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I detta nummer:
”Jag är inte rasist, men…” I Landskrona röstade 
mer än var femte väljare på Sverigedemokraterna i 
kommunalvalet 2006. Praktik&Teori åkte dit för att 
undersöka varför.

”Svenska folket” är ingen given konstruktion. Den 
som låter Sverigedemokraterna ensamma definiera 
folkviljan är farligt ute, menar Anders Hellström, 
forskare på Malmö högskola.

Egentligen hade han tänkt bli meteorolog. Nu är 
han istället ny dekan på Odontologiska fakulteten 
på Malmö högskola. Möt Lars Bondemark,
golfaren, porscheföraren och tandregleraren.

TEMA SverIgedemokraterna
landskrona – här har de redan makt
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LEDARE
Sverigedemokraterna står på tröskeln
Nästa år är det val. Opinionssiffrorna späder på otåligheten. Det är upp till 
oss – väljarna – om vi vill släppa in Sverigedemokraterna i riksdagen, skriver 
Evelina Mildner Lindén. 

TEMA SVERIGEDEMOKRATERNA
Mer än var femte röstade på Sverigedemokraterna
Magnus Sjöholm åkte till Landskrona, där SD fick 22 procent i förra 
kommunalvalet, för att få en bild av hur ett Sverige efter september 2010 kan 
te sig om trenden håller i sig för Sverigedemokraterna. 

Valframgången beror inte på ökad främlingsfientlighet
Från Bevara Sverige Svenskt till ett parti som tiodubblat sin väljarskara. 
Gissur Ó Erlingsson skriver att Sverigedemokraternas ökade väljarstöd främst 
beror på att partiet finns på plats lokalt – inte på att svenskarna skulle ha 
blivit mer främlingsfientliga.

Tiga ihjäl? Vad är det för snack?
Niklas Orrenius, som bevakat Sverigedemokraterna i snart tio år, vill se fler 
svenska nyhetsredaktioner ägna sig åt djupare granskningar snarare än att låta 
journalistikens huvudsyfte bli att motarbeta partiet.

Från ett parti i marginalen till reell konkurrent
Radikala högerpopulistiska partier, som aldrig utmanar idén om demokrati 
men däremot talar i termer av att inkludera och exkludera, är ett demokratiskt 
dilemma. Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff lägger till våren fram sin 
gemensamma avhandling om Moderaternas och Socialdemokraternas 
strategier för att bemöta Sverigedemokraterna.

Att definiera vad folket vill är en viktig uppgift
Hur företräder och förverkligar man folkviljan? Som forskare kan vi bidra 
genom att identifiera och diskutera vad det är folket vill – och inte lämna 
den uppgiften åt populister, skriver Anders Hellström, forskare på Malmö 
högskola.

PORTRÄTTET
Dekan med tandläkarrock
Har han karriärplanerat för att hamna där han har hamnat? Nej. Lars 
Bondemark, ny dekan på Odontologiska fakulteten, ville egentligen bli 
meteorolog, men valde bort vädergudarna för att istället reglera tänder. 
Viktor Ström har träffat honom.
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Det står ett radikalt högerpopulistiskt parti och stampar på trös-
keln till Sveriges riksdag. Sverigedemokraternas opinionssiffror gör otå-
ligheten större än vanligt inför valåret. Medier och etablerade partier 
diskuterar strategier för att hantera nykomlingen. Anklagelserna ljungar 
genom luften: ni hjälper dem till makten! Ni spelar dem i händerna!

I det här numret berättar Sydsvenskans Niklas Orrenius varför ihjältigan-
det inte är ett alternativ för honom och tidningen han arbetar på. Även Jenny 
Kiiskinen och Sigrid Saveljeff, som till våren lägger fram sin avhandling om 
Sverigedemokraterna, pekar på det fåfänga i att försöka isolera och margina-
lisera radikala högerpopulistiska partier. Det gör det inte mindre viktigt att 
förhålla sig till det demokratiska dilemmat när partier agerar inom demokra-
tins ramar, men med en agenda som successivt inskränker rättigheterna för 
vissa grupper och ger oss ett mindre tolerant samhälle.

Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola, frågar med rätta vad 
det hjälper att Sverigedemokraterna hålls utanför riksdagen, om inte deras 
politik gör det. Höstens debatt om huruvida Malmö ska få placera ensam-
kommande flyktingbarn i en grannkommun har gjort det smärtsamt tydligt 
att med vellingemoderater vid rodret behövs inga sverigedemokrater. Det är 
ingen slump att Sverigedemokraterna vid förra valet kom in i alla skånska 
kommuner – utom i just Vellinge. Där finns ingenting att hämta, för där och 
i övriga svenska kommuner som vägrar ta emot flyktingar bedrivs redan en 
politik som i allra högsta grad göder främlingsrädsla och förvrängd folk-
hemsromantik. 

Samtidigt: Sverigedemokraternas framgångar går inte att skylla enkom på 
ökad främlingsfientlighet. Enligt Gissur Ó Erlingsson, forskare på Centrum 
för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, är den faktor som 
framför andra bidrar till sverigedemokratiska mandat i kommunfullmäktige, 
att det finns kommunala listor. I åtta av tio kommuner där partiet gick till val 
med formella valsedlar, kom de också in. 

Det är väljarna som bestämmer om vi ska släppa in Sverigedemokraterna. 
Och väljarna är vi.

Evelina Mildner Lindén, redaktör



Mandatfördelning, Landskrona kommunfullmäktige 

Den styrande ”Treklövern” 

Folkpartiet  ......................12
Moderaterna  ...................7
Miljöpartiet  .....................1

”Vågmästare”

Sverigedemokraterna  .......12

Oppositionen

Socialdemokraterna  .........12
Vänsterpartiet ...................2

Landskrona –
Sverigedemokraternas Mecka
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– Jag är inte rasist, men…
Den paranta damen i fyrtioårsåldern framför receptionsdisken i tid-

ningshuset för Helsingborgs Dagblad och Landskronaposten inleder en 
längre, raljerande klagan om tillståndet i Landskrona 2009 med just de 
orden. Sagda med hög röst.

Den jämnåriga kvinnan på andra sidan disken ler lite ansträngt och 
ursäktande. Inte åt damen utan mer åt vårt håll, de främmande journa-
listerna på besök i det väldigt fria ordets högborg i Landskrona. 

Många säger att det var just här som Sverigedemokraternas stora val-
framgångar grundlades. Ja, inte i receptionen utan i den relativa över-
byggnaden, på redaktionen. Partiet gick från 4 till 12 mandat i kommun-
fullmäktige och blev näst största parti efter att tidningen skrivit cirka 100 
artiklar om brottsligheten i Landskrona månaderna före valet 2006. 

Arbetslösheten är hög, brottsligheten ännu högre och Sveri-

gedemokraterna fick 22 procent av rösterna i förra kommu-

nalvalet – deras i särklass bästa siffra i hela landet. Kanske 

kan Landskrona ge en föraning om hur det politiska livet 

gestaltar sig i Sverige 2010, om SD kommer in i riksdagen. 

Praktik&Teori åkte till Landskrona och mötte en kommun 

som inte längre besväras av ett konjunktiv.

Av Magnus Sjöholm  | Bild Leif Johansson

Mer än var femte
röstade på Sverige-
demokraterna
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För detta har tidningen fått kritik. För mängden, för tonen och fram-
förallt för att man i ”Gängserien” kopplade ihop brottsligheten med et-
nicitet. 

Låt oss dock lämna tidningen för ett ögonblick och promenera över 
ett av burgna sekelskiftesbyggnader omslutet, tomt Rådhustorg. Ta till 
höger efter den öde affärslokalen vid Eriksgatan och fortsätta tvåhundra 
meter upp till arbetarrörelsens fasad – ett rörigt kvarter med små och 
stora, fula och mindre fula sextiotalshus i rödbrunt tegel med otvättade 
fönster som rymmer både Folkets Hus, Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, ett par solidaritetsrörelser och arkiv. Här frågar vi Ann-Sofie Gar-
sén, socialdemokratisk ombudsman, om vad som hänt i Landskrona efter 
SD:s valframgång. 

– Det är mycket grövre retorik numera. Jag tror det är ett problem i 
hela Skåne men kanske har man tagit ytterligare ett steg här i Landskro-
na. När stockholmare kommer hit blir de förvånande av diskussionerna 
på stan. Debatten har förskjutits. Vad som är okej att säga, det har för-
skjutits högerut här.

I hennes ögon är ”Jag är inte rasist, men…” en ganska måttfull kom-
mentar.

– Då har man ändå en förståelse för att situationen är annorlunda i 
Landskrona. För väldigt många har slutat säga det. Här är det okej. Man 
behöver inte ens säga den frasen längre på stan.

En liknande förändring har enligt Ann-Sofie Garsén skett i fullmäktige. 
– Det har kunnat vara ganska grova diskussioner där Sverigedemo-

kraterna har attackerat mänskliga rättigheter eller uttryckt sig genera-
liserande om invandrare och då har vi gått upp och sagt att: ”detta är 
inte okej!” 

– De lägger in det i bisatser, smyger in främlingsfientliga värderingar i 
många av sina motioner, i sina anföranden. Vi bemöter det som ett parti i 
fullmäktige och synliggör deras politik där. Vi, tillsammans med Vänster-
partiet, tar fighten mot deras värderingar. Det har varit en moderat som 
sagt något en enstaka gång men de andra partierna har varit tysta. 

Enligt Ann-Sofie Garsén har man ett tydligt syfte när man pratar om 
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Det som sägs i fullmäktigemöten i skåne 

skulle alDrig kunna sägas i fullmäktige 

i resten av lanDet. 

brottsligheten – att skuldbelägga invandrarna. 
– Det som diskuteras mest är just brottsligheten och man säger sig 

veta att den enbart är kopplad till invandrarna. Det har nästan blivit en 
regel. När man pratar om brottslighet i Landskrona behöver man inte 
ens nämna invandrarna, eller de kosovoalbanska ungdomsgängen, det är 
underförstått vem som ligger bakom. 

Ann-Sofie Garséns tes bekräftas delvis av ett Rapportinslag från den 
nionde september i år. Där förklarar kommunstyrelsens ordförande, 
folkpartisten Torkild Strandberg, bland annat: 

”Vi är för många kriminella i Landskrona”, och svarar på frågan om 
vad man ska göra åt det:

”Det handlar om bostadspolitiken, framförallt behöver vi bostadsrät-
ter. Det är för lite vanligt, hyggligt folk i Landskrona. Medelklassen har 
i någon mening vänt Landskrona ryggen i ett antal år.”

När jag ringer upp Torkild Strandberg för att fråga om de andra, de 
”ohyggliga landskronaborna” säger han att han inte själv uppfattade ut-
talandet som kränkande.

– Det här handlar inte om att värdera eller gradera människor. Vad 
jag ville säga är att vi saknar folk som har ett jobb, som betalar skatt, 
som går med barnen på biblioteket och lånar böcker, som står på egna 
ben… men… men jag inser att det jag ville säga är svårt att uttrycka på 
ett anständigt sätt, säger Torkild Strandberg och låter något ångerfull på 
rösten. 

Torkild Strandberg, folkpartist och 
kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
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– Vi, tillsammans med Vänsterpartiet, tar fighten mot 
Sverigedemokraternas värderingar, säger Ann-Sofie 
Garsén, socialdemokratisk ombudsman i Landskrona.
Foto: Leif Johansson
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Han tycker inte att retoriken just i Landskrona 
förändrats utan hävdar att det råder ett allmänt 
tufft och hårt debattklimat i hela Skåne. 

– En vän till mig menar att det som sägs i full-
mäktigemöten i Skåne skulle aldrig kunna sägas i 
fullmäktige i resten av landet. 

Ute på gatan, i samma Rapportinslag som Tor-
kild Strandberg figurerade i, upprepar närpolis-
chef Mats Karlsson i stort sett kommunstyrelse-
ordförandens problemlösning, det vill säga att 
det krävs ”bostadsbyggande”, ”att centrummil-
jön lever upp”, och förtydligar önskemålet om 
andra människor: ”befolkningssammansättning-
en måste ändras lite grann”.

För utomstående kan detta låta märkligt. Un-
der i alla fall hundra år har det i det svenska sam-
hället rått konsensus om att när någonting inte 
fungerar, återfinns felet i de allmänna omständig-
heterna: i ekonomin, arbetslösheten, bostadspo-
litiken, brottsligheten, närmiljön, etcetera. Men 
inte i Landskrona: i Landskrona är det fel på 
människorna, på deras ”sammansättning”. 

En av de få landskronabor som inte vill prata 
om befolkningssammansättningen är Sverigede-

mokraternas starke man, Stefan Olsson. 
– Alla journalister som kommer hit vill snacka 

invandringspolitik men det är inte en kommunal 
fråga. Jag är inte intresserad av att prata om den, 
förklarar han efter intervjun, apropå att vi inte 
ställt någon fråga om just ”invandrare”.

SD:s partilokal ligger i en källare på Sandvång-
en, ett vackert, hyfsat centralt bostadsområde 
byggt i gult tegel under tidigt sextiotal. 

Här blandas åttavåningshus med hyresrätter i 
radhus. Hit flyttade landskronaborna då varvet 
blomstrade, stadens fotbollslag var Sveriges re-
presentant i Europa, bilfärjorna pilade till Kö-
penhamn och socialdemokratin ”ägde” kommu-
nen, såsom den då hade gjort i fyrtio år och skulle 
komma att fortsätta göra i ytterligare fyrtio. 

Nu är hösten kommen på Sandvången. Löven 
faller i drivor, men vi ser inte en enda människa, 
utom en äldre man med en liten skånsk råttehund 
i koppel. De boende har en hög medelålder. Förr 
var de socialdemokrater, nu röstar över en tredje-
del av dem på SD.

Utanför radhusdörrarna flaggar många med 
svenska och skånska flaggor likt ett slags regist-

De lägger in Det i bisatser, smyger in 

främlingsfientliga värDeringar i många 

av sina motioner, i sina anföranDen. 
Ann-Sofie Garsén, socialdemokratisk ombudsman i Landskrona
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– Landskrona har stora socioekonomiska 
problem. Vi har ungefär 1500 socialbi-
dragstagare – det är ganska mycket, 
säger Stefan Olsson, Sverigedemokra-
ternas starke man i Landskrona.
Foto: Leif Johansson
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reringsbevis eller parkeringsbiljett. Kanske för 
att grannarna är Landskronas invandrartäta om-
råden som Koppargården, Silvergården och Pil- 
ängen. 

Stefan Olsson berättar om sitt vackra Lands-
krona som klämts mellan de stora omgivande 
städerna och menar att valframgångarna beror 
på att väljarna (vilka i SD:s fall i huvudsak är 
pensionärer) vill ha förändringar. 

– Man får inte vara förändringsfientlig utan 
man måste vara beredd att satsa och vara beredd 
att förändra. Man kan inte vara fast i det gamla. 

På Stefan Olsson låter det som om han (Stefan 
Olsson använder ofta ordet ”jag” när han pratar 
om SD:s lokalpolitik) tagit rygg på Folkpartiet. 

– Jag stödjer Folkpartiets förslag om att för-
statliga skolorna, säger han och ger ungefär sam-
ma bild och lösning av Landskronas problem 
som kommunalrådet. 

– Folkpartiet vill också förändra Landskrona. 
De gick ju i stort sett till val på samma frågor 
som vi gjorde: krafttag mot brottsligheten, ord-
ning och reda i skolan.

FP gick från 8 till 12 mandat, SD från 4 till 12. 

Men förändringen utanför fullmäktigesalen ver-
kar inte ha varit så stor. 

– Man får ta sakerna som de kommer, allting 
går inte att förändra på en gång utan det kommer 
mer och mer hela tiden. Vi har stigit på rankning-
en i näringslivet och sånt, det har vi gjort. Men 
där är mycket kvar att göra. Och folk är nog be-
svikna. Jag har hört folk säga att bara vi röstar 
på Sverigedemokraterna så kommer brottslighe-
ten försvinna. Men… det tar ju tid att vända den 
utvecklingen. Och brottligheten, ja, den har ju 
inte gått ner, tyvärr. 

Trots att antalet poliser fördubblats har brot-
ten ökat med 22 procent i Landskrona sedan för-
ra valet.

Enligt Stefan Olsson är ett av huvudproblemen 
att man har oseriösa fastighetsägare som inte 
bryr sig om hur lägenheterna ser ut utan bara ”är 
glada för att tjäna pengar”. 

– Allting hänger ihop. I fall vi har bättre bostä-
der får vi fler skattebetalare och folk med köp-
kraft och då vill också näringslivet etablera sig 
här. Vi har till exempel fått in flera affärer i cen-
trum: H&M, JR trikå och Kicks. De ger det två, 

Jag är välDigt nöJD meD hur lanDskrona-

posten behanDlar oss. Det är mycket, 

mycket bra.
Stefan Olsson, Sverigedemokraternas toppnamn i Landskrona
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tre år och lönar det sig inte så försvinner de igen. 
Vi måste få folket att stanna kvar i Landskrona i 
stället för att köra till Väla och Löddeköpinge. 

Han upprepar i stort vad Torkild Strandlund 
sa i rapportintervjun. För ett och ett halvt år se-
dan var det dock annorlunda. Då skrev Stefan 
Olsson en lång debattartikel i Landskronaposten 
och ifrågasatte starkt logiken bakom Strandlunds 
bostadspolitik. 

Problemet verkar alltså inte längre vara att det 
är för många landskronabor, utan alltför få?

– Nja, Landskrona har stora socioekonomis-
ka problem också. Vi har ungefär 1 500 socialbi-
dragstagare i Landskrona, det är ganska mycket. 
Vi har hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomar. 
En av de högsta siffrorna i Skåne.

När Stefan Olsson var ung, på åttiotalet, var 
han aktiv i Folkpartiets ungdomsförbund. Han 
tappade dock snabbt intresset tills han för cirka 
fem år sedan fick ett flygblad från SD i brevlådan.

– Det som lockade mig var att de stod för det 
socialdemokraterna en gång gjorde: folkhemmet. 

Och bevara kultur och allt sånt.
Stefan Olsson är också aktiv kyrkopolitiker. 

Eller snarare, han var. Han och hans sambo, Ca-
rina Herrstedt, var toppnamnen på listan i hös-
tens kyrkoval. I Landskronaposten lovade han 
att SD inte skulle upprepa förra valets fadäs då 
toppnamnet inte var döpt och tvingades avstå sin 
plats.

”Allt är grönt”, sa Stefan Olsson.
Efter valresultatet, där SD backade, avslöjade 

Landskronaposten att paret Olsson inte var val-
bara eftersom de flyttat ut ur församlingen. Nå-
got Stefan Olsson mycket väl kände till. 

”Jag tycker inte det spelar någon roll. Det är 
inte mig eller Carina man röstar på utan på par-
tiet”, sa han då till Landskronaposten. 

I dag säger han så här.
– Jag har lärt mig det, att media har mer makt 

än statsministern. Även om jag säger vad jag 
tycker blir man ofta felciterad. Och det är med-
vetet. Tyvärr är det så.

– De stora tidningarna är mycket vänster-

Jag är inte säker på att 

lanDskronaborna ens i telefon vågar 

säga vaD De egentligen tycker om 

sverigeDemokraterna.
Jannik Hansen, nyhetschef Landskronaposten
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– De som var tydliga vann – och de som 
var otydliga och tonade ner problemen med 
brottsligheten, de förlorade, säger Jannik 
Hansen, nyhetschef på Landskronaposten 
apropå resultatet i förra kommunalvalet.
Foto: Leif Johansson



inriktade. Här i Sverige får man inte kritisera den förda invandringspo-
litiken för då är man rasist. Jan Helin (Aftonbladets chefredaktör) har 
gjort oss en stor tjänst genom att föra upp debatten. Vi har fått fler med-
lemmar, fler som ber om infopaket. Jag är väldigt nöjd med hur Lands-
kronaposten behandlar oss. Det är mycket, mycket bra. 

Hur stor roll spelade då Landskronaposten i valrörelsen? Många på-
stod att SD:s succé var tidningens fel. Inte minst den egna kultursidan, 
som görs i Helsingborg, menade att fokuseringen var överdriven och nå-
got som ”inte var bra”. 

– Man lastade pressen, förklarar nyhetschef Jannik Hansen som menar 
att SD idag bevakas på exakt samma sätt som alla andra politiska partier 
i Landskrona. 

– Jag tror våra artiklar spelade en viss roll för valresultatet, men man 
glömmer lätt att också FP hade framgångar. De som var tydliga vann – 
och de som var otydliga och tonade ner problem med brottsligheten, det 
vill säga socialdemokraterna, de förlorade.

Centern och Kristdemokraterna försvann helt och hållet, kan man til-
lägga. 

– Vi fick väldigt positiv kritik från våra läsare, säger Jannik Hansen om 
det som från början var ett par sociala featureartiklar med nyhetsprägel 
men som sedan blev ”en serie som fick väldigt många uppföljningar”. 

Vilket är lätt att förstå eftersom tidningar tenderar att skriva mer 
och mer om ett ämne som är aktuellt, omdebatterat och som tidningen 
”äger”. Till sist liknar tidningens agerande både drevets och offrets. 

– Det politiska livet i Landskrona har förändrats efter valet såtillvida 
att många partier anstränger sig för att inte förknippas med SD. Och det 
är problematiskt. 

– I två tredjedelar av alla frågor röstar SD med de borgerliga partierna 
”Treklövern”, men är de därigenom ett borgerligt parti, frågar sig Jannik 
Hansen retoriskt?

– Borgarna har inte kunnat stå för att de har samarbetat. Treklövern 
vill göra gällande att de inte gör det, medan Socialdemokraterna gör vad 
de kan för att påvisa det. 
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Jannik Hansen tycker inte att klimatet har förändrats ”bland vanligt 
folk” i kommunen. 

– Förutom att det funnits en allmän känsla av uppgivenhet och att det 
skulle kunna vara bättre, tycker jag inte att det blivit tuffare tag. Ja, utom 
möjligtvis i politiken, eftersom oppositionen inte kunnat hantera föränd-
ringen. I början var det mycket tjafs som att de inte ville skaka hand, jag 
vet inte om de kommit över det än?

Däremot verkar väljarna till viss del ha kommit över romansen med SD. 
En lokal väljarbarometer som Landskronaposten gjorde förra året visade 
att partiet tappat var tredje väljare. 

– Men…, säger Jannik Hansen och gör en liten tankepaus. 
– Man kan fundera på om undersökningen är riktigt rättvisande. Jag är 

inte säker på att landskronaborna ens i telefon vågar säga vad de egentli-
gen tycker om Sverigedemokraterna.

Vi tackar Jannik för den snabba intervjun, tar trapporna ner till entrévå-
ningen och receptionen. Den paranta damen står kvar med ryggen mot oss 
och håller igång en monolog där vi bland annat urskiljer ord som ”invand-
rarna” och ”brott”. Vi stannar upp en liten stund för att tjuvlyssna. 

Ändå får vi aldrig höra henne nämna Sverigedemokraterna vid namn. •

Magnus Sjöholm är frilansjournalist och bor i Malmö sedan 1987. 
Han skriver mycket om kultur och sport när han inte spelar fotboll i 
Författarlandslaget.

Jag är inte säker på att lanDskrona-

borna ens i telefon vågar säga 

vaD De egentligen tycker om 

sverigeDemokraterna.
Jannik Hansen, nyhetschef Landskronaposten
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Sverigedemokraterna är ett fascinerande studieobjekt. Partiet bildades 1988 
som en avknoppning från den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt. 
Som parti förblev SD en marginaliserad företeelse under 1990-talet. Till 
riksdagsvalet 1994 mäktade man endast med att samla 14 000 röster, 
och 1998 ökade partiet marginellt till 19 500 väljare. På 90-talet sam-
lade SD sålunda aldrig mer än 0,25–0,3 procent av väljarna.

Under 2000-talet började partiet långsamt vinna terräng. I valet 2002 
nådde man representation i 29 av landets 290 kommunfullmäktige, 
samt 1,2 procent av riksdagsrösterna. Vid 2006 års kommunalval var 
framryckningen på lokal nivå var påtaglig. Partiet fick representation i 
144 av landets 290 kommuner och 2,9 procent i riksdagsvalet. 

I skrivande stund – det vill säga ett år före 2010 års val – finns anled-
ning att tro att partiet har hyggliga chanser att ta sig in i rikdagen. När 
statsvetaren Henrik Oscarsson sammanställde sin poll of polls, en sam-
manvägning av opinionsmätningar om partisympatier, visade det sig att 
inte mindre än 15 undersökningar placerat SD över fyraprocentspärren 

valframgången 
beror inte på ökad 
främlingsfientlighet
Svenska väljare är mindre främlingsfientliga idag än för 

femton år sedan. Ändå pekar trenden uppåt för Sverigedemo-

kraterna vad gäller utsikterna att komma in i riksdagen. Om 

de lyckas eller inte beror på hur pass heltäckande geografisk 

deras partiapparat är, skriver Gissur Ó Erlingsson.

Av gissur Ó Erlingsson  |  Bild Lotta Sjöberg
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sedan augusti 2008. När alla opinionsmätningar 
vägs samman är det emellertid först alldeles ny-
ligen, i augusti 2009, som partiet sammantaget 
hamnar över fyraprocentspärren i Oscarssons 
poll of polls. (Den återfinns här: http://www.hen-
rikoscarsson.com/2009/08/opinionslaget-augus-
ti-2009.html) Tendensen är tydlig: SD ökar.

Varför är detta så fascinerande för samhälls-
vetare? Det finns två skäl. Det första handlar om 
att det svenska partisystemet, historiskt sett, va-
rit exceptionellt stabilt. Under hela 67 år, mellan 
1921 och 1988, tog i princip samma fem partier 
hand om samtliga riksdagsplatser (med dagens 

partibeteckningar rör det sig om Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet 
och Moderaterna). Att SD nu ser ut att kunna 
utmana om en plats i riksdagen, gör dem till ett 
av bara fyra partier (de andra är Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Ny Demokrati) som på 
90 år förmått luckra upp ett mycket stabilt par-
tisystem. Det andra skälet är att SD är det enda 
större parti i Sverige som har kraftig kritik mot 
den existerande invandrings- och integrationspo-
litiken som absolut viktigaste, närmast enda, för-
säljningsargument till väljarna. Detta gör det värt 
att titta lite närmare på dem, och försöka utröna 

Läs gärna Marie Demkers text ”Flyktingopinionen: Långsamma förskjutningar inom stabila ramar” i Skilda 
världar, SOM-rapport nr 44, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Göteborg (redaktörer Sören Holm-
berg och Lennart Weibull). Tabellen är också hämtad därifrån.
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”Det finns för många 
utlänningar i Sverige”

”Jag skulle inte tycka 
om att få en invand-
rare från en annan 
del av världen ingift 
i familjen”



sD är Det enDa större parti i sverige 

som har kraftig kritik mot existeranDe 

invanDrings- och integrationspolitik 

som absolut viktigaste, närmast enDa, 

försälJningsargument till välJaren.
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Andel i procent som instämmer helt eller i stort sett i följande påstånden

vad det är som gjort att de haft ett sådant upp-
sving på senare tid, jämfört med deras tidigare 
skrala resultat.

Beror SD:s ökade stöd i väljarkåren 
på ökad främlingsfientlighet?
Jag är förtjust i förhållandevis enkla förklaring-
ar, enkla i den så kallade Ockhamska bemärkel-
sen: man ska inte anta fler saker än nödvändigt 
för att förklara det man intresserar sig för. Och 
den enklast tänkbara förklaringen i det här fal-
let förefaller då vara: eftersom Sverigedemokra-
terna är det enda större parti som torgför stark 
kritik mot invandring och integrationspolitik, är 
det då inte rimligt att tro att Sverigedemokra-
ternas hyggliga ökningar i allmänna val skulle 
kunna bero på ökad främlingsfientlighet?

Detta är en klassisk så kallad ”efterfrågeför-
klaring”: väljarnas förändrade uppfattningar 
förklarar förändringar på partisystemnivå. Om 
vi nu litar på SOM-institutets mätningar (SOM 
står för samhälle, opinion och massmedia, och 
institutet är ett centrum för den undersöknings- 
och seminarieverksamhet som drivs gemensamt 

av Institutionen för journalistik och masskommu-
nikation, Statsvetenskapliga institutionen samt 
Centrum för forskning om offentlig sektor vid 
Göteborgs universitet) och tycker att frågorna i 
diagrammet något sånär bör kunna fånga främ-
lingsfientliga uppfattningar, är det tvärtom så 
att främlingsfientligheten tycks ha minskat se-
dan 1993. Så, paradoxalt nog: i takt med att SD 
vuxit sig starkare, har den svenska opinionen 
blivit mindre främlingsfientlig.

Marie Demker, den forskare i Sverige som 
kanske är mest bekant med opinionsmätningar 
om svenskens förhållningssätt till invandrare, ut-
trycker saken klargörande: ”Ingenting tyder på 
att svensk opinion blir mer främlingsfientlig… 
[Vi kan] konstatera att svenskarnas uppfattning 
om människor från andra delar av världen som 
kommer till Sverige på det stora hela taget istäl-
let blivit allt mer generös.”

SD:s ökade stöd i väljaropinionen beror alltså 
i vart fall inte på ökad främlingsfientlighet.

Var ska vi då söka svaren? I forskningen talar 
man ofta om att det kan finnas speciella miljöer, 
så kallade fertile grounds, där populistiska och 
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främlingsfientliga partier har en benägenhet att 
växa fram. Något förenklat tror man att sanno-
likheten för att dessa partier ska nå framgång är 
störst i miljöer där andelen invandrare är hög, 
brottsligheten är hög, utbildningsnivån är låg, 
arbetslösheten är hög och medelinkomsten är låg. 
När jag och mina kollegor Karl Loxbo och Ric-
hard Öhrvall, i uppsatsen Supply Equals Success?, 
ställde frågan om SD hade sina framgångar i såda-
na miljöer, var svaret negativt. Det finns inga klara 
samband mellan den lokala sammansättningen av 
väljare och SD:s representation i fullmäktige. 

Vårt ärende blev därför att undersöka om SD:s 
egna organisatoriska kapacitet kunde förklara 
deras framgångar i kommunvalet 2006. Kunde 
det tänkas vara så att SD faktiskt kommer in i de 
kommuner de ställer upp i, alldeles oavsett hur 
den lokala sammansättningen av väljare ser ut? 
Att själva det faktum att SD har en lokal närvaro, 
bedriver visst kampanjarbete och försöker göra 
invandrings- och integrationsfrågorna viktigare 
än andra politiska frågor, har en betydelse? Det 
visade sig att vår hypotes stämde rätt så bra.

Här ska man komma ihåg att SD:s organisa-
tion är förhållandevis liten, i synnerhet vad avser 
den geografiska utbredningen av lokalavdelning-
ar. 2006 hade man inte organisatoriska resurser 
att ställa upp med listor i mer än 132 av landets 
290 kommuner (och enligt vår undersökning ver-
kar det inte heller vara så att de väljer att ställa 
upp i kommuner som har några speciella socio-
ekonomiska karakteristika). De kom in i 80 pro-
cent av kommunerna där de verkligen gick till val 

med formella valsedlar. Om man föreställer sig 
att SD hade haft starkare organisatoriska musk-
ler och förmått ställa upp med lokala listor i alla 
290 kommuner, skulle partiet – givet vår analys 
– sannolikt funnits representerat i uppemot 230 
av landets kommuner. 

Ytterligare ett intressant resultat är att partiet 
över lag tycks få betydligt fler riksdagsröster i 
kommuner där de finns representerade med kom-
munala listor – och då har ändå väljarna i samt-
liga 290 kommuner SD:s riksdagslistor att välja 
på. Lokal närvaro har alltså stor betydelse.

Partiers organisation och beteende 
har betydelse
Inom forskningen dominerar de så kallade efter-
frågeförklaringarna: man tror att partistrukturen 
huvudsakligen är en avspegling av väljarkårens 
uppfattningar. Sådana förklaringar fungerar då-
ligt på fallet SD: främlingsfientligheten har inte 
ökat i Sverige, och det finns inga typiska ”SD-
miljöer” där partiet tenderar att växa fram lo-
kalt. Vår undersökning visar istället att utbuds-
förklaringar är en bättre kandidat för att förklara 
SD:s framryckning i väljaropinionen. Dessa vän-
der orsaksförhållandena och säger: det spelar en 
roll hur starka partiorganisationerna är, det vill 
säga om det finns en lokal närvaro och lokala 
kampanjer. När SD har en lokal valsedel uppsatt 
i en kommun, är sannolikheten ganska hög att 
man kommer in i fullmäktige.

Detta är givetvis inget som jag och mina med-
författare har hittat på. Teoretiskt bygger vår un-

24

TE
M

A
 S

v
ER

Ig
ED

EM
o

k
R

A
TE

R
N

A



dersökning bland annat på Peter Hedströms forskning om hur socialde-
mokraternas organisation växte fram under slutet av 1800-talet, Helmut 
Anheiers forskning om hur det tyska nazistpartiet organisation byggdes 
upp på 1930-talet, samt klassiska samhällsvetare som Joseph Schumpe-
ter, Elmer Eric Schattschneider och Giovanni Sartori. Slutsatsen är där-
för att SD:s framtida öde, åtminstone till viss del, avgörs av om partiet 
lyckas hålla samman och förmår bygga upp en geografiskt utbredd och 
stark partiapparat. •

25

Gissur Ó Erlingsson är forskarassistent på Centrum för kommunstra-
tegiska studier vid Linköpings universitet, och forskar med inriktning 
mot lokal demokrati, politiska partier och offentlig korruption. Han 
disputerade 2005 i statsvetenskap på en avhandling med titeln 
”Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partien-
treprenörer”. Sin forskning om Sverigedemokraterna bedriver han 
bland annat med stipendium från Olof Palmes stipendiefond. 
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Jag har en massa utskrifter i ett skåp bakom min rygg. De kommer från 
Ungsvensk.se, ett öppet diskussionsforum på nätet som drivs i Sverige-
demokraternas regi. Så gott som alla som deltar är SD-sympatisörer.

Som politisk nyhetsjournalist är jag tacksam för att Ungsvensk.se finns. 
Forumet ger en möjlighet till inblick i hur snacket går bland övertygade 
SD:are, bortom officiella partiprogram och slipade tal. Ungsvenskarna 
diskuterar livligt allt från klädstilar och populära komiker till partileda-
rens senaste insats i SVT:s ”Debatt”. 

För några månader sedan ställde en medlem en fråga till forumets två-
tusen andra medlemmar: 

”Hur är det, skulle ni kunna tänka er att leva tillsammans med någon 
av annan ’ras’? Är det viktigt att partnern är genuint ’svensk’?”

Diskussionen blev livlig. Några ungsvenskar ifrågasatte begreppet ras, 
och tyckte att frågan var märklig. Andra kastade sig glatt in i debatten: 

”Om finskor är av en annan ras, så är svaret ja, annars inte”, svarade 
användaren Draugen.

Tiga ihjäl? vad är 
det för snack?
Hade journalister i Sverige pratat lika mycket med som 

om Sverigedemokraterna, hade allmänhetens kunskap om 

partiet varit större och läsarna förstått att det inte handlar 

om något Ny Demokrati, ett missnöjesparti som lite allmänt 

spelar på främlingsfientliga stämningar. Det skriver Niklas 

Orrenius, som efterlyser ännu fler och ännu djupare gransk-

ningar av partiets idéer.

Av Niklas orrenius  |  Bild Lotta Sjöberg
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Signaturen Emma87 skrev att hon inte skulle dejta en kille som inte var 
europé. För henne var det viktigt att hennes framtida barn hade europe-
iskt utseende, skrev hon. Hon fick medhåll av signaturen Yggdrasil:

”Man vill att ens barn ser svensk ut, för min del helst ett blont barn 
med blåa ögon”.

En kille på forumet skrev att ”sydostasiater är väldigt vackra. Det mju-
ka tilltalande sättet och rörelseschemat hos kvinnorna tilltalar mig”.

En annan ungsvensk höll med, men drog en gräns: ”Jag kan tycka att 
asiater och vissa negerfolk ser bra ut men det betyder inte att jag vill bo 
ihop med dem”.

Så där höll det på.
Skulle den här diskussionen förekomma i något annat av de större 

svenska politiska partierna?
Nej.
Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. 
Betyder det att vi journalister ska särbehandla SD?
Ja och nej. 
Ja, för att vi särbehandlar alla partier. Vi behandlar dem utifrån deras 

specifika historia, deras specifika roll, och ställer frågor därefter.
Kristdemokraterna, till exempel, har en historia av homofobi inom 

partiet. När KD-företrädare beskriver homosexualitet som något osunt 
och onaturligt, då får partiledaren Göran Hägglund finna sig i kritiska 
frågor om detta. Och när Hägglund själv av tidningen QX får frågan vad 
han anser om homosexuella par som skaffar barn och svarar ”Jag tycker 
inte det är riktigt fair mot barnen” – ja, då blottlägger han en skillnad i 
människosyn mellan hans parti och de flesta övriga svenska partier. En 
skillnad som duktiga politiska journalister kommer att fortsätta att ana-
lysera och gräva i.

Inget parti är ett parti som alla andra.
Däremot vill jag vara tydlig med detta: vi som jobbar på svenska ny-

hetsredaktioner ska inte särbehandla SD på så sätt att journalistikens 
huvudsyfte blir att motarbeta partiet. Det kan låta självklart. Det är det 
inte.
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Jag har bevakat Sverigedemokraterna för Sydsvenskans räkning i snart 
tio år. När Anna-Lena Lodenius var redaktör för Publicistklubbens års-
bok 2007 bad hon mig att skriva om hur journalister behandlar SD. Jag 
intervjuade Mattias Karlsson, partiets presschef. Han berättade om hur 
han besökt Publicistklubbens paneldebatt efter valet 2006.

”Hela premissen för samtalet var liksom ’vad kunde vi ha gjort annor-
lunda för att hindra Sverigedemokraternas framgångar i valet’. Uttrycket 
tiga ihjäl användes flitigt.”

När Mattias Karlsson klagar på svensk media hör det delvis till den 
paranoida partikulturen. Ändå: han har vissa poänger. Jag känner igen 
tiga ihjäl-snacket han beskriver från redaktioner jag besökt och arbetat 
på. 

Nästan alla i SD-toppen har blivit misshandlade eller blivit av med jobb 
för sina åsikters skull. Ofta leder sådana händelser till små notiser, trots 
att det faktiskt handlar om angrepp på demokratin. 

I Publicistklubbens årsbok 2007 skrev jag:
”Vi behandlar inte Sverigedemokraterna som ett parti som andra, utan 

som en skum gruppering som det är vår uppgift att bekämpa. Går man 
som journalist för långt riskerar man på sin höjd några ryggdunkar från 
kollegor. Vi avskyr ju alla Sverigedemokraterna.”

Flera gånger de senaste åren har redaktioner från radio och tv ringt 
och velat diskutera detta ämne i direktsändning: hur bör SD behandlas? 
Mer sällan har de velat tala om SD:s politik. 

Ibland har jag lite trött tänkt att om mina kolleger lagt lika mycket 
kraft och energi på att prata med SD som de gör på att prata om SD, 

vi särbehanDlar alla partier. vi behanDlar 

Dem utifrån Deras specifika historia, 

Deras specifika roll, och ställer frågor 

Därefter.
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så hade allmänhetens kunskap om partiet varit 
större. Då hade folk kanske förstått att SD inte är 
något Ny Demokrati, ett missnöjesparti som lite 
allmänt spelar på främlingsfientliga stämningar. 

SD nöjer sig inte med några tusen färre flyk-
tingar per år. Partiet vill genomföra en regelrätt 
kulturrevolution, där vikten av fosterlandskärlek 
ska inpräntas redan hos dagisbarn. Hjältestatyer 
av kungar ska ersätta offentlig konst med ”gub-
bar utan huvuden” (Jimmie Åkessons formule-
ring).

I synen på svenskheten, där finns SD:s verkliga 
extremism. Mitt i partiets mediala genombrott är 
det många som missar det. Det är som om mot-
viljan ställer sig i vägen för att verkligen granska 
partiet.

Jag pratade en gång med en reporterkollega 
om Jimmie Åkesson, SD:s partiledare.

”Det kryper i kroppen på mig när jag träffar 
honom”, sa reportern.” Det är klart att den käns-
lan spelar in när man skriver texten sedan. Hur 
objektiv man än anstränger sig för att vara.”

Fullständig objektivitet är en omöjlighet. Men 
jag gillar verkligen den traditionella nyhetsjour-
nalistiken, där man ändå vinnlägger sig om att 
vara opartisk. Jag är orolig för att folk ska se oss 

journalister som några som vrider till sanningen 
när det gäller SD. 

Som privatpersoner kan vi hoppas att SD inte 
kommer in i riksdagen. Men vi kan inte göra det 
som nyhetsjournalister. 

Mer konsekvensneutralitet. Mindre oro för 
hur nyheter tas emot. Fler och djupare gransk-
ningar av partiets idéer. 

Jag fick ett mejl från en journalistikstudent. 
Han hade en fråga:

”Många journalistiska texter verkar ha som 
utgångspunkt att SD är något självklart negativt, 
utan att motivera varför. Är det verkligen fören-
ligt med det journalistiska uppdraget att ha en så 
partisk inställning?”

Mitt i prick.
Tiga ihjäl? Vad är det för snack på en nyhets-

redaktion? Frågan vi ska ställa oss är: är det värt 
att berätta? Sedan ska vi göra det. •

Niklas Orrenius bor i Malmö och är 
politisk reporter på Sydsvenskan. Han 
har nominerats till såväl Guldspaden 
som Stora Journalistpriset. Tidigare i år 
kom hans bok ”Här är allt så perfekt” 
ut på Modernista.
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i synen på svenskheten, Där finns sD:s 

verkliga extremism. mitt i partiets meDiala 

genombrott är Det många som missar 

Det. Det är som om motvilJan ställer sig 

i vägen för att verkligen granska partiet.
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”Själv kommer jag aldrig, aldrig 
någonsin, aldrig någonstans, att 
medverka till att socialdemokratin 
gör sig beroende av eller samarbe-
tar med Sverigedemokraterna.”

Mona Sahlin, partiledare för Social-
demokraterna, Dagens Nyheter 2009-05-02
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I samband med det svenska valet 2006 erhöll det radikala högerpopu-
listiska partiet (vi använder hädanefter förkortningen RHP-parti) Sve-
rigedemokraterna knappa 3 procent av rösterna på riksplanet. Partiet 
kom inte in i riksdagen, men utökade märkbart sina kommunala och 
regionala mandat runt om i landet. Men trots att partiet inte fick repre-
sentation i riksdagen och endast lyckades tillskansa sig några få procent 
av de svenska väljarnas röster, har Sverigedemokraternas närvaro inom 
svensk politik rört om i grytan och spätt på debatten bland de etablerade 
partierna om hur denna nya politiska konkurrent ska bemötas. 

valet som förändrade allt
Fram till valet 2006 betraktade de etablerade partierna inte Sverigede-
mokraterna som en reell konkurrent att förhålla sig till, utan partiet sågs 
som ett marginellt parti med ett fåtal kommunala mandat främst i Skåne. 

Från ett parti i 
marginalen till 
reell konkurrent
Att isolera och marginalisera radikala högerpopulis-

tiska partier som Sverigedemokraterna har visat sig 

vara en dålig strategi. Inför valet 2010 måste de eta-

blerade partierna förhålla sig till det demokratiska 

dilemma det innebär när ett potentiellt riksdagsparti 

eftersträvar ett samhälle baserat på homogenitet – ett 

samhälle som exkluderar.

Av Jenny kiiskinen och Sigrid Saveljeff  |  Bild Lotta Sjöberg
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Genom att inte ta debatten med partiet försökte 
de etablerade partierna marginalisera och isolera 
Sverigedemokraterna från inflytande över den 
politiska dagordningen. Erfarenheter gjorda runt 
om i Europa visar att de svenska partiernas im-
plementering av den så kallade marginaliserings-
strategin inte är unik, utan det finns flera exem-
pel där de etablerade partierna försökt hantera 
RHP-partiers närvaro genom anammandet av 
denna strategi. 

Vad forskningen dock visat är att denna stra-
tegi är verkningslös, till och med kontraproduk-
tiv, om syftet är att stoppa partiet från att skjuta 
fram positionerna ytterligare. Dessutom har mar-
ginaliseringsstrategin ytterligare en bieffekt. Även 
om strategin kan betraktas som en rationell lös-
ning som partier använder sig av för att försöka 
kontrollera och begränsa utrymmet för sina kon-
kurrenter, kan en konsekvens bli att väljarkåren 
uppfattar strategin som ett sätt för de etablerade 
partierna att hindra ett demokratiskt framröstat 
parti från att utöva inflytande över den politis-
ka dagordningen. Risken är således överhäng-
ande att marginaliseringsstrategin uppfattas som 
odemokratisk av väljarna. 

Efter det svenska riksdagsvalet 2006 var det 
inte längre möjligt för de etablerade partierna att 
avfärda Sverigedemokraterna som ett randfeno-
men, och diskussionen om hur denna nya kon-
kurrent skulle bemötas fick nytt liv. Partiet fick 
förvisso bara 2,93 procent av de nationella rös-
terna och lyckades inte ta sig in i riksdagen, men 
på lokalplanet blev partiet plötsligt en mycket 

påtaglig konkurrent. Genom Sverigedemokrater-
nas 300 kommunala mandat i 144 av Sveriges 
kommuner, tvingades de etablerade partiernas 
lokala representanter förhålla sig till en ny poli-
tisk situation där Sverigedemokraterna intagit en 
betydligt mer framträdande roll. Mot bakgrund 
av Sverigedemokraternas framgångar på lokal-
planet i valet 2006 tvingas de etablerade parti-
erna numera betrakta Sverigedemokraterna som 
en reell konkurrent. Detta nya förhållningssätt 
backas även upp av det senaste årets opinionsun-
dersökningar, som tyder på att Sverigedemokra-
terna kan komma in i riksdagen i samband med 
valet 2010. 

Ytterligare en aspekt som förstärker behovet 
av ett nytt förhållningssätt gentemot Sverigede-
mokraterna är att partiet har visat sig attrahera 
väljare från hela den politiska höger-vänster-ska-
lan, vilket innebär att även de största partierna, 
Socialdemokraterna och Moderaterna, tvingas 
omvärdera sina strategier för att bemöta utma-
ningen. Valet 2006 blev en vattendelare vad gäl-
ler de etablerade partiernas strategiska hållning 
gentemot Sverigedemokraterna. Den tidigare av-
visningsstrategin har mer eller mindre övergetts 
till förmån för ett strategiskt förhållningssätt ba-
serat på olika former av aktivt bemötande. Allt 
sedan valet 2006 har det nya mantrat för de eta-
blerade partierna blivit att ”nu tar vi debatten 
med Sverigedemokraterna”. 

På det sättet hoppas de etablerade partierna 
kunna bemöta denna nya konkurrent och mini-
mera partiets inflytande genom att återerövra de 
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väljare som valt att lägga sina röster på Sverigedemokraterna i föregå-
ende val. 

Men även om de etablerade partierna nu har bytt strategi och istäl-
let tar debatten med Sverigedemokraterna, så förefaller frågan om hur 
Sverigedemokraterna bäst bemöts fortfarande ge upphov till intensiva 
diskussioner inom de etablerade partierna. 

Det demokratiska dilemmat
Relevansen av att närmare studera dessa diskussioner handlar inte bara 
om vilka strategier partier använder sig av för att bemöta en ny konkur-
rent, utan även om att RHP-partier, såsom Sverigedemokraterna, ofta 
omges av en negativt laddad diskurs inom vilken dessa partier beskrivs 
som politikens ugly ducklings eller som pariapartier. RHP-partier an-
ses inte bara vara nya konkurrenter på den politiska scenen utan anses 
också, framför allt genom sin inställning i frågor som rör det mångkultu-
rella samhället, utmana kärnvärden som är intimt förknippade med den 
liberala demokratin, som pluralism och tolerans.

Att nya partier mer eller mindre alltid utmanar de etablerade parti-
erna är inget kontroversiellt påstående i sig. Men av denna slutsats går 
det inte per automatik att säga att alla nya partier även utmanar de-
mokratin. Det är knappast så enkelt som att RHP-partier alltid går att 
framställa som antidemokratiska. Tvärtom ställer dessa partier upp på 

att ställa sig bakom Den Demokratiska 

principen, men samtiDigt göra en politisk 

fråga av att ifrågasätta aspekter av 

Den liberala Demokratin är Däremot 

en framkomlig och betyDligt minDre 

provoceranDe väg att välJa.
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avtryck, är att De liberala perspektiven 

inDirekt ifrågasätts och biDrar till att 

graDen av tolerans sänks.



grundprinciperna för det demokratiska styrelseskicket och det går inte 
utifrån empiriskt grundade slutsatser att anklaga i stort sett något RHP-
parti verksamt i Europa idag för att vara motståndare till demokrati som 
styrelseform. Att demokratin som grundläggande princip inte utmanas 
eller ifrågasätts av RHP-partier låter sig lättast förklaras med hänvisning 
till att ett parti som gjorde detta, skulle vara dömt att föra en marginali-
serad och tynande tillvaro i de allra flesta länder.

Att ställa sig bakom den demokratiska principen, men samtidigt göra 
en politisk fråga av att ifrågasätta aspekter av den liberala demokratin, 
är däremot en framkomlig och betydligt mindre provocerande väg att 
välja. Genom detta ger närvaron av RHP-partier upphov till en utma-
ning för de etablerade partierna att hantera. Utmaningen synliggörs i 
hur RHP-partier fokuserar på en retorik präglad av inkludering och ex-
kludering i relation till folket. Sverigedemokraterna, och andra partier 
inom samma partifamilj, eftersträvar ett samhälle baserat på homoge-
nitet (sett utifrån bland annat etniska och kulturella preferenser) vilket 
i förlängningen leder till ett samhälle baserat på exkludering snarare än 
inkludering. En grundtanke inom den liberala demokratin förespråkar 
alla individers lika rättigheter och möjligheter och graden av tolerans för 
oliktänkande är hög.

Vad som händer när RHP-partier börjar göra avtryck, antingen på den 
förda samhällsdebatten genom ökat väljarstöd eller på den faktiska ut-
formningen av policies, är att de liberala perspektiven indirekt ifråga-
sätts. Det bidrar till att graden av tolerans sänks genom skapandet av 
ett samhälle som enbart inkluderar de individer som verkligen ”hör till” 
och exkluderar dem som inte anses tillhöra den nationella, etniska eller 
kulturella gemenskapen.

Det demokratiska dilemmat uppkommer därmed i skärningspunkten 
mellan å ena sidan de mekanismer som styr demokratins utbud och efter-
frågan – så länge det finns en efterfrågan på denna typ av politiska par-
tier bland väljarna kommer det troligen att efterföljas av ett utbud som 
svarar mot denna efterfrågan – och å andra sidan individuella rättigheter 
intimt kopplade till den liberala demokratin som ses som okränkbara 
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och förankrade i internationell lagstiftning. RHP-partier agerar helt och 
hållet inom demokratins ramar, men när dessa partier väl är etablerade 
har de en politisk agenda som kan komma att betyda inskränkningar i de 
medborgerliga rättigheterna för individer med annan etnisk bakgrund än 
majoritetsbefolkningen. 

I förlängningen kan det skapa förutsättningar för en långtgående, poli-
tiskt sanktionerad exkludering av individer med invandrarbakgrund.

Radikal högerpopulism kan således tolkas som ett demokratiskt di-
lemma som politiska partier runt om i Europa tvingas förhålla sig till. 
Upplevelsen av det demokratiska dilemmat ställer krav på hur de etable-
rade partierna väljer att strategiskt bemöta RHP-partier. 

Närvaron av Sverigedemokraterna, och framför allt partiets utökade 
väljarstöd, tvingar nu de etablerade partierna i Sverige att förhålla sig 
till denna nya konkurrent, men framför allt förhålla sig till det dilemma 
som Sverigedemokraterna kan komma att ge upphov till. Att framgångs-
rikt navigera kring detta komplexa dilemma blir en stor utmaning för de 
svenska partierna att ta sig an, särskilt med det annalkande riksdagsvalet 
i sikte. •
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Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff är doktorander 
i IMER, Malmö högskola, som under våren 2010 
disputerar på den gemensamma avhandlingen Ett 
demokratiskt dilemma? Moderaternas och Socialde-
mokraternas strategiska bemötande av Sverige- 
demokraterna – ett lokalpolitiskt perspektiv.
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Europe, New York: Palgrave MacMillan 2002.

39

TE
M

A
 S

v
ER

Ig
ED

EM
o

k
R

A
TE

R
N

A



40

TE
M

A
 S

v
ER

Ig
ED

EM
o

k
R

A
TE

R
N

A



Aftonbladet valde i början av hösten att införa ett stopp mot Sverigede-
mokraternas (SD) valannonser. I ett utspel den 17 september menar 
Aftonbladet att de inte vill stå som avsändare till ”Sverigedemokrater-
nas känslofyllda retorik”, samt att SD:s bullerbyretorik gömmer en allt 
annat än harmlös underton. Aftonbladet varnar för att Sverige kan ris-
kera att bli som Danmark, där en konsekvent ickehållning till Dansk 
Folkeparti gett Pia Kjaersgaard och hennes gelikar fritt spelrum att ex-
ploatera främlingsfientliga stämningar.

Samma dag på DN-debatt skriver Kristdemokraternas Göran Hägglund 
att ”Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten”, som med 
akademiska hårklyverier och tillskruvade ideologiska resonemang riktar 
udden mot hur vanligt folk lever. Hägglund gör sig till talesman för de sam-
tal som förs bland ”verklighetens folk” vid köksborden. Dessa vardagliga 
diskussioner handlar, enligt Hägglund, om att pussla ihop vardagen: ”oftast 
har man över huvudtaget inte tid att förhålla sig till alla konstigheter”. 

Att definiera 
vad folket vill 
är en viktig uppgift 
Är svenska folket en rädd massa? Utan att egentligen veta 

vad folket anser om förändringar i samtiden, tenderar även 

etablerade politiker att definiera folket så. Att den svenska 

integrationspolitiken i ett jämförande perspektiv lyfts fram 

som mer lyckad än vad som är fallet i andra länder nämns 

överhuvudtaget inte i den svenska debatten.

Av Anders Hellström  |  Bild Lotta Sjöberg
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Båda dessa artiklar vittnar om SD:s genomslags-
kraft i den offentliga debatten. Medan Aftonbla-
dets utspel ger bränsle åt debatten om hur SD ska 
bemötas, så är Hägglunds artikel ett exempel på 
att appeller till folket inte är förbehållet så kal-
lade populistiska partier.

I ett bredare europeiskt perspektiv är upp-
märksamheten anmärkningsvärd. Medan vi här 
hemma oroade oss för att SD i valet till Euro-
paparlamentet i juni 2009 fick över tre procent 
av rösterna lyckades Dansk Folkeparti fördubbla 
sitt väljarstöd till 15,2 procent. Med tanke på att 
Europaparlamentet är ett val som gynnar upp-
stickarpartier – väljarna har på ett annat sätt än 
vid ett riksdagsval en benägenhet att proteströsta 
– är det anmärkningsvärt att SD inte tog sig in 
i parlamentet alldeles oavsett Piratpartiets fram-
marsch. Lägg därtill den globala ekonomiska kri-
sen som allmänt sett tros spä på främlingsfient-
liga stämningar. 

2009 blev alltså inte SD:s år. På andra håll ser 
vi dock att partier med liknande profil vinner ter-
räng till den grad att man också fått inflytande 
över regeringspolitiken. Partier som tidigare har 
avfärdats som högerextrema har normaliserats 
och domesticerats i den nationella politiken och 
framstår som relativt rumsrena i länder som Ita-
lien, Österrike och Danmark. Där har vi bak-
grunden till Aftonbladets ambivalenta hållning. 

Å ena sidan manar man till fortsatt diskussion 
med (och granskning av) SD för att undvika en 
situation där partiet uppfattas som demokra-
tiska martyrer där Belgien och Cordon Sanitaire 

brukar ses som ett varnande exempel. Cordon 
Sanitaire (ungefär liktydigt med karantänslinje) 
innebar att de övriga partierna i Belgien med par-
lamentarisk representation bestämde sig för att 
vägra samarbeta, eller ens förhandla, med det 
främlingsfientliga partiet Vlams Blok. 

Å andra sidan vill man undvika en situation 
som i Danmark, där det enligt flera bedömare har 
skett en tydlig förskjutning av hela det politiska 
fältet i riktning mot det främlingsfientliga, det 
vill säga att de etablerade partierna har anammat 
Dansk Folkepartis politik. 

2001 tillträdde en ny koalitionsregering i Dan-
mark ledd av Anders Fogh Rasmussen med stöd 
av Dansk Folkeparti. Enligt egen utsago vill man 
inte lägga locket på i debatten om mångkultur 
och integration, vilket uttryckligen kontraste-
rades med den svenska situationen. Att tala i 
yttrandefrihetens namn blev snart synonymt 
med att uttala sig negativt kring invandringens 
konsekvenser. I samband med publiceringen av 
Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten ac-
centuerades dessa stämningar: att vara en ”rik-
tig dansk”, utifrån medierapporteringen kring 
händelsen, är att ha humor och våga skoja med 
religiösa ledare och andra auktoriteter. De som 
kritiserar publiceringen är enligt denna debatt-
logik följaktligen inte att betrakta som ”riktiga 
danskar”, då de anses sakna humor. 

Detta är inte en uppfattning som blott förs 
fram av ledande representanter för Dansk Folke-
parti. Det är en väl förankrad bild i det danska 
medielandskapet. Tongångarna mot invandrare, 
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framför allt mot den muslimska minoritetsbe-
folkningen, har skruvats upp ytterligare. Det är 
idag inte ovanligt att aversionen mot den så kal-
lade islamska fundamentalismen likställs med 
kampen mot nazismen under andra världskriget 
i Danmark. Typiskt är att islamism som ideologi 
blandas samman med islam som trosutövning, 
vilket också drabbar muslimer som har lika lite 
beröring med religionen som vilken sekularise-
rad kristen som helst har med fundamentalistiska 
kristna rörelser. 

I forskningen kring (ny)-nationalistiska – 
även kallade populistiska – partier brukar man 
använda termen Nouvelle Droite (den nya hö-
gern) för att karakterisera denna brokiga familj. 
Denna nya höger avskärmar sig från biologisk ra-
sism och idéer om att vissa etniska grupper skul-
le vara mer högtstående än andra. Istället talar 
man om att skillnader mellan olika etniska grup-
per – eller snarare kulturer som man nu väljer att 
kalla det – är oöverstigliga. I likhet med sina eu-

ropeiska syskonpartier markerar SD att Sverige 
främst tillhör svenskarna, övriga bör assimileras 
eller repatrieras till sina ”hem”. SD kombinerar 
denna nyhögerretorik, som också omfattar ett 
värnande av lag, ordning och traditioner, med ett 
sällsamt vurmande för den svenska välfärdsmo-
dellen, någonting som skiljer dem från exempel-
vis Fremskrittspartiet i Norge eller för den delen 
Ny Demokrati på sin tid. 

En fråga som infinner sig är om den svenska 
debatten nu närmar sig den danska. Rädslan för 
den obskyra företeelsen radikal islamism skiner 
exempelvis igenom i den så kallade Rosengårds-
rapporten. Men SD har fortsatt svårt att etablera 
sig i den nationella politiken som ett salongsfä-
higt parti. I den svenska debatten märks en skarp 
skiljelinje mellan SD och övriga partier. 

SD positionerar sig som en underdog, en de-
mokratisk martyr som utestängs från de fina sa-
longerna. I SD:s retorik märks en tydlig strävan 
att tala klarspråk kring frågor som, enligt dem, 

partier, som tiDigare har avfärDats som 

högerextrema, har normaliserats och 

Domesticerats i Den nationella politiken 

och framstår som relativt rumsrena 

i länDer som italien, österrike och 

Danmark.
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tidigare varit belagda med tabu. Man ställer det 
sunda förnuftet mot de politiska och samhälle-
liga eliter som välkomnar en generös flyktingpo-
litik, vurmar för mångkultur eller allmänt hyser 
kosmopolitiska uppfattningar. 

Men vilket är detta folk, vars röst man gör an-
språk på att företräda i den representativa demo-
kratins namn? Är det Hägglunds verklighetsfolk 
eller kanske SD:s främlingssnåla folk, som vill 
undvika beblandning med dem som inte passar 
in i en snäv mall för svenskhet och för hur en 
svensk förväntas vara?

Folket är ingalunda en given konstruktion, lika 
lite då Per-Albin Hansson i sitt berömda tal till 
riksdagens andra kammare i januari 1928 anla-
de konturerna för det svenska folkhemmet (även 
kallat det goda medborgarhemmet) som nu, när 
SD gör anspråk på att förvalta, och således för-
vränga folkhemsarvet. 

I reaktionerna mot SD etableras en särskild 
samtalsordning där SD utestängs och separeras 
från de etablerade partierna. En tydlig tendens 
är att försöka ogiltigförklara SD:s ambition att 
moderera sin image, från ett parti av högerex-
tremistiska bråkstakar till ett parti av hederliga 
Svenssons. SD beskrivs emellanåt som ulvar i 
fårakläder; under den polerade fernissan märks 
fortfarande deras smutsiga förflutna som höger-
extrema xenofober. Under våren 2009 uppmärk-
sammandes detta i radioprogrammet Kaliber, 
men temat känns igen i nyligen utgivna antolo-
gier om Sverigedemokraterna och deras politik. 
Vidare visar SD, enligt deras kritiker, föga res-

pekt för det vardagliga politiska rutinarbetet. 
SD:s representanter beskrivs emellanåt som po-
litiska tokstollar. 

Det visar sig dock, om man ser till den samlan-
de medierapporteringen, att kritikerna är noga 
med att inte diskvalificera SD:s väljare. Att dessa 
väljare har lagt sin röst på SD, beror enligt flera 
bedömare på att de visat sitt missnöje med in-
tegrationspolitiken och inte på grund av att de 
instämmer med partiets ideologi.

Denna reaktion bottnar delvis i en uppfattning 
om att den svenske medborgaren skyr främlings-
fientlig teori och praktik. Samtidigt riskerar man 
att rättfärdiga SD:s påståenden om att integra-
tionspolitiken är både misslyckad och tabube-
lagd. Att den svenska integrationspolitiken i ett 
jämförande perspektiv lyfts fram som mer lyckad 
än vad som är fallet i andra länder nämns över-
huvudtaget inte i den svenska debatten. 

Exempelvis står det att läsa i Migrant Integra-

tion Policy Index från 2007 att Sverige ligger i 
topp bland de 28 undersökta länderna vad gäller 
tillgång till arbetsmarknaden, politiskt deltagan-
de och antidiskrimineringspolicies. I rapportens 
slutsatser står följande att läsa (sidan 2): ”Only 
one country achieved best practice on every sing-
le indicator in an entire strand (SE on labour 
market access). On every other strand, SE leads 
the 28 MIPEX countries with the most favoura-
ble policies, although they have not yet attained 
best practice.” 

Dessa slutsatser rimmar onekligen illa med det 
mantra som vägleder inte bara SD-sympatisörer, 
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utan också andra som har åsikter om den svenska integrationspolitiken i 
den offentliga debatten. 

Den största faran, som jag ser det, är att de etablerade partierna i Sve-
rige accepterar den problembeskrivning som säger att den svenska debat-
ten kan liknas vid en tryckkokare i väntan på explosion; det vill säga om 
vi tar hänsyn till vad folk tycker så innebär detta att representanter också 
från de etablerade partierna kan komma att föreslå grova restriktioner i 
invandringspolitiken, för att på så vis mota bort SD från parlamentariskt 
inflytande. 

Men vad hjälper det att det SD hålls utanför riksdagen, om deras po-
litik inte gör det? Vellinge var den enda kommunen i Skåne där Sveri-
gedemokraterna misslyckades med att ta sig in i fullmäktige. Samtidigt 
är Vellinge känt för sin ovilja att ta emot flyktingar. Det finns en risk att 
det politiska etablissemanget fastnar i ett stigmatiserande av de ”nya” 
nationalisterna, utan att egentligen ifrågasätta den världsbild som lig-
ger till grund för deras frammarsch. Utan att veta vad folket anser om 
förändringar i samtiden tenderar även etablerade politiker att definiera 
folket som en rädd massa. 

En förtroendevald politiker har till uppgift att företräda och förverk-
liga folkviljan i den representativa demokratins namn. Detta är inte för-
behållet populisterna utan ligger i den moderna demokratins fundament. 
En viktig uppgift som forskare är att identifiera och diskutera hur detta 
folk definieras och konstitueras som politiskt subjekt. Annorlunda ut-
tryckt, vilka ingår i verklighetens folk och vad är det egentligen de vill? 
Det vore olyckligt om SD tilläts bestämma svaren på dessa frågor. •

Anders Hellström är fil dr i statsvetenskap och forskare vid Malmö 
Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). 
Han skriver just nu bland annat om den skandinaviska nynationa-
lismen, och om nationella självbilder och populistiska utmaningar 
i Sverige.
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sD positionerar sig som en unDerDog, en 

Demokratisk martyr som utestängs från 

De fina salongerna. i sD:s retorik märks 

en tyDlig strävan att tala klarspråk 

kring frågor som, enligt Dem, tiDigare 

varit belagDa meD tabu.
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Det är sällan saker blir som man tänkt sig. Det mesta mest bara händer. 
Så beskriver Lars Bondemark karriären, från sadeln på sin Puch Florida 
1969, till titeln som dekan på Odontologiska fakulteten fyrtio år senare. 

– En del säger att ’du måste ju ha tänkt på vart du ville i karriären’. 
Men jag vill hävda att jag mest bara hamnat här. Det är så mycket som 
det inte går att styra över, säger han.

Lars Bondemark föddes i Gualöv väster om Bromölla sommaren 1955. 
Med tanke på att han växte upp i lärarbostaden på Gualövs folkskola var 
det kanske inte så konstigt att det gick bra för honom i skolan. Men att 
bli tandläkare var inte självklart.

– Jag ville bli meteorolog, men det fanns så få jobb på den tiden. Det 
var mest bara försvaret som hade meteorologer, säger han. 

Istället föll valet på ”Käftis” i Malmö där han började 1974. Eftersom 
Tandvårdshögskolan då hörde till Lunds universitet bodde Lars Bonde-
mark på studentområdet Ulrikedal i Lund och pendlade med sin första 
bil: en Volkswagen-bubbla. Just bilar har blivit ett av hans stora intres-
sen. Men idag har Bubblan bytts mot en Porsche 911. 

– Det finns många små, knixiga, asfalterade vägar här som det är kul 
att köra på. Jag brukade köra på bana tidigare men jag har nog blivit för 
gammal för det. 

Det sitter en ny dekan på Odontologiska fakulteten. Han 

är född i Gualöv, lyssnar på hårdrock, kör Porsche och brin-

ner för tandställningar. Möt Lars Bondemark. 

Av viktor Ström  |  Foto Leif Johansson

Dekan med 
tandläkarrock
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Fakta Lars Bondemark

Ålder: 54 år

Aktuell: Professor i tandreglering och nybliven 
dekan för Odontologiska fakulteten vid 
Malmö högskola.

Kuriosa: Har 23,4 i golf-handicap och är med 
i svenska Porscheklubben. Disputerade 1994 
med en avhandling om tandreglering med 
magneter. Blev professor 2006.
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För gammal? Det kommer du inte undan med. 
– Haha, nej okej. Jag har inte hunnit. Sen är 

man mer rädd om sig själv nu också. Man blir 
mer harig när man blir äldre.

– Jag och sonen, fortsätter Lars, vi var och såg 
Iron Maiden på Ullevi. Det var 58 000 perso-
ner där. Vi satt på läktaren och jag tänkte bara 
’tänk om det händer något’. Det har kommit med 
åren. 

Men trots oron över publikhavet var det knap-
past Lars tjugofemårige son som lurat med far-
san på hårdrockskonsert. Nej, rock har han alltid 
lyssnat på.

– Jag fick låna Deep Purples ’In rock’ av en 
tjejkompis när jag var femton. Det är konstigt, 
jag minns det verkligen tydligt, det var en sån 
musikalisk smäll, säger Lars och börjar rada upp 
favoriterna:

– Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, 
Nightwish, Metallica. Och lite poppigare som 
Coldplay, U2, Kent och Winnerbäck. Jag försö-
ker komma iväg på en del spelningar.

Men du ser inte ut som en hårdrockare. Har du 

haft långt, svart hår någon gång?
– Nej, bara hit kanske, säger Lars och måttar 

strax under kinden.
Även om det är svårt att direkt se kopplingen 

så menar Lars att musikintresset och intresset för 
populärkultur har kommit till nytta i arbetet.

– När man håller på med tandreglering har 
man många unga patienter och man behöver nå-
got att prata om. Man får hänga med lite, säger 
han.

När Lars Bondemark gick ut Tandvårdshög-
skolan 1979 blev han direkt headhuntad till sitt 
första jobb.

– Jag blev erbjuden att bli klinikchef på en liten 
tvåmansklinik i Bjärnum. Det är klart att det är 
lite underligt att gå direkt från skolan till klinik-
chef, det skulle inte gå idag, konstaterar han.

Och efter det har Lars halkat vidare i karriä-
ren. Kanske är det som det brukar sägas, att det 
krävs tre ingredienser för att göra karriär: tur, 
talang och timing. Efter Bjärnum rullade det vi-
dare, först till Kristianstad, sen Göteborg, sen 
Jönköping, sen Hässleholm och så till slut Malmö. 

tanDreglering är roligt eftersom Det är 

ett långsiktigt arbete. Det tar tiD och man 

hinner få en relation till patienten. Det 

är lite samma sak meD unDervisningen, 

man hinner verkligen se stuDenterna 

utvecklas.
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Och på vägen hann han med att bli både klinik-
chef och docent i tandreglering.

– På något sätt så är jag kanske karriärist. Jag 
söker hela tiden nya utmaningar. Otålig, kanske 
man kan säga.

Att han gick från jobbet som övertandläkare 
och klinikchef i Hässleholm till en tjänst som 
lektor vid Tandvårdshögskolan får nästan sägas 
vara ett släktdrag. I stort sätt hela Lars Bonde-
marks släkt har varit lärare. Och det var just un-
dervisningen som lockade honom till akademin.

– Tandreglering är roligt eftersom det är ett 
långsiktigt arbete. Det tar tid och man hinner få 
en relation till patienten. Det är lite samma sak 
med undervisningen, man hinner verkligen se 
studenterna utvecklas.

Sedan den 1 juli i år får dock både undervis-
ning och forskning ligga vid sidan av. Även om 
han hoppas hinna med lite forskning och någon 
föreläsning emellanåt lämnar arbetet som dekan 
för Odontologiska fakulteten inte mycket tid 
över. 

– Det är ett stort förtroende att bli vald. Jag ska 
göra så gott jag kan. Nu känns allt nytt och ut-
manande. Sen kan det förstås vara tungt ibland, 

men det visste jag redan innan jag började.
Han tycker att han fått ta över en mycket väl-

skött enhet efter företrädaren Lars Matsson som 
satt i rekordlånga tio år på dekantjänsten. Men 
några planer på att stanna så länge har inte Lars 
Bondemark.

– Nej, nej. Jag gör tre år nu, sen om jag blir 
föreslagen och återvald kommer jag att ta ett all-
varligt övervägande om jag vill fortsätta i tre år 
till. Mer än sex år blir det definitivt inte.

Odontologiska fakulteten fick 2007 utmärkel-
sen ”Framstående utbildningsmiljö” av Högsko-
leverket och i våras gav en internationell utvärde-
ringsgrupp forskningen och forskarutbildningen 
mycket goda vitsord. Men Lars Bondemark ser 
ändå, som han säger, förbättringspotential över-
allt.

– Vi ska framför allt bli ännu bättre på att få 
externa forskningsmedel samt förbättra extern 
forskningssamverkan med till exempel landsting 
och privata företag. De ska känna sig adresserade 
att ta del av vår kunskap.

Men såhär precis i början är det svårt att få 
tiden att räcka till. Även för Lars som är van vid 
att alltid jobba 50 timmar i veckan.

vi ska framför allt bli ännu bättre på att få 

externa forskningsmeDel samt förbättra 

extern forskningssamverkan meD till 

exempel lanDsting och privata företag.
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– Du vet, rätt vad det är kommer någon och knackar på dörren. Det 
blir en mängd sidospår som tar mycket energi i början. Men man lär sig 
prioritera allt eftersom.

Att han är ny märks också på tjänsterummet som han fortfarande hål-
ler på att inreda. 

– Titta på den här, säger han och håller upp en löpsedel från Kristian-
stadbladet 1994: ”Hässleholmare reglerar tänderna med magneter”.

– Den tänkte jag rama in och sätta upp här, säger Lars och håller upp 
den ovanför datorn, men det har jag inte hunnit än.

I rummet sitter redan en hel del spår från karriären: ett fotografi från 
doktorspromoveringen, ett pris för ”Årets lärare” 2000, en tack-tavla 
från tidigare medarbetare…

– Det är inte klokt egentligen. Jag har verkligen inte tänkt hamna här, 
jag har bara gjort det jag tyckt varit roligt. Och nu sitter man här ändå, 
det är väl ödet.

Eller livet?
– Ja, så är det nog. Det är nog livet helt enkelt. •

Viktor Ström är frilansjournalist, tidigare chefredaktör för tidningen 
Lundagård och medarbetare på Sydsvenskan. Han skriver för till-
fället en uppsats om framtidens affärsmodeller för tryckta medier 
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I detta nummer:
”Jag är inte rasist, men…” I Landskrona röstade 
mer än var femte väljare på Sverigedemokraterna i 
kommunalvalet 2006. Praktik&Teori åkte dit för att 
undersöka varför.

”Svenska folket” är ingen given konstruktion. Den 
som låter Sverigedemokraterna ensamma definiera 
folkviljan är farligt ute, menar Anders Hellström, 
forskare på Malmö högskola.

Egentligen hade han tänkt bli meteorolog. Nu är 
han istället ny dekan på Odontologiska fakulteten 
på Malmö högskola. Möt Lars Bondemark,
golfaren, porscheföraren och tandregleraren.

TEMA SverIgedemokraterna
landskrona – här har de redan makt

Ökad främlingsfientlighet en myt
därför ska ingen tigas ihjäl
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