ung-
domar eller åldringar skall drabbas av rånarligor som tar deras 
mobiltelefoner, mopeder handväskor och pengar. Svedala är en 
attraktiv bosättningsort och många som väljer att bosätta sig här 
gör det för att slippa det mångkulturella våldet som breder ut sig 
alltmer. 292

Citatet kommer ur en motion, lagd av sd-ledamoten Tom 
Thörnquist i februari 2003, som Vänsterpartiet valde att polis-
anmäla för hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menade att 
formuleringarna visserligen »är anstötliga och på gränsen till 
brottsliga såsom ett uttryck för hets mot eller missaktning för 
invandrare som grupp« och skulle vara åtalbara om de fram-
fördes vid exempelvis en demonstration, men att yttrandefri-
hetens tak måste vara högre i en politisk församling. Han lade 
därför ned förundersökningen.293

 Svedala har för närvarande inget avtal med Integrationsver-
ket. Åtta av kommunens elva partier (sd, mp och Skånepartiet 
undantagna) ställde sig tidigt under mandatperioden principi-
ellt positiva till att åter ta emot fl yktingar, efter att kd motione-
rat för detta. Mellan 1985 och 1997 tog Svedala emot 250 fl yk-
tingar, de fl esta från Iran och Bosnien, men därefter har något 
nytt avtal inte tecknats med hänvisning till bristen på bostä-
der.294

 Sverigedemokraterna har under mandatperioden fl era 
gånger motionerat för att kommunen »inför traditionell block-
politik« och bildar borgerligt majoritetsstyre. Kraftfullt har de 
motsatt sig höjd kommunalskatt, och när detta röstades ige-
nom med liten marginal reserverade sd sig:

 Vi i Sverigedemokraterna anser istället att staten skall ta ett större 
ansvar för vård, skola och omsorg. Vi har redan ett av världens 
högsta skattetryck p.g.a. regeringens asylpolitik (...) Vi vill minska 
invandringen till Sverige till den nivå ett litet land kan klara av 
jfr. Finland. (...) Sverige har inte råd att vara hela världens social-
vårdsbyrå!295

Visserligen är ju detta inte en kommunal fråga, men sd hänvi-
sade till att det då får vara en uppgift för riksdagspartiernas före-
trädare i kommunen att påverka sina respektive partier i denna 
riktning. Liksom i fl era andra kommuner har sd även i Svedala 
motionerat om sänkt partistöd för de två största partierna, »för 
att vara solidariska mot andra grupper i samhället«.296 En annan 
motion föreslår indragna bidrag till de studieförbund som har 
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kopplingar till politiska partier eller fackföreningar, och att peng-
arna i stället överförs till biblioteket i Svedala.297

 Ingen av dessa motioner har rönt någon framgång. Däre-
mot väcktes nationell uppståndelse när utbildningsnämnden i 
Svedala, utan diskussion och förslag från nämndens socialde-
mokratiska ordförande, i januari 2004 röstade ja till den sveri-
gedemokratiska cirkulärmotionen om att förbjuda heltäckande 
muslimska slöjor i kommunens skolor. Efter de diskussioner 
som då väcktes, vände dock snart övriga partier, och i mars 
föreslog kommunstyrelsen att motionen skulle avslås, vilket 
också skedde.298

 Sd-ledamöterna hävdade senare i en »Motion om rätten att 
begära votering« att en hånleende fullmäktigeordförande med-
vetet hade varit snabb med klubban så att de inte hann ropa 
»votering!« i tid.299 Ytterligare en sd-motion senare år, rubri-
cerad »Försvar av demokrati« och i karakteristisk avsaknad av 
att-sats, tog avstamp från den upplevda dåliga behandlingen i 
samband med motionen om slöjförbud:

I dag dras politiken mot mitten, alla som vill kallas korrekta går 
in i en tratt och kommer ut i en smal mittfåra, gud nåde den som 
inte vill malas ner till en korrekt mittfåre politiker.

Man behöver inte vara sympatisör av någon av sidorna utanför 
den nermalda politiskt korrekta mittfåran för att förundras över 
att vissa åsikter avfärdas som politiskt inkorrekta av en tillrätta-
lagd till synes harmlös mittfåra där det fl ummiga är upphöjt till 
norm, där i stället en grå massa av politiskt korrekta politiker och 
TV sofftyckare som noggrant har slipat bort sina kantigheter och 
lärt sig rabbla de korrekta fraserna både fram och baklänges står 
för det korrekta. (...)

Vi ser hur farlig den korrekta politiska mittfåran är när man dag-
ligen möter det allt mer av våld och normlöshet och vackra kor-
rekta ord präglade samhället.

Vi Sverigedemokrater som vägras malas ner i den likriktade poli-
tiskt korrekta mittfåran behövs i svensk politik, politiker som står 
för sina åsikter även när snålblåsten viner.

I Svedala behöver vi inte gå längre än till BURKA debatten för att 
se den politiska likriktningskvarnen i aktion.300

Trelleborg
I Trelleborgs kommun, längst söderut i Sverige, lever 38 400 
människor. 25 000 av dessa är skrivna i hamnstaden Trelleborg, 
som har en av de största hamnarna i landet och många före-
tag knutna till hamnnäringen, Flera stora multinationella eta-
bleringar fi nns också på plats i Trelleborg. Utbildningsnivån 
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är jämförelsevis låg, den största andelen arbetstillfällen fi nns 
inom tillverknings- och utvinningsindustri. Arbetslösheten var 
6 procent i mars 2005 , varav 4 procent öppet arbetslösa. Sedan 
januari 2002 har Trelleborg ett avtal med Integrationsverket 
för introduktion av främst de som tidigare varit asylsökande i 
kommunen. Andelen utrikes födda låg 2004 i nivå med riksge-
nomsnittet på 12 procent. Den kommunala skatten är 20.36. 
Valet 2002
Precis som Landskrona är Trelleborg en gammal hamn- och 
industriort där Socialdemokraterna av tradition styrt med god 
marginal i det 51 mandat stora fullmäktige. I valet 2002 ryckte 
Sverigedemokraterna fram till en vågmästarposition och ska-
kade om de politiska strukturerna.301 Samtidigt tappade s tre 
mandat och resultatet blev att socialdemokrater och moderater 
bildade en teknisk valsamverkan. Det uttalade syftet, som stöd-
des av övriga partier, var att stänga ute Sverigedemokraterna 
från politiskt infl ytande. Ordförandeposten i samtliga nämnder 
gick till s, medan m fi ck viceposter i merparten. Övriga partier 
stödde manövern.302

Situation och aktivitet i fullmäktige
Ett av de två sd-mandaten gick till en pensionär som tidigare 
under ett 20-tal år representerat Socialdemokraterna i Trelle-
borgs kommunrevision.303 Han har dock varit helt passiv i full-
mäktige, berättar kommunfullmäktiges ordförande, det är den 
andra yngre ledamoten som för ut den sverigedemokratiska 
politiken.304 En månad efter valet avslöjade TV4:s Kalla fakta att 
sd:s bägge ersättare i fullmäktige, två unga bröder, dömts res-
pektive fått strafföreläggande för misshandel – samtidigt som 
Sverigedemokraternas lokala valmanifest krävde nolltolerans 
mot brott.305

 Sverigedemokraternas kommunpolitiska aktivitet var till en 
början hög. Förutom att lämna in partiets cirkulärmotioner, 
och sd-typiska krav på sänkta politikerarvoden, politikerprak-
tik i skola och äldreomsorg och insynsplatser för småpartier i 
kommunstyrelsen, har en rad lokalt präglade motioner förfat-
tats och interpellationer ställts. I anslutning till att motionerna 
behandlats har sd:s representant hållit långa skrivna anföran-
den. »Senast var det ett där han drog in situationen i Danmark 
och Norge, på ett helt irrelevant sätt och jag var tvungen att 
avbryta«, säger ordföranden. 
 Inte minst har sd engagerat sig i en spektakulär historia där 
kommuninvånare levererats otjänligt dricksvatten och kommu-
nen först nekade till att ha gjort fel, men sedan dömdes i dom-
stol. Sd motionerade då om införande av en kvalitetsgaranti för 
dricksvattnet. Efter att motionen avslogs i januari 2004 (men 
fem ledamöter från m och mp valde att lägga ned sina röster) 
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tog sd tillfället att visa upp sig som oppositionell kraft, och som 
företrädare för vattenskandalens offer. I sin reservation skrev sd:

Trelleborg har vissa likheter med det forna DDR. Etablissemang-
ets ovilja att ta till sig nya tankar... (...) Vi Sverigedemokrater dri-
ver olika frågor som många människor känner stort engagemang 
i. Ibland för -och ibland emot.306

Sd har velat framställa sig som politiskt språkrör för »Vatten-
gruppen«, en sammanslutning för vattenskandalens offer. Vat-
tengruppen å sin sida har i en debattartikel beklagat sig över att 
sd-motionen avslogs.307 I en senare rättegång har dock i stället 
Vattengruppen dömts för att de hade manipulerat vattenpro-
verna, så att de skulle bli otjänliga, enligt ordföranden.
 Vid något tillfälle har sd fått stöd från andra politiker. En 
moderat ledamot röstade i september 2003 för deras förslag 
om insynsplats i kommunstyrelsen, då han till skillnad från 
sina partikamrater såg det som en viktig demokratifråga.308 Till 
följd av samarbetet mellan socialdemokrater och moderater 
har dock aldrig sd kunnat utnyttja sin potentiella vågmästar-
position till att avgöra i voteringar. Däremot har de varit aktiva 
debattörer i fullmäktige, inte minst i frågor om invandring. 
Bland deras första motioner fanns en om att säga upp kom-
munens avtal med Integrationsverket och stoppa fl yktingmot-
tagningen i väntan på en folkomröstning i frågan, och en om 
att dra in alla pengar till hemspråksundervisningen. Den senare 
motiverades:

Man kan inte integrera/assimilera människor, samtidigt som man 
uppmuntrar dessa att bibehålla och förstärka gamla kulturytt-
ringar, seder och språk. Det är en omöjlig ekvation vars resultat 
kan bli ett sannskyldigt socialt kaos som driver Sverige som natio-
nalstat mot ruinens mörka brant.309

Flyktingmottagning och integration
Trelleborg har sedan länge ett avtal med Integrationsverket. 
Kommunen har också sagt ja till en överenskommelse och till-
fälligt fl er introduktionsplatser. Andelen invandrare är stor, full-
mäktigeordföranden jämställer här Trelleborg med städer som 
Malmö och Landskrona. Andelen utrikes födda i Trelleborg är 
dock lägre och ligger i nivå med riksgenomsnittet. Däremot är 
segregationsproblematiken densamma, det gäller särskilt ett 
område med kommunala hyresrätter, »men vi är mycket med-
vetna om detta och har långtgående planer, med arkitekter 
inblandade, kring hur vi ska slå sönder denna segregation och 
öppna upp områdena« berättar fullmäktigeordföranden. 

Lokal organisation
Under det senaste året har Sverigedemokraternas aktivitet 
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avstannat. Om det fi nns någon lokal organisation gör den inte 
mycket väsen av sig. Dock kandiderar »ett par nya ansikten« för 
Sverigedemokraterna 2006.310 Sverigedemokraterna har kunnat 
ta emot partistöd i storleksordningen 70 000 kronor per år från 
Trelleborgs kommun.311

Ystad
Ystad har 27 100 invånare, en hög åldersstruktur och ett tidi-
gare födelseunderskott, som man nu vänt. Kommunen är 
största arbetsgivare, i övrigt domineras arbetsmarknaden av 
tillverkning och utvinning. Från Ystads hamn går färjetrafi ken 
mot Polen och Bornholm och Ystad är ett nav i södra Öster-
sjöregionen. Den forna regementsstaden har genomgått en 
omvandling inriktad på utbildning och tjänstesektor. Numera 
är Regementet en civil stadsdel och centrum för utbildnings-
satsningar (Studiecentrum Syd). Kommunen har på senare år 
höjt utbildningsnivån till länets nivå genom satsningar på hög-
skoleutbildningar på distans i samarbete med universitet och 
högskolor. Arbetslösheten var 6 procent i oktober 2005, varav 
4 procent öppet arbetslösa. Ystad har inget avtal med Integra-
tionsverket och andelen utrikes födda är relativt lågt, 7 procent 
2004. Den kommunala skatten är 20.36.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Ystad hör till de skånska kommuner där det parlamentariska 
läget blev verkligt komplicerat efter valet 2002. Tre olika små-
partier, med vardera ett mandat, hamnade i vågmästarposition: 
Sverigedemokraterna, SPI och Ystadspartiet (yp). Sistnämnda 
har rötterna i Ny Demokrati och beskriver sig som ett parti 
utan ideologiska begränsningar, med fri körkortsutbildning för 
gymnasieungdomar som en hjärtefråga. Men inslag fi nns även 
av invandringskritik. Under rubriken »En gräsrot tänker« ond-
gör sig en anonym ystadspartist på partiets hemsida över »dal-
tet i fl yktingpolitiken« och över hur pengar som borde gå till 
pensionärer slukas av »lyxfl yktingar«.312

 Tidigare regerande koalitionen s-v-mp tappade sin majori-
tet, och att SPI (som förlorade ett mandat samtidigt som sd fi ck 
sitt) räknar sig till det borgerliga blocket i Ystad räckte inte för 
ett högerstyre i kommunen. Politiker talade om »mardröms-
läge« efter valet. Inget av blocken kunde tänka sig att samarbeta 
med Sverigedemokraterna. Återstående vågmästare var alltså 
de före detta nydemokraterna i Ystadspartiet – som valde att 
stödja vänstersidan. Styrande majoritet blev alltså en fyrklöver 
av s-v-mp-yp. Kritiken från liberala Ystads Allehanda om att 
det »daltas med« invandrarfi entliga populistpartier, avvisades 
av en ledande socialdemokrat: »Vi har resonerat kring invand-
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rarfrågorna med Ystadspartiet och inte fått någon antydan om 
rasism från deras sida«.313

 Sverigedemokraternas nyinvalde ledamot marginaliserades 
på så vis från det politiska arbetet. Denne är lantbrukare och 
före detta aktiv centerpartist, uppgavs det när han år 1999 val-
des till ordförande i sd:s Skåne/Blekinge-distrikt.314 Sverigede-
mokraternas ledamot var till en början en aktiv debattör under 
fullmäktigemötena. Under första hösten lades tre motioner. En 
hade rubriken »Nationell öppen gemenskap«:

Stolthet är något vi hela tiden bär inom oss i Sverigedemokra-
terna.I och med att vi fi ck tillräckligt med stöd av väljarna vill vi 
dela med oss av vår stolthet till de som s.k. besitter makten här i 
fullmäktige [sic].

Att öppet erkänna att man stöder sin nation är egentligen en skyl-
dighet som folkvald och det minsta vi vill börja med att införa är 
så enkelt som att sjunga nationalsången inför varje fullmäktige-
möte.

Detta kommer att binda samman oss och känna ansvar för de 
beslut vi tar [sic]. Vi har faktiskt ett ansvar och att sjunga natio-
nalsången skall göra så att vi står nationen och kommunen än 
närmre. Av detta så kommer vi förhoppningsvis att ta beslut som 
kommer nationen och därmed kommuninvånarna till gagn.315

Motionen föll med röstsiffrorna 47 mot 1. Övriga motioner 
som sd:s ledamot lade strax efter att han hade valts in, fram-
förde kravet på att alla partier i fullmäktige ska ha rätt att 
representeras i alla nämnder och styrelser, i andra hand att det 
egna partiet ska få insynsposter i desamma.316 Senare har sd 
även motionerat om full yttranderätt för ersättare i fullmäk-
tige (»för att talet om demokrati ska bli meningsfullt och inte 
bara fl oskler«), om att mötena ska videosändas på internet och 
att ledamöternas arvoden ska sänkas med 50 procent (i syfte 
att minska politikerföraktet och främja etik och moral).317 Inte 
någon enda av dessa ändringar i kommunpolitikens procedurer 
kunde inhämta stöd från någon annan än sd-ledamoten själv.
 Lika liten framgång fi ck den enda sd-motion om en egentlig 
lokal fråga som fullmäktige behandlat under den undersökta 
perioden. Den gick ut på att kommunen borde inrätta en kost-
nadsfri badbuss som under sommarsäsongen kör mellan sta-
den och stranden.318

 Sverigedemokraterna har även lagt några av sina cirkulär-
motioner i Ystad, om ett kommunalt program för repatriering 
av invandrare, »åtgärder mot muslimska barns omskolningsre-
sor« och förbud mot heltäckande slöjor i skolan. Sistnämnda 
motion är det närmsta som SD-Ystad under mandatperioden 
har kommit något som åtminstone liknar medhåll från andra 



      129

i kommunpolitiken – och det från ganska oväntat håll. Januari 
2004 skrev Katrine Hamori (v) en debattartikel i lokaltidningen 
där hon yrkade bifall.319 (Se vidare »Sverigedemokraterna, 
Skåne och Danmark«). Men vid voteringen i fullmäktige två 
månader senare avslogs motionen av ett fullmäktige som än en 
gång var enhälligt så när som på en man. Även Katrine Hamori 
och Vänsterpartiet röstade nu nej.320 Sammanfattningsvis har 
alltså ingenting av allt det som sd lagt fram i Ystads kommun-ingenting av allt det som sd lagt fram i Ystads kommun-ingenting
fullmäktige fått stöd av mer än deras egen ledamot. I allmänna 
frågor har sd ofta röstat med det borgerliga blocket.

Flyktingmottagning och integration
I budgetförhandlingen november 2003 pläderade sd i fullmäk-
tige mot den vänsterdominerade majoritetens aviserade skat-
tehöjning, som föranletts av »okontrollerad invandring« enligt 
sd-ledamoten. Denne har varit ensam om att yrka avslag för 
upprättandet av ett kommunalt handlingsprogram för mång-
fald och för en motion om att nyanlända fl yktingar ska få rätt 
till svenska kontaktfamiljer som ett sätt att underlätta inte-
grationen. Bägge var motioner från kd som fullmäktige ansåg 
besvarade, den senare med hänvisning till att Ystad i dagslä-
get inte tar emot några fl yktingar.321 Ystad har inget avtal med 
Integrationsverket och har också svarat nej på Integrationsver-
kets nya förfrågan om att öppna introduktionsplatser för nya 
svenskar efter den tillfälliga asyllagen (dock har man öppnat för 
en förnyad diskussion om detta 2007).322

Lokal organisation
Sverigedemokraterna i Ystad, som ställde upp med tre namn 
på sin valsedel 2002, bildar tillsammans med arbetsgrupperna 
i Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla lokalorganisationen SD-
Österlen. Något lokalt partiprogram fi nns inte.323

Tre ytterligare kommuner som fått 
sverigedemokratisk representation under 
mandatperioden
Under mandatperioden har Sverigedemokraterna utökat 
sin representation bland de skånska kommunerna, antingen 
genom att de förtroendevalda som blivit invalda under annat 
partinamn valt att ansluta sig till dem, eller att ett lokalt parti 
valt att ansluta sig. Det gäller Burlöv (där de fl esta var sveri-
gedemokrater redan vid valet), Bjuv och senast Åstorp.
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Burlöv
Burlöv är landets till ytan näst minsta kommun och har drygt 
15 000 invånare. Centralorten Arlöv är ett industrisamhälle 
sammanvuxet med Malmö tätort, med ett av regionens största 
köpcentra. Burlöv har ett differentierat näringsliv med många 
företag. Handel och kommunikation är den största näringsgre-
nen i kommunen, följt av tillverkning som t.ex. Arlövs socker-
bruk. Arbetslösheten i mars 2005 var drygt 7 procent, varav 5 
procent öppet arbetslösa. Utbildningsnivån ligger under både 
länets och rikets genomsnitt. Burlöv har ett avtal med Integra-
tionsverket. Andelen utrikes födda är förhållandevis hög – 20 
procent 2004. Kommunala skatten är 20.09.

Valet 2002
I valet 2002 tappade Socialdemokraterna och Moderaterna två 
mandat vardera, medan de lokala invandringsfi entliga missnöj-
espartierna Burlövs Väl och Allianspartiet ökade och fi ck sam-
manlagt 7 mandat (5+2). På pappret har Sverigedemokraterna 
ingen politisk representation, men i praktiken går det att se 
Burlöv som den kommun i landet där Sverigedemokraterna har 
fl est mandat. Detta genom Burlövs Väl, som fi ck hela 11,9 pro-
cent av rösterna och gick från tre till fem platser i fullmäktige. 
Genom valsamverkan upplät Burlövs Väl en plats på sin valse-
del åt Sverigedemokraterna, så att en av deras fem fullmäktige-
platser kom att besättas av sverigedemokraten Ulf Blomström, 
regional ordförande i SDU (Sverigedemokratisk Ungdom).324

 Största framgångarna nådde Burlövs Väl i vad som beskrivs 
som utpräglade villaområden.325 Efter valet satte Burlövs Väl, 
kommunens största invandringskritiska parti, in en annons i 
Burlövstidningen, som kommunen delar ut gratis till invånarna, 
med budskapet

Tack (...) för ditt framsynta stöd på valdagen åt Burlövs Väl, Skå-
nes Väl och Sverigedemokraterna.326

Strax därefter förklarade partiordföranden Lars-Anders Espert 
att partiet planerade att byta namn till »Burlövs Väl/Sverigede-
mokraterna«:

Vi är ju Sverigedemokrater allihop. Alla är medlemmar i Sveri-
gedemokraterna. Vi är Sverigedemokrater i grund och botten men 
vi har behållit vårt lokala parti för vi är mindre sårbara då. Är man 
med i rikspartier kan det bli strul och man kan bli utesluten.

Efter protester från en annan av partiets fullmäktigeledamöter 
tog han dock tillbaka uttalandet och klargjorde att han själv 
och fl era andra visserligen var medlemmar i Sverigedemokra-
terna, men att det inte gällde alla, dock »är vi alla sverigede-
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mokrater rent ideologiskt«.327 Burlövs Väl har sina rötter i Ny 
Demokrati, och använder fortfarande deras gamla logotyp. Ur 
samma NyD-lokalavdelning kommer även Allianspartiet, som 
de två senaste valen fått två mandat i Burlövs kommunfullmäk-
tige och även satsar på närradiosändningar.

Situation och aktivitet i fullmäktige
Efter valet kunde Burlövs Väl och Allianspartiet, genom att ingå 
valteknisk samverkan med varandra, ta plats i alla kommunens 
nämnder och styrelser, inklusive kommunstyrelsen. Någon våg-
mästarposition har det dock inte varit tal om. S, v och mp har 
majoriteten i kommunen. Missnöjespartierna får därmed ingen 
vågmästarposition även om de går ihop, och trots den omfat-
tande representationen i nämnder tycks Sverigedemokraterna 
varken direkt eller indirekt genom Burlövs Väl ha kunnat utöva 
något konkret infl ytande över de fattade besluten. Däremot tar 
de upp invandringskritik på kommunens dagordning, både i 
fullmäktigesalen och utanför.
 Bägge missnöjespartierna har invandringskritisk inriktning, 
även om Sverigedemokraternas lokala partners profi lerar sig 
hårdare på den punkten. I april 2004 krävde Allianspartiet att 
all religiös kost i skolorna skulle avskaffas. De motiverade med 
att muslimer som vill bo i Sverige borde »fi nna sig i den kul-
tur man valt« och äta griskött. De fi ck stöd av Burlövs Väl, vars 
ordförande från fullmäktiges talarstol retoriskt frågade »Vad 
ska vi göra om det kommer en afrikan som är kannibal?«.328

 När en föreslagen integrationspolicy diskuterades på full-
mäktigemötet i oktober 2005, höll samme Lars-Anders Espert 
ett långt tal där han klagade på »tjugo års ohämmat fl ykting-
mottagande« och talade om hur han motionerat mot fl yk-
tingar redan 1989. Under tiden lämnade fl era socialdemokrater 
möteslokalen i protest, med kommunalrådet i spetsen. Burlövs 
Väl yrkade konkret på att göra följande tillägg till integrations-
programmet:

Integrationspolicy i hemlandet. Burlövs kommun i första hand 
skall verka för att arbetslösa, bidragstagande, fl yktingrelate-
rade invandrare skall hjälpas till att integreras i sina respektive 
ursprungliga hemländer. Repatrieringshjälp. Hjälp till självhjälp 
genom återvandring.

Inga andra partier stödde förslaget. Allianspartiet, som i samma 
integrationsdebatt krävt slopad hemspråksundervisning, lade 
dock ned sina röster. Det gjorde även den av Burlövs Väls leda-
möter som påpekat att han till skillnad från de andra inte ser 
sig som sverigedemokrat.329

 I början av 2004 satte Burlövs Väl in en annons i kommunala 
Burlövstidningen, där de kallade sig »det enda partiet i kom-
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munfullmäktige som vill stoppa den förödande fl yktingmot-
tagningen« och hävdade att fl yktingarna »kostar kommunens 
skattebetalare minst 60 miljoner om året«.330 Varifrån den siff-
ran kom kunde inte Burlövs Väls partiledare svara på när Syd-
svenskan frågade honom:

Du får inga papper från mig på detta (...) Det vet ju alla hur det är, 
ungefär. Det här är uppgifter vi har. Var vi har fått dem ifrån kan 
jag inte upplysa dig om. 

I nästkommande nummer av Burlövstidningen fanns en artikel 
som klargjorde att staten betalar fl yktingmottagningen och att 
siffran 60 miljoner inte hade någon koppling till kommunens 
ekonomi – samt en annons från Sverigedemokraternas ung-
domsförbund i Malmö.332

 En annan av Burlövs Väls annonser i Burlövstidningen
samma år utgjordes av en uppmaning att rösta på Sverigede-
mokraterna i valet till Europaparlamentet.333 Ulf Blomström, 
den enda Burlövs Väl-ledamoten som år 2002 offi ciellt stod för 
att han var sverigedemokrat, har också lagt några motioner. En 
av dem föreslog att kommunen skulle anordna en lokal debatt 
om EMU inför folkomröstningen 2003.334 I början av 2005 
uppmärksammades att Ulf Blomström gripits misstänkt för 
grov misshandel i samband med ett gängslagsmål där en polis-
man blivit nedslagen. Blomström meddelade att han tog time 
out från politiken Den blev dock kortvarig eftersom förunder-
sökningen efter bara någon vecka lades ned i brist på bevis och 
misstankarna avskrevs.335

 Det är i dagsläget oklart om Burlövs Väl även formellt kom-
mer att uppgå i Sverigedemokraterna, men i dag kan de uppen-
barligen räknas som en »informell lokalavdelning«, utgörande 
ett av de starkaste kommunala fästena för sd.

Bjuv
Bjuv är en småskalig kommun med minskande befolkning, i 
dag cirka 13 900 invånare. Historiskt präglas Bjuv av de stora 
gods som fanns här och av den kolgruvdrift som byggdes upp 
av storgodsägarna och som pågick fram till slutet av 1970-
talet. I dag domineras kommunen av stora företag som Findus, 
Gullfi ber, Höganäs Bjuf och Höganäs Byggkeramik och till-
verkningsindustrin är den helt överskuggande näringsgrenen. 
Utbildningsnivån är jämförelsevis mycket låg, endast 12 pro-
cent av männen och 17 procent av kvinnorna hade eftergymna-
sial utbildning 2004. En tredjedel av männen har endast grund-
skola. Arbetslösheten i oktober 2005 låg på cirka 6 procent, 
varav 4 procent öppet arbetslösa. Kommunala skatten är 20.89. 
Andelen utrikes födda i kommunen är relativt hög – cirka 15 
procent (2004) och kommunen har svarat nej på Integrations-
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verkets nya förfrågan om introduktion med hänvisning till 
bostadsbrist. 

Situation och aktivitet i fullmäktige
I valet 2002 skedde inga större förändringar. Socialdemokra-
terna har egen majoritet (16 av 31 mandat). I fullmäktige fi nns 
som enda övriga parti det lokala Framstegspartiet represente-
rat med två mandat. Hösten 2005 meddelade frontfi guren för 
Framstegspartiet, Allan Jönsson, att han tänkte låta sitt lokala 
parti ombildas till en lokalavdelning av Sverigedemokraterna. 
Då hade han redan varit aktiv i partiet på riksplanet sedan slu-
tet av 2003, och bland annat talat på sd:s förstamajdemonstra-
tion i Perstorp 2004.336 Samma vår lämnade han till kommun-
fullmäktige även in partiets cirkulärmotion om förbud mot 
heltäckande slöjor i skolorna. Övriga partier i Bjuv margina-
liserar Framstegspartiet. Kommunens politiska liv domineras 
helt av Socialdemokraterna. 
 Allan Jönsson har varit föremål för en betydande kontrovers 
sedan han valdes till klubbordförande för den lokala fackklub-
ben vid Höganäs Bjuf AB, vilket Industrifackets centralstyrelse 
vände sig mot då de inte ville ha aktiva sverigedemokrater på 
förtroendeuppdrag.337

Åstorp
Åstorp är en liten kommun, belägen öster om Höganäs, med 
drygt 13 000 invånare. Utbildningsnivån i kommunen är låg 
(13,7 procent med eftergymnasial utbildning, 84,2 procent 
lågutbildade).338 De fl esta arbetstillfällena fi nns inom tillverk-
ningsindustrin. Åstorp har inget avtal med Integrationsverket.

Situation och aktivitet i fullmäktige
I Åstorps kommunstyrelse dominerar s och m, men även c, kd 
och det lokala Kommunens Framtid (kof) (se vidare nedan) 
har representation i styrelsen. Redan under förra mandatpe-
rioden fanns det populistiska Framstegspartiet, precis som i 
grannkommunen Bjuv, representerat i fullmäktige med ett 
mandat. Därtill kommer Åstorpspartiet som fortsatt förvalta 
ett enda mandat som blivit kvar från det tidiga 1990-tal då de 
var en lokalavdelning av Ny Demokrati.
 Sedan 2002 har en hel del hänt på Åstorps populistscen. 
Framstegspartiet slog sig samman med ett par populära avhop-
pade socialdemokrater och ombildades till Kommunens 
Framtid (kof), som fi ck över tio procent i valet med sin klart 
invandringskritiska profi l. Under mandatperioden har dock 
Kommunens Framtid under vilda strider spruckit i två frak-
tioner. Den ena, som allt mer närmat sig Sverigedemokraterna, 
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leds av Tony Wiklander, som faktiskt var Sverigedemokraternas 
vice ordförande 2005–2006 och även har lett valalliansen Skå-
nes Väl.339 Den andra falangen leds av Gösta Brodin, tidigare 
s-politiker som i början av 1990-talet ledde motståndet mot 
fl yktingmottagande i kommunen och som vände sig skarpt 
mot samröre med sd. Falangerna kallade under 2004 till skilda 
medlemsmöten och har stridit om rätten till namnet. På kom-
munens hemsida står för närvarande Brodin som ledamot för 
(kof).340 Han har sökt sig mot Vänsterpartiet men vänt om igen 
efter motstånd från centralt håll. Tony Wiklander och ytterli-
gare en ledamot sitter nu i fullmäktige under partibeteckningen 
Kommunal Demokrati, men är i praktiken sverigedemokrater 
och kan framöver förväntas ställa upp under partiets beteck-
ning även formellt.

Kort sammanfattning – kommunerna
Sverigedemokraterna fi ck i valet 2002 representation med 49 
mandat i 29 kommuner. Under mandatperioden har ytterligare 
tre skånska kommuner fått sverigedemokrater i fullmäktige då 
de lokala missnöjespartier som de företräder anslutit sig till sd. 
Valframgångarna för Sverigedemokraterna är tydligast i Skåne, 
Blekinge, och västra Sverige (Göteborgsområdet och Värmland). 
Genombrottet i Skåne var förberett genom det regionala sam-
arbetet med andra skånska missnöjespartier i Skånes Väl under 
föregående mandatperiod. Denna process visas och analyseras i 
nästa avsnitt: »Sverigedemokraterna, Skåne och Danmark«.
 Sverigedemokraterna är representerade i kommunerna i tio 
av de tjugo svenska länen. Det är påfallande hur litet stöd par-
tiet har i de nordligaste länen. Norr om Timrå är inte sd repre-
senterade. Sd kandiderade i mycket få kommuner i norra Sve-
rige och stödet var svagt, till exempel 0,1 procent i Piteå. Även 
i Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och 
Kalmar län var stödet svagt och antalet kommuner man kandi-
derade i var få. 
 Gävle är en kommun som under mandatperioden trätt fram 
som en ny mobiliseringspunkt. Sd kandiderade inte i Gävle 
2002, men den lokala organisationen är aktiv och partiet fi ck ett 
relativt stort genomslag här i kyrkovalet 2005 (Uppsala stift). 
 Sverigedemokraterna har sedan länge ett starkt stöd i Väst-
regionen. Här har också den politiska aktiviteten i fullmäktige 
varit förhållandevis hög och präglad av en högerextrem och 
sekteristisk retorik. En delförklaring kan handla om historia 
och traditioner – stödet för nazismen var förhållandevis starkt 
här (samt i Blekinge och delar av Skåne) under mellankrigsti-
den jämfört med i övriga delar av Sverige.
 Med undantag av Väst-regionen, Blekinge (i synnerhet Karls-
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krona) och Skåne har den politiska aktiviteten varit låg, eller 
mycket låg i de kommuner där Sverigedemokraterna varit före-
trädda. Ofta har aktiviteten inskränkts sig till att lägga en eller 
fl era av de cirkulärmotioner som partiet formulerat. Cirkulär-
motionerna markerar partiets strategi att ställa grupper mot 
grupper i samhället. De handlar om att avskaffa integrations-
projekt och minska antalet invandrade personer i Sverige (t.ex. 
kommunal folkomröstning om invandring), eller lägga resurser 
på kommunens äldre (t. ex. gratis trygghetslarm). 
 Skånes sverigedemokrater är mindre sekteristiska, mer popu-
listiskt strategiska i att ställa grupper mot varandra och var tidi-
gare i att suga upp infl uenser från Danmark, i jämförelse med 
partikamraterna i övriga landet.
 Jämför man de skånska kommuner där Sverigedemokraterna 
fått representation, kan det vara svårt att hitta gemensamma 
nämnare. Där fi nns såväl välbeställda villakommuner och 
landsbygd, som segregerade storstäder. Andelen utlandsfödda 
bland kommunbefolkningen har inte något klart samband med 
andelen sverigedemokratiska röster. En orsak till detta torde 
vara att Skåne är så litet. Avstånden är försumbara och Skånes 
storlek jämförbar med en kommuns storlek i norra Sverige, 
varför kommungränserna har mindre betydelse.
 Däremot framträder geografi ska samband tydligt: Sverigede-
mokraternas »epicentrum« är västra Skåne, som är Skandina-
viens mest storstadstäta område. Norr om Malmö ligger landets 
starkaste sd-fästen utmed skånska västkusten. Sverigedemokra-
terna blev i och med valet 2002 vågmästare i både Helsingborg, 
Landskrona och Kävlinge. Till bilden hör också att Burlövs 
Väl, som nu kan betraktas som en sverigedemokratisk lokalav-
delning, fi ck hela 12 procent av rösterna i kommunen, som är 
en del av Malmö tätort. Gränsande till dessa ligger kommuner 
som Lomma, Kävlinge, Skurup, Svalöv och Svedala, kommuner 
med högst varierande medelinkomst men med det gemensamt 
att många av invånarna pendlar till Malmö och andra städer.
 För en pendlare som tar bilen från ett mindre samhälle in till 
städer som Malmö, Helsingborg och Landskrona är den kraf-
tiga segregationen minst sagt synlig. Många grannkommuner 
tar däremot knappt alls emot fl yktingar, och de som kommer 
fl yttar i allmänhet snabbt vidare till större städer. Valet att rösta 
på Sverigedemokraterna kan sannolikt ofta ha mindre att göra 
med förhållandena i den kommun där rösten läggs, och mer 
i upplevelsen av en kontrast på regional nivå. Det kan också 
observeras att de områden i t.ex. Malmö, där fl est röstar på 
invandringskritiska partier, är just kring segregationens gräns-
områden.
 En slutsats utifrån Skånekartan kan vara att geografi ska fak-
torer bör få komplettera kommunbaserad statistik, i förkla-torer bör få komplettera kommunbaserad statistik, i förkla-torer



136 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

ringen av sd:s framgångar i regionen. Dessutom bör hänsyn tas 
till regionala attityder präglade av historia och tradition. Vad 
avser främlingsfi entlighet utgör Skåne (och Blekinge) regionala 
undantag i ett nationellt perspektiv, visar 2005 års SOM-under-
sökning.342 Där övriga Sverige uppvisar en mildrad attityd till 
fl yktingar, är motståndet mot fl yktingmottagning i Skåne och 
Blekinge alltjämt starkt (eller starkare). Dessa regionala skill-
nader kvarstår vare sig man ser till variablerna kön, ålder eller 
utbildningsnivå. Andra historiskt och kontextuellt förank-
rade förklaringar bör få komplettera bilden. Försiktighet bör 
dock anbefallas vad gäller att, som ibland skett, förklara nutida 
populistpartiers framgångar med historisk kontinuitet från 
mellankrigstidens nazistpartier på lokalplanet. För emedan de 
skånska sverigedemokraterna har sin tyngdpunkt i f.d. Malmö-
hus län och knappt alls märks i f.d. Kristianstads län, var den 
senare delen av Skåne ett särskilt starkt fäste för 1930- och 40-
talens nationalsocialister.343

 Även om Sverigedemokraterna i valet 2002 erövrade mandat 
i kommuner som, enskilt betraktade, är av väldigt olika karak-
tär, har framgångsvägarna inte sett likadana ut. Tvärtom kan 
tydliga skillnader konstateras. Det är i kringkommunerna, där 
få invandrare bor, som andra lokala populistiska partier har 
banat vägen för sd. Ofta har lokala invandringsmotståndare 
varit organiserade sedan många år, och dessa nätverk i vissa fall 
assimilerats i den större partibildningen Sverigedemokraterna. 

Karta över Skånes kommuner

Ingen sd-representation

3 eller fl er mandat för sd

1–2 mandat för sd

”Indirekt” representation 
genom samverkande parti
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Helsingborg, Landskrona och Malmö har däremot det gemen-
samt att sd dök upp »från ingenstans«. Inga starka lokala parti-
organisationer fanns innan valet 2002, och personerna på val-
sedlarna visade sig i fl era fall motvilliga efter att ha valts in, och 
tycktes inte ha särskilt stark sammanhållning.
 En tendens är att Sverigedemokraterna använder »grövre« 
språk i kringkommunerna, där invandring konsekvent sam-
mankopplas med kriminalitet och terrorism – men exemplen 
som framförs kommer inte från de egna kommunerna utan 
från större städer, exempelvis tar Kävlinges sverigedemokrater 
Helsingborg som skräckexempel. I Helsingborg och de andra 
större städerna, där större invandrargrupper faktiskt fi nns, 
anpassar sig sverigedemokraterna däremot i något högre grad 
till det gängse politiska språket och använder hellre ekono-
miska och kulturella argument för att föra fram partiets politik.
 I samtliga kommuner där Sverigedemokraterna fi ck repre-
sentation har de marginaliserats av det traditionella partisys-
temet. Sd har inte någonstans kunnat utnyttja sin vågmästar-
position om de fått någon. Inget av de etablerade partierna har 
haft någon samverkan med Sverigedemokraterna. I två kom-
muner har dock partiet av egen kraft fått plats i kommunstyrel-
sen. Partiets förslag har med några få undantag fått omedelbara 
avslag i samtliga kommuner. I kapitel 3 görs en mer omfattande 
och analyserande sammanfattning av Sverigedemokraternas 
politiska aktivitet i de svenska kommunerna.
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Sverigedemokraterna, Skåne och Danmark: 
historia och analys
Sverigedemokraterna har en stark regional bas i Skåne. Därför 
förtjänar regionen och det sverigedemokratiska genombrot-
tet där en samlande bakgrund. Landskapet utmärker sig dels 
genom den geografi ska närheten till Danmark, dels genom den 
redan etablerade närvaron av lokala missnöjespartier som sät-
ter motståndet mot fl yktingmottagande högt på agendan. Även 
om det ibland kan vara vanskligt att urskilja orsak och verkan, 
fi nns det klara tendenser på det högerpopulistiska fältet sedan 
trettio år tillbaka i tiden, där Skåne i hög grad har följt Dan-
mark. Sverigedemokraternas skånska framgångar bör tolkas 
mot den bakgrunden. 

En fl ora av populistiska och främlingsfi entliga missnöjespartier
Av de femton skånska kommuner där sd valdes in i fullmäktige 
vid valet 2002, hade 11 redan tidigare haft denna typ av lokal-
partier representerade:

Förekomst sedan 1994 av andra högerpopulistiska partier med invand-
ringskritisk inriktning som har haft mandat i de kommuner där sd nu är 
representerade (SPI är ej inräknade):
Burlöv: Burlövs Väl, Allianspartiet (bägge ex-NyD)
Eslöv: Eslövspartiet (ex-NyD)
Helsingborg: - 
Höganäs: -
Höör: -
Kävlinge: Kommunens Väl
Landskrona: Framstegspartiet
Lomma: Bjärred-Lommas Väl 
Malmö: Skånepartiet
Simrishamn: Österlenpartiet Simrishamn (f.d.Kommunens Väl - Cen-
trumdemokraterna)
Skurup: Kommunens Väl
Svalöv: Centrumdemokraterna - Kommunens Väl (på långsam nedgång 
sedan 1991)
Svedala: Skånepartiet. (Kommunens Väl lyckades inte komma in). - kon-
tinuitet från båda
Trelleborg: -
Ystad: Ystadspartiet

Ytterligare några kommuner har fått indirekt sd-representation 
genom att ledande profi ler i exempelvis Framstegspartiet i Bjuv 
och Kommunens Framtid i Åstorp har engagerat sig i sd på 
riksplanet och förbereder en omorganisering av de egna orga-
nisationerna till lokalavdelningar av sd.

Relationen till övriga missnöjespartier
Otvivelaktigt har de lokala partierna spelat en avgörande roll 
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i att bereda marken för Sverigedemokraternas genombrott 
i Skåne. Men på vilket sätt detta har skett skiljer sig betydligt 
mellan olika kommuner. På vissa håll, som i Landskrona och 
Eslöv, har tidigare högerpopulistiska partier kollapsat och läm-
nat utrymme för sd att besätta deras mandat med helt färska 
politiker. Andra kommuner uppvisar en tydlig kontinuitet, som 
i Kävlinge där Kommunens Väl ombildade sig till en lokalav-
delning av sd, förlorade ett mandat på köpet men ändå blev 
den kommun i landet där sd fi ck starkast politisk representa-
tion i valet 2002. Partier som Skånepartiet, å sin sida, för en 
existens parallellt med Sverigedemokraterna utan intresse från 
något håll att interagera.
 Varför väljer vissa av dessa partier att uppslukas av sd medan 
andra förhåller sig kallsinniga? För att göra en analys är det 
nödvändigt att inte bara se dem som en homogen samling av 
missnöjespartier. Gruppen av lokala högerpopulistiska partier i 
Skåne, som alla betonar kravet på en mer restriktiv fl yktingpo-
litik, har tre skilda ursprung:

• Skånepartiet och Centrumdemokraterna bildades på 1970-
talet, ursprungligen med »frihetsfrågor« såsom avskaffat 
alkoholmonopol i centrum. Det var först senare, från mitten 
av 1980-talet, som de anammade invandringsmotståndet.

• Sjöbopartiet grundades 1990, som en utbrytning av Center-
partiets lokalavdelning i Sjöbo. På liknande sätt tillkom ett 
par år senare Kommunens Väl i Kävlinge genom utbrytning 
från dåvarande Vänsterpartiet. I bägge fallen stod protesten 
mot den förda fl yktingpolitiken i centrum.

• I en lång rad kommuner (inte bara i Skåne, utan i hela lan-
det) levde lokalavdelningarna av Ny Demokrati kvar efter 
partiets kollaps på riksplanet, och tog sig nya namn, inte säl-
lan i stil med Eslövspartiet, Staffanstorpspartiet och Ystads-
partiet. 344

För att förstå såväl den första av dessa grupper – de renodlade 
högerpopulisterna – som Sverigedemokraternas politiska stra-
tegi i dag, är det nödvändigt att rikta blicken över sundet till 
Danmark.

Danmark
Historien om Skandinaviens moderna högerpopulism tar fart 
år 1972. Då grundades Fremskridtspartiet av den danske advo-
katen Mogens Glistrup, som en tid dessförinnan skakat om 
landet genom att i teve hävda att all beskattning är omoralisk. 
Valet 1973 blev ett jordskredsval då hans protestparti, som 
förespråkade en ekonomisk politik av nyliberalt snitt, erövrade 
hela 15,9 procent av rösterna. Ett liknande nystartat parti, som 



140 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

senare skulle ta sig det motsvarande namnet Fremskrittspar-
tiet och ledas av Carl I. Hagen, lyckades i samma års norska 
val ta sig in i stortinget. Inget av partierna intresserade sig för 
frågor om invandring eller hade någon särskilt nationalistisk 
karaktär, utan hade motståndet mot höga skatter och »förmyn-
deristaten« i centrum.345 När Mogens Glistrup försökte sig på 
invandringsmotstånd 1979 ledde det bara till minskat stöd för 
partiet, och snart var frågan åter borta från Danmarks politiska 
agenda.

Fremskridtspartiet och utbrytarna Dansk Folkeparti
Först 1985 riktade Fremskridtspartiet permanent om sitt fokus. 
Invandringspolitiken, som snart kunde tjäna som förklaring till 
de fl esta problem, hamnade hädanefter i centrum. Ökat antal 
asylsökande har angivits som förklaring,346 men sociologen Jens 
Rydgren framhåller intrycken från Frankrike där Front Natio-
nal haft sitt stora valgenombrott 1983–84.347

 Intressant att notera är att inte heller Front National – som 
likt Fremskridtspartiet hade grundats 1972 – begynnelsevis 
hade hyst något större intresse för invandringsmotstånd, utan 
snarare lade tyngdpunkten på antikommunism. Men valfram-
gångarna uppnåddes när partiet systematiskt började använda 
sig av en tolkningsram som sammankopplade invandring, 
otrygghet och arbetslöshet. Infl uerade av nouvelle droite skaf-nouvelle droite skaf-nouvelle droite
fade sig Front National en politik som utgick från »nationellt 
företräde«, att personer av fransk nationalitet alltid ska komma 
i första hand vad gäller arbetstillfällen, bostäder och sociala för-
måner.348

 Under ett par år satt Mogens Glistrup i fängelse för skatte-
brott, och när han återvände i mars 1985 var det som en poli-
tiker som systematiskt riktade sin retorik mot utlänningar, på 
ett sätt som uppfattades som allt mer extremt. I Fremskridts-
partiets öppningstal inför folketinget 1990 ställde han kravet 
»Gör Danmark till en muslim-fri zon«, vilket fördömdes av Pia 
Kjærsgaard, den partikamrat som under Glistrups fängelsevis-
telse hade tagit hand om både hans parlamentsplats och parti-
ets de facto-ledarskap. Under 1990-talet ackumulerades partiets 
inre spänningar, och 1995 bröt sig Pia Kjærsgaard ut tillsam-
mans med en minoritet av medlemmarna för att bilda Dansk 
Folkeparti.349 Jens Rydgren argumenterar övertygande för att de 
bägge partierna »tillhör två olika partifamiljer«. Fremskridts-
partiet var i grunden ett skattepopulistiskt protestparti, som 
sedan 20 år tillbaka börjat angripa islam och muslimer i allt 
hätskare tonläge. Dansk Folkeparti har däremot en etnonatio-
nalistisk grundhållning och går till målmedvetet angrepp mot 
själva idén om »multikulturalism«.350
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 Pia Kjærsgaard bröt mycket medvetet med sitt gamla partis 
inriktning: »Ut med superliberala idéer om den starkes rätt. 
(...) Ut med korkade idéer om noll skatt. Ut med att låta allting 
bestämmas av profi tens lag«.351 I stället framställer man sig sna-
rare som antiliberalt gammelkonservativa. Enligt Jens Rydgren 
kan Dansk Folkeparti räknas till den europeiska partifamilj som 
han kallar »radikal högerpopulism« (RHP), där även exempel-
vis franska Front National och österrikiska FPÖ återfi nns.352 Pia 
Kjærsgaards skapelse är tveklöst den viktigaste inspirationskäl-
lan för många sverigedemokrater i Sverige och kanske i synner-
het i Skåne, där det också går att se slående paralleller vad gäller 
de bägge partifamiljernas olika vägar. 
 Dansk Folkeparti är uppriktigt noga med att hålla nazistiska 
grupper och företrädare för en biologisk rasism på avstånd. 
Exempelvis har de uteslutit högt uppsatta partiföreträdare som 
visat sig ha anknytning till rasistgruppen Dansk Forum. Försö-
ket att framställa sig själva som »radikala, men inte extremister« 
underlättades av de allt grövre övertramp som Mogens Glist-
rup och Fremskridtspartiet börjat göra, i form av blodig krigs-
retorik mot alla människor med bakgrund i muslimska länder, 
inklusive krav på koncentrationsläger för »muhammedanska 
parasiter« under valrörelsen 2001.353 Valresultatet för de bägge 
partierna det året blev att Fremskridspartiet åkte ut ur folke-
tinget, medan Dansk Folkeparti ökade sitt väljarstöd till 12 pro-
cent och fi ck rollen som stödparti åt den liberal-konservativa 
regeringskoalitionen.354 Genombrottet för Dansk Folkeparti 
skedde redan i kommunalvalet 1997, då partiet ställde upp i 
hälften av landets kommuner och nådde en slående framgång 
med 6,8 procent av alla avlagda rösterna. Fyra månader senare 
valdes de in i folketinget.355

Den Danske Forening
Bakom Dansk Folkepartis nya riktning låg i hög grad en krets 
av intellektuella tillhörande den 1987 grundade Den Danske 
Forening. Dessa beskriver dansk kultur som akut hotad och har 
satt i system att beskriva invandrare som en främmande ock-
upationsmakt, typiskt sett med ett språkbruk som drar paral-
leller till nazistockupationen under kriget (politiker som inte 
vill stoppa invandringen stämplas som »samarbetsmän« etc). 
Dansk Folkeparti tog i hög grad över föreningens retorik och 
tolkningsramar. Flera av dess ledande aktivister har nu blivit 
folketingsledamöter för partiet, däribland de bägge prästerna 
Sören Krarup och Jesper Langeballe, som grundar sin aktivism 
för återupprättandet av en homogen nationalstat i den så kall-
lade Tidehverv-teologin (en lågkyrklig rörelse som utgår från 
Sören Kierkegaards existensiella fi losofi ).356
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Skåne
I Skåne har funnits ett antal partier som får räknas till samma 
högerpopulistiska partifamilj som Fremskridtspartiet, som 
alltså har sina rötter i ett nyliberalt infl uerat missnöje med skat-
ter och förmynderi, men som under 1980-talet anammade ett 
motstånd mot fl yktingmottagande i allmänhet och mot islam 
i synnerhet. Det främsta exemplet är Malmöbaserade Skåne-
partiet. Därtill kommer en ganska komplicerad samling lokala 
partier under namnen Framstegspartiet och Centrumdemo-
kraterna, vilka har rötterna i spruckna försök till nationella 
partibildningar i Sverige under 1970- och 80-talen, där vissa av 
de kvarvarande partierna i dag är på väg att sugas upp i Sveri-
gedemokraterna, medan andra är verksamma som kommunal-
partier med strikt inriktning på lokala frågor och utan att ha 
invandringsfrågor på agendan.

Skånepartiet
Skånepartiet är i hög grad förknippat med en enda person: Carl 
P Herslow, träffande beskriven som »politisk entreprenör«.357

Mot slutet av 1970-talet började han engagera sig politiskt, 
besviken på att den dåvarande borgerliga regeringen inte bru-
tit med vad han såg som den socialdemokratiska hegemonin. 
Detta ledde fram till Skånepartiets bildande 1979. Han vände 
sig från början mot etermonopol, spritmonopol, hastighets-
begränsningar och mot ekonomiskt fördelningstänkande i 
allmänhet. Systemkritiken präglades inte bara av kalla kriget-
antisocialism, utan även av dystopiska idéer om global befolk-
ningsexplosion och miljöförstöring358, samt en djup misstro 
mot all form av centralstyre. Partistadgan från 1983 förordade 
en självständig skånsk republik ansluten till Nato och EG.359

Invandring var däremot under dessa år en icke-fråga.
 Från 1982 inledde Skånepartiet närradiosändningar i Malmö, 
som blev mycket populära tack vare möjligheten för lyssnarna 
att ringa in till studion för att önska musik och säga sina åsik-
ter om saker och ting. Det var också genom lyssnarmedverkan i 
närradion som fl yktingfrågan först togs upp i augusti 1984 och 
snabbt började ta stor plats, särskilt efter ett brandattentat mot 
en förläggning i Trelleborg.360

 Skånepartiets nya partiprogram 1985 innebar att den mili-
tanta Skåneseparatismen och kravet på Nato-medlemskap 
tonades ned kraftigt, samtidigt som man intog en hård linje 
mot fl yktingmottagande: Flyktingar skulle kunna tas emot från 
Skånes grannländer, övriga »först när statsskulden är återbe-
tald«.361 Samma år uppnåddes en sensationell valframgång där 
Skånepartiet gick från noll till fem mandat i Malmö kommun-
fullmäktige, vilket blev avgörande för att bryta ett mer än halv-
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sekellångt socialdemokratiskt styre i staden. Carl P Herslow är 
än i dag en högst aktiv fullmäktigeledamot. Vid de tre senaste 
kommunalvalen i Malmö har Skånepartiet legat kvar stabilt på 
två mandat. Intressant att notera är hur nära Herslows Skåne-
parti har följt Glistrups Fremskridtsparti vad gäller politisk och 
retorisk inriktning. Bägge började som pajasstämplade höger-
populister, bägge började driva invandringsmotstånd som en 
central fråga från 1985, och bägge partierna har från 1990-talet 
inriktat sin agitation specifi kt mot islam. Så här lyder i dag 
punkt fyra i förbundsprogrammet för Skånes självständighets-
parti, den beteckning under vilken Skånepartiet går till region-
val:

Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig med demokrati, jäm-
ställdhet, och humanitet och som motverkar vetenskaplig och eko-
nomisk utveckling. Samtliga riksdagspartier främjar islam, som 
inom ett par decennier kommer att bli väljarmajoritetens stånd-
punkt om ingenting görs. SSP vill helt avlägsna islam från Skåne. 
Den som inte vill avlägga trosbekännelsen »Jag tror på Skåne och 
inte på islam, skål« och då skåla i lättöl, får fl ytta härifrån.362

Islamfi entlighet av detta slag skiljer sig distinkt från den etno-
nationalism som Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti 
företräder. Skånepartiets motstånd mot fl yktingmottagande 
har från början främst grundat sig i ekonomiska resonemang, 
och Herslow har gång på gång understrukit: »Skånepartiet är 
som sagt ett liberalt parti och det är alltså ingenting som helst 
som har att göra med ett hat mot invandrare«.363 Med tiden 
tycks den fi entliga inställningen till islam som religion ha tagit 
överhanden, men utan att för den skull grunda politiken på 
den etniskt homogena nationalstaten som positiv ideologisk 
grundval. I fråga om den ytterst hårda assimilationslinje som 
man driver, går dock de praktiska förslagen ofta längre än vad 
Sverigedemokraterna gör. 1998 motionerade Skånepartiet om 
»förbud mot all förargelseväckande islamisk religionsutövning 
i Malmö«, vilket senare ledde till att Carl P Herslow åtalades för 
hets mot folkgrupp, men friades.364 Specifi kt krävde Skånepar-
tiet att lokala ordningsstadgan skulle utökas med förbud »mot 
bärandet av typiska islamiska plagg på offentlig plats«.365 Sveri-
gedemokraterna har aldrig drivit så långtgående krav politiskt. 
De har hållit sig till att motionera om förbud mot heltäckande
slöjor i kommunala skolor, vilket ju ligger mer inom ramarna 
för vad en kommun faktiskt kan göra.
 I Malmö har de bägge partierna två mandat var, men från 
sverigedemokratisk sida har det inte visats något intresse av att 
samarbeta med Skånepartiet. »Politiska clowner« kallas de av 
sd:s politiske sekreterare Mattias Karlsson.366 Även från andra 
hållet fi nns en skepsis: Inför landstingsvalet 2002 förklarade 
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Skånepartiet att man var beredd att samarbeta »med alla par-
tier som håller rent mot Sverigedemokraterna«.367 Däremot har 
Skånepartiet många gånger varit enda övriga parti som yrkat 
bifall för sd-motioner i Malmö, men också i några fall från 
talarstolen markerat ett avståndstagande från Sverigedemokra-
ternas människosyn.368

Skånes Väl
Diskussioner om en valallians ska ha börjat föras i Skåne 1996, 
mellan representanter för Skånepartiet, Sjöbopartiet, Sveri-
gedemokraterna samt lokalavdelningar av Centrumdemokra-
terna, Framstegspartiet och Ny Demokrati.369 Flera olika av de 
»partifamiljer« som nämnts ovan, med kravet på en mer res-
triktiv fl yktingpolitik som sammanhållande kitt, närmade sig 
alltså varandra. Skillnaderna dem emellan och utvecklingen i 
Danmark är faktorer som är nödvändiga att känna till för att 
förstå hur detta samarbete ett antal år senare tycks ha lett fram 
till dagens situation där Sverigedemokraterna fått en stark bas i 
Skånes kommuner.
 Inför landstingsvalet 1998 enades fl ertalet av dessa partier 
– dock inte Sverigedemokraterna, som inte ansågs tillräckligt inte Sverigedemokraterna, som inte ansågs tillräckligt inte
»rumsrena« och som då endast var representerade i regionen 
med två mandat i Höör – under namnet Skånes Väl. Ekono-
miska resurser slogs samman för ett gemensamt utskick av 
valinformation, och Skånes Väl kunde erövra sex mandat och 
en vågmästarroll i regionfullmäktige. Under mandatperio-
den fungerade de som avgörande stödparti för det borgerliga 
regionstyret. Tidigt uppvisade dock alliansen en spricka mel-
lan två fraktioner, vilka hamnade i juridiska strider om parti-
stöd och poster som politiska sekreterare. Ena falangen leddes 
av Skånepartiets Carl P. Herslow och Centrumdemokraternas 
Harry Franzén, och mot dem stod bland andra Tony Wiklan-
der från Framstegspartiet i Åstorp och Sjöbopartiets Per-Ingvar 
Magnusson.370 Den senare fraktionen, som slutligen vann rätt-
ten till namnet Skånes Väl, närmade sig under mandatperioden 
Sverigedemokraterna. Våren 2002 meddelade den kvarvarande 
delen av Skånes Väl att man ingått ett avtal om valteknisk sam-
verkan: Propaganda och valsedlar skulle distribueras gemen-
samt i hela Skåne, medan Sverigedemokraterna avstod från att 
ställa upp i regionvalet. Det var, med statsvetaren Martin Lind-
ströms ord, ett avtal »som såväl organisatoriskt som ekono-
miskt nästan ensidigt gynnar Sverigedemokraterna«.371

 I kommun efter kommun vann Sverigedemokraterna mark 
på bekostnad av befi ntliga Skånes Väl-partier. Eslövspartiet (en 
tidigare lokalavdelning av Ny Demokrati) förlorade sina två 
mandat samtidigt som sd erövrade två. I Skurup backade Kom-
munens Väl (vars företrädare var ledande i Skånes Väl) från 
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åtta till fem mandat, samtidigt som sd vann representation. 
Kommunens Väl i Kävlinge avvecklade sig självt för att ge plats 
för Sverigedemokraterna att etablera sig och vinna fyra mandat 
(ett mindre än vad KV fått 1998). I Burlöv hamnade en sveri-
gedemokrat i kommunfullmäktige genom valsamarbete med 
Burlövs Väl (ett av två lokala partier med rötterna i Ny Demo-
krati). I Lomma backade Bjärred-Lommas Väl ett mandat, vil-
ket i stället gick till sd. I Svalöv erövrade sd två mandat, samti-
digt som Centrumdemokraterna backade ned till ett.
 Kort sagt, så var Sverigedemokraternas kommunala genom-
brott i Skåne 2002 allt annat än en belöning för lång och trogen 
tjänst. Genombrottet kunde ske tack vare att manegen prepare-
rats av en brokig samling av lokala partier med delvis liknande 
åsikter. I vissa fall konkurrerades lokalpartierna ut, i andra fall 
lät de sig självmant assimileras av den rikstäckande organisa-
tionen. Därtill kommer en rad kommuner där det fi nns lokala 
partier av betydande storlek som genom Skånes Väl-samarbe-
tet har kommit att knyta sig närmare sd. Sjöbopartiets (numera 
avlidna) frontfi gur Sven-Olle Olsson kandiderade till riksdagen 
på Sverigedemokraternas lista 2002.372 Tony Wiklander i Åstorp 
och Allan Jönsson i Bjuv representerar lokala partier i kom-
munerna men har under den gångna mandatperioden snabbt 
gjort sverigedemokratisk karriär och tillhör numera partiets 
toppskikt på riksplanet. Det kan förväntas att fl er lokala partier 
i Skåne väljer att uppgå i Sverigedemokraterna.
 Partifamiljerna emellan tycks det alltså framträda en allmän 
trend, där Sverigedemokraterna har vinden i ryggen medan 
konjunkturen är långsiktigt dalande för Skånepartiet och andra 
i grunden skattepopulistiska partier. Samma trend framträder 
med betydligt större dramatik i Danmark.

Enfrågenätverk som katalysatorer
På bägge sidor om sundet har invandringskritiska enfrågenät-
verk fungerat som katalysatorer. Den ideologiska renodlingen 
av Dansk Folkeparti, när Fremskridspartiets högerpopulism allt 
mer börjat kännas som en börda, skedde i hög grad genom Den 
Danske Forening. I Sverige däremot formerade sig under 1990-
talet fl era överlappande och löst sammanhållna invandringskri-
tiska nätverk som bland annat sysslade med brevkampanjer. Ur 
dessa bildades våren 1997 en mer formell organisation, Folk-
viljan och massinvandringen. Vid första offentliga mötet talade 
dåvarande moderata riksdagsledamoten, numera Sverigede-
mokraternas affi schnamn i Malmö, Sten Andersson. Till ord-
förande valdes före detta vänsterpartisten Kenneth Sandberg, 
sammanhållande i det befi ntliga Nätverk Syd och ledare för Nätverk Syd och ledare för Nätverk Syd
Kommunens Väl i Kävlinge, numera även han ledande sveri-
gedemokrat. Folkviljan och massinvandringen ville bland annat 



146 Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002–2006

verka för valallians mellan invandringskritiska partier, vilket ju 
i Skåne uppnåddes redan året efter.373

 Sammantaget är det uppenbart hur nätverken kring dessa 
organisationer fungerat som katalysatorer i en process där både 
lokala partier och enskilda medlemmar i etablerade partier har 
lagt tidigare ideologiska skillnader åt sidan och steg för steg 
samlats under Sverigedemokraternas enande vingar. Skåne är 
inte det enda stället där detta har skett, men har defi nitivt fung-
erat som spjutspets, vilket kan förklaras med närheten till Dan-
mark och den redan tidigare rika fl oran av lokala partier med 
invandringskritisk inriktning.
 Efter de kommunala valframgångarna i Skåne och Blekinge 
2002, sammankallades regionens nyligen invalda sd-politiker 
till två möten som hölls i oktober och november i Höör, för 
att diskutera strategier och »gemensamt dra upp riktlinjer för 
politiken i Skåne«. Även kommunpolitiker »från andra invand-
ringskritiska partier i Skåne« var närvarande vid mötena, där 
bland andra Kenneth Sandberg talade.374

Islam – riva moskéer eller hjälpa fl ickebarn?
Sverigedemokraternas kommunpolitik under den gångna man-
datperioden har kombinerat partiets kärnfråga, invandringen, 
med vad man kan kalla »trivselpolitik«, och i de fl esta kommu-
ner har sd lämnat in både lokalt framtagna motioner och cen-
tralt producerade. Bland de centralt koordinerade motionerna, 
som lagts i en lång rad kommuner, har de kanske mest upp-
märksammade särskilt riktat in sig på muslimska invandrare. 
Dessa explicit antimuslimska motioner har varit mest förekom-
mande i Skånekommunerna. Därtill har lokala utspel gjorts på 
fl era håll i framför allt Skåne. Tendensen i motionerna är tydlig. 
När sd i kommunpolitiska sammanhang tar upp islam, är det 
barnens och barnens och barnens kvinnornas situation som sätts i centrum. Särskilt kvinnornas situation som sätts i centrum. Särskilt kvinnornas
mycket intresse ägnas fl ickor i muslimska familjer.
 Sverigedemokraterna är visserligen inte kända som förkäm-
par för varje muslims rätt att besöka gudstjänst i en moské. 
Men ett av de första utspel som gjordes av Sten Andersson (sd) 
som fullmäktigeledamot i Malmö, var att polisanmäla Islamic 
Center för diskriminering. Anledningen var rapporter i tid-
ningarna om att moskén, under avslutningen av fastemåna-
den ramadan, hade varit så fullsatt att bara männen släpptes 
in – kvinnorna hänvisades till en skolsal med högtalare i. Sten 
Andersson skrev i sin anmälan:

Det borde anses som diskriminering att kvinnorna inte tillläts 
följa bönen i samma lokal som männen. För kvinnor fi nns näm-
ligen en särskild läktare reserverad, men de tvingades bort från 
denna av män som inte fi ck plats i den manliga avdelningen. Jag 
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begär att polisen prövar huruvida agerandet av Islamic Center är i 
överenstämmelse med gällande svensk lagstiftning.375

Det kan noteras att Sten Andersson inte var den första politiker 
att anmäla en moské för könsdiskriminering. Redan två år tidi-
gare hade riksdagsledamoten Carina Hägg (s) anmält moskén 
på Södermalm i Stockholm till Jämställdhetsombudsmannen, 
för det blotta faktum att kvinnor och män ber åtskilda inne i 
moskén.376

 Att framställa sig som förkämpar för de muslimska kvinnor-
nas rätt att utöva sin religion i Sverige på lika villkor som män-
nen, är naturligtvis inte oproblematiskt för ett parti som Sve-
rigedemokraterna, som i vissa sammanhang framträder som 
försvarare av en konservativ kristendom. Ibland kan resultatet 
bli paradoxalt, som när sd i Trollhättan ville understryka att 
man motsatte sig all religiös kvinnodiskriminering. De yrkade 
därför på att kommunens jämställdhetsplan skulle innehålla 
en punkt om att kommunen inte ska sälja mark till muslimska 
församlingar som vill bygga moskéer – men inte heller till kvin-
noprästmotståndares kyrkbyggen. I det fallet intog alltså sd i 
praktiken en sekularistisk inställning, som väcker frågetecken 
om relationen mellan genus, religion och tradition i sd:s kom-
munpolitik. Fädernas kyrka (Sverigedemokraternas kyrkliga 
förbund) vill till exempel å andra sidan återinföra prästernas 
samvetsklausul angående kvinnliga kollegor. 

Slöjförbud: sd möter visst bifall
Den 24 oktober 2003 meddelade Skolverket att »Skolor har rätt 
att förbjuda burqa«. Detta efter en utredning föranledd av att 
ett par muslimska fl ickor, 16 och 19 år gamla, och elever på 
Burgårdens gymnasium i Göteborg, börjat bära heltäckande 
burka i skolan. Skolverkets slutsats blev att det är upp till rek-
torn att avgöra i varje enskilt fall, men att förbud måste föregås 
av samtal.377

 Två dagar senare – den 26 oktober 2003 – beslöt Sverigede-
mokraternas partistyrelse att partiet ska verka för förbud mot 
bärande av heltäckande slöjor, burka och nikab, i skolorna. En 
cirkulärmotion författades centralt, och lämnades under hös-
ten och vintern in i en lång rad kommuner där sd har represen-
tation. Ingenstans bifölls förslaget. Tillfrågade remissinstanser 
hänvisade enhälligt till att Skolverket redan hade givit möjlig-
het att agera i enskilda fall, och mindre kommuner konstate-
rade att frågan över huvud taget inte var aktuell – heltäckande 
slöjor hade aldrig synts till på skolorna.
 Om Sverigedemokraternas syfte var att väcka uppmärk-
samhet, nåddes ändå viss framgång, främst i januari 2004 när 
utbildningsnämnden i Svedala, utan diskussion och förslag från 
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nämndens socialdemokratiska ordförande, föreslog bifall. Rub-
rikerna i rikstäckande nyhetsmedier väckte dock en lokal dis-
kussion som snabbt fi ck övriga partier i Svedala att ändra sig, 
och senare på våren avslogs motionen.378 Kovändningen har 
senare lyfts fram av sverigedemokrater som exempel på de eta-
blerade partiernas feghet.
 I ett par andra skånska kommuner har enskilda partier också 
givit stöd åt sd:s motion om förbud mot heltäckande slöjor. I 
Svalöv var det Kristdemokraternas ledamöter i utbildnings-
nämnden som röstade ja.379  I Ystad var det fullmäktigeledamo-
ten Katrine Hamori (v) som yrkade bifall, men kände sig nöd-
gad att skriva en debattartikel för att förklara varför:

Hur mycket det än bär mig emot kan jag inte annat än hålla med 
sverigedemokraterna och yrka bifall åt deras motion om att för-
bjuda bärandet av burkha i skolor i Ystad. Men, och det är ett 
mycket väsentligt men, av helt skilda orsaker. (...) Varken kristen 
eller muslim får pådyvla andra sin övertygelse inom skolan. Då 
ska inte heller burkha eller andra yttringar av religiös art tillåtas 
och enbart därför ska det inte vara tillåtet för muslimska fl ickor 
att bära burkha i skolan. Allt tal om att burkhan omöjliggör ögon-
kontakt och så vidare är irrelevant. Den som tar detta som argu-
ment för att förbjuda burkhan har inte sett ut över ett klassrum 
med ett trettiotal elever på högstadiet. Där kan man tala om för-
svårad ögonkontakt! Med mössor neddragna över halva ansiktet 
och jackkragen döljande resterande ansiktshalva är det absolut 
omöjligt att få kontakt med vare sig ögon eller annat hos många 
ungdomar. Men det är klart då handlar det om killar med mössor 
och inte om kvinnor med slöja.380

Intressant nog kan man se det som att vänsterpartisten här, i 
sitt principiella hävdande av en strikt konfessionslös skola, 
vill gå längre än sverigedemokraterna och förbjuda inte bara 
heltäckande slöjor, utan alla religiösa klädesyttringar – som i 
Frankrike där judiska pojkar inte får bära kippa och sikher inte 
får ha turban. Något sådant har aldrig Sverigedemokraterna 
pläderat för.
 Även i Ystad skedde en kovändning. Vid voteringen i full-
mäktige, två månader efter debattartikeln i Ystads Allehanda, 
röstade även Vänsterpartiet och Katrine Hamori nej till sd:s 
motion.

»Omskolningsresor« het fråga i Danmark
I november 2004 kungjorde Sverigedemokraterna att man »i ett 
stort antal kommuner« motionerat om att stoppa »muslimska 
omskolningsresor«.
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Muslimska föräldrar som sänder sina barn till Koranskolor i sitt 
forna hemland i hopp om att fjärma dem från den svenska kul-
turen har blivit ett växande problem i det mångkulturella Sverige. 
(...)

I Sverige har det hittills varit tyst i frågan, men detta vill nu Sve-
rigedemokraterna råda bot på genom att man i ett stort antal 
kommuner har lämnat in motioner där man enligt dansk före-
bild föreslår att omskolningsresornas omfattning skall undersökas 
samt att åtgärder skall vidtas för att beivra dessa.381

Bakgrunden var en debatt som kulminerat i Danmark ett par 
månader tidigare. Berlingske Tidende (BT) avslöjade i augusti 
2004 att bland annat en moské i Valby organiserade resor för 
unga barn till koranskolor i Pakistan.382 Enligt den siffra som 
upprepades i BT befann sig vid varje given tidpunkt så många 
som 5 000 danska invandrarbarn på omskolningsresor. »Flick-
orna undertrycks, tills de sista resterna av fri vilja och danska 
vanor är historia, och pojkarna uppfostras till att förakta allt 
danskt och västligt«, skrev tidningen på ledarsidan.383

BT:s omfattande artikelserie fi ck politiker från de fl esta BT:s omfattande artikelserie fi ck politiker från de fl esta BT:s
partier att kräva kraftfulla åtgärder. Ett gemensamt drag för 
reaktionerna var att »danskhet« mycket tydligt knöts till jäm-
ställdhet mellan könen. Integrationsminister Bertel Haarder 
förklarade:

Många föräldrar vill t.ex. inte att deras barn kan se topless-solba-
dare på stranden, men så är det ju i Danmark. Och det måste de 
acceptera. Därför måste vi slå fast inför föräldrarna: Detta är Dan-
mark, ni har själva valt att leva här.384

Socialdemokraternas taleskvinna, gamla rödstrumpan och 
tidigare utrikesministern Karen Jespersen manade till »värde-
kamp«:

Det fi nns punkter där vi helt enkelt måste stå fast och säga att vi 
är stolta över att vara danska. Stolta över att pojkar och fl ickor har 
samma möjligheter.385

Även Pia Kjærsgaard från Dansk Folkeparti lade tonvikt på hur 
»de muslimska koranfängelserna« hjärntvättar fl ickor in i en 
underdånig roll som är danskheten främmande, och sprider 
ett hat mot väst som bidrar till att bygga upp ett »hermetiskt 
stängt, fi entligt muslimskt parallellsamhälle«.386

 Dansk Folkeparti krävde att kommunerna måste bli hårdare 
på att beivra resorna, Socialdemokraterna instämde, och i sep-
tember lade integrationsministern skulden på »de ofta alltför 
godtrogna« socialarbetarna och lovade att »vända varje sten« 
för att se till att kommunerna uppfyllde sin plikt. Saken gällde 
en lag, införd den 1 juli 2002, om att kommuner kan dra in 
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socialbidrag till föräldrar som skickar sina barn på långvariga 
utlandsvistelser. Två år senare skärptes lagen med anmälning-
plikt för myndighetspersoner och lärare vid misstanke om att 
så sker.387

 En annan politisk åtgärd, förespråkad av såväl högerreger-
ingen och Dansk Folkeparti som Socialdemokraterna, har varit 
att sänka maxgränsen för barn som ska få återförenas med sina 
familjer från 18 till 15 år. Skälet var att förhindra att föräldrar 
skickar barnen på omskolningsresor för att sedan hämta dem 
tillbaka till Danmark strax före deras artonårsdag. Det föran-
ledde dock kritik från FN:s fl yktingkommissariat UNHCR som 
tolkade det som ett brott mot internationella människorättskon-
ventioner att inte låta barn under 18 år bo med sina familjer.388

Diskussion om resornas egentliga omfattning
Frågan om muslimska genopdragelserejser är ordentligt eta-genopdragelserejser är ordentligt eta-genopdragelserejser
blerad i dansk partipolitik, särskilt sedan Berlingske Tidendes 
avslöjanden och påföljande kampanj sensommaren 2004. Upp-
gifterna om fenomenets omfång som då var i omlopp kom från 
en norsk organisation, Human Rights Service. Dessa var dock 
ganska lösa; HRS uppskattade att 5 000 »barn och unga med 
anknytning till Norge eller med norskt medborgarskap vid 
varje tidpunkt befi nner sig i föräldrarnas hemland« samt att 
»problemet är minst så stort i Danmark«.389

 Två statliga undersökningar som offentliggjordes i början av 
2005 modifi erade denna siffra betydligt. Snarare än 5 000 barn 
vid varje tidpunkt, uppskattade integrationsministern nu att 
det rörde sig om 1 000 danska barn till invandrare som sänts på 
omskolningsresor sedan 2002. Men även denna siffra ifrågasat-
tes, då det visade sig att av den stora del av underlaget som kom 
från Århus, pekade på att en tredjedel av de barn med invand-
rarbakgrund som registrerats som frånvarande i själva verket 
åter hade utvandrat från Danmark med sina familjer.390 Vidare 
visade en undersökning att semesterresor och besök hos släk-
tingar var ett betydligt vanligare skäl till utlandsvistelser snarare 
än olika slags omskolning.391 Dock stod det klart att omskol-
ningsresor till koranskolor var ett reellt existerande fenomen, 
i första hand bland vissa familjer från Somalia, Libanon och 
Pakistan, och med en viss övervikt för pojkar.392

Barnen eller föräldrarna?
Tävlingen mellan Danmarks partier om att komma med för-
slag på motåtgärder har fortsatt, gradskillnaderna tycks främst 
handla om huruvida fokus ligger på att »rädda fl ickorna/bar-
nen« eller »straffa föräldrarna«. Socialdemokraterna och Radi-
kale venstre har (med stöd av både Socialistisk folkeparti och 
Dansk Folkeparti) föreslagit inrättandet av en särskilt insats-
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styrka inom polisen, som ska åka ut i världen för att hämta 
hem barn från koranskolor.393 Dansk Folkeparti har å sin sida 
lagt fram ett krav på »tvångsmässig omskolning av föräldrarna. 
»Föräldrarna till barn som inte talar danska när de börjar dagis 
skall därför sändas på ett slags omvända omskolningsresor, där 
de tvingas lära sig om dansk kultur, danska språket och dansk 
lagstiftning«, hävdade Pia Kjærsgaard i ett pressmeddelande.394

I slutet av 2005 lade danska regeringen fram ännu ett förslag på 
ändringar i utlänningslagen, som ska göra det möjligt att dra 
tillbaka uppehållstillståndet för hela invandrarfamiljer om ett 
barn skickas på omskolningsresa.395

Sverigedemokraterna importerar frågan om omskolningsresor
Det är mot bakgrund av denna politiska utveckling i Danmark 
man ska förstå Sverigedemokraternas val att ta upp frågan. 
Motioner »om åtgärder mot muslimska barns omskolningsre-
sor«, nästan helt identiska, lades i ett antal skånska kommuner 
kring november 2004. Sverigedemokraternas krav gällde »att 
kommunen utreder förekomsten av muslimska barns omskol-
ningsresor« samt »att i förekommande fall dessa resor beivras«. 
Det påpekas också att en förutsättning för det senare kan vara 
att Sveriges riksdag stiftar nya lagar.
 Ingenstans har motionen lyckats få politiskt gensvar eller 
ens väckt någon nämnvärd debatt. Olika kommuner har dock 
avfärdat den på olika sätt: Vissa hävdar att problemet den tar 
upp inte existerar lokalt, andra att det ämnet faller utanför 
kommunens kompetens, medan det på fl era håll har legat ett 
principiellt ställningstagande till grund för avslag. Exempelvis 
Ystads kommunfullmäktige avslog den med hänvisning till ett 
yttrande från barn- och utbildningsnämnden:

det strider mot vårt samhälles grundläggande värderingar och 
lagstiftning att en kommun ska ta reda på var kommunens invå-
nare reser och vad de gör under dessa resor. Då motionen begrän-
sat sig till att endast beröra de som utövar en viss religion, så är 
det uppenbart att motionären anser att just dessa människor bör 
behandlas annorlunda och stå under särskild uppsikt. Motionen 
visar på en djupt diskriminerande människosyn som inte hör 
hemma i vårt samhälle.396

Dilemmat med ett sådant principiellt ställningstagande är 
att kommunpolitikerna då i praktiken klassat sina egna poli-
tikerkollegor på andra sidan Öresund, inklusive exempelvis 
Danmarks socialdemokrater, som företrädare för oaccepta-
bla åsikter. Om politiskt engagemang i vad medborgarna gör 
utomlands »inte hör hemma i vårt samhälle«, väcks den befo-
gade frågan om Danmark inte förtjänar att räknas till »vårt 
samhälle«. 
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 I andra skånska kommuner avfärdades sd:s motion på for-
mella, i stället för principiella, grunder. Kulturnämnden i Käv-
linge hänvisar till personuppgiftslagen:

För att kunna utreda och rapportera förekomsten av omskol-
ningsresor skulle kommunen troligtvis behöva föra någon typ av 
personregister där religiös tillhörighet anges.397

I Svedala kommun var det däremot, lite paradoxalt, just rap-
portering av förekomsten som låg till grund för fullmäktiges 
beslut398 att anse sd-motionen besvarad. Detta med hänvisning 
till ett yttrande som begärts in från Verksamhetsområde utbild-
ning, som konstaterade att några omskolningsresor av detta 
slag inte har förekommit från Svedala kommun.399

 Malmö utredde motionen ganska grundligt, och lät stads-
delarna inkomma med yttranden. Dessa yrkade konsekvent 
avslag, utifrån en rad motiv: För det första att det är diskri-
minerande och bryter mot religionsfriheten att explicit »peka 
ut en viss religion som olämplig för barn att studera«. För det 
andra att man inte har kunskapen om i vilken grad omskol-
ningsresor av i Malmö bosatta barn kan ha skett. För det tredje 
att »alla med permanent uppehållstillstånd har rätt att emi-
grera respektive immigrera utan att ange skäl eller syfte«, så att 
omfattningen varken kan eller bör utredas. Och för det fjärde 
att kommuner inte har någon möjlighet att agera mot att barn 
befi nner sig i utlandet, bortsett från de sedvanliga åtgärder som 
myndigheter genomför vid frånvaro från skolan.400 Kommun-
fullmäktige röstade för avslag. Till förmån för motionen reser-
verade sig förutom sd även Skånepartiet.
 Den färdigformulerade motionen om »åtgärder mot mus-
limska barns omskolningsresor« har (ibland med minimala 
ändringar) lagts i samtliga aktuella kommuner. Ett undantag 
är Sverigedemokraterna i Helsingborg, som har gjort påtag-
liga ändringar, inte bara genom att en rad formuleringar sli-
pats ned till att bli aningen försiktigare. Rubriken är utbytt till 
»Motion om hjälp till de muslimska barnen att anpassa sig till 
det svenska samhället«, och även slutstycket har skrivits om så 
att fokus fl yttas från att straffa föräldrar till att hjälpa barn:

Hur påverkas t ex deras framtid i Sverige med tanke på utbildning, 
framtida arbete, ’social kompetens’ eller bidragsberoende? För 
barnens bästa bör åtgärder vidtagas för att beivra dessa omskol-
ningsresor.401

Här blottas en paradox. Ska barn uppvuxna i muslimska 
familjer i Sverige integreras, eller ska de förmås återvända till 
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föräldrarnas hemland? Det senare får sägas vara i linje med 
Sverigedemokraternas grundsyn. Men att verka för »hjälp till 
de muslimska barnen att anpassa sig« och vilja ge dem utbild-
ning och arbete, det ligger onekligen i linje med det första 
alternativet.

Sammanfattning – ett vägval för Sverigedemokraterna
Sammantaget har de två ovan nämnda samordnade försöken 
att använda kommunpolitiken, som markering mot heltäck-
ande slöjor respektive omskolningsresor, givit klen utdelning 
för Sverigedemokraterna. I bägge fallen har Sverigedemokra-
terna »adopterat« en färdigförpackad frågeställning – i ena fal-
let från Skolverket, i andra fallet från Danmark.
 Heltäckande slöjor framstod i många mindre kommuner 
som en långsökt fråga, uppenbart vald bara för att väcka upp-
märksamhet, vilket dock lyckades i viss mån. Att avfärda den 
blev dock lätt, då Skolverket ju redan givit möjlighet till för-
bud.
 Omskolningsresorna var ett försök att överföra en dansk 
debatt, pådriven av en av Danmarks största dagstidningar, till 
svenska förhållanden. Det visade sig inte göras särskilt enkelt. 
Slående skillnader mellan det politiska klimatet i Sverige och 
Danmark blottades, men det var inget som Sverigedemokra-
terna kunde göra en sak av på kommunnivån.
 En tredje nationellt samordnad framstöt från Sverigedemo-
kraterna, som också kretsade kring islam som problem och 
utgick från Danmark, handlade om publicering av bilder på 
Muhammed. Denna gång, i början av 2006, lyckades verkligen 
sd nå den önskade uppmärksamheten. Men då var mediet inte 
kommunpolitiken, utan partiets centrala hemsida.
 Med tanke på vilken viktig förebild som Dansk Folkeparti 
har blivit, kan det förväntas att Sverigedemokraterna fortsätter 
att sätta islam och muslimer i centrum för mycket av sin reto-
rik och politik. Men det innebär också att sd tvingas göra ett 
vägval: Antingen en hårdför repatrieringspolitik, där personer 
med utländsk härkomst ska ut ur landet och det är »svenskars« 
problem som sätts i centrum. Eller en assimileringspolitik, som 
visserligen målar upp en bild av samtliga muslimska män som 
förtryckare, men samtidigt intar en paternaliserande attityd 
gentemot fl ickebarn i muslimska familjer, och talar om att låta 
dem assimileras och bli »som oss«. I praktiken och på kortare 
sikt är dock inte positionerna helt uteslutande, utan främst en 
fråga om taktik och retorik.



3. Sammanfattande analys: 
Sverigedemokraterna i kommunerna
2002–2006

Sverigedemokraterna är ett parti med sina rötter i den svenska 
nationella rörelsen ur vilken olika fascistiska och nazistiska 
partibildningar emanerat under 1900-talet. På 1970-80-talet 
började man inom denna rörelse alltmer vända sig emot 
invandringen och invandringspolitiken. Som en av fl era gre-
nar bildades 1988 Sverigedemokraterna. Under sina första tio 
år förde partiet en relativt undanskymd tillvaro och prägla-
des av ständiga inre strider. I mitten av 1990-talet inleddes en 
process, understödd av partiets strategi att försöka komma in i 
riksdagen, där nazism, rasism och antisemitiska konspirations-
teorier tonades ned, och hyllandet av »den svenska kulturen«, 
ett accepterande av parlamentarism och invandringsfi entlighet 
blev allt tydligare. Alltför komprometterande punkter i par-
tiprogrammet, såsom dödsstraffet, togs bort. 2001 upplevde 
partiet en splittring, då de mer radikala bröt sig ur och bildade 
Nationaldemokraterna.
 2002, då Sverigedemokraterna fi ck sitt genomslag i kommu-
nalpolitiken, leddes fortfarande partiet av »bunkerfraktionen« 
i Stockholm, en styrelse som tycks ha haft förtroende mer av 
hävd och vana än av organisatorisk skicklighet eller demokra-
tiska rutiner. 2005 skedde ett maktskifte inom Sverigedemo-
kraterna som varit betydelsefullt på fl era sätt. Partiet har under 
den nya, mer intellektuellt betonade, danskinfl uerade och Skå-
neförankrade ledningen402 stakat ut en ideologisk linje där man 
söker framstå som demokratiska och icke-rasistiska försvarare 
av »det svenska«. Vad som betecknas som »svenskt« formuleras 
i kulturessentialistiska, värdekonservativa och folkhemsnostal-
giska termer. Kulturretoriken till trots kan man utläsa en rasis-
tisk underförståelse i den statiska kultursynen och värderandet 
av olika kulturers utvecklingsgrad. Därtill driver partiet en anti-
demokratisk och separatistisk politik, där de svenskar som har 
fl ykting- eller invandrarbakgrund ska särbehandlas på olika vis. 
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Kommuner som fi ck sverigedemokratisk 
representation
Sverigdemokraterna kandiderade i sammanlagt 79 svenska 
kommuner och fi ck representation i 29 av dessa. I tio av Sveri-
ges tjugo län fi nns kommuner med sverigedemokratisk repre-
sentation. I många kommuner där sd kandiderade räckte det 
med 1,5 procent för att få ett mandat, men inte i alla. Ett min-
dre fullmäktige har i vissa fall hållit sd och andra småpartier 
utanför. I tio kommuner erhöll sd 1,5 procent eller mer utan 
att få representation. Detta indikerar att man var nära ett större 
genomslag. 
 De kommuner där sd fi ck representation kan grovhugget 
delas in i fyra kategorier:

• Kommuner med låg utbildningsnivå som domineras av till-
verkningsindustri och fått känna av stora omvälvningspro-
blem det senaste decenniet i form av friställningar, arbetslös-
het och därtill hörande problematik. Här fi nns kommuner 
med såväl hög som låg grad av invandring (t.ex. Ronneby, 
Nynäshamn, Eslöv).

• Urbana kommuner med stor andel invandrade invånare och 
hög segregation (t.ex. Malmö, Landskrona, Helsingborg och 
Trollhättan). 

• Små agrara kommuner med låg utbildningsnivå, låg 
inkomstnivå och en åldrande befolkning. Dessa kommu-
ner präglas ofta av en mycket låg grad av invandring (t. ex. 
Sunne, Askersund).

• Små ekonomiskt välmående villadominerade kommuner, 
med många infl yttade välutbildade och välbeställda pendlare 
och minimal invandring. Utmärkande för dessa kommuner 
är att de gränsar till urbana och starkt segregerade kommu-
ner (t. ex. Kävlinge och Lomma).

En övervägande majoritet av kommunerna har socialdemokra-
tiskt styre, ofta ett traditionellt sådant sedan en lång tid tillbaka. 
Av de 29 undersökta kommunerna har 20 socialdemokratiskt 
styre, tre en koalition/teknisk samverkan mellan (s)+(m) 
(Kävlinge, Trelleborg, Skurup). Fyra kommunstyrelser leds av 
Moderaterna och två av Centerpartiet. Av kommunerna med 
borgerlig majoritet fi nns två i Värmland (Sunne (c), Kristine-
hamn (m) och de resterande i Skåne (Höganäs (m), Lomma 
(m), Simrishamn (m), Höör (c).

Regionala skillnader
Stora regionala skillnader vad gäller grad av väljarstöd, och i 
viss mån profi l på politiken kan konstateras. Det är i Blekinge 
och i synnerhet Skåne som det största stödet för Sverigedemo-
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kraterna fi nns. Här kan också tydligare skönjas en linje i poli-
tiken, där man frångått högerextrem sekterism, explicit rasism 
och antisemitism och ersatt denna med en populistisk agenda 
präglad av kulturessentialism, värdekonservatism och en 
starkt antimuslimsk hållning. Den sedan 2005 regerande Skå-
nefalangen tar djupa intryck av Danmark och Pia Kjaersgards 
Dansk Folkeparti, vilket märks tydligast i södra Sverige. Här 
har man bland annat importerat specifi ka politiska frågor som 
först haft aktualitet i Danmark, ett exempel på detta är motio-
nen om att förhindra omskolningsresor. Med tanke på vilken 
viktig förebild som Dansk Folkeparti har blivit, kan det förvän-
tas att Sverigedemokraterna fortsätter att sätta islam och musli-
mer i centrum för mycket av sin retorik och politik. 
 Infl ytandet – även på väljarna – från Danmark som är mer 
öppet främlingsfi entligt, är en förklaring. En annan är den fl ora 
av populistiska och främlingsfi entliga partier som sedan länge 
eroderat den traditionella partistrukturen i de skånska kom-
munerna. Sverigedemokraternas kommunala genombrott i 
Skåne 2002 var allt annat än en belöning för lång och trogen 
tjänst. Genombrottet på den kommunalpolitiska arenan kunde 
ske tack vare att den preparerats av en brokig samling av lokala 
partier med delvis liknande åsikter. I vissa fall konkurrerades 
lokalpartierna ut, i andra fall lät de sig självmant assimileras av 
den rikstäckande organisationen. Genom det regionala samar-
betet i Skånes Väl kom lokala partier av betydande storlek i en 
rad kommuner att knytas närmare sd.
 På bägge sidor om sundet har invandringskritiska enfrå-
genätverk fungerat som katalysatorer. Den ideologiska ren-
odlingen av Dansk Folkeparti skedde i hög grad genom Den 
Danske Forening. I Sverige däremot, bildades våren 1997 en 
mer formell organisation, Folkviljan och massinvandringen. 
Dess ordförande, Kenneth Sandberg, sammanhållande i det 
befi ntliga Nätverk Syd och ledare för Kommunens Väl/Sveri-Nätverk Syd och ledare för Kommunens Väl/Sveri-Nätverk Syd
gedemokraterna i Kävlinge är numera även han ledande sveri-
gedemokrat. Folkviljan och massinvandringen ville bland annat 
verka för valallians mellan invandringskritiska partier, vilket ju 
i Skåne uppnåddes redan året efter. Sammantaget är det uppen-
bart hur nätverken kring dessa organisationer fungerat som 
katalysatorer i en process där både lokala partier och enskilda 
medlemmar i etablerade partier har lagt tidigare ideologiska 
skillnader åt sidan och steg för steg samlats under Sverigede-
mokraternas enande vingar. 
 Ett särskiljande drag hos Skåne jämfört med övriga Sverige 
är det faktum att Skånes kommuner är förhållandevis små. 
Kommunala jämförelser i Skåne tenderar att bli missvisande, 
då avstånden är så små, men kommungränserna många. En 
skånebo som pendlar till sitt arbete i Malmö eller Helsingborg 
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hinner kanske passera fl era kommuner på vägen till sitt arbete. 
Vi kan konstatera en ökning av stödet till Sverigedemokraterna 
i de områden/kommuner som gränsar till de mest invandrar-
täta och segregerade.
 Troligen fi nns det också regionala attityder präglade av his-
toria, tradition och livsstil som kan spela roll för stödet för 
Sverigedemokraterna och den i ett nationellt perspektiv starka 
främlingsfi entlighet som präglar Skåne (och Blekinge). Senaste 
SOM-undersökningen visar att dessa regionala skillnader kvar-
står vare sig man ser till variablerna kön, ålder eller utbild-
ningsnivå.403 Ofta talas om att nazismen stod stark här under 
mellankrigstiden, men det är olika områden i Skåne som var 
främlingsfi entliga då, i jämförelse med i dag, så den förkla-
ringen behöver undersökas noggrannare och kompletteras. 
 I Värmland och Väst-distriktet runt Göteborg fi nns Sveri-
gedemokraternas övriga starka fästen. Även här fi nns ett sam-
band med ett förhållandevis starkare stöd för nazismen under 
mellankrigstiden, men här bör likaledes kompletterande hän-
syn tas till ett knippe av faktorer som spänner över de traditio-
nella förklaringarna som ålder och social klass. Här fi nner vi 
agrara kommuner så gott som utan invandrare (Sunne) såväl 
som industribetonade, invandrartäta kommuner präglade av 
hög segregation (Trollhättan). 

Vem röstar?
Det fi nns ännu inga övergripande valanalyser gjorda på Sve-
rigedemokraterna. Den enda studie som fi nns är en under-
sökning av väljarstödet för extremhögern i väst-Sverige i valet 
2002, skriven av två Expo-journalister.404 Den visar mycket 
signifi kanta resultat. Enligt studien präglas de områden där 
Sverigedemokraterna fi ck mest röster, av låga inkomster, låg 
utbildning, boende i hyreslägenhet och traditionellt röstande 
på Socialdemokraterna. Det är vad man i studien kallar en »vit 
arbetarklass« som röstar på sd. Omvänt var stödet för Sveri-
gedemokraterna som lägst i områden präglade av hög utbild-
ning, höga inkomster, villaboende och ett traditionellt röstande 
på det borgerliga blocket. 
 Att det huvudsakligen är män som röstar visar deras analys 
av skolvalen, där det företrädesvis är unga män på gymnasiets 
praktiskt inriktade program som stöder sverigedemokrater. 
Unga kvinnor på liknande utbildningar (t.ex. vårdprogrammet) 
tenderar i stället att rösta på Vänsterpartiet.405 Studien baseras 
på städerna Göteborg, Trollhättan och Mölndal i en region där 
nazismen stod förhållandevis stark på 1930-talet, och också 
återkom på 1980-talet med en hög styrka, mätt med nationella 
mått. Den är inte representativ för väljarbeteendet i hela lan-
det, men den indikerar starkt att det är från besvikna socialde-
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mokrater eller soffl iggare, som annars skulle lägga sin röst på 
socialdemokrater, som Sverigedemokraterna i hög utsträckning 
hämtar sina väljare. Sverigedemokraterna själva har också tagit 
fasta på Expos analys och delar deras slutsatser. I en kommen-
tar till valet i Malmö skrev sd:s pressekreterare, Mattias Karls-
son, att:

min gissning efter att tämligen ingående ha studerat valresultatet 
i Malmö är att SD tagit mellan hälften och två tredjedelar av sina 
väljare från socialdemokraterna, mellan en tredjedel och en fjärde-
del från moderaterna och en ganska liten andel från Skånepartiet 
(...) Att vi framförallt tycks plocka våra väljare från socialdemo-
kraterna antyder att det företrädesvis är människor med arbetar-
bakgrund som attraheras av partiets budskap.406

Vi har alltså otillräcklig kunskap om vilka det är som röstar på 
sd men det vi sett i vår undersökning och inte motsägs av den 
forskning vi redovisat, indikerar följande grupper (som över-
lappar varandra):

• (manliga) socialdemokratiska missnöjesväljare
• unga män med låg utbildning
• äldre med låg utbildning 

En tendens de senaste decennierna är ett minskat klassröstande, 
då grupper som tidigare sett sig gynnade och tryggade av den 
socialdemokratiska politiken, inte längre gör det. Sverigede-
mokraterna gynnas av ett minskat klassröstande, och försöker 
också mycket medvetet ta över framför allt äldre socialdemo-
kratiska klassröstare, med ett budskap om att Sverigedemokra-
terna är de sanna försvararna av det svunna »Folkhem«, som 
»de gamla i Sverige byggt upp«. Man betonar också hur krimi-
nellt och otryggt samhället har blivit. Flera av våra informanter 
har understrukit att de tror att det är framför allt äldre väljar-
grupper som röstar på Sverigedemokraterna. Landskrona före-
faller vara en kommun där ovan angivna mekanismer ligger 
bakom Sverigedemokraternas ökade väljarstöd.
 I många kommuner där sd vunnit mandat är utbildnings-
nivån låg och åldersstrukturen hög. Vi kan konstatera en sam-
variation mellan låg utbildning, hög åldersnivå och represen-
tation för sd, i till exempel Askersund, Sunne, Sölvesborg och 
Simrishamn. I några kommuner, där grupper av främlings-
fi entliga ungdomar etablerats och där propagandaverksam-
heten på gymnasiet har varit märkbar, har man misstänkt att 
också många yngre väljare stött sd (t. ex. Ronneby, Arvika och 
Hallstahammar).
 Tidigare forskning om väljarbeteende i fråga om Ny Demo-
krati visade att det i hög grad var män som stödde partiet. I 
valet 1991 var endast 30 procent av NyD:s väljare kvinnor. En 
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mycket stor andel av dessa kvinnor var lågutbildade med endast 
grundskoleutbildning.407 Kvinnorepresentationen i partiet var 
ännu mycket lägre. Någon liknande forskning om Sverigede-
mokraterna fi nns ännu inte, men det är ett rimligt antagande 
att väljarna i någorlunda hög utsträckning avspeglar represen-
tanterna, och av Sverigedemokraternas mandat är endast 5 av 
49 kvinnor. Kanske skulle emellertid sd:s betonande av otrygg-
heten i samhället, och trygghets- och omsorgsåtgärder för de 
gamla kunna locka äldre kvinnor att rösta på dem.
 Kommande analyser från SOM-Institutet visar emellertid 
också att det fi nns ett utbrett och starkt motstånd mot Sveri-
gedemokraterna i Sverige. Hela 67 procent av väljarna tycker 
intensivt illa om det partiet.408

Kontinuitet
I endast tre kommuner fi nns en kontinuitet i representationen. 
I skånska borgerligt styrda Höör har sd haft representation hela 
tiden sedan 1991. I senaste valet ökade man från två mandat 
till tre, vilket gav Sverigedemokraterna en plats i kommunsty-
relsen av egen kraft. I Höör kan man trots detta inte tala om att 
de profi lerat sig särskilt starkt eller påverkat politiken genom 
sitt eget agerande. Däremot kan deras blotta närvaro i politi-
ken under fyra mandatperioder säkerligen ha en legitimerande 
effekt. 
 I Trollhättan och Sölvesborg har Sverigedemokraterna haft 
representation sedan 1998. I Trollhättan bytte de ut sina kan-
didater vid valet 2002. De två nya kandidater som fi ck besätta 
partiets platser 2002 har blivit uteslutna under innevarande 
mandatperiod, så någon direkt kontinuitet vad gäller det poli-
tiska arbetet kan inte avläsas. Däremot kan märkas att sd har 
trogna väljargrupper i sitt Väst-distrikt, vilka nu återigen kom-
mer att mobiliseras under den tidigare partiledaren Mikael 
Jansson som kommer att leda valarbetet i delar av Väst- och 
Göteborgsdistrikten. I Sölvesborg har partiledaren Jimmie 
Åkesson suttit på ett mandat sedan 1998. I valet 2002 fi ck sd 
ett mandat till där och den ledamoten har hållit en låg profi l. 
Åkesson har inte varit särskilt engagerad i kommunalpolitiken 
under nuvarande mandatperiod. 

Invandring, fl yktingmottagning och introduktion
Under den undersökta mandatperioden har 174 av Sveriges 
290 kommuner haft ett avtal med Integrationsverket om att, 
mot en statlig ersättning, erbjuda introduktionsplatser för nya 
svenskar som fått permanent uppehållstillstånd. Vid ingången 
av 2006 hade antalet minskat till 166 kommuner.409 Den vanli-
gaste storleksordningen vad gäller antalet introduktionsplatser 
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i kommunerna har varit cirka 30–40 personer per år. Många av 
de kommuner där sd fi ck representation har ett sådant avtal, 
eller har/har haft ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 
asylsökande, också här mot en statlig ersättning. I de socialde-
mokratiskt dominerade kommunerna, där man haft en stor all-
männytta som i vissa fall stått outhyrd, har man kunnat agera 
solidariskt med fl yktingpolitiken, samtidigt som man kunnat 
ha de kommunala bostadsbolagen rullande. Exempel på sådana 
kommuner är Hallstahammar och Karlskrona. 
 I andra kommuner – några mindre och huvudsakligen bor-
gerligt styrda kommuner i Skåne – fi nns inget avtal med vare 
sig Integrationsverket eller Migrationsverket.410 Oftast har för-
frågan från Integrationsverket om att erbjuda introduktions-
platser här avvisats, med argumentet att man inte har bostäder 
att erbjuda. Integrationsverkets pågående mobilisering av nya 
kommuner för överenskommelser om tillfälligt ökat introduk-
tionsmottagande, efter den nya tillfälliga asyllagen, tycks gå 
trögt i dessa kommuner. Till exempel har Lomma och Skurup 
sagt nej och fl era har ännu inte svarat. 
 Man kan alltså konstatera ett visst samband mellan social-
demokratiskt styrda kommuner som agerat solidariskt med 
fl ykting- och invandringspolitiken och en närvaro av sd, men 
likaväl sverigedemokratisk representation i borgerligt styrda 
kommuner som inte velat ta på sig varken att ta emot asylsö-
kande fl yktingar eller introducera nya svenskar. En möjlig för-
klaring till detta är att de fl esta av de senare kommunerna grän-
sar till kommuner som de förra. 

Relationen till andra missnöjes- och 
populistiska lokala partier
Undersökningen visar att det i Skåne sedan länge fi nns en spe-
ciell situation med en större förekomst av små lokala populis-
tiska partier, ofta med en främlingsfi entlig agenda. I fl era fall 
har små lokala partier gått in under sd:s paraply. Under man-
datperioden har på detta vis ytterligare tre kommuner kom-
mit att få sverigedemokratisk representation – Bjuv, Burlöv och 
Åstorp. I fl era andra fall har minskat stöd för partier som SPI, 
inneburit ökat stöd för sd (t.ex. Helsingborg). En ytterligare 
tendens, framför allt i södra Sverige, är alltså att då Sverigede-
mokraterna vinner ett mandat, förlorar ett annat missnöjes-
parti (som inte Sverigedemokraterna har något samröre med) inte Sverigedemokraterna har något samröre med) inte
sina. 
 I övriga Sverige har Sverigedemokraterna gått fram helt 
på egen hand, och inte haft något synligt samröre med andra 
missnöjespartier. Det fi nns inget underlag för några långtgå-
ende slutsatser, men det faktum att SPI gjorde ett mycket sämre 
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valresultat i hela riket och tappade 15 000 röster, indikerar att 
det fi nns en överströmning av väljare från SPI till Sverigedemo-
kraterna.411

Kommunala valprogram
Trots att den kommunala självstyrelsen är så viktig för Sveri-
gedemokraterna gick man till val utan något lokalt valprogram 
i de allra fl esta kommunerna. Några få kommuner utgör ett 
undantag (Karlskrona, Sunne, Helsingborg, Trelleborg). Dessa 
kommunala valprogram har huvudsakligen varit byggda på det 
centrala partiprogrammet, med ibland någon lokal fråga till-
lagd. I Karlskrona krävde man till exempel bättre kommunika-
tioner och billigare lägenheter. I värmländska Sunne föreslog 
man kulturellt stöd till den motorburna ungdomen med sina 
»amerikanare«, vilka sades utgöra ett exempel på positivt kul-
turutbyte med USA som annars i sd:s program får klä skott för 
mörka och degenererande kulturimpulser. I Helsingborg blev 
det en del uppmärksamhet sedan det uppdagades att sd kopie-
rat delar av Miljöpartiets lokala valmanifest. I Trelleborg, där 
lokaltidningen strax uppmärksammade att sd:s två ersättare i 
fullmäktige var dömda för misshandel, krävde man nolltole-
rans mot brott.

Situationen i fullmäktige
Marginalisering
I de allra fl esta fall har inte Sverigedemokraterna fått någon 
vågmästarroll. De har heller inte, med några få undantag, av 
egen kraft kunnat ta sig in i styrelser, nämnder eller utskott. 
Undantagen här är skånska Höör och Kävlinge där sd har plats 
i respektive kommunstyrelse. I Svalöv har ett valtekniskt sam-
arbete mellan Centrumdemokraterna och sd lett till att Cen-
trumdemokraternas ledare har en plats i kommunstyrelsen och 
sd har plats i både socialnämnden och kultur- och utbildnings-
nämnden. Ett annat undantag är skånska Svedala, där så många 
som fyra icke-riksdagspartier har plats i fullmäktige och även 
fått plats i utskotten. Sd har dock ingen plats i kommunstyrel-
sen. I Burlöv (där Burlövs Väl får betraktas som sverigedemo-
krater) har Burlövs Väl i valteknisk samverkan med Allianspar-
tiet representanter i alla nämnder och i kommunstyrelsen. 
 Med undantag av Svalöv och Centrumdemokraterna har 
inget annat parti i någon kommun velat samverka valtekniskt 
med sd. Det innebär att Sverigedemokraterna har blivit helt 
marginaliserade och endast kunnat verka isolerade i fullmäk-
tige. 
 I några kommuner har Sverigedemokraterna i stället maxi-
malt sökt utnyttja denna marginaliserade roll till att lägga 
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mängder av motioner som fått beredas, trots att många av dem 
slagit in öppna dörrar eller rört frågor som ligger utanför kom-
munens kompetens. Här har man också utvecklat en strategi att 
alltid begära votering för sina motioner (som ändå inte stöds 
av någon annan), ideliga reservationer, samt interpellationer 
och anföranden med ibland starkt främlingsfi entliga formule-
ringar, som väckt anstöt i fullmäktige. I det sammanhanget kan 
till exempel Trollhättan och Karlskrona nämnas. 

Vågmästarroll och annorlunda lösningar
I ett antal skånska kommuner har emellertid Sverigedemokra-
ternas framgångar givit dem en potentiell vågmästarroll som 
ibland lett till mer ovanliga lösningar. I Kävlinge röstade hela 
9 procent av invånarna på Sverigedemokraterna. Detta sedan 
det redan 1994 etablerade Kommunens Väl omformade sig till 
en lokalavdelning av sd inför valet 2002. Valresultatet tvingade 
fram ett samregerande mellan socialdemokrater och mode-
rater (med stöd av v), för att förhindra Sverigedemokraterna 
att utnyttja sin vågmästarposition. Enligt en folkpartist är det 
numera meningslöst att diskutera något i fullmäktige då s 
och m redan gjort upp i allt. Kävlinge kommun har ännu inte 
beslutat att återuppta någon fl yktingmottagning och har inget 
avtal med Integrationsverket. Sverigedemokraterna i Käv-
linge hävdar att detta handlar om att övriga partier är rädda 
att tappa väljare till dem. Situationen i Kävlinge skulle därmed 
kunna jämföras med den i Danmark där Dansk Folkeparti 
nu har satt skräck i hela det övriga politiska etablissemanget, 
och mer eller mindre osynligt kan diktera politiken i fråga om 
invandringen.
 Även i Trelleborg blev lösningen för att marginalisera Sveri-
gedemokraterna ett samregerande mellan s och m. Övriga par-
tier stödde manövern. I Skurup ledde också valresultatet till en 
situation med missnöjespartierna som tungan på vågen. Med 
de traditionella blocken helt jämna, fi ck sd och SPI ett mandat 
var och det krympande Kommunens Väl fem mandat. En koa-
lition mellan s+m styr. 
 I Landskrona kom Sverigedemokraterna som »från ingen-
stans« och fi ck fyra mandat samt en vågmästarposition. Detta 
skapade en snarast kaotisk situation som löste sig först efter 
tre månader genom att s nu regerar med stöd av v och SPI. I 
Landskrona har alla partier samverkat för att omöjliggöra för 
sd att utnyttja vågmästarpositionen. 
 Ystad hamnade i ett vad man kallade »mardrömsläge« efter 
valet, där hela tre småpartier fi ck vågmästarposition – sd, SPI 
och Ystadspartiet. Det slutade med att det lilla Ystadspartiet 
(med rötterna i Ny Demokrati och fri körkortsutbildning för 
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gymnasieungdomen som huvudfråga) fi ck bilda koalition med 
s, v och mp. På detta vis marginaliserades sd. 
 Även i Helsingborg fi ck Sverigedemokraterna en vågmästar-
position, efter att Socialdemokraterna misslyckades med att få 
en uppgörelse med mp. Nu styrs kommunen av ett socialdemo-
kratiskt minoritetsstyre som får hämta stöd än från det ena, än 
från det andra partiet. Alla partier har dock enats om att inte 
sätta sig i en situation där sd får infl ytande. 

Förändringar i policy och arbetsordningar för att marginalisera 
Sverigedemokraterna – ett demokratiskt dilemma
Vid fl era tillfällen har fullmäktige tagit beslut för att marginali-
sera Sverigedemokraterna som leder till att små partier överlag 
får svårare att göra sig gällande. En sådan åtgärd, som beslutats 
i fl era kommuner och diskuteras i ännu fl er, är att minska anta-
let ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Det fi nns 
naturligtvis även administrativa och ekonomiska bevekelse-
grunder för sådana beslut, men Sverigedemokraternas närvaro 
har i fl era fall föranlett förändringarna. 
 Viljan att utestänga ett parti med en odemokratisk agenda 
leder således till en annan form av demokratibrist och här kan 
man tala om ett sannskyldigt demokratiskt dilemma. Ett exem-
pel är Malmö där Sverigedemokraterna fi ck in två mandat. Vid 
det första mötet efter valet beslutade majoriteten att minska 
antalet ledamöter i stadsdelsnämnderna från 15 till 11, så att de 
enda som av egen kraft kunde ta sig in i stadsdelspolitiken var 
de fyra största partierna: s, m, fp, och v. Skälen som angavs var 
de administrativa fördelarna, men det förnekades inte att orsa-
ken också var att utestänga sd. 
 I Timrå överväger man att (för att stänga ute sd) minska 
antalet ledamöter i fullmäktige från 49 till 45, men tvekar, då 
det skulle stänga ute även kd och mp. Inget beslut är fattat än. 
 I Kristinehamn har man under mandatperioden beslutat 
att minska fullmäktige från 49 till 41 mandat. Fullmäktige har 
dessutom beslutat om en ny regel som innebär att partistöd 
inte betalas ut om det inte fi nns en lokal partiorganisation som 
pengarna kan betalas ut till. Beslutet togs efter det spektakulära 
avhoppet av Göran Hagberg, som enligt egen utsago förvägrats 
att starta en lokalförening för att partistödet skulle gå direkt till 
distriktsorganisationen.
 I Helsingborg uppstod en konfl ikt om utseendet av en arvo-
deskommitté, där Vänsterpartiet vägrade delta om sd släpptes 
in. Då svängde även s, och med deras nya förslag fi ck bara de 
fem största partierna vara med – vilket inte bara stängde ute sd, 
utan även mp.
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Politik, aktivitet och strategi
I de fl esta kommunerna har den sverigedemokratiska akti-
viteten varit låg eller mycket låg. Vanligen har de lagt några 
centralt formulerade cirkulärmotioner som de inte försvarat, 
eller så har de formulerat någon lokal motion om en hjärte-
fråga, såsom vilket kaffemärke som ska serveras i äldreboenden 
(Höganäs). Ett undantag är Trollhättan, där man fått bereda ett 
60-tal sverigedemokratiska motioner och där ledamöterna ofta 
begärt ordet och ställt många interpellationer. 

Grupper mot grupper
Den huvudsakliga strategin i Sverigedemokraternas förda poli-
tik ligger i att skapa en separatistisk tolkningsram för samhället 
och politiken genom att ställa grupper mot grupper. Eller rätt-
tare sagt att ställa en av Sverigedemokraterna konstruerad och 
enhetlig grupp – »invandrarna« (eller »s.k. ’fl yktingar’«) – mot 
andra grupper i samhället som framställs som »otrygga« och 
resurssvaga såsom pensionärer, gamla och handikappade. Men 
även helt vanliga »svenskar« framställs som offer för invand-
rings- och mångfaldspolitiken. En mycket hög andel av den 
politiska verksamheten i form av motioner och interpellatio-
ner och andra yrkanden har gått ut på att ställa dessa grupper 
mot varandra. Sverigedemokraterna skapar via sitt språkbruk 
och sina förslag, en tydlig klyfta mellan de »grupper« som de 
konstruerar i sin starkt förenklande retorik. Många motioner 
kräver ökade resurser till äldre och handikappade, med for-
muleringar om att dessa grupper sedan länge är missgynnade. 
Ställda tillsammans med motionerna om särbehandling och 
utvisning av »invandrare« och minskat stöd till integration 
eftersom detta är att »slänga pengarna i sjön« och »resurserna 
behövs till annat«, blir budskapet glasklart. 

Kommunal självstyrelse och demokratibegreppet
En annan mycket tydlig linje i Sverigedemokraternas politik 
handlar om krav på ökad kommunal självstyrelse, ökad direkt-
demokrati och minskad politisk representation. Sverigedemo-
kraterna är inte anti-demokratiska men ogillar starkt idén om 
representativ demokrati. Hela den representativa demokratiska 
modell som etablerats i det svenska samhället under 1900-talet 
utmanas av Sverigedemokraterna, med argumenten att den är 
elitistisk, odemokratisk och endast fi nns till för att gynna bort-
skämda folkvalda. Det populistiska budskapet hämtar kraft ur 
den demokratidebatt som rått under 1990-talet, där direkt- 
och deliberativ demokrati förts fram som medicinen mot den 
representativa demokratins hotande erosion – det bristande 
politiska engagemanget hos medborgarna. Argumenterandet 
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för direktdemokrati, följer den populistiska linjen att »folket« 
bör få besluta om det mesta i folkomröstningar. Man vill ha en 
brukar- och direktdemokrati, »där ett minimum av värderingar 
läggs in i demokratibegreppet«. De vanligaste invändningarna 
mot en sådan utvecklad direktdemokratisk modell är att kom-
plexa politiska frågor inte låter sig reduceras till ja- och nej-svar, 
att det är svårt att få ut tillräcklig information till de röstande 
om de olika alternativen, samt att man lämnar fältet öppet för 
lobbyister och de som har råd att betala för propagandan.
 Sverigedemokraternas förespråkande av ett slags instru-
mentellt demokratibegrepp befriat från »värderingar«, ger 
utrymme för folkomröstningar om repatriering, eller om man 
ska ta emot »invandrare« (dvs. personer som fått permanent 
uppehållstillstånd i Sverige). Men det ställer också den högst 
relevanta frågan om varför man i så fall i principprogrammet 
samtidigt ansluter sig till FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna.
 Sverigedemokraterna hävdar också i sitt »handlingsprogram 
för demokratisk utveckling« att den mångkulturella politiken 
som förts i Sverige lett till en försvagning av demokratin, och 
»löst upp de grundläggande värdegemenskaper som skapats 
och förmedlats inom ramen för den svenska nationalstaten«. 
 En snabb historisk tillbakablick ger vid handen att den väl-
färdsutveckling som vi haft i Sverige byggt på kommunala 
sammanläggningar och decentraliserad välfärdsproduktion 
av ekonomiskt bärkraftiga kommuner med stort socialpoli-
tiskt ansvar. Detta krävde ett etablerande av den representativa 
demokratin även på lokal nivå. Hit hörde också partipolitise-
ringen av kommunalpolitiken. Detta var förutsättningar för att 
kommunerna i en snabb process under den tidiga efterkrigsti-
den blev väloljade verktyg för den nationella social-, bostads-, 
och arbetsmarknadspolitiken. I synnerhet i de många socialde-
mokratiska kommunerna utvecklades ett förhållningssätt där 
man tjänade och sökte realisera intentionerna med de natio-
nellt beslutade reformerna. Detta innebar i korthet att utrym-
met för kommunal självstyrelse i en liberal mening krympte, 
till förmån för möjligheten av en mer jämlik fördelning av väl-
färd.412

 Detta förhållningssätt avspeglar sig i dag tydligt i invand-
ringspolitiken och kommunernas olika benägenhet att teckna 
avtal eller överenskommelser med Integrationsverket om intro-
duktionsplatser för fl yktingar som fått uppehållstillstånd. Det 
är de socialdemokratiskt styrda kommunerna som visar störst 
vilja att anpassa sig till de nationella besluten och tecknar de 
största avtalen. I detta spänningsfält mellan nationell solidarisk 
politik och kommunal självstyrelse vill Sverigedemokraterna 
slå in en kil med sina mest karakteristiska motioner, de om att 
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kommunen ska säga upp sitt avtal med Integrationsverket, och 
att man ska hålla en kommunal folkomröstning om huruvida 
kommuninvånarna »vill ha invandrare« eller inte. Detta görs 
med hänvisning till att den kommunala självstyrelsen annars 
inte är värd något.
 De historiska förutsättningarna för att skapa det »Folkhem« 
som Sverigedemokraterna i dag säger sig försvara var således, 
som vi sett, en tydlig omdefi niering av innebörden i »kom-
munal självstyrelse« till att inbegripa en ekonomiskt bärkraftig 
kommun, med en politisk styrning i harmoni med rikspoliti-
ken Det var inte en negativt defi nierad frihet att göra så som inte en negativt defi nierad frihet att göra så som inte
man fi nner för gott. Sverigedemokraternas krav på utökad 
kommunal självstyrelse, i synnerhet vad gäller invandringspoli-
tiken, samtidigt som man talar om ett sviket »Folkhem«, vittnar samtidigt som man talar om ett sviket »Folkhem«, vittnar samtidigt
alltså inte bara om en historisk okunnighet, utan också om en 
missuppfattning av de värden som partiet använder som nos-
talgiserande markörer i ett protektionistiskt och främlingsfi ent-
ligt budskap.

Cirkulärmotioner
De allra fl esta av Sverigedemokraternas motioner är centralt 
formulerade cirkulärmotioner som likalydande (eller i det när-
maste likalydande) lagts i kommunerna. Egna lokala motioner 
har varit mindre förekommande, och då ofta rört enklare frå-
gor såsom gratis buss till stranden, fl er bankomater eller väj-
ningsplikt/cykelbana vid någon väg i närheten av sd-ledamo-
tens bostad. Sverigedemokraterna är naturligtvis inte ensamma 
om att ha en sådan samlad strategi för vilka frågor som ska dri-
vas i kommunerna. Under 1940-talet, då Socialdemokraterna 
ville göra om kommunernas verksamhet i enlighet med ett 
socialprofylaktiskt ideal, spreds den typen av cirkulärmotioner 
ut via Socialdemokraternas kommunala informationsbyrå.413

Det som emellertid skiljer Sverigedemokraternas strategi från 
de etablerade partiernas, är att de lokala representanterna har 
uppenbara svårigheter när det gäller att försvara motionerna. 
Vanligen läser motionären ett skrivet anförande i samband med 
att motionen behandlas, sedan går man mycket sällan upp på 
replik. Flera av representanterna framstår i det sammanhanget 
mer som marionetter, än som initierade och självständigt age-
rande företrädare för sin politik. Partiets ivriga förespråkande 
för utökad kommunal självstyrelse blir därmed ganska ihåligt 
när man driver en så centralt formulerad politik.
 Cirkulärmotionerna kan delas in i fyra huvudkategorier:

• Invandrings- och integrationsfi entliga motioner.
• Trygghets- och trevnadsmotioner (åtgärder för företrädesvis 

äldre).
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• Motioner som kräver direktdemokrati (medborgarförslag) 
och observatörsplatser i nämnder och styrelser.

• Motioner för upplysning om kommunismens (och national-
socialismens) brott.

De invandringsfi entliga motionerna är cirkulärmotionerna 
angående folkomröstning om fl yktingmottagning, uppsägning 
av kommunens avtal med Integrations/Migrationsverket, repa-
triering av icke-skyddsbehövande. Hit kan även räknas motio-
nen om förbud mot burka och nikab i kommunens skolor, 
samt den i Skåne spridda motionen om »åtgärder mot mus-
limska barns omskolningsresor«. Denna typ av motioner har 
omedelbart avvisats i alla kommuner och av alla partier, med 
ett undantag – i Svalöv röstade de två kristdemokratiska leda-
möterna i kultur- och utbildningsnämnden för den sverigede-
mokratiska motionen om att förbjuda heltäckande slöjor i sko-
lorna.414 Vad gäller slöjmotionen har den genomgående avvisats 
med hänvisning till att Skolverkets bestämmelser redan nu ger 
rektor i varje skolområde rättighet att ingripa om elevers kläd-
sel hotar förutsättningarna för lärande eller säkerheten i skolan. 
Vilket indirekt infl ytande dessa försök att föra upp invand-
ringskritiken på den kommunalpolitiska agendan för med sig, 
till exempel avseende kommunernas villighet att teckna avtal 
med Integrationsverket, är det svårare att värdera. 
 Sverigedemokraterna markerar också genomgående mot alla 
förslag om mångfald och integration. Det kan handla om att 
reservera sig mot beslut om mångfaldspolicy, eller hävda att 
kommunala kulturstipendier och bidrag endast ska gå till den 
som verkar för att stärka den »lokala, svenska eller nordiska 
kulturen« (t.ex. Sölvesborg). 
 De invandringskritiska motionerna håller sig inom lagens 
råmärken för vad som får yttras. I en lokalt skriven motion, 
lagd i Svedala, var dock invandringsfi entligheten formulerad i 
så grova ordalag att den polisanmäldes för hets mot folkgrupp. 
Motionen krävde att fullmäktige i förväg skulle besluta att säga 
nej till en eventuell förfrågan från Integrationsverket om intro-
duktionsplatser.

Trygghets- och trevnadsmotionerna är ymnigt förekommande 
och handlar oftast om tämligen opportunistiska krav på bättre 
förhållanden för de äldre. Cirkulärmotionen om gratis trygg-
hetslarm har lagts i så gott som samtliga kommuner. Den har 
avslagits, ofta med hänvisning till att trygghetslarmen redan 
är inkomstprövade. I övrigt har förslagen handlat om utö-
kade resurser för personer på äldreboenden för att komma ut 
på utfl ykter, få högläsning, bättre mat, rätt sorts kaffe etc. Hur 
dessa insatser ska fi nansieras har inte framgått av motionerna. 
Cirkulärmotionen om »Fixar-Malte«-projekt faller också in 
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här, och i en del kommuner har den indirekt bifallits i samband 
med att kommunerna fått bidrag för verksamhet med plusjobb. 
Många av formuleringarna i dessa motioner handlar om att 
skapa »ökad trygghet«, för en grupp i samhället som utmålas 
som mycket otrygg och utlämnad till krafter som sätter andra 
värden (såsom integrationsarbete) före de äldres komfort.
 Tryggheten för barnen menar sig Sverigedemokraterna också 
vilja stärka genom krav på bälten och alkolås i skolbussar samt 
»klassmorfar« i skolorna. Även här har man i vissa fall motio-
nerat om sakfrågor som redan varit inplanerade i framtida 
upphandlingar av t.ex. skolbussar. Med motionen om »jour-
skola för stökiga elever«, säger sig Sverigedemokraterna ha lös-
ningen på problemet med mobbing. Här ser vi återigen ett för-
slag som bygger på en separatistisk logik, där »stökiga« elever 
ska separeras från de »skötsamma«. Även denna motion har 
avslagits i samtliga fall, ofta med hänvisning till skolnämndens 
yttrande att man inte tror på separerande lösningar på den sor-
tens problem, utan strävar efter att lösa problemen på respek-
tive skola. 
 Motioner med krav på direktdemokrati och insynsplatser i 
kommunens nämnder och styrelser har haft som utgångspunkt kommunens nämnder och styrelser har haft som utgångspunkt kommunens nämnder och styrelser
att politiken ska vara synlig för medborgarna i allmänhet och 
fullmäktiges sverigedemokratiska ledamöter i synnerhet. Med 
hänvisning till vad sd kallar »Kalixmodellen«, har man ställt 
krav på att medborgarförslag ska kunna läggas direkt till full-
mäktige för beredning och behandling. De har också lagt för-
slag om politikerchat, där fullmäktiges politiker enligt ett visst 
rullande schema ska chatta med kommunens medborgare. 
Eftersom Sverigedemokraterna, med några få undantag, inte 
någonstans av egen kraft fått någon plats i nämnder eller sty-
relser, har de i många kommuner hävdat att de är missgynnade 
och krävt att få observatörsplatser i dessa. Alla dessa förslag 
har avslagits, med hänvisning till att det blir för kostsamt, eller 
för rörigt och störande. En av de undersökta kommunerna, 
Sunne, hade redan ett system med observatörsplatser och där 
har Sverigedemokraternas representant utnyttjat detta till fullo. 
I andra kommuner, som Eslöv, fi nns systemet, men har ändå 
inte utnyttjats en enda gång av sverigedemokrater. 
 Den sista kategorin motioner har handlat om att markera 
mot kommunism (och nationalsocialism). Motionen om »en 
upplysningskampanj om kommunismens brott« har lagts i 
många kommuner liksom den om »en handlingsplan för att 
förebygga kommunistiskt, anarkistiskt, nationalsocialistiskt 
eller annat politiskt våld«. Bakom dessa motioner kan en dub-
bel strategi utläsas, dels att försöka skapa legitimitet genom att 
framställa sig som ett parti som agerar mot anti-demokrati, 
dels att skapa utrymme för ideologiska motsättningar mellan 
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fullmäktiges olika partier, vilket man också lyckats med i några 
fall (Helsingborg, Mölndal, Karlskrona). 

Okunnighet om den kommunala
kompetensens gränser
Många yrkanden, interpellationer och motioner visar att det 
inom sd fi nns en remarkabel okunnighet om vad som egentli-
gen ligger inom kommunens eller kommunfullmäktiges kom-
petensområde. Ett exempel på detta är en motion ställd till 
Timrå kommunfullmäktige som krävde att ett informations-
material som framställts av 5 i 12-rörelsen skulle dras bort från 
kommunens skolor. I motionen hävdades att 5 i 12-rörelsens 
verksamhet är »smutsig« och att dess syfte är att »bryta ner 
svenska elevers självkänsla och personliga stolthet genom för-
klenanden av deras nationella ursprung«. I barn- och utbild-
ningsnämndens svar påpekades att det knappast ligger inom 
det kommunala kompetensområdet att begränsa yttrandefri-
heten. 
 Inte heller inköp av skyltdockor till fullmäktige torde ligga 
inom det kommunala kompetensområdet. Det hävdade i 
alla fall Karlskronas fullmäktigeordförande då man avslog en 
motion som ville inhandla 72 stycken skyltdockor som lika 
gärna kunde sitta i församlingen »p.g.a. bristen på yttrande och 
personliga åsikter i kommunfullmäktige«.415

 I Trollhättan har sd motionerat om till exempel kommunala 
subventioner till smådjursveterinär och fl er bankomater, vil-
ket är ytterligare exempel på diffusa uppfattningar om vad en 
kommun har rätt att fatta beslut om. 

Ställningstagande på andra politikområden 
Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. De diskuterar aldrig 
eller oerhört sällan andra partiers förslag. De har med några 
undantag inte deltagit i budgetdebatter, och i de fall de gjort det 
endast drivit frågan om att lägga ned fl yktingmottagning och 
integrationsprojekt (Karlskrona, Malmö). Många gånger har de 
bara lagt sina cirkulärmotioner men inte agerat själva.
 Miljön har en stor betydelse och de röstar alltid med de mil-
jövänligaste förslagen, men driver ingen egen miljöpolitik i full-
mäktige. 
 I så gott som samtliga kommuner röstar Sverigedemokra-
terna med det borgerliga blocket vid voteringar. Om det rös-
tats om integrationsfrågor, har de reserverat sig och lagt ned 
sin röst. Ett undantag är skånska Skurup där ledamoten rös-
tat med Socialdemokraterna och stött det socialdemokratiska 
budgetförslaget. Som vi visat vill Sverigedemokraterna gärna 
vinna röstandelar från Socialdemokraterna och de använder 
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sig av arbetarrörelsebetonade argument som sociala rättigheter, 
omsorg och trygghet. När det kommer till voteringar visar det 
sig dock så gott som undantagslöst att partiet stöder det bor-
gerliga blocket. 

Genomslag för politiken?
Har då Sverigedemokraterna fått något genomslag för sina 
politiska förslag i fullmäktige? Svaret på det är tveklöst nej. Sve-
rigedemokraterna har på intet vis lyckats påverka politiken i de 
kommuner där de fi ck representation genom sina motioner. 
Däremot kan det fi nnas indirekta politiska effekter som beror 
på att de fått representation. 
 I ytterst få fall har sd fått bifall för en motion, då med ett 
mycket opportunt innehåll. Några motioner har indirekt fått 
gehör, då det de föreslagit redan ingått i kommunens planer, 
till exempel framtida uppköp av skolbussar med bälten och 
alkolås. Ingenstans har våra informanter talat om något som 
helst genomslag för Sverigedemokraternas politik, utan i så 
gott som uteslutande samtliga fullmäktigen har samtliga partier 
representerat ett enat motstånd mot den sverigedemokratiska 
aktiviteten i den utsträckning någon sådan har existerat. 
 I några få fullmäktige har dock vissa ledamöter lagt ned sina 
röster vid voteringar om sd-motioner och med detta marke-
rat att de stöder förslaget i sig, men inte Sverigedemokraterna. 
Detta har till exempel skett i Malmö där kd och m lade ned sina 
röster vid voteringar om sd-motioner om jourskola, verksam-
het för att förebygga brott mot äldre samt bevarande av kultur-
historiskt viktiga byggnader. Men linjen har inte varit helt kon-
sekvent. I ett fall stödde det borgerliga blocket i Malmö (utom 
kd som lade ned sina röster) öppet en sd-motion om att utreda 
tillsättandet av en äldreombudsman. I några kommuner har 
enstaka ledamöter från annat parti någon gång stött ett sveri-
gedemokratiskt förslag, till exempel i Trelleborg. Där stödde en 
moderat sd:s förslag om insynsplats i kommunstyrelsen, då han 
ansåg detta vara en viktig demokratifråga. Ingenstans har dock 
sd fått något som helst gehör för sina motioner om folkom-
röstning om invandring eller repatriering av invandrare, med 
undantag av Centrumdemokraterna och Skånepartiet. Motio-
nen om förbud av heltäckande slöjor intar en särställning då 
den i några kommuner först bemötts positivt av vissa, (oftast 
med säkerhets- eller jämställdhetsmotiv) för att sedan bli avsla-
gen i samtliga kommuner (t.ex. Ystad, Svedala, Svalöv).
 Huruvida Sverigedemokraterna ändå – beroende på deras 
styrka, eller potentiella styrka – indirekt påverkar politiken 
genom att utgöra ett slags broms då det fi nns en rädsla för 
att de ska ta fl er röstandelar, är det svårt att uppskatta på en 
så kort undersökningstid som en mandatperiod. En ökande 
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tendens att avvisa förfrågningar om introduktionsplatser och 
ett mindre engagemang i mångfalds- och integrationsprojekt 
skulle kunna tolkas som en indirekt påverkan. I till exempel 
Höör och Kävlinge, där Sverigedemokraterna har ett förhål-
landevis starkt stöd, har Integrationsverkets förfrågan om en 
tillfällig överenskommelse om utökat antal introduktionsplat-
ser avslagits, (med hänvisning till bostadsbrist) med anledning 
av den tillfälliga asyllagen. Så även i Ystad, Skurup, Askersund, 
Sunne, Sölvesborg och Lomma. Ytterligare kommuner som fått 
en ny förfrågan från Integrationsverket har ännu inte svarat, så 
en samlad bedömning går ej att göra. Dessutom vet vi inte om 
det skulle sett likadant ut utan Sverigedemokraternas närvaro. 
Några kommuner med sd-representation har däremot sagt ja 
till utökade introduktionsplatser (Ronneby, Simrishamn, Trel-
leborg, Timrå).
 Sverigedemokraterna har således inte lyckats skaffa sig legi-
timitet genom att få gehör för sin politiska aktivitet, men deras aktivitet, men deras aktivitet
blotta närvaroblotta närvaroblotta  i kommunalpolitiken har en legitimerande 
funktion, och säkerligen en indirekt påverkan på politiken som 
är svår att värdera. Svalövs fullmäktigeordförande menade till 
exempel att Sverigedemokraterna sporrat andra partier att 
lägga större vikt vid frågor om skola och äldreomsorg. 

Sverigedemokraternas ideologi – förändring på ytan
Vi har observerat indikatorer på en förskjutning av Sverigede-
mokraternas ideologi – de använder inte längre termen »ras«, 
uttalar sig inte längre emot adoption av utländska barn, har 
bytt ut partiprogrammet med många för partiet utåt besvä-
rande och inåt konfl iktladdade punkter, till ett lösare hållet 
principprogram som kompletteras med handlingsprogram 
hållna i en mer saklig och intellektuell ton än sina föregångare. 
Dessa förändringar är en förutsättning för att partiet ska få en 
bredare acceptans. Har då Sverigedemokraterna blivit »rums-
rena«? 
 Ideologier har såväl manifesta som latenta element. De mani-
festa uttrycks i programskrifter, tal och deklarationer av partiets 
politik. De latenta elementen är de grundantaganden om män-
niskan och samhället som blottläggs genom analys av de dis-
kurser som formas inom partiet i interna dokument, motioner, 
hemsidor och tidskrifter. På den manifesta ytan kan det således 
se ut som att Sverigedemokraterna förvandlats till ett hyggligt 
demokratiskt parti som »bara« är kritiskt mot invandringspoli-
tiken. En analys av ideologins mer latenta delar blottlägger dock 
en anti-demokratisk och auktoritär människosyn som värderar 
svenskens och européns »kulturella förmåga« högre än andra. 
Kulturessentialismen bär på en implicit idé om olika grad av 
civilisationsförmåga hos olika kulturer. Den rymmer därtill 
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samma logik och retoriska fi gurer som den klassiska biologiska 
rasismen, nämligen typifi ering av raser respektive kulturer. En 
närläsning av sverigedemokratiska texter ger vid handen en 
uppfattning att kulturen är så djupt determinerad av ett visst 
»folk«, att den på något vis måste vara biologiskt förankrad och 
då är man tillbaka i den biologiska rasismen. Även om sd inte 
har en explicit rasistisk retorik, innebär således inte detta med 
någon automatik att det inte är ett rasistiskt parti.
 Såväl rasismen som kulturessentialismen söker legitimera en 
främlingsfi entlig, protektionistisk och separatistisk hållning. 
Separatismen är ett klart uttalat element i Sverigedemokrater-
nas ideologi och politik. En premiss är att människor inte har 
något att tillföra varandra, såvida de inte tänker likadant. Par-
tiet har en mycket statisk människosyn där individen tycks för 
alltid inkapslad i sin kultur och är oförmögen att med förnuf-
tets makt kunna lyfta sig ur den. Därför måste, enligt Sverigede-
mokraterna, människor med olika kulturell bakgrund hållas 
separerade från varandra. Detta kommer till uttryck i krav på 
särbehandling av vissa grupper av svenskar, till exempel repa-

triering av personer med invandrar/fl yktingbakgrund. 

Ideologiska konfl iktområden
Sverigedemokraterna uppvisar ett antal ideologiska paradoxer. 
Några av dem kan rimligen tolkas som ofrivilliga effekter av 
den populistiska strategi som partiet har, medan andra vittnar 
om att det fi nns starka ideologiska spänningar inom partiet. Ett 
exempel på när populistiska strategier leder till uttalanden som 
inte kan förenas, är partiets agerande när man talar om kvin-
nans roll och könens jämställdhet. Å ena sidan talar man gärna 
om jämställdheten mellan könen som ett tecken på hur demo-
kratisk och utvecklad den svenska kulturen är. Sådana argu-
ment förs fram när islam angrips för att vara kvinnofi entlig – 
t.ex. som i en motion i Trollhättan om att kommunen inte ska 
sälja mark till muslimska församlingar som planerar moské-
byggen (eftersom kvinnor inte får vistas i hela lokalen). Ej heller 
ska kommunen sälja mark till kvinnoprästmotståndare, enligt 
samma motion. Å andra sidan driver partiets kyrkliga förbund 
åsikten att Svenska kyrkan ska upphöra med att se inställningen 
till kvinnliga präster som avgörande för prästvigning. 
 Kravet på repatriering blottlägger en ideologisk konfl ikt 
inom partiet som har med grundläggande människosyn att 
göra. Å ena sidan fi nns de som kräver total repatriering och 
har en mer statisk och biologisk människosyn, å andra sidan 
de som i stället vill ha en omfattande assimileringspolitik och 
därmed tillerkänner människan en förmåga att förändras i kul-
turell bemärkelse. Partiet tycks inte vilja ta tag i denna grund-
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läggande konfl ikt och den skulle kanske kunna bli partisplitt-
rande. 
 Huruvida en framtida Sverigedemokraternas politik ska 
utvecklas inom en höger- eller vänsterideologisk ram kan också 
komma att bli föremål för konfl ikt. Delar av partistyrelsen skyl-
ler allt elände i det svenska samhället på »den röda djävulen«, 
medan det på 2006 års riksårsmöte vädrades en kritik av de 
skånska förnyarna, där de anklagas för att ha en alltför borger-
lig och »akademisk« framtoning och inte tar hänsyn till att sd 
(enligt vissa medlemmar) ska vara ett arbetarklassparti. Sd:s
ledamot i Skurup, som där röstar med Socialdemokraterna i 
fullmäktige, lade fram ett oppositionellt förslag på partistyrelse 
som backades upp av den så kallade »bunkerfraktionen«. Efter 
bakslaget för sitt förslag deklarerade han att sd i Skurup inte 
kommer att hjälpa partiet i valrörelsen, utan driva sin lokala 
valkampanj på egen hand. 

Representation, mobilisering av väljare
och bristande intern demokrati
Sverigedemokraternas representanter
Sverigedemokraterna hade problem att få tillräckligt med kan-
didater inför valet 2002. Trots att de som kandiderade fi ck fylla 
i en vandelsförsäkran lyckades inte partiet rensa bort personer 
som i sin verksamhet i fullmäktige sedan inte gjort den bästa 
reklamen för partiet. Tre sd-ledamöter har uteslutits under 
perioden.416 En fjärde hade partiet startat ett uteslutningsä-
rende mot, då han hoppade av och blev politisk vilde.417 Andra 
kandidater visade sig ha påfallande dålig kännedom om parti-
ets politiska agenda. Andra har hoppat av och eller blivit poli-
tiska vildar efter att ha trasslat in sig i personliga vendettor, eller 
blivit besvikna på partiet.
 Som visades i inledningen är många representanter ogifta, 
medelålders män. Flera är pensionerade eller förtidspensio-
nerade. För att vara företrädare för ett parti som företräder 
strängare lagstiftning, fl er poliser och livstids fängelse för brott 
efter den tredje domen, är det höga antalet brottsbelastade 
kandidater ett paradoxalt faktum. Trassel med myndigheter 
och skatteskulder tillhör också mönstret. De som tidigare varit 
aktiva i andra partier kommer från samtliga partier, med en 
viss övervikt från andra små missnöjesbetonade partier med 
SPI i spetsen.

Kvinnor som representanter
En ytterst liten andel, fem stycken eller knappt 10 procent av 
representanterna som valdes in i kommunerna är kvinnor. Av 
dessa fem har två hoppat av (den ena är dömd till fängelse, 
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den andra blev vilde, efter att ha upptäckt att partiet var »rasis-
tiskt«) och en tredje kommer troligen varken att vilja eller få 
kandidera igen.418 Återstår två kvinnor som representerar Sveri-
gedemokraterna, ett parti som gärna argumenterar mot islam, 
med jämlikheten mellan könen som ett uttryck för den svenska 
kulturens överlägsenhet. I partiets styrelse ser det också illa ut 
med jämställdheten. Av tretton ledamöter är två kvinnor.
 Inom kyrkan är förhållandet det omvända, i Kyrkomötet är 
tre av Sverigedemokraternas fyra ledamöter kvinnor. Kyrko-
politiken är en »mjuk« nisch, där det fi nns utrymme för kvin-
norna att träda in. Religiositet och teologiskt intresse har väl 
heller aldrig varit särskilt utmärkande för de manliga sverigede-
mokraterna.

Representanternas agerande
Utifrån hur representanterna agerat i fullmäktige kan de grovt 
delas in i fyra kategorier: 

• Ett antal skickliga verbala strateger som utgör partiets intel-
lektuella skikt. Dessa gör sig ofta hörda i fullmäktige, några 
beter sig korrekt, andra tänjer gränserna för vad som kan 
sägas offentligt. De är relativt få (Karlskrona, Sölvesborg, 
Svalöv, Eslöv). 

• En annan typ av representanter är de gamla sekteristerna, 
som inte internaliserat de nya kraven på hur partiets ledning 
förväntar sig att de ska bete sig. Flera av dessa har uteslutits 
under mandatperioden (Askersund, Trollhättan). 

• Andra har anpassat sig till kulturen i fullmäktige och under 
mandatperioden tonat ned profi len (Sunne, Helsingborg). 

• Åter andra tycks vara mycket okunniga om såväl kommunal-
politik som innehållet i Sverigedemokraternas politik (Orsa, 
Ronneby, Simrishamn), 

Sverigedemokraterna – ett väljarbaserat parti
utan interndemokratisk tradition
Man brukar skilja på medlems- respektive väljarbaserade par-
tier. Det traditionella medlemspartiet har en bred och engage-
rad gräsrotsrörelse. Verksamheten bygger på idén om en lång-
siktig relation mellan medlemmen/väljaren och partiet. Via 
studiearbete, möten och lokalt engagemang byggs det politiska 
kunnandet och den ideologiska medvetenheten upp. Det fi nns 
regler och rutiner för interndemokrati och internrevision. På 
partiernas kongresser lyssnar man på rörelsen och det fi nns 
möjlighet att påverka nedifrån. Partikarriär är möjlig genom 
att vandra från lägsta instans uppåt i partiets organisation. Det 
medlemsbaserade partiet är anpassat till traditionellt väljarbe-
teende och klassröstning. Men såväl klassröstandet som med-
lemsantalet i de etablerade partierna är på tillbakagång. 
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 När klassröstandet minskar öppnas i stället nischer för popu-
listiska och väljarbaserade partier. Det väljarbaserade partiet 
styrs av en liten grupp som söker vinna sina väljare kortsiktigt 
genom ett budskap som fungerar medialt. Inte sällan har de en 
mer populistisk retorik för att vinna röster på detta vis. De bryr 
sig inte om att bygga en rörelse nedifrån, varför de också får en 
hel del problem både med att rekrytera lämpliga valkandidater 
och med hur formerna för politiken ska organiseras när man 
väl fått representation. Ny Demokratis framgångar i valet 1991 
var ett uttryck för hur ett väljarbaserat parti fungerar. NyD:s 
organisationsmodell utvecklades till ett slags franchisesystem. 
När sedan partiets olika lokala avdelningar etablerat sig och 
började ställa krav på infl ytande och intern demokrati fi ck man 
inget stöd för detta, vilket ledde till splittring. Vissa lokalavdel-
ningar vägrade acceptera centralstyrningen, bröt sig ur och bil-
dade ett eget kommunförbund.419

 Sverigedemokraterna har ännu inte visat någon annan ambi-
tion för hur den lokala politiken ska samorganiseras, än de 
standardiserade cirkulärmotionerna. Partiet har en traditio-
nellt stark centralistisk, för att inte säga auktoritär och elitistisk, 
ambition och det fi nns också påtagliga ideologiska spänningar 
inom partiets olika distrikt som försvårar en samlad syn på hur 
kommunalpolitiken ska föras. Ett ökat väljarstöd 2006 kommer 
troligen att tvinga fram ett vägval i det avseendet. 
 Även om Sverigedemokraterna säger sig vilja bygga upp sin 
organisation nedifrån och via sin lokala aktivitet skaffa sig det 
förtroende hos väljarna som ska ge dem en plats i riksdagen, är 
det uppenbart att man inte anstränger sig för att utbilda sina 
representanter eller skapa rutiner för medlemsinfl ytande och 
interndemokrati – områden där sd uppvisar stora brister än i 
dag, även om en begynnande demokratisering av det inre arbe-
tet kan skönjas.
 Uppståndelsen kring de uteslutna ledamöterna i Trollhättan 
visar med all tydlighet att man har dåliga rutiner för insyn eller 
internrevision. De olika distrikten tycks tämligen självsvåldigt 
kunna agera som de vill med sina kassor. Medlemsdemokrati 
fi nns det heller ingen tradition av. Partiet har sektliknande 
struktur och styrs fortfarande av informella regler. Man väljer 
godtyckligt ut vilka medlemmar som bjuds in till aktiviteter. 
Många av partiets aktivister vet ingenting om de beslut som 
tas i partistyrelsen. Det är omöjligt för partimedlemmar att 
utkräva ansvar av partistyrelsen då styrelseprotokollen är hem-
liga för alla utom styrelsemedlemmarna.420

En »folkrörelse«?
Sverigedemokraterna kallar sig en »folkrörelse« och vill ge 
sken av att vara en stor och växande sådan, men medlemsan-
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talet i partiet är lågt och det går trögt att värva medlemmar. 
Antalet medlemmar 2003 var cirka 1 400. Nästan 70 procent 
av dem fanns i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län.421

Förra året var antalet medlemmar drygt 1 800. Sverigedemo-
kraternas påstående att de representerar »allmänviljan« i Sve-
rige, motsägs av senaste SOM-undersökningen, vilken visar att 
67 procent av svenska folket tycker intensivt illa om Sverigede-
mokraterna. 
 Trots det generösa partistöd som Sverigedemokraterna nu 
förfogar över, används inte pengarna till det de är avsedda för – 
utbildning av partiets medlemmar, kandidater och funktionä-
rer. Det enda studiearbetet partiet tycks ha genomfört är några 
träffar som Kenneth Sandberg ordnat, samt en viss studie-
verksamhet i Värmland, knuten till den nya styrelseledamoten 
Yngve Johansson. Med all sannolikhet kommer Sverigedemo-
kraterna i sin valkampanj i stället att satsa största delen av sitt 
partistödskapital på en valkampanj riktad till väljare som inte 
tidigare varit knutna till partiet, via ett populistiskt och protek-
tionistiskt budskap. 

Kyrkovalet 2005
Sverigedemokraterna stärkte sin ställning inom Svenska kyrkan 
i 2005 års kyrkoval (Se bifogad tabell i appendix). Till Kyrko-
mötet, Kyrkans högsta församling, dubblerade man antalet 
ledamöter från två till fyra. I Sverige har vi 13 stift och här gick 
Sverigedemokraterna framåt i de 10 stift där man kandide-
rade.422 I Luleå, Skara och Växjö stift fi ck sd ändå ingen repre-
sentation, men i de andra stiften (Göteborg, Karlstad, Linkö-
ping, Stockholm, Strängnäs och Uppsala) ökade man med ett 
mandat, och i Lund med två. I Lund var Sverigedemokraterna 
som mest framgångsrika med 4,3 procent av rösterna och i stif-
tet har sd nu sammanlagt tre mandat, samma som i Stockholm. 
I övriga stift har man två mandat, ett resultat av mellan 1,0 och 
1,5 procents stöd av väljarna.
 I de 32 samfälligheter där Sverigedemokraterna kandiderade 
kom de in i 7. Vanligen fi ck kandidaterna mellan 0-4 procent av 
rösterna vilket inte räckte till representation. På samfällighets-
nivån fi ck Sverigedemokraterna sitt starkaste stöd i Helsing-
borg (9,9 procent), Malmö (6,0 procent), Gävle (5,7 procent) 
och Sunne (5,4 procent), vilket också avspeglar några av parti-
ets viktigaste politiska mobiliseringspunkter.
 På församlingsnivån märks det starkaste stödet för Sveri-
gedemokraterna i Landskrona kyrkofullmäktige (11,4 procent), 
Bomhus direktvalda kyrkoråd (tillhörande Uppsala stift, 10,5 
procent) och Västra Ämterviks direktvalda kyrkoråd (tillhö-
rande Karlstad stift 6,1 procent).
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Effekter
Någon effekt av Sverigedemokraternas närvaro i Svenska kyr-
kans olika församlingar kan inte avläsas. Under förra man-
datperioden (2001-2005) gjorde inte Sverigedemokraterna så 
mycket väsen av sig på församlings-, samfällighets- och stifts-
nivå. I Stockholms stift var de »i det närmaste helt tysta« och 
drev endast frågan att alla partier ska vara representerade i stifts-
styrelsen. I Lunds stift var verksamheten något intensivare. »De 
driver en linje som grovt går att översätta Sverige åt svenskarna, 
som kommer till uttryck i motioner, reservationer och frågor«, 
berättade stiftssekreterare Torgny Werger.423 Till Kyrkomötet har 
Sverigedemokraterna (ledamoten Eva Nyman) mellan 2001–
2005 skrivit elva motioner som alla fått avslag. I dessa har man 
drivit en gammalkyrklig linje och bland annat krävt att Svenska 
kyrkan ska avsluta sin medverkan i Hopp-kampanjen424, åter-
uppta utgivningen av Tro och Tanke och upphöra med att se Tro och Tanke och upphöra med att se Tro och Tanke
inställningen till kvinnliga präster som avgörande för prästvig-
ning.425 En annan motion hävdar att Kyrkostyrelsens dokument, 
Homosexuella i kyrkan – ett samtalsdokument från Svenska kyr-
kans Teologiska kommitté, inte är en tillräcklig behandling av 
frågan, eftersom den låter samhället och debatten påverka för 
mycket.426 I ytterligare en motion tas homosexualitet upp. Här 
vill motionären inte godkänna en av punkterna i Kyrkostyrel-
sens förslag angående samlevnadsfrågor, som säger att Svenska 
kyrkan inte bör sanktionera verksamhet i syfte att »bota« homo-
sexuella från deras läggning. I motionen hävdas att »[h]ar man, 
som motionären, mött djupt kristna människor som ivrigt öns-
kat hjälp med just detta, kan man ej skriva under på den punk-
ten«.427 Homosexualitet uppfattas som en sjukdom, som man 
inte kan anklagas för, men väl botas ifrån.
 Sverigedemokraternas aktivitet på församlingsnivå efter valet 
2005 fi nns det i dag ingen samlad kunskap om inom Svenska 
kyrkan och vi har inte i denna undersökning haft resurser att 
undersöka den lokala aktiviteten. 

Rekommendationer

Ska man »ta debatten« med Sverigedemokraterna?
Sverigedemokraternas framgångar är en effekt av hur den par-
lamentariska demokratin fungerar. Ett antal individer i Sverige 
har lagt sin röst på ett värdekonservativt parti som strävar efter 
en mer separatistisk ordning i samhället och ett mer slutet och 
kontrollerat samhälle med en större tvångsmakt. Hur ska det 
övriga partietablissemanget förhålla sig till detta? Många kom-
muner hamnade i ett slags chock. Hur skulle man förhålla sig 
till sverigedemokraternas närvaro i fullmäktige? I samtliga kom-
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muner kom man fram till samma slutsats – detta är ett uttryck 
för väljarnas vilja, Sverigedemokraterna fi nns i fullmäktige och 
måste behandlas som vilket annat invalt parti som helst, det vill 
säga korrekt. Men att de blivit invalda i fullmäktige betyder inte 
att de andra partierna måste ta en debatt med dem. måste ta en debatt med dem. måste
 De främlingsfi entliga krafterna i Sverige har, till skillnad från 
i Danmark och Norge, inte fått något genomslag i det offentliga 
rummet och inte någon offentlig arena att verka från, bortsett 
från de 29 kommunfullmäktigen man numer sitter i. I grann-
länderna har det politiska mönstret rubbats på ett grundläg-
gande sätt. Där har arbetarrörelsens och socialdemokratins 
ställning försvagats och populistiska och invandringsfi entliga 
partier har etablerat sig och eroderat den gamla partistruk-
turen. Så har ännu inte skett i Sverige, förutom i liten skala i 
några av de kommuner vi rapporterat ifrån. 
 Den speciella situationen i Sverige, där Sverigedemokraterna 
inte lyckats ta plats i det offentliga rummet, är bland annat en 
effekt av att inget annat etablerat parti öppnat upp för debatt 
eller samverkan med dem. Media och lokaltidningar har inte 
heller gjort sig till arenor för Sverigedemokraterna, även om 
man rapporterat om dem. Denna cordon sanitaire har inneburit cordon sanitaire har inneburit cordon sanitaire
en fortsatt stigmatisering av sd. Det mest fördelaktiga för Sveri-
gedemokraterna i dag skulle vara att de traditionella partierna 
börjar debattera med dem, och de gör också vad de kan för att 
detta ska ske. Agerandet med publiceringen av Muhammed-
bilderna i SD-Kuriren var ett vågspel som föll väl ut. Kontentan 
av hela händelseförloppet blev att en socialdemokratisk utri-
kesminister fi ck gå och att Sverigedemokraterna fi ck utrymme 
i tidningar och radio som »offer« för UD:s och Säpo:s påstådda 
oaktsamhet med yttrandefriheten. 
 Att »ta debatten« med sverigedemokraterna är att gå dem till 
mötes och riskerar att leda till följande negativa effekter:

• Att bidra till Sverigedemokraternas legitimering via norma-
lisering. Man släpper in ett främlingsfi entligt och separatis-
tiskt parti på den offentliga arenan.

• Att ge Sverigedemokraterna problemformuleringsprivilegiet. 
Eftersom partiet fokuserar på en enskild orsak till samhäl-
lets samtliga problem, diskuterar de endast en politisk fråga 
– den om invandringen. En sådan ovilja och oförmåga att 
diskutera politiken som en helhet är »vanliga« politiker inte 
sällan oförberedda på.

Sverigedemokraterna använder argument som att ingen 
»vågar« möta dem i debatt, eller att »etablissemanget« knutit 
en den politiska korrekthetens munkavle över hela det politiska 
samtalet. Sådana påståenden kan bemötas utan att gå in i en 
pajkastningsdebatt med sverigedemokraterna. 
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 Skulle Sverigedemokraterna öka sitt väljarstöd markant, 
fi nns det däremot en brytpunkt där det blir nödvändigt att 
bemöta dem i debatt på politikens offentliga arenor.
 Sverigedemokraternas uppenbara strategi att fånga besvikna 
socialdemokratiska väljare och lägga beslag på positiva histo-
riska markörer, knutna till det socialdemokratiska välfärds-
samhällets uppbyggnadsskede, bör inte få stå oemotsagd. Sedan 
1990-talets slut har socialdemokratin dock haft fullt upp med 
att revidera sin egen historiebild och förhålla sig till ett ifråga-
sättande av det »goda folkhemsbygget« i forskning och media, 
via bland annat steriliseringsdebatten. Samtidigt har Sverigede-
mokraterna fångat upp de gamla markörerna för det »goda« 
folkhemmet och försöker göra dem till sina genom att ladda 
om dem med starkt protektionistiska, etno-nationalistiska, 
kulturkonservativa och främlingsfi entliga innebörder. Trots 
att historien om den socialdemokratiska välfärdspolitiken inte 
är fl äckfri, har socialdemokratin all anledning att inte låta sitt 
historiska arv bli beslagtaget och omtolkat av Sverigedemokra-
terna. 

Kunskapsackumulering
Det behövs en ökad kunskap och informationsutbyte om inne-
hållet i den sverigedemokratiska politiken och om hur man 
ska bemöta de separatistiska och främlingsfi entliga krafterna 
i fullmäktige. Flera av informanterna har efterfrågat ett forum 
för diskussion om hur sverigedemokraterna i fullmäktige ska 
bemötas, där man kan förmedla erfarenheter och diskutera 
principer kring huruvida man ska ta debatt med sverigedemo-
kraterna eller inte och i så fall på vilket sätt, och i vilka former.
 De kommuner med erfarenhet av sverigedemokratisk när-
varo har kunskap som är viktig att förmedla till de kommuner 
som i nästa val eventuellt får sverigedemokratisk representa-
tion.

Fortsatt forskning 
Det saknas valanalyser om Sverigedemokraterna. Överström-
ning av väljare mellan populistiska partier i Skåne eller från de 
etablerade partierna till dessa populistiska partier har under-
sökts, men inte specifi kt Sverigedemokraterna. Det är inte så 
förvånande då de länge varit ett mycket litet parti.428

 Analyser av Sverigedemokraternas röstandelar i olika valkret-
sar behövs, och dessa bör kombineras med kvalitativa inter-
vjuer med sverigedemokratiska väljare för att öka kunskapen 
om var man hämtar sina väljare och vilka politiska tolknings-
ramar dessa har. I samband med 2005 års SOM-undersökning 
och de påtagliga regionala skillnader i attityder mot fl yktingar 
som den visar på, har det betonats att traditionella förklaringar 
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som ålder, klass och kön bör kompletteras med ett mer kontex-
tuellt angreppssätt som undersöker historia, livsstil, vanor och 
traditioner i regionala perspektiv.429

 Aktiviteten i de kyrkliga församlingarna, framför allt under 
kyrkomötes- och stiftsnivå, fi nns det ingen samlad kunskap om 
och är ett ytterligare område att undersöka.



Tabeller
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Tabell 1 
Kommuner där Sverigedemokraterna fi ck mandat valet 2002. 

Län
Kommun

Stockholms län:
Nynäshamn  235 1,6 1

Uppsala län:
Älvkarleby  173 3,3  1

Blekinge län:
Karlskrona  1336 3,4 3
Ronneby   480 2,7 1
Sölvesborg   339 3,4 2

Skåne län:
(Burlöv – Burlövs Väl)  (1055) (11.9) (4)  (1)
Eslöv  643 4,0 2  
Helsingborg  2991 4,4 2 1
Höganäs  327 2,3 1
Höör  487 6,1 2 1
Kävlinge  1367 9,0 4
Landskrona  1896 8,7 4
Lomma  215 1,8 1
Malmö  5578 3,8 2
Simrishamn  168 1,5 1
(Sjöbo-Sjöbopartiet)  (1763) (18,3) (8) (1)
Skurup  283 3,6 1
Svalöv  348 4,8 2
Svedala  495 4,5 2
Trelleborg  1009 4,5 2
Ystad  300 1,9 1

Västra Götalands län:
Mölndal   895 2,6 2
Trollhättan  1409 4,5 2

Värmlands län:
Arvika  259 1,7  1
Forshaga   130 1,9 1
Kristinehamn  216 1,5 1
Sunne  193 2,4 1

Antal
röster

Procent
röster

Mandat 
män

Mandat 
kvinnor
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Örebro län:
Askersund  152 2,1 1

Västmanlands län:
Hallstahammar  187 2,2 1

Dalarnas län:
Orsa  121 3,0  1

Västernorrlands län:
Timrå  151 1,4 1

Hela riket   mandat
Kommun  antal  män kvinnor totalt
  röster 
29 (+2)  22383  44  5 49
  (+2818) (+12) (+2) (+14)

Källa: SCB ››Allmänna valen 2002”«. Inom parentes kommuner med partier som uppgav sig vara knutna till 
Sverigedemokraterna, men som kandiderade under egen partibeteckning vid valet 2002
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Tabell 21

Kommuner där Sverigedemokraterna kandiderade i valet 2002. 

Kommun
Arvika 259  1,7  1
Askersund 152  2,1  1
Borlänge 499  1,8  -
Botkyrka 350  0,9  -
Båstad 136  1,5  -
Enköping 119  0,5  -
Eskilstuna 767  1,5  -
Eslöv 643  4,0  2
Forshaga 130  1,9  1
Gotland 48  0,1  -
Gällivare 108  0,9  -
Göteborg 4532  1,6  -
Hallstahammar 187  2,2  1
Hammarö 109  1,2  -
Haninge 496  1,2  -
Huddinge 899  1,9  -
Helsingborg 2992  4,3  3
Håbo 20  0,2  -
Hässleholm 277  1,0  -
Höganäs 327  2,3  1
Höör 487  6,1  3
Jönköping 655  0,9  -
Kalmar 153  0,4  -
Karlskrona 1336  3,3  3
Karlstad 658  1,3  -
Katrineholm 255  1,3  -
Kil  83  1,1  -
Klippan 131  1,5  -
Kristianstad 433  1,0  -
Kristinehamn 216  1,4  1
Kungsbacka 345  0,8  -
Kävlinge 1367  9,0  4
Laholm 99  0,7  -
Landskrona 1898  8,7  4
Lerum 310  1,4    -
Linköping 278  0,3  -
Lomma 215  1,8  1
Lund 913  1,5  -
Malmö 5578  3,8  2
Mariestad 143  1,0  -
Mölndal 895  2,6  2
Nacka 271  0,6  -
Norrköping 826  1,1  -
Nykvarn 56  1,2  -
Nyköping 193  0,6  -
Nynäshamn 235  1,6  1
Orsa 121  3,0  1
Piteå 17  0,1  -
Ronneby 480  2,6  1
Sigtuna 366  1,8  -

Antal röster Procent Mandat
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Simrishamn 168  1,5  1
Skurup 283  3,6  1
Sollefteå 73  0,5  -
Stockholm 3816  0,8  -
Storuman 25  0,6  -
Sundbyberg 157  0,8  -
Sundsvall 808  1,4  -
Sunne 193  2,3  1
Svalöv 341  4,7  2
Svedala 495  4,5  2
Södertälje 262  0,6  -
Sölvesborg 339  3,3  2
Tierp 165  1,4  -
Timrå 151  1,4  1
Torsby 63  0,7  -
Trelleborg 1008  4,5  2
Trollhättan 1409  4,5  2
Trosa 22  0,3  -
Tyresö 212  0,9  -
Täby 242  0,6  -
Umeå 159  0,2  -
Upplands-Bro 74  0,6  -
Uppsala 1643  1,5  -
Varberg 300  0,9  -
Västerås 671  0,9  -
Växjö 588  1,2  -
Ystad 300  1,9  1
Älvkarleby 173  3,2  1
Örebro 1447  1,8  - 

Burlöv (Burlövs Väl)2  1055  11,9  5
Sjöbo (Sjöbopartiet)3  1763  18,3  9

I följande län kandiderade Sverigedemokraterna i landstingsval: 

Län
Blekinge län 2415  2,5  - 
Norrbottens län 113  0,1  - 
Stockholms län  8508  0,8  -
Södermanlands län 694  0,4  -
Uppsala län 2102  1,1  - 
Värmlands län 1551  0,9  - 
Västernorrlands län 965  0,6  - 
Västra Götalands län 10002  1,1  - 
Örebro län 2444  1,4  - 

1 Källa: www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=271 (2005-05-01)
2 Burlövs Väl räknar sig numera som sverigedemokrater.
3 Sjöbopartiets förre, under 2005 bortgångne ordförande John Olle Persson, anslöt sig till sd, 
men i dag är inte partiet öppet anslutet till dem. 

Källa: www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=271 (2005-05-01)
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Tabell 3 
Valresultat: Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2005. 

Kyrkomötet 
Hela landet 1,7   + 0,9  4   + 2 

Stift 
Göteborgs stift 1,3  +1,3  1  +1
Karlstads stift  1,7  +1,7  1  +1
Linköpings stift  1,2  +1,2  1  +1
Lunds stift 4,3  +3,2  3  +2 
Luleå stift 0,6  +0,6  -  - 
Skara stift 0,7  +0,7  -  - 
Stockholms stift 1,8  +0,6  2  +1
Strängnäs stift 1,5  +1,5  1  +1 
Uppsala stift 1,7  +1,0  1  +1 
Växjö stift 1,0  +1,0  -  -  

Samfälligheter
Karlstads stift 
Arvika samfällda kyrkofullmäktige  2,9  - 
Fryksände samfällda kyrkofullmäktige  1,8  - 
Sunne samfällda kyrkofullmäktige  5,4  1  
Lunds stift 
Helsingborg samfällda kyrkofullmäktige  9,9  4 
Malmö samfällda kyrkofullmäktige  6,0  - 
Stockholms stift 
Huddinge samfällda kyrkofullmäktige  2,5  -  
Strängnäs stift 
Asker-Lännäs samfällda kyrkofullmäktige  4,4  1
Eskilstuna samfällda kyrkofullmäktige  2,4  - 
Katrineholm samfällda kyrkofullmäktige  1,7  -  
Uppsala stift 
Gävle samfällda kyrkofullmäktige  5,7  1  

Församlingar 
Karlstads stift 
Arvika östra kyrkofullmäktige   2,6  - 
Fryksände direktvalda kyrkoråd  1,9  - 
Hammarö kyrkofullmäktige   1,7  - 
Ulleruds kyrkofullmäktige   2,7  - 
Västra Ämterviks direktvalda kyrkoråd  6,1  1  
Lunds stift 
Landskrona kyrkofullmäktige   11,4  3
Perstorps kyrkofullmäktige   2,6  -  
Stockholms stift 
Kungsholms kyrkofullmäktige   1,7  - 
S:t Mikaels direktvalda kyrkoråd  5,3  1 
Täby kyrkofullmäktige   1,3  - 
Västerhaninge-Muskö kyrkofullmäktige  1,9  -

Procent Förändring Antal mandat Förändring

Procent Antal mandat
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Österhaninge kyrkofullmäktige   2,1  - 

Strängnäs stift 
Askers direktvalda kyrkoråd   5,8  - 
Eskilstuna Klosters direktvalda kyrkoråd  2,3  - 
Nävertorp-Östra Vingåkers dv kyrkoråd  2,2  -  
Uppsala stift 
Bomhus direktvalda kyrkoråd   10.5  1 
Heliga trefaldighets direktvalda kyrkoråd  4,4  -
Sandvikens kyrkofullmäktige   1,8  - 
Tomas direktvalda kyrkoråd   4,0  - 
Älvkarleby-Skutskär kyrkofullmäktige  3,0  -

Källa: www.fadernaskyrka.se/forbund.php?action=fullnews&id=22 
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