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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att skapa en djupare förståelse rörande vad som utgör grund för 
människors val att rösta på SD. Detta utifrån ett antagande om att människor upplever 
immigration som ett hot mot den enskilda medborgaren. Det empiriska materialet utgörs av 
nio semistrukturerade intervjuer med individer som röstat på Sverigedemokraterna i 
föregående riksdagsval. I uppsatsen konstateras att känslor av frustration samt en upplevelse 
av att immigration utgör ett hot utgör huvudsaklig grund för människors val att rösta på 
Sverigedemokraterna. Vidare konstateras att samhället präglas av mer individualism idag än 
tidigare, vilket också uppfattas återspeglas i de resonemang intervjupersoner presenterar. 
Detta förklaras spela en viss roll rörande i vilken utsträckning immigration uppfattas utgöra 
ett hot för den enskilda individen och samhället. 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, individualisering, samhälle, politisk konvergens, stigma.  



Abstract 

This paper seeks to create a deeper understanding considering what people perceive as main 
reasons for their decision to vote for the Sweden Democrats (a Swedish political party that is 
considered to hold antihuman values) in the previous general election. This is done based on 
an assumption that people perceive immigration as a threat to society and the individual. The 
empirical material consists of nine semi structured interviews that has been held with people 
that voted for the Sweden Democrats in the last held election. In this paper it is clear that 
people find that immigration is a threat to the society and, particularly, the individual within 
it. This is found to constitute one of the main reasons to why people choose to vote for the 
Sweden Democrats. Furthermore is a feeling of frustration (that is seen as a result of an anger 
that is directed towards the political system and the established parties) found to be another 
reason to why people choose to sympathize with the political party (the Sweden Democrats). 
The society is found to be characterized by individualization to a larger extent today than it 
was before and the degree of individualization is considered to matter in terms of to what 
extent immigration is perceived as a threat by the individual. 

Key words: Sweden democrats, individualization, society, political convergence, stigma. 
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Inledning 
Sverigedemokraterna (SD) har på senare tid upplevt en markant ökning i väljarstöd och 
ökningen betraktas av många som ett rejält uppsving.  Detta har resulterat i blandade känslor 
bland Sveriges befolkning samt inom riksdagen och grupper har utvecklat olika alternativ i 
syfte att försöka ”hantera” och motarbeta SD och dess sympatisörer. Media rapporterar om 
hur etablerade partier motarbetar SD och under valnatten 2010 vägrar Vänsterpartiets 
partiledare, Lars Ohly, att sminkas i samma rum som Jimmie Åkesson. Etablerade partier 
väljer alternativa vägar som bl.a. innefattar gränsöverskridande politiska överenskommelser, i 
syfte att hindra SD:s inflytande i riksdagen. De menar att SD bedriver en antihumanistisk 
politik som förklaras gå emot övriga partiers grundläggande ideologi, vilken baseras på tankar 
om människors lika värde och som genomsyras av humanism där människors lika värde är 
centralt (Svenskpolitik.se, 2016, Dagensnyheter.se, 2008, Sydostran.se, 2002). 

I diskursen återfinns olika åsikter om etablerade partiers sätt att hantera och bemöta SD i 
riksdagen (Dagenssamhalle.se, 2014, Avancemang.se, 2014, Cornucopia.cornubot.se, 2010, 
Varldenidag.se, 2014, Klartexten.wordpress.com, 2009). En del skulle beskriva det som en 
stigmatisering och kollektiv mobbing medan andra uppfattar att etablerade partier handlar helt 
rätt och att SD måste frysas ut och negligeras i syfte att motarbeta rasism och den 
antihumanistiska ideologi och värderingar deras politik grundas på. Inom väljarkåren går att 
urskilja liknande metoder, där en del skulle beskriva övriga partiers sympatisörers bemötande 
av SD-sympatisörer som stigmatiserande och svartmålande medan andra menar att 
bemötandet är ett led i en strategi som syftar till att motarbeta partiet och dess anhängare. 
Många väljare som röstat på SD väljer att inte tala om det för sin omgivning. De menar att en 
öppenhet riskerar att resultera i att de utesluts ur den sociala gemenskapen. En del anser att 
utfrysning av SD-sympatisörer utgör en del i en taktik där målet är att förhindra SD:s 
ytterligare tillväxt. Andra menar att det handlar om kollektiv mobbning och SD-sympatisörer 
menar att stigmatiseringen leder till att de diskrimineras ur den svenska demokratin genom att 
de tystas ned och negligeras.  

En uppfattning om att SD diskrimineras ur den svenska demokratin kan uppfattas som relativt 
motsägelsefull. Demokrati innebär visserligen att individer har rätt att göra sin röst hörd men 
baseras samtidigt på en grundläggande uppfattning om att alla individers röster har ett lika 
värde (Manskligarattigheter.se, 2016). Utifrån ett antihumanistiskt perspektiv, där individers 
röster värderas olika, torde det vara omöjligt att samtidigt upprätthålla en fungerande 
demokrati i ordets bemärkelse. Demokrati innebär emellertid inte att samtliga individer är 
obligerade att sympatisera med de åsikter en individ eller grupp uttrycker. I en demokrati 
återfinns, om inte alltid så i de allra flesta fall, en minoritet och en majoritet, där minoriteten 
besegras av majoriteten. Det är möjligt att somliga uppfattar att etablerade partiers taktik 
innebär att individer utesluts ur den svenska demokratin men utfrysning av SD kan även 
beskrivas som en del av den svenska demokratin, där de som inte delar SD:s uppfattningar 
utövar den makt en majoritet, trots allt, har i en demokrati. Detta förhållande återfinns inom 
samtliga demokratier och SD utgör i detta sammanhang en minoritet som kan besegras av en 
majoritet. SD-sympatisörers röster väger emellertid lika tungt som andra individers röster och 
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etablerade partier har hörsammat åsikter som förordar en mer restriktiv immigrationspolitik 
och har kommit att politisera frågan i betydligt större utsträckning än tidigare 
(Socialdemokraterna.se, 2015, Expressen.se, 2015). På så vis utgör SD-sympatisörer 
fortfarande en grupp individer som inte utestängs från den svenska demokratin utan snarare en 
grupp som borde inse att de fortfarande är en del av den. 

Sammanfattningsvis hävdar somliga att delar av väljarkåren och regeringen stigmatiserar SD 
genom att censurera och frysa ut SD och dess sympatisörer. Grunden till detta går att återfinna 
i en allmän uppfattning om att SD i sin tur stigmatiserar och nedvärderar individer och 
samhällsgrupper och bedriver en politik som grundas på en antihumanistisk människosyn. 
Men är det så att SD-sympatisörer upplever sig tillhöra en stigmatiserad samhällsgrupp? Och 
är det så att SD-sympatisörer röstat på SD för att de förordar stigmatisering och nedvärdering 
av särskilda individer och samhällsgrupper? 

Jag uppfattar att det går att urskilja en politisk censur i samhället oavsett vilket parti väljare 
röstat på och individer uttrycker sällan explicit vilket politiskt parti de röstat på. Möjligen står 
denna upplevda censur i direkt relation till vilken del av landet du befinner dig i och vilket 
politiskt parti som uppfattas utgöra norm just där, men jag uppfattar att oviljan att tala om 
vilket politiskt parti väljare röstat på är starkare bland de som röstar på SD än bland de som 
röstar på något annat parti. Inledningsvis var jag intresserad av att ta reda på huruvida SD-
sympatisörer är att likställa med rasister eller om den huvudsakliga anledningen till att väljare 
röstat på SD egentligen utgörs av någonting annat.  Denna fråga konstaterades emellertid som 
provokativ och olämpligt formulerad, varför jag istället valde att fokusera på varför väljare 
valt att rösta på SD och om det går att identifiera en gemensam nämnare bland de anledningar 
väljare uppger. 

Om man utgår ifrån ett antagande där väljare som röstat på SD inte gjort detta p.g.a. att de 
sympatiserar med SD:s antihumanistiska värderingar, möjliggörs ett antagande om att SD:s 
ökade väljarstöd bottnar i någonting annat. Kanske i samhälleliga förhållanden, där individer 
upplever att ökad immigration utgör ett hot, oavsett vilken etnicitet den invandrade har? I ett 
sådant resonemang skulle individen inte nödvändigtvis besitta rasistiska och diskriminerande 
värderingar, även om det givetvis är möjligt. Är det så att SD framstår som enda alternativ 
och oppositionsparti rörande invandringspolitiken? Förutsatt att ökad immigration upplevs 
som en ökad belastning på samhällsapparaten, tillika en risk och ett hot för individen, skulle 
SD eventuellt kunna upplevas som individens enda ”räddning”.  

Jag är intresserad av att ta reda på varför människor valt att rösta på SD i föregående val och 
om denna markanta ökning i antal röster kan förklaras ur ett sociologiskt perspektiv där 
orsaker till detta återfinns i, och kan förklaras med hjälp av, samhälleliga strukturer och 
individerna inom dem. Jag röstar inte själv på SD och uppfattar partiet som osäkert. Jag tror 
att väljare riskerar att bli lurade att rösta på ett parti som hävdar att de  inte gör skillnad på 
människor och att deras politik endast syftar till att bedriva en mer restriktiv 
invandringspolitik, men som egentligen har en dold agenda, vilken innefattar fascistiska och 
antihumanistiska värderingar och motiv.  
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I Sverige ges idag invandringsfrågan relativt stort utrymme både medialt och politiskt, men 
detta är att anse vara någonting relativt nytt. Sverige har länge ansetts vara ett land som utgör 
en ogynnsam kontext för partier med invandringskritisk agenda och politiken som bedrivits 
inom området invandring har varit att anse relativt liberal i förhållande till många andra länder 
(Loxbo, 2015, Bolin, Lidén och Nyhlén, 2014). I riksdagsvalet 2010 blev därför många 
förvånade när SD lyckades uppnå ett väljarstöd på 5,7 procent och därmed tog klivet in 
riksdagen. År 2014 gjorde SD, inte helt oväntat, betydande framsteg jämfört med föregående 
val och fick 12,9 procent av väljarkårens stöd (Loxbo, 2015, Hirvonen, 2013). Av alla 
medlemsländer i EU utgör Sverige ett av de länder som länge mottagit störst antal flyktingar 
och det politiska klimatet rörande invandringsfrågan har präglats av liberalism och konsensus 
mellan politiska partier. Invandringsfrågor har givits mycket lite utrymme i den politiska 
debatten och de etablerade partierna har, i motsats till t.ex. Danmark, valt att medvetet 
undvika att politisera ämnet. Det faktum att frågan sällan tagits upp till politisk debatt och 
präglas av ett politiskt konsensus (trots att en andel av väljarkåren faktiskt innehar åsikter som 
rör en önskan om en mer restriktiv invandringspolitik) har i många debatter framhållits som 
en huvudsaklig anledning till att det under många år inte återfunnits något parti med 
invandringskritiskt fokus i Sveriges riksdag (Bolin, Lidén och Nyhlén, 2014). 

I samband med SD:s inträde i riksdagen 2010 ökar invandringstalen i Sverige i stadig takt (på 
Migrationsverkets (2016) hemsida går att utläsa att antalet asylsökande i Sverige ökat från 17 
530 till 81 301 mellan åren 2005-2014) och bland den svenska befolkningen återfinns en 
önskan om en mer restriktivt hållen invandringspolitik. SD är idag Sveriges tredje största parti 
och detta faktum är ett ständigt inslag i allt från global nyhetsrapportering till vardagliga 
samtal mellan kollegor på arbetsplatser. Medan somliga uttrycker optimism som grundas i att 
de länge väntat på en förändring och ett politiskt ställningstagande i imigrationsfrågan, ställer 
sig andra extremt kritiska till SD:s framgångar och fördömer både partiet och dess 
sympatisörer (Loxbo, 2015). Vidare spekuleras långtgående kring huruvida anhängare till SD 
utgörs av rasister eller ”vanliga” människor som helt enkelt röstar på SD i syfte att tydligt visa 
sitt missnöje med hur etablerade partier idag hanterar imigrationsfrågan. En av många 
konsekvenser av SD:s plötsliga framgång har varit framväxten av ett tydligt ”vi och dom-
tänk” där ”vi” explicit uttrycks och ska förstås som den del av våljarkåren som inte 
sympatiserar med SD medan ”dom” utgörs av SD-sympatisörer (alternativt möjliga SD-
sympatisörer). Även om denna uppdelning uppstått i syfte att motarbeta och tysta SD har det i 
somliga kontexter beskrivits som en möjlighetsstruktur som fungerat främjande för SD-
ledningen i deras arbete med att stärka partiet internt och attrahera väljare (Loxbo, 2015).   

Andersson (2014) redogör för hur tankar om hur väljares val att rösta på Sverigedemokraterna 
kan tolkas som uttryck för känslor av skam, avsaknad av framtidstro, frustration och rädsla 
inom väljarkåren. Den rådande demokratin utlovar jämlikhet samtidigt som det återfinns 
tydliga skillnader i t.ex. inkomster och behandling av människor. Denna diskrepans resulterar 
i frustration bland individer och framkallar negativa känslor. Andersson (2014) menar att 
individer kan känna sig förbigångna och hotade av den samhälleliga utvecklingen (vilken 
innefattar en ökad invandring) och uppleva en förlorad position i samhället. Detta kan 
resultera i känslor av skam och rädsla, vilka de sedan skuldbelägger ”utanför-grupper” för. 
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Människor prioriterar trygghet och vill inte att den egna vardagliga miljön ska genomgå några 
förändringar. Den ökade invandringens konsekvenser förklaras vara tydliga inom 
bostadsmarknaden. Immigranter återfinns ofta i enklare bostadsområden i mindre samhällen 
där hyrorna är låga, alternativt i stora städer i hyreshusområden och för den inhemska 
befolkningen innebär detta en ökad konkurrens om bostäder. Detta leder i ett senare skede till 
segregation där individer bl.a. kommer att kategorisera sig själva efter levnadsförhållanden 
där bostaden (i form av bostadsrätt, hyresrätt eller villa) och bostadsområde utgör en effektiv 
skiljelinje mellan individen själv och individer med små resurser. Detta möjliggör en upplevd 
ojämlikhet och segregation baserat på sociokulturella skillnader snarare än ekonomiska 
(Andersson, 2014). 

Andersson (2014) redogör även för hur politisk konvergens i svensk politik utgör en av flera 
anledningar till att Sverigedemokraterna vunnit mark på det politiska planet. Han menar att 
blocköverskridande samarbete visserligen kan resultera i ett stabilt politiskt klimat men att det 
samtidigt utgör en möjlighetsstruktur för populistiska partiers etablering, vilka då kan utnyttja 
samförståndet. Andersson (2014) refererar till Jens Rydgren då han förklarar hur konvergens 
mellan politiska partier kan leda till att tidigare dominerande politiska frågor (t.ex. fördelning 
av ekonomiska medel) avpolitiseras för att istället ge utrymme för alternativa dimensioner 
(t.ex. immigrationspolitik).  

I avsaknad av politisk konvergens återfinns (förhoppningsvis) partier utspridda över det 
politiska spektrat och högerpopulistiska partiers möjlighet till etablering minskar kraftigt. 
Dagens läge ska förstås som det motsatta där vänster-höger perspektiv försvagas vilket leder 
till att de sociokulturella konflikterna växer i betydelse. Socialdemokraterna har tidigare 
representerat trygghet då samhället stått inför förändringar men ambitionen har sedan valet 
2006 kommit att bli avsevärt svagare. Alliansens förda politik har  i sin tur inte bidragit till 
ökad ekonomisk trygghet för befolkningen. Socialdemokraterna har kommit att förespråka 
multikulturella och marknadsorienterade värderingar medan SD:s sympatisörer efterfrågar 
trygghet och tradition (Andersson, 2014). 

Loxbo (2015) menar att SD:s framgångar till stor del kan förklaras som ett resultat av 
möjlighetsstrukturer, vilka uppstått som en (av etablerade partier oväntad) konsekvens av 
etablerade partiers agerande gentemot SD, sammantaget med SD-ledningens framgångsrika 
interna förnyelsestrategier och politisk konvergens. Loxbo (2015) redogör för två 
möjlighetsstrukturer som sammantaget förklaras som huvudsakliga anledningar till SD:s 
framgånger på det politiska planet. Det faktum att etablerade partier i riksdagen valt att helt 
exkludera SD ur gemenskapen och vägrat samarbeta med partiet  i syfte att omöjliggöra 
inflytande i riksdagen förklaras av Loxbo (2015) kontraproduktivt och konstateras utgöra en 
möjlighetsstruktur för SD:s etablering och ökade stöd bland väljare. Exkluderingen av SD 
antas ha lett till en utbredd stigmatisering av partiet och deras sympatisörer vilket i sin tur kan 
beskrivas som en möjlighetsstruktur som gynnar SD i utformandet av strategier på 
väljararenan samt internt.  Den andra möjlighetsstrukturen förklaras utgöras av den 
konvergens som präglar politiken i Sverige idag, i synnerhet immigrationspolitiken. Loxbo 
(2014) redogör för Piero Ignazis tes rörande hur avsaknaden av konkurrens mellan etablerade 
partier och ideologisk konvergens  rörande invandringspolitiken, skapar ett tomrum på 
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väljararenan. I denna kontext skulle då SD framstå som enda oppositionsparti och ett möjligt 
alternativ i de fall väljare inte sympatiserar med den immigrationspolitik etablerade partier 
förespråkar (Loxbo, 2015).  

I en blocköverskridande överenskommelse som slöts mellan Alliansen och Miljöpartiet 2010 
avtalades om en mer liberal inriktning i invandringspolitiken. Denna ramöverenskommelse 
innefattade inte Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets deltagande men ingen av dessa 
motsade sig att överenkommelsen kom till stånd (Regeringen, 2011, Loxbo, 2015). Detta 
samarbete exemplifierar tydligt den konvergens mellan etablerade partier Ignazi åsyftar i sin 
tes. Konvergensen skapar frustration och förvirring inom väljarkåren och det tomrum som 
skapats fungerar, tillsammans med den politiska konvergensen, som en främjande struktur för 
SD:s etablering på den politiska arenan (Loxbo, 2015). 

SD har på kort tid växt och blivit Sveriges tredje största parti med ca 12,9 procent av 
väljarkårens röster 2014 (Valmyndigheten, 2016). Konvergens mellan etablerade partier i 
sakfrågor som samhällsekonomi och invandring samt missnöjesröstning framhålls som två (av 
flera) möjliga anledningar till SD:s växande antal sympatisörer.  

Syfte och presentation av teman 
Denna uppsats syftar till att skapa en djupare förståelse rörande vad som utgör grund för 
människors val att rösta på SD, utifrån ett antagande om att människor upplever immigration 
som ett hot mot den enskilda medborgaren. Analysen förs dels utifrån ett samhällsperspektiv 
på makronivå där Becks (1998) och Beck-Gernsheims (2002) begrepp risk, reflexiv 
modernitet och individualisering samt Ignazis (1992) begrepp konvergens är centrala, dels ett 
socialpsykologiskt perspektiv på mikronivå där analysen tar sin utgångspunkt i Goffmans 
(1963) begrepp stigmatisering.  

I denna uppsats representeras aktuella frågeställningar av fyra teman, vilka utgör uppsatsens 
struktur. Dessa presenteras nedan och åtföljs av de frågeställningar som utgjord grund för 
respektive tema. 

• Immigration som upplevt hot i det individualiserade samhället 
- Återfinns känslor som uppkommit som ett resultat av upplevda hot avseende de 

konsekvenser den ökade immigrationen antas resultera i, och har dessa känslor 
påverkat individers val att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

• Upplevd politisk konvergens och högerextremistiska partier 
- Hur upplevs den ökade politiska konvergens som antas föreligga och har den 

påverkat valet att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 
- Upplevs Sverigedemokraterna som ett högerextremistiskt parti? 

• Omvandlat kärnfrågefokus? 
- Går det att identifiera en kärnfråga som påverkat valet att rösta på 

Sverigedemokraterna och har denna i så fall kommit att förändras i förhållande till 
tidigare val? 

• Sverigedemokrater och invandrare – stigmatiseringen knyter dem samman  
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- Hur upplevs den stigmatisering som antas föreligga mot de som röstar på 
Sverigedemokrater, och har stigmatisering och skuldbeläggande av invandrare i 
samhället påverkat valet att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning som inbegriper en presentation av ämnet och som 
förklarar varför ämnet uppfattas vara intressant. Inledningen åtföljs av en presentation av 
syfte, teman och frågeställningar, vilka formulerats som ett led i att besvara syftet. Därefter 
följer en presentation av teoretiska perspektiv och de teoretiska utgångspunkter som senare 
analys förs utifrån. I efterföljande avsnitt beskrivs det metodologiska tillvägagångssätt som 
varit aktuellt i denna uppsats. Metoddelen åtföljs av ett avsnitt om etik som behandlar vilka 
etiska överväganden som gjorts. Sedan presenteras det resultat det empiriska materialet 
resulterat i, vilket även inbegriper en analys utifrån tidigare presenterade teoretiska 
perspektiv.  I efterföljande diskussion förs ett mer djupgående resonemang av det tidigare 
analyserade resultatet. I detta avsnitt återfinns även författarens egna reflektioner och 
slutsatser.  Diskussionen åtföljs av en avslutande diskussion, vilken innefattar ett 
sammanfattande stycke som inbegriper de slutsatser författaren kommit fram till. 
Avslutningsvis återfinns även ett kortare avsnitt med författarens egna reflektioner samt 
förslag på framtida forskning inom området.  
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Teoretiska perspektiv och bakgrund 
Följande teoriavsnitt presenteras utifrån tidigare nämnda teman, vilka arbetet med denna 
uppsats utgått ifrån. Under respektive tema återfinns olika teoretiker (Beck (2002), Ignazi 
(1992), Rydgren (2013), Kitscheld via Loxbo (2014) och Goffman (1963)) vilka presenterar 
teorier som anses återspegla och understödja de teman som valts. Avsnittet inleds med ett 
teoretiskt perspektiv som kan bidra till en ökad förståelse rörande huruvida immigration kan 
uppfattas som ett hot i det samhälle som idag antas präglas av individualism. Därefter följer 
en presentation av ett teoretiskt perspektiv som behandlar upplevd politisk konvergens. I 
efterföljande stycke redogörs för ett eventuellt ovandlat kärnfrågefokus inom väljarkåren. 
Slutligen följer ett avsnitt om stigmatisering av grupper i samhället.  

Immigration som upplevt hot i det individualiserade samhället 
Det individualiserade samhället 
Vi lever idag i en reflexiv modernitet, vilken ska förstås som en förändring som uppstått 
omedvetet och växt fram ur det moderna industrisamhället. Beck (1994) menar att 
förändringen inneburit ett nedbrytande av premisser och strukturer som tidigare dominerat 
och skapat trygghet inom industrisamhället. Inom dessa premisser och strukturer har individer 
lärt sig handla och besluta vilket resulterat i att individer, i den moderna reflexiviteten, 
kommit att agera reflexmässigt (utifrån hur de är vana att göra) snarare än direkt medvetet. På 
detta vis menar Beck (1994) att reflexiv modernitet inte ska förstås som reflexiv i ordets 
bemärkelse. Iställer bör modern reflexivitet liknas vid ett reflexmässigt agerande hos 
individer, där handlingar och åsikter snarare präglas av ett ”reflexmässigt” tankesätt som 
baseras på vanor och traditioner snarare än rationalitet. Inom industrialismen har produktion 
och kapitalism utgjort dominerande inslag avseende samhällets utveckling. Den reflexiva 
moderniteten har inneburit att fokus skiftat och istället kommit att handla om hur individer 
tvingas hantera de risker den moderna industrialismens kapitalism och produktionsfokus 
resulterat i. Även om reflexiv i denna kontext inte ska förstås som ”förmåga till reflektion” 
menar Beck (1994) att ju mer samhällen moderniseras, desto högre krav ställs på individers 
förmåga att reflektera över de sociala förhållanden som rör deras existens och hur de kan 
förändra dem (Beck, Giddens & Lash, 1994). 

Vi lever idag i ett risksamhälle vilket existerar parallellt med den reflexiva moderniteten och 
som präglas av risker och individers påtvingade riskhantering. Även risksamhället har 
uppstått som ett resultat av industrisamhällets utveckling och riskhanteringen innebär 
individers hantering av de risker som det förra industrisamhället resulterat i. Sammantaget 
handlar det således om en samhällelig förändring från en industriell modernitet till en modern 
reflexivitet inom vilken individer tvingas möta och hantera de risker industrialismen skapat. 
Vidare beskrivs utvecklingen som en omvandling från rikedomsproduktion (där kapital och 
effektivitet utgjort huvudsakliga styrinstrument och dominerat över riskproduktionens 
”logik”) till en riskproduktion (där rikedomsproduktionens ”logik” övervinns av ett beaktande 
av risker). Riskerna begränsas inte till att endast omfatta särskilda regioner eller grupper utan 
tenderar att globaliseras och utgör gränsöverskridande hot mot individer, vilka varken tar 
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hänsyn till produktion eller reproduktion. I denna mening är hoten av övernationell och 
klassoberoende karaktär (Beck, 1998).  

Risksamhället har kommit att innebära att traditionella roller och strukturer, som tidigare haft 
till uppgift att upprätthålla och skapa trygghet bland individer, suddats ut. Kärnfamiljen 
överensstämmer exempelvis dåligt med den ursprungliga betydelse den haft i det industriella 
samhället. Detta eftersom den bygger på en feodal tilldelning av könsroller, vilka inte längre 
återfinns i det moderna samhället. Kvinnor arbetar i högre utsträckning än förut, skilsmässor 
blir allt vanligare och mannens roll som ”familjens försörjare” har kommit att delas  med 
kvinnan. Vidare behöver inte familjekonstellationens grund utgöras av en man och en kvinna 
utan kan lika väl utgöras av två kvinnor eller två män.  På detta vis skapas motsättningar inom 
individer där upplevd trygghet och säkerhet går förlorad i samband med traditioners 
strukturers upplösning och minskade betydelse. Kärnfamiljens utsuddade gränser och 
konturer innebär i sin tur ett försvagande av ytterligare traditioner, så som föräldraskap, 
sexualitet, kärlek, äktenskap o.s.v. Det går nästan att likna vid ett domino-spel. På liknande 
vis kan arbete utgöra exempel på traditioners och strukturers upplösning. Idag är arbetet ofta 
mer flexibelt och tekniken mer utvecklad. Detta kan beskrivas som å ena sidan en 
möjlighetsstruktur (där individer återfinns inom vidgade ramar som präglas av ”frihet under 
ansvar”), å andra sidan en struktur som skapar otrygghet bland individer. Det är svårare att 
skilja mellan arbete och fritid och människor blir tvungna att aktivt ”skapa” sin vardag. De 
grunder som tidigare utgjort trygghet och säkerhet i det moderna industrisamhället, så som 
kärnfamiljen, klasser, synen på vetenskap, yrkesarbete o.s.v., har således kommit att upplösas 
och förlora i betydelse (Beck, 1998). 

Den desintegration av tidigare existerande sociala former, strukturer och traditioner som 
beskrivits ovan kan utgöra exempel på den individualisering Beck (2002) menar präglar den 
moderna reflexiviteten idag. De strukturer och traditioner som tidigare dominerat har haft sitt 
ursprung i de regelverk och krav religionen, traditionen och staten statuerat för individen i det 
industriella samhället. Desintegrationen resulterar i en oklarhet bland individer rörande vilka 
sociala former som, i och med samhällets fortsatta utveckling, kommer att ersätta de äldre. 
Individualisering handlar om hur det moderna samhället ställer nya krav på individer och hur 
utvecklingen medför en ny form av kontroll och begränsning av individer. Arbetsmarknaden, 
välfärdsstaten och institutioner utgör fält som tillsammans bildar ett nätverk bestående av 
olika bestämmelser, villkor och restriktioner inom vilka individer tvingas verka och fatta 
beslut kring sina egna liv. Försäkringsskydd, utbildningsgarantier, skattenivåer och 
pensionsfrågor utgör alla exempel på institutionella referenspunkter inom vilka den moderna 
individens tvingas tänka, planera och agera.  Tidigare var människors livsförhållanden 
förutbestämda och den familj individen föddes in i kom tillika att bestämma den sociala 
klasstillhörigheten. I dagens samhälle föds människor in i en värld av möjligheter där allting 
kräver individuella beslut. Identitet, religion, kön, äktenskap och sociala band är idag 
områden som kräver aktiva beslut av individen och är inte längre något individer kan ta för 
givet (Beck & Beck-Gernsheim 2002).   

Individualiseringen handlar om ett tvång att skapa och upprätthålla, inte bara den egna 
biografin utan även de band och nätverk som omger den. Vidare förväntas detta pågå genom 



 

14 
 

hela livet och parallellt med välfärdsstatens, utbildningssystemen och arbetsmarknadens 
utveckling. Således handlar individualisering inte bara om ett tillåtande där individer ges 
valmöjligheter och möjlighet att aktivt bidra, utan även om hur samhället kräver individers 
aktiva deltagande och handlande i olika situationer. Detta innebär även att kraven på 
individers handlingsförmåga, koordinering och integrering ökar. Förutsatt att individer ska 
klara av att leva inom ramen för dessa nya krav krävs att de har god framförhållning och 
anpassningsförmåga. Den nya nivån innebär ett sönderfallande av det om tidigare utförts 
undermedvetet och kräver ett ständigt beslutfattande och handlande. Idag kräver samhället att 
individer skapar sina egna biografier, vilket innebär ett risktagande i sig i och med alla val 
individer tvingas göra (Beck & Beck-Gernsheim 2002).  

Det individualiserade samhället ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
Västeuropeiska partisystem står inför en period av förändring och dessa förändringar 
åskådliggörs på två nivåer; val- och partipolitisk nivå. På val-nivå har väljares uppvisat en 
instabilitet som progressivt ökat sedan 1980-talet och det är osannolikt att detta är en trend 
som är på nedåtgående. På partinivå återfinns indikatorer som visar den accelererande 
processen av upplösning av etablerade partiband. Den avtagande partiidentifikationen, antalet 
medlemmar i partiet samt graden av partipolitiskt engagemang visar sammantaget att de 
partiband som tidigare återfanns bland väljarkåren och etablerade partier sakta är påväg att 
försvinna och sålunda möjliggör uppkomsten av nya partier och/eller nya alternativ för 
väljares nya krav. Den här typen av förändring är relaterad till politiska och samhälleliga 
modifieringar. De modifieringar som åsyftas på samhällsnivå innefattar långsiktiga 
förändringar i den socioekonomiska strukturen och en förflyttning mot autoriktning och 
självförverkligande (snarare än gruppsolidaritet) i individers värdesystem. Den 
individualiserade ”Ämnes-röstaren” har kommit att ersätta vad som tidigare kunnat beskrivas 
som den solidariska ”Parti-identifierings-röstaren” och individens val av parti bekräftar inte 
längre individens tillhörighet till en särskild samhällsgrupp utan är endast en återspegling av 
individens nyfunna individualitet (Ignazi, 1992). 

Immigration som upplevt hot 
Radikala högerorienterade partier utgår från en idé om etno-pluralism och förodrar separation 
av olika nationaliteter i syfte att bevara individers unikhet och menar att samhället annars 
riskerar kulturell utplåning. Det är dock viktigt att skilja mellan traditionell rasism och etno-
pluralism där den förra är hierarkisk och värdesätter etniciteter olika högt medan den senare 
inte anser den ena vara överlägsen den andra. Således kan detta förstås som att rasism 
förordar underordning medan etno-pluralism istället arbetar för total uteslutning. Genom att 
anamma den etno-pluralistiska grundtanken hävdar radikala högerpartier europeiska kulturers 
rättighet i syfte att skydda den egna kulturella identiteten. Ur detta perspektiv anses den ökade 
immigrationen utgöra en kärnfråga och ett hot mot den nationella identiteten. Den radikala 
högern stödjer denna uppfattning på fyra huvudsakliga argument; 

• Immigranter utgör en hot mot den nationella identiteten 
• Immigranter innebär ökad brottslighet och social osäkerhet 
• Immigranter utgör orsak till arbetslöshet 
• Immigranter utnyttjar välfärdssystemet i västerländska demokratier 
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Utifrån de två sistnämnda punkterna möjliggör radikala högerpartier tillgodoräknande av 
väljares sympatier genom att belysa hur de prioriterar den inhemska befolkningen gällande 
arbete, boende, vård etc. (Rydgren, 2013). 

Skuldbeläggande och upplevt kaos i ett individualiserat samhälle 
Individer som lever i en föränderlig värld riskerar att uppleva känslor som frustration, skam 
och rädsla, vilka uppstår som en konsekvens av känslor där människor upplever att samhället 
och dess utveckling förbigår dem. Utbildning och kulturellt kapital har kommit att öka i 
betydelse för individen när samhället ställer henne ansvarig för utformingen av hennes egna 
livschanser. Rydgren (2013) refererar till Kemper (2001) då han redogör för hur känslor av 
frustration och förbittring uppstår som ett resultat då individer skuldbelägger andra för den 
den upplevda känslan av att ha förlorat status och/eller ekonomisk position. Om individen 
istället skuldbelägger sig själv resulterar detta i känslor av skam. Det är troligt att dessa 
individer är mer mottagliga för politiska budskap och söker identifiera grupper som 
huvudsakligen ansvariga för upplevda förluster. Globalisering och strukturella processer utgör 
abstrakta fenomen och dess konsekvenser är någonting individer upplever ”indirekt”. Därför 
går att urskilja tendenser där individer tilldelar grupper eller kategorier av individer (t.ex. 
immigranter) negativa attribut i syfte att konkretisera indirekta konsekvenser (Rydgren, 
2013). 

Förutom upplevda känslor av förluster som avser status eller ekonomisk position kan negativa 
känslor hos individer även uppstå som ett resultat av upplevda hot mot ”the quotidian” (det 
dagliga). ”The quotidian” avser vardagliga inslag i individens liv som; rutiner, etablerade 
sociala kontakter och framtidsplaner, vilka individen tagit för givna och betraktat som säkra. 
När individens ”quotidian”  störs eller faller samman upplever sålunda individen starka 
känslor av osäkerhet, rädsla och frustration. Politiska budskap som erbjuder ramar för inom 
vilka individer kan betrakta den nu problematiska verkligheten, möliggör identifiering av den 
eller de grupper som kan hållas ansvariga för det kaos individen upplever samt utlovar att 
restaurera individens ”quotidian”, förefaller nu särskilt attraktiva. De ramar radikala 
högerpartier erbjuder utgör i denna kontext exempel på ett sådant attraktivt alternativ. Även 
om orsaken till individens upplevda kaos kan utgöras av en komplex samverkan mellan 
strukturella komponenter erbjuder den radikala högerpolitiska ramen ett förenklat  alternativ 
till sanning, där orsaken (en särskild grupp individer) till det upplevda kaoset utpekas som 
synlig och konkret. Individer behöver således inte anse att immigrationen är negativ överlag 
men i den politiska ram som presenteras för dem, och inom vilken de upplever sin verklighet, 
avbildas immigrationen som lösningen på deras problem (Rydgren, 2013). 

Individers världsuppfattning och ideologiska utgångpunkt tenderar således att formas efter 
den upplevda situationen, så som den ser ut idag. Men det är av vikt att belysa att individers 
ideologi och världsuppfattning även formas av upplevelser om hur det förgångna varit, hur 
framtiden kommer att bli och den position individen haft och kan förvänta sig få. Vidare 
tilldelas således utvecklingens riktning en betydande roll rörande individers orientering inom 
det politiska spektrat. Huruvida individen vänder sig mot framtiden och lutar åt social 
optimism eller tillbakablickar på det som tidigare varit och lutar åt social pessimism avgörs av 
individens upplevelse av nuet. Om nuet präglas av negativa känslor och kaos tenderar 
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individer att hylla det förgångna och förorda de traditioner och ritualer som då var aktuella. 
Rydgren (2013) förklarar detta genom att citera Bourdieu ”the best they can expect from the 
future is the return of the old order, from which they expect the restoration of their social 
being” (Rydgren, 2013. s.7). 

Misstro och oro som ett resultat av samhällets utveckling  
Den samhälleliga utvecklingen har inneburit en ökad exkludering och marginalisering av 
delar av befolkningen. Individer som har lite kulturellt kapital eller som har sitt kulturella 
kapital investerat i de äldre formerna av produktion står som förlorare och återfinner sig själva 
i en form av negativ social sluttning. Dessa människor riskerar att förlora tron på det politiska 
systemet och tilltalas av en ny politik som presenterar ramar där de kan återfå sin stabila, 
trygga tillvaro och identitet (Rydgren, 2013). 

Människor tenderar att förvänta sig en framtid som liknar nuet men som innefattar 
kontinuerliga förbättringar som sker i takt med hur förbättringar tidigare skett. Förutsatt att 
levnadsstandarder stadigt ökat under en tid förväntar sig majoriteten en fortsatt framtida 
öking. Sålunda möjliggörs ett antagande om att individer riskerar uppleva den högsta nivån av 
otillfredställdhet i ett skede då en period av stadigt ökade standarder åtföljs av en stor 
ekonomisk kris. På liknande vis kan risken för ökade sympatier med radikala högerpartier  
förklaras öka då under särskilda förhållanden då människor upplever ökad risk för 
statusberövande. Dessa sympatier kan ta sig uttryck på olika vis, varav tre kommer nämnas 
här: 

• Nihilistisk populism, vilket kan exemplifieras av känslor av hopplöshet eller skepcism 
där individer beskyller eliten för illvilja eller dolda agendor. 

•  Individer antar och stödjer omvärderings-strategier, där det dominerande 
värdesystemet ifrågasätts och föreslås ersättas av ett system som åter bringar ordning 
för individer och samhället, d.v.s. ett system som tidigare varit. 

• Individer blir mer mottagliga för etno-nationlistisk protektionism och xenofobisk 
chauvinism. 

Det scenario som ovan redogjorts för inträffar ofta förutsatt att indvidier upplever misstro till 
det styrande systemet samt när individer inte längre kan relatera och känna tilltro till de 
politiska partier som tidigare representerat deras intressen (Rydgren, 2013). 

Upplevd politisk konvergens och högerextremistiska partier 
Politisk konvergens 
Ignazi (1992) belyser hur etablerade partiers tendenser till konvergens i politiska frågor 
riskerar att leda till ett försvagande av länken mellan väljare och den upplevda känslan av 
partitillhörighet. Detta eftersom partier misslyckas att visa väljare en tydlig särskiljande 
inriktning i deras politik. Konvergens ska i denna kontext förstås som ett tillstånd där politiska 
partier tenderar att röra sig i en sorts likriktning mot varandra och således minskar avståndet 
mellan dem. I debatten varnas för tre huvudsakliga risker som torde uppstå som en 
konsekvens av politisk konvergens; högre instabilitet inom väljarkåren, främjande för 
uppkomst och etablering av nya partier samt väljares avståndstagande av partier i stort. Högre 
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instabilitet inom väljarkåren och uppkomsten av nya partier förklaras vara två faktorer som 
kan bidra till förklaringen av högerextrema partiers plötsliga etablering i Europa. Det plötsliga 
stöd som visas dessa partier förklaras vara något som etaberade partier inte förutsett och som 
heller inte tidigare ansetts utgöra en möjlighet av politiska forskare (Ignazi, 1992). 

Ignazi (1992) menar att konvergensen sammantaget med postmaterialismens spridning lett till 
uppstoden av ett nytt kulturellt och politiskt ”humör” bland individer. Förändringen i ”humör” 
(trosföreställningar och attityder) har delvis uttryckts i neokonservatismen, men har till en stor 
del tystats ner fram till den nyliga uppdaningen av extrema högerpartier. Ett sådant 
undertrryckande av attityder och trosföreställningar antas leda till följande; förändrade 
prioriteringar och uppkomsten av nya sakfrågor inom väljarkåren, en besvikelse gentemot 
partier i allmänhet, en misstro till det politiska systemet och dess institutioner samt en allmänt 
pessimisitskt hållen livsåskådning. Uppkomsten av extremistiska högerpartier kan förklaras 
som en kontrarevolution där ovan nämnd frustation tar sig uttryck, tillika en revolution som 
sker i det tysta. Högerextrema partiers framgång förklaras således vara ett resultat av ett 
underliggande missnöje inom väljarkåren (rörande etablerade partiers ovilja att politisera 
frågor som befolkningen efterfrågar i den politiska debatten) samt en uppfattad konvergens 
mellan partier. (Ignazi, 1992).  

Högerextrema partier 
Högerextremistiska partier definieras med utgångpunkt i tre kriterium. För det första ska 
partiets placering på det politiska kontinuumet (som ofta avbildas i syfte att tydliggöra partiers 
ställningstagande i bedrivandet av respektive partis politik) vara lokaliserad långt åt höger. 
Vidare ska det återfinnas en tydlig ideologisk utgångspunkt där det går att urskilja fascistiska 
inslag (endera historiskt eller nutid), detta krav refereras i teorin som det ”historiskt-
ideologiska kriteriet”. Fascism beskrivs som en huvudkategori som innefattar flera olika 
fascistiska strömningar och förklaras svårt att sammanfatta. Gemensamt för samtliga 
strömningar är att ideologin framhåller staten framför individen och i detta ställningstagande 
även betonar vikten av naturliga samhällen (vilket innefattar nationalistiska, etnocentriska och 
rasistiska inslag). För det tredje ska den politik partiet förordar på ett eller flera vis opponera 
sig och uppvisa negativa attityder gentemot det rådande politiska systemet. Detta krav 
benämns i teorin som det ”attityd-systematiska kriteriet”. Ignazi (1992) betonar att 
högerextremistiska partier sällan öppet proklamerar att de sympatiserar med fascistisk 
ideologi men att det ur deras politiska diskurs går att utläsa antidemokratiska värderingar. 
Kritiken grundas bl.a. i förordande av naturliga samhällen, fientlighet gentemot invandrare, en 
tilltro till hierarkiska strukturer och en misstro till den parlamentariska debatten (Ignazi, 
1992).  

Rydgren (2013) menar att radikala högerpartier definieras som partier vilka förordar en politik 
som syftar till att stärka nationen genom etnisk homogenitet, precis som Ignazi (1992) 
konstaterar då han redogör för det ” historiskt-ideologiska kriteriet” (där staten prioriteras 
framför individen). Inte sällan kritiserar de även den politiska eliten genom att belysa hur 
internationalismen och politikers egna intressen prioriteras framför individer i samhället. 
Även här återfinns likheter med Ignazi (1992) då han redogör för det ”attityd-systematiska 
kriteriet” och belyser hur partier med fascistiska inslag kritiserar det rådande politiska 
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systemet, tillika den politiska eliten. I syfte att åtskilja höger- från vänsterpartier kategoriseras 
inte sällan partier efter i vilken utsträckning de anses anses tillhöra egalitarianism eller icke 
egalitarianism, d.v.s. huruvida partiet betraktar individer som jämlikar eller inte. Denna 
kategorisering är ofta problematisk eftersom det är svårt att bedöma i vilken utsträckning ett 
parti betraktar individer som jämlikar. En mer fördelaktig indelning tillåts göras utifrån hur 
partier bedriver sin socioekonomiska eller sociokulturella politik. Den nya radikala högern 
klassificeras primärt utifrån sin sociokulturella politik, d.v.s. frågor som rör hur de värderar 
nationell identitet, rättsväsendet, immigrationspolitik etc. (Rydgren, 2013). 

Populism tillskrivs ibland utgöra ett karaktärsdrag inom radikal högerpolitik. Detta kan antas 
riktigt i det avseende att radikala högerpartier ofta tenderar att indela samhället i två 
samhällsgrupper; det vanliga folket och den korrupta eliten. Vad som karaktäriserar den nya 
radikala högern är att de, förutom den korrupta eliten, även exkluderar andra samhällsgrupper 
(t.ex. immigranter och etnniska minoriteter) från det vanliga folket. Vidare tenderar radikala 
högerpartier att beskylla etablerade partier för att föra en politik som fokuserar på föråldrade 
frågor som inte inberiper och/eller erkänner de problem (och hot) multikulturalism innebär för 
den nationella identiteten. Genom den populistiska och extrema infallsvinkel radikal 
högerpolitik presenterar möjliggörs en framställning av radikala högerpartier som ett ”unikt” 
alternativ som erbjuder väljarkåren politisering av ”gemene mans” intressen (Rydgren, 2013).  

Omvandlat kärnfrågefokus? 
Immigrationsfrågan har sedan 1980-talet utgjort ett ”tyst ämne” inom den politiska diskursen i 
de flesta europeiska länder. Etablerade partiers ovilja att politisera ämnet har lett till ett 
gynnsamt läge för högerextremistiska partiers etablering. Många förknippar ökad invandring 
med ökad kriminalitet och med minskad säkerhet. Etablerade partier har visserligen politiserat 
säkerhetsfrågan ett antal gånger men undviker kopplingen mellan invandring och säkerhet. 
Det enda politiska alternativ som politiserar och betonar immigrationsfrågan i stor 
utsträckning är högerexremistiska partier. Således leder etablerade partiers ovilja att politisera 
immigrationsfrågan till ett ökat väljarstöd bland partier som bedriver en politik med inslag av 
xenofobiska och rasistiska ideologier, tillika högerextremistiska partier (Ignazi, 1992). 

Loxbo (2014) referar till Kitschelt (1995) då han konstaterar likheter mellan och avsaknad av 
tydlighet bland etablerade partier rörande ställningstagande i frågor som rör fördelning av 
samhällsekonomiska medel. Väljares politiska uppfattningar rörande samhällsekonomiska 
frågor framhålls i sin tur som en kärnfråga och förklaras utgöra grund för väljares då de 
beslutar vilket parti de ska rösta på. Om etablerade partier misslyckas att tillfredställa väljares 
krav på tydlighet resulterar detta i förvirring och frustration inom väljarkåren. Frustrationen 
riskerar resultera i ett skiftat kärnfrågefokus och istället för att rösta på det parti som 
presenterar ett förslag som bäst överensstämmer med väljares egna uppfattningar om hur 
samhällsekonomiska medel bör fördelas, baseras röster istället på partiers ställningstagande 
inom ett annat område, t.ex. invandring (Loxbo, 2014).  

Detta scenario förutsätter att det faktiskt återfinns ett parti (förutom de redan etablerade) som 
erbjuder väljare ett nytt fokus och som är relaterat till kärnan i deras politik. Eftersom 
etablerade partier idag förordar en relativt liberal invandringspolitik uppfattas SD som enda 
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oppositionsparti i frågor rörande invandringspolitik. Invandringkritiska partier presenterar 
normalt inte tydliga ställningstaganden rörande fördelning av ekonomiska medel i samhället 
och således kan resultatet bli att väljare snarare protest-röstar än att de röstar baserat på de 
politiska frågor de anser vara viktigast, tillika väljarens kärnfråga (Loxbo, 2014). 

Frames som medel för skiftat kärnfrågefokus? 
Andersson (2014) refererar till Rydgren då han redogör för hur politikers användande (och 
icke användande) av ”frames” påverkar ramen för inom vilka individer tänker då de tar 
ställning politiskt. Frames förklaras fokusera på ett särskilt problem och speglar ett urval av 
verkligheten. Ofta resulterar denna fokusering i en orsakskedja där B förklaras uppstå eom 
sen konsekvens av A och förslag på lösningar till det aktuella problemet presenteras. Genom 
att använda sig av framing påverkas allmänheten till att se en utvald bild av verkligheten och 
få denna del att uppfattas som särskilt framträdande. Andersson (2014) exemplifierar detta 
genom att belysa hur Folkpartiet 2004 första gången lanserade begreppen bidragsberoende 
och utanförskap. Begreppen började användas i riksdagen, men inriktning mot invandrare och 
social exkludering och framen får på så vis ett växande utrymme i Sverige. Utanförkapet 
utgör en politisk frame och åsyftar en underklass som förknippas med negativa egenskaper. 
Invandrare anses tillhöra kategorin utanförskap och på så vis  knyts invandrare till 
orsakskedjan där omgivningen antar att de (=A) kommer innebära negativa konsekvenser för 
samhället och individerna i detsamma (=B). Invandrarna har nu kommit att utgöra ett ”hot” 
mot befolkningen (Andersson, 2014). 

Sverigedemokrater och invandrare – stigmatiseringen knyter dem samman 
Det finns ett ”vi” och ”dom” 
Goffman (1963) beskriver stigma som situationer eller förhållanden där individer blivit 
uteslutna ur den sociala acceptansen (Heidegren och Wästerfors, 2008). Grund för 
stigmatisering utgörs huvudsakligen av; kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 
karaktären (ex: oärlighet, illvilja, viljesvaghet, förrädiska eller stela trosföreställningar, 
oärlighet etc.) samt stambetingade stigman (ex: ”ras”, religion etc.). Gemensamt för olika 
kategorierna av stigma är att individer i samtliga fall faller offer för stigmatisering p.g.a. ett 
drag eller egenskap och blir bemött (av omgivningen) med ett uteslutande ur den sociala 
gemenskapen. Detta trots att individen i frånvaro av det stigmatiserade draget eller 
egenskapen hade blivt acepterad och insläppt i gemenskapen. Individen besitter ett stigma 
som på ett icke-önskvärt sätt avviker från de allmänna förväntningar som återfinns bland ”de 
normala” (Goffman, 1963). I situationen görs således skillnad mellan ”de normala” och de 
avvikande där de förstnämnda föraktar de sistnämnda och anser de vara mindre värda än dem 
själva. Stigma och beskrivs som: ”en tillskrivning och svartmålar eller diskrediterar den andre 
och tillskrivningen betraktas gärna som om den tillhörde den andre” (Heidegren och 
Wästerfors, s. 71, 2008). Det är av stor vikt att belysa det faktum att stigma utgörs av en 
relation mellan individer där de normala är beroende av båda gruppernas existens i syfte att 
möjliggöra en definition av de avvikande som ”avvikande” och sig själva som 
”normala”(Heidegren och Wästerfors, 2008). 

Stigma utgörs inte av särskilda egenskaper hos indivder men stigmatiseringen sker på grund 
av icke önskvärda egenskaper hos individer. Det måste hållas i minnet att en egenskap som 
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utgör grund till stigmatisering av en grupp individer i själva verket kan fungera som ett 
bekräftande på grupptillhörighet i andra grupper av individer. Egenskapen i sig är således inte 
att förstå misskrediterande eller värderad (Goffman, 1963). 

Goffman (1963) skiljer mellan två grupper där stigmatiserade individers närvaro accepteras 
och där de inte tvingas dölja sitt stigma; ”de egna” och ”de visa”. Den förra avser grupper 
vars medlemmar själva besitter samma stigma som den stigmatiserade medan den senare 
avser grupper där medlemmarna utgörs av ”normala” individer men som befinner sig i en 
situation som innebär att de besitter en sympatisk inställning till den stigmatiserade samt att 
de väl känner till den stigmatiserade individens liv. Medlemmarna av denna grupp har en 
erkänd status som refereras till som ”hedersmedlemmar” i klanen (Goffman, 1963). 

Social identitet och social information 
Social information är ett centralt begrepp i teorin om stigma och avser personliga och mer 
eller mindre permanenta karaktäristika individer besitter. Denna information förmedlas till 
och uppfattas direkt av omgivningen genom yttringar, symboler eller kroppsliga uttryck. 
Symboler kan vara av tre huvudsakliga slag; prestigesymboler (informationen accepteras inte 
automatiskt av omgivningen på annat vis än förmedling genom dessa symboler), 
stigmasymboler (förnedrande brister eller egenskaper som befläckar en annars 
sammanhängande fasad) samt desidentifikatorer (tecken som syftar till att, i den riktning 
indivden önskar, störa en i övrigt sammanhängande bild). Desidentifikatorer kan exeplifieras 
av en person som har utländskt härkomst men som talar felfri svenska (Goffman, 1963). 

Stigmatiseringens funktion i samhället 
Förekomsten av stigmatisering skapar förutom uteslutande och diskreditering av grupper, 
motsägelsefullt nog, även sympatier och stöd för utsatta grupper från övriga samhället. Vidare 
skapas även en typ av social kontroll och upprätthållande av normalitet där de stigmatiserade 
t.ex. avlägsnas från konkurrens med andra (Heidegren och Wästerfors, 2008). Vilken social 
funktion stigmat har för den sociala kontrollen och upprätthållandet av normalitet beror på 
vilken stigmatiserad grupp som aktualiseras. När det rör sig om stigmatisering av individer 
som besitter stigmat ”omoral i sin person” fungerar stigmatiseringen som ett led i att bringa 
social ordning i samhället. Stigmatisering på grund av ras, religion eller etnicitet har som 
funktion att undanröja dessa grupper från fält där de annars kunnat utgöra en del av 
konkurrensen med övriga. Vidare kan stigmatisering av individer på grund av fysiska 
missbildningar kan antas ha en samhällelig funktion som består i att dessa grupper exkluderas 
från urval av sexuella kontakter (Goffman, 1963). 

Ett statsvetenskapligt perspektiv på självhjälp 
När individer konstaterar sig själva tillhöra grupper som är att anse mindre värda i relation till 
andra grupper kan de ta till olika strategier för att förändra sig egen position. Rygren (2013) 
redogör för tre möjliga strategier: 

• Individer väljer att lämna gruppen 
• Individer ämnar försöka ändra den rådande hierarkin i samhället 
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• Individer ämnar försöka förändra den etablerade ordningen inom vilken grupper 
klassificeras i samhället 

De två förstnämnda alternativen är att anse partiellt blockerade eftersom det är svårt att 
tillägna sig nytt alternativt förändra individens kulturella kapital, vilket denne tillägnat sig 
genom tidigare utbildning eller familjeförhållanden. Vidare återfinns troligen individen inte i 
en position som legitimerar denne att förändra den rådande hierarkin i samhället. Den tredje 
strategin återstår då som enda alternativ och kan mycket väl ta sig uttryck genom att individen 
skapar sympatier för politiska partier som hävdar att de söker förändra den ordning inom vilka 
individen och grupper klassificeras i samhället. Att hävda att den rådande ordningen inom 
vilken klassificering av grupper sker i samhället (social klass) är irrelevant och istället förorda 
en klassificering som sker utifrån relevans (etnicitet) utgör ett exempel på nyttjandet av denna 
strategi. Vidare resulterar detta i en åskådning där individer klassificerar sig själva utifrån 
nationalitet och etnicitet snarare än sociopolitiska och ekonomiska grunder. Nedtoning av 
klassificering baserad på klass och betoning på harmoni och homogenitet bland befolkningen 
utgör en möjlighetsstruktur för individer inom vilken de kan skapa en förändrad syn på den 
rådande ordningen (och klassificeringen inom densamma) (Rydgren, 2013). 

Centrala begrepp 
Sammanfattningsvis kommer begreppen risk, riskhantering, individualisering, reflexiv 
modernitet, politisk konvergens samt stigmatisering utgöra centrala begrepp i den senare 
analysen av resultatet i denna uppsats.  
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Metod 
Arbetet inleddes med en period av orientering inom fältet. Detta kan mer precist beskrivas 
som ett insamlande av artiklar genom sökande i de databaser och tidskriftslistor som 
tillhandahålls av LTU samt sökmotorn LIBRIS. Även Google har nyttjats som sökmotor. 
Sökorden har (i olika konstellationer) utgjorts av; Sverigedemokraterna, högerextremistiska, 
partier, framgång, tendenser, Sverige, politisk, röstning, val samt utveckling. Bland de artiklar 
sökningarna resulterat i valdes de som ansågs mest relevanta ut och lästes ignom mer 
noggrant. Därefter söktes litteratur (böcker och publikationer) via LIBRIS och med hjälp av 
personal på LTU:s bibliotek. Utifrån denna litteratur formulerades sedan den inledande delen i 
denna uppsats.  

Efter inledande handledningstillfälle formulerades fyra teman, vilka arbetet med att besvara 
syftet sedan utgått ifrån. Syftet har kommit att ändras under arbetets gång och innefattade 
inledningsvis även att undersöka den stigmatisering av SD-sympatisörer som antogs föreligga. 
Kartläggning och ökad förståelse av denna stigmatisering ansågs vara av vikt för att 
möjliggöra en mer omfattande bild i arbetet med att utreda individers huvudsakliga 
anledningar till att rösta på Sverigedemokraterna, men samtidigt upplevdes syftet riskera att 
bli ”spretigt”. Därför omformulerades syftet till att endast innefatta att undersöka 
huvudsakliga anledningar till varför individer valt att rösta på Sverigedemokraterna. 
Stigmatisering kom istället att utgöra ett av fyra teman. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) består i huvudsak av öppna frågor och har upprättats dels utifrån 
de frågeställningar som redogjorts för ovan, dels utifrån de teoretiska utgångpunkter som 
presenteras i teori-avsnittet. Ett första utkast skickades till en av de tilltänkta informanterna 
som återsände sina svar samt kommentarer vilka synliggjorde frågor som intervjupersonen 
uppfattat som otydliga eller svåra att besvara. Detta gjordes i syfte att säkerställa att 
informanter förstår de frågor som formulerats samt att möjliggöra revidering av intervjuguide 
innan genomförande av samtliga intervjuer. Intervjuguiden reviderades efter mottagen 
respons och en del frågor omformulerades och/eller uteslöts. Därefter bokades intervjuer med 
nio informanter.  

Intervjupersoner har i denna uppsats valts ut genom snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2012), där jag utgått från fyra personer i min bekantskapskrets, 
varav tre har röstat på Sverigedemokraterna i föregående riksdagsval. I dessa 
intervjupersoners bekantskapskrets återfinns ytterligare SD-sympatisörer, av vilka jag har  
kontaktat  tio personer. Sex av dessa tackade ja till att medverka i en intervju. Eftersom 
individer som röstar på SD antas utgöra en grupp som inte gärna explicit uttrycker vilket parti 
de röstat på ansågs snöbollsurval utgöra en fördelaktig urvalsmetod. Jag har utgått från ett 
antagande om att individer som röstat på SD är mer benägna att tala om det för personer som 
också röstat på SD än för individer som inte gjort det.  

I denna uppsats har (som tidigare nämnts) snöbollsurval använts och en risk med 
urvalsmetoden är att urvalet endast kommer att innefatta analysenheter från en särskild 
delmängd av en begränsad del av populationen (Esaiasson m.fl., 2012). Detta uppfattas 
emellertid inte utgöra ett problem eftersom uppsatsen syftar till att endast undersöka en utvald 
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del ur populationen, nämligen individer som röstat på SD. Vidare är subjektiva, individuella 
uppfattningar centralt i denna uppsats, eftersom syftet är att nå en ökad förståelse för varför 
individer valt att rösta på SD, varför en kvalitativ ansats är att föredra framför en kvantitativ.  

 

Intervjuerna har genomförts enskilt och intervjupersonerna har garanterats konfidentialitet 
(med undantag av ålder, kön och sysselsättning). Sju av intervjuerna har genomförts i närvaro 
av författaren och intervjupersonen och har spelats in för att sedan transkriberas. Två 
intervjuer har genomförts via mail. I dessa intervjuer har intervjuguiden utvecklats något där 
en del frågor efterföljs av förtydliganden och exemplifieringar (se bilaga 1). Dessa ändringar 
har genomförts i syfte att säkerställa att intervjupersonen förstår frågan och har möjlighet att 
svara utförligt, och med anledning av att författaren inte befinner sig på plats för att 
personligen kunna utveckla och förtydliga frågor för intervjupersonen. Vidare har dessa 
intervjupersoner även haft möjlighet att kontakta författaren via telefon och mail vid 
eventuella frågor.  

Det transkriberade materialet har utgjort föremål för kvalitativ textanalys (Esaiasson m.fl., 
2012).  Analysen har inletts med att logiskt ordna intervjupersonernas svar, tillika det 
empiriska materialet. Eftersom intervjuguiden utformats utifrån de teman som genomsyrar 
denna uppsats krävdes endast mindre omstruktureringar av informanters svar i arbetet med att 
logiskt ordna dessa. Därefter genomfördes en klassificering av svar utifrån ovan angivna 
teman där kategorier utformades efter återkommande och liknande svar informanter uppgett. I 
kommande avsnitt presenteras det resultat analysen resulterat i. 

Validitet och reliabilitet 
Begreppsvaliditet handlar om att nå en god överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator samt en frånvaro av systematiska fel. Resultatvaliditet går att 
sammanfatta som att man i en uppsats faktiskt mäter det man avser mäta (Esaiasson m.fl., 
2012). Denna uppsats avser att undersöka huvudsakliga anledningar till varför människor 
röstar på SD och detta mäts och analyseras i huvudsak med hjälp av de centrala begrepp som 
presenterats och definierats ovan (risk, riskhantering, individualisering, reflexiv modernitet, 
politisk konvergens samt stigmatisering). Intervjuguiden har upprättats med fokus på och 
utifrån den teoretiska referensramen och med centrala begrepp i åtanke. Detta har gjorts i 
syfte att säkerställa att den operationella indikatorn (i detta fall intervjuguiden och dess 
upprättande) överensstämmer väl med den teoretiska referensramen och centrala begrepp (den 
teoretiska definitionen), och detta stärker validiteten i denna uppsats. 

För att uppnå god resultatvaliditet krävs en god begreppsvaliditet tillsammans med hög 
reliabilitet. En hög reliabilitet avser frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel och 
kräver således en noggrannhet i användandet av mätinstrumentet (Esaiasson m.fl., 2012). I 
denna uppsats har intervjuer genomförts i syfte att mäta/undersöka syftet. Dessa har spelats in 
med två inspelningsapparater (med undantag för två intervjuer som genomförts via mail). 
Detta stärker reliabiliteten dels genom att en inspelning möjliggör för författaren att gå spela 
upp intervjumaterialet flera gånger, dels genom att användandet två inspelningsapparater 
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kräver att båda apparaterna måste haverera för att intervju-materialet ska gå förlorat. Katrine 
Fangen (2004) förklarar att reliablitetsbegreppet kan beskrivas som en fråga om en annan, 
oberoende, observatör skulle kommit fram till samma slutsats som forskaren, om observatören 
tagit del av det empiriska materialet på samma vis (och i samma utsträckning) som forskaren. 
Detta mål konstateras dock omöjligt i och med den komplexa verklighet vi lever i. Forskaren 
kan emellertid så tydligt som möjligt redogöra för den process som sedan resulterat i de 
slutsatser som dras. Ju mer detaljrik denna redogörelse är, desto lättare kan reliabilitet 
bedömas av tredje part (Fangen, 2005). I denna uppsats stärks reliabliteten ytterligare genom 
att tillvägagångssätt noga beskrivs i föregående metod-avsnitt samt att tolkningar och 
antaganden (som det empiriska materialet utgör föremål för) tydligt motiveras och 
argumenteras för, i förhållande till aktuell teoretisk referensram. 

Etik 
I denna uppsats har hänsyn tagits till humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets 
forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2016). 

Informationskravet innebär att deltagande i studien ska informeras om forskningens syfte, 
deras frivilliga medverkan och ges möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan. Detta 
krav har tillgodosetts genom att samtliga intervjupersoner (innan intervjun genomförts) 
informerats om syftet med denna uppsats samt att de när som helst kan välja att avbryta 
intervjun. Vidare har de intervjuade informerats om möjligheten att avböja att svara på frågor 
som de av någon anledning upplever svårigheter med att svara på. 

Samtyckeskravet innebär att medverkande deltagare själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan i studien och har när som helst rätt att avbryta sin medverkan utan att detta innebär 
negativa följder för dem. Ingen typ av beroendeförhållande får föreligga mellan forskaren och 
intervjupersonerna. Vidare ställer samtyckeskravet krav på samtycke av 
förälder/vårdnadshavare om deltagare är under 15 år eller om studien är av särskild etisk 
känslig karaktär. I denna studie medverkar endast personer i åldersintervallet 23-66 år och 
således ställs inga krav på samtycke från förälder/vårdnadshavare. Ingen av dessa personer 
har förmyndare eller är att anse vara oförmögen att tillgodogöra sig information. Inget 
beroendeförhållande föreligger mellan intervjupersoner och författaren till denna uppsats. 

Konfidentialitetskravet syftar till att säkerställa att medverkande skall säkerställas största 
möjliga konfidentialitet och att handlingar och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt 
så inga obehöriga personer kan ta del av dessa. I denna uppsats har intervjupersonerna 
garanterats konfidentialitet och informerats om att den enda information som kommer framgå 
i uppsatsen är ålder, kön och yrke. Efter intervjuerna genomförts har författaren dock tagit 
beslut om att yrke inte kommer framgå i uppsatsen. Detta eftersom information om specifikt 
yrke i kombination med intervjupersonens ålder och författarens umgängeskrets ansågs 
möjliggöra för läsare att identifiera intervjupersoner. Istället framgår endast 
intervjupersonernas sysselsättning. Information om sysselsättning har inte återgetts i 
anknytning till återgivna citat i syfte att säkerställa intervjupersoners konfidentialitet. 
Intervjuerna har spelats in och ljudfilen har efter transkribering raderats. Det transkriberade 
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materialet har kodats och därefter förstörts. Allt material har förvarats i författarens bostad 
med undantag för transport från den plats intervjun ägt rum.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast för 
användas för forskningsändamål. Eftersom samtliga handlingar som innehåller 
personuppgifter om intervjupersonerna förstörts och författaren har garanterat 
intervjupersonerna konfidentialitet är detta krav att anse uppfyllt. 

Samtliga intervjupersoner har informerats om att forskningsresultaten kommer publiceras på 
LTU:s hemsida efter godkännande av examinator och att den finns tillgänglig att läsa för alla 
som önskar.  
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet från genomförda intervjuer utifrån de teman  som presenterats i 
inledningen av denna uppsats. Under respektive tema återfinns de frågeställningar som 
utgjort grund för dessa teman. Empirin utgörs av åtta intervjuer med fem kvinnor (kvinnorna 
befinner sig inom ådersintervallet 23-66år) och fyra män (männen befinner sig inom 
åldersintervallet 25-45år). Intervjupersonernas sysselsättning är; studerande, pensionär, 
anställd inom utbildning, omvårdnad, service samt  produktion. I följande presentation av 
resultat kommer Sverigedemokraterna benämnas ”SD”. 

Immigration som upplevt hot i det individualiserade samhället 
Ur intervjuerna framgår svårigheter med att urskilja ett tydligt klassamhälle idag. 
Intervjupersonerna är emellertid relativt eniga rörande att det återfinns en under-, mellan- och 
överklass i samhället. Underklassen beskrivs som lättast att urskilja medan överklassen är 
svårare och mycket mindre. Medelklassen upplevs som mycket stor och sju av nio 
intervjupersoner placerar sig själva i den klassen. För samtliga intervjupersoner förefaller 
överklassen mycket liten och individen måste anses väldigt rik för att räknas tillhöra den. Två 
intervjupersoner placerar sig själva i underklassen och en av dem menar även att alla svenskar 
återfinns i en underklass idag. Bland andra intervjupersoner går det att urskilja en uppfattning 
om att svenskar har det bra ekonomiskt och att de flesta återfinns i en mellanklass. Det är 
endast de som är hemlösa och mycket fattiga som tillhör en underklass. Det råder oenighet om 
vilken klass invandrare placeras  i. En intervjuperson menar att invandrare utgör en egen 
klass, vilken prioriteras i förhållande till medel- och underklass. Det återfinns även 
uppfattningar där invandrare tillhör en underklass. 

”[...] Och sen, politiskt och allmänt vedertaget bland folk, så finns det ju en till klass och det 
är ju invandrarna. De har ju högst status. Inte i den frågan att de har mest pengar eller 
inflytande, men det känns på något sätt som att de någonstans i denna PK-hysteri som 
skapats, står högst upp på listan.” – Kvinna, 26 år. 

Ur citatet går att konstatera en frånvaro av rationalitet och eftertanke där intervjupersonen 
menar att invandrare skulle tillhöra en samhällsgrupp som är prioriterad framför svenskar. Det 
går att urskilja ett tydligt missnöje och en frustration där individen återfinner sig själv i en 
position som uppfattas vara lägre prioriterad.  

Beck (2002) talar om att vi lever i en reflexiv modernitet som präglas av ett undermedvetet 
agerande och som vilar på tidigare strukturer och vanor. Ovan citat kan tolkas som att 
individen återfinner sig själv i en position där immigration upplevs som ett hot mot den 
trygghet individen tidigare upplevt och där handlingar präglats av ett omedvetet handlande 
som kan beskrivas som reflexmässigt. Detta eftersom politiken kommit att fokusera på 
immigrationsfrågor, som innefattar att lösa boendesituationer och ekonomi för invandrare, 
istället för att fokusera på en fråga som individen upplever direkt berör den samhällsgrupp 
hon anser sig själv tillhöra. Immigrationsfrågan upplevs påverka intervjupersonen indirekt och 
på ett negativt vis där ekonomiska medel viks för en samhällsgrupp som inte är att räkna till 
den hon själv upplever sig tillhöra.   
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Visserligen upptar invandringsfrågan ett stort medialt utrymme men invandrare borde 
knappast kunna beskrivas som en mer prioriterad grupp eller en grupp med hög status, där den 
ursprungliga definitionen avsåg en adel eller ett ekonomiskt oberoende samhällsskikt. 
Intervjupersonen betonar att invandrare inte antas tillhöra ett ekonomiskt toppskikt eller en 
ekonomisk position som är att anse mer fördelaktig än en inhemsk person, som t.ex. uppbär 
pension från den svenska staten, men likafullt upplever intervjupersonen att invandrare 
prioriteras och utgör en samhällsgrupp som ”står högst upp på listan”. Att intervjupersonen 
uppfattar att politikerna inte fokuserar på den samhällsgrupp hon själv anser sig tillhöra utgör 
en risk för henne i arbetet med att forma sitt eget liv och livsförutsättningar. Således uppfattar 
kvinnan immigration som ett hot mot den egna positionen och följdaktligen även hennes 
skapande av sin egen biografi i samhället. 

Ur intervjuerna framgår att individer till stor del upplever sig vara ansvariga för utformandet 
av deras liv samt att de har stor möjlighet att påverka sin egen livssituation. Även här 
återfinns ett tankesätt som Beck (2002) menar är framträdande för den moderna reflexiviteten 
och det individualiserade samhället, där individen till stor del är ansvarig för utformandet av 
sina egna livsförutsättningar. Informanter anser att arbete, ekonomi och utbildning utgör 
faktorer som till stor del påverkar utformningen av det egna livet och utgör sålunda även 
områden där individer torde efterfråga stabilitet och trygghet. Politiken uppfattas spela en 
avgörande roll för  i vilken utsträcking  indviden uppfattar sig kunna påverka den egna 
livssituationen. Ekonomi anses utgöra en faktor som både kan begränsa och vidga 
valmöjligheterna. Utbildning och arbete förefaller utgöra viktiga faktorer rörande huruvida 
individen betraktar sin livssituation som god eller dålig. Sålunda möjliggörs följande 
antagande; om individer upplever att immigration påverkar de områden som anses utgöra 
grundpelare i utformningen av sitt eget liv och biografi (arbete, ekomomi och utbildning) på 
ett negativ vis, kommer ökad immigration upplevas som ett hot och en risk för individen i 
utformandet av de egna livsförutsättningarna. Att rösta på SD kommer då att utgöra ett steg i 
den riskhantering Beck (2002) menar utgör ett huvudsakligt inslag i den reflexiva modernitet 
och det individualiserade samhälle vi lever i.  

Intervjupersoner upplever att individer kan födas in i ”dåliga” respektive ”bra” familjer och 
att detta påverkar individens livsförutsättningar. Klasser upplevs inte begränsa individer på 
samma sätt som förut och det råder samstämmighet bland intervjupersoner rörande 
uppfattningen att människor kan ”klättra” mellan klasser i större utsträckning idag än tidigare. 
Informanter uppfattar att människor alltid har ett val och att de är ansvariga för utformningen 
av sina eget liv, oavsett vilken familj de föds in i. Individers valmöjligheter och viljan att välja 
lyfts fram som avgörande för i vilken utsträckning individer kan klättra från en position i 
samhället till en annan. Ekonomi spelar en avgörande roll rörande beslutsfattande kring den 
egna livssituationen. Om individer upplever ekonomisk trygghet tenderar de att uppleva större 
trygghet i beslutstagandet, trots att de är osäkra på utgången. Beslutstagande föregås av noga 
övervägande och rådfrågande bland familj och vänner. Intervjupersoner är medvetna om att 
beslutet riskerar att bli fel men menar att resultatet ofta går att justera i efterhand. 
Intevjupersonerna förefaller beredda att chansa och ta de konsekvenser som beslutet resulterar 
i. Ett resonemang där individer hellre tar en risk än att låta någon annan ta beslutet åt dem går 
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att urskilja. Det återfinns en medvetenhet om att beslutstagande samtidigt innebär ett 
risktagande och sålunda framträder risksamhället som tydligt i resonemanget. Individer är 
medvetna om att beslut innebär risktagande och hanterar risken med riskmedvetenhet i 
kombination med en beredskap på eventuella oönskade konsekvenser beslutet kan resultera i. 

Immigration upplevs positivt förutsatt att den är kontrollerad och sker på ett systematiskt och 
bra sätt. Ur intervjuerna framgår emellertid att immigrationen idag uppfattas okontrollerad 
vilket uppfattas leda till stora integrationsproblem. Immigrationen uppfattas bland samtliga 
intervjupersoner utgöra ett hot mot samhället och den svenska välfärden. Intervjupersonerna 
uttrycker oro rörande ökad konkurrens på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, ökad risk 
för terrorattentat samt ökad belastning på det svenska systemet och den svenska ekonomin.  

Intervjupersonernas svar genomsyras av en önskan om kontroll och struktur samtidigt som de 
återspeglar uppfattningar om immigrationen som okontrollerad och riskfylld. Beck (2002) 
belyser hur individer i den reflexiva moderniteten upplever att konturer och strukturer som 
tidigare utgjort en stabil grund och ramar inom vilka individer handlat kommit att brytas ner. I 
detta skede kommer individer att efterfråga stabilitet och letar efter nya, stabila strukturer som 
kan bidra till en återupplevd trygghet och känsla av stabilitet i tillvaron.  

”Nyanlända är inte mindre värda men vi vet om att det ur ett samhällsperspektiv kommer 
kosta alldeles för mycket pengar. De behöver få hjälp på plats och inte hos oss. Vi vill inte 
skapa fler migrationsboenden som kommer bli nya Rinkeby, Rosengård eller Husby. Se bara 
hur det går för Frankrike.” – Man, 25 år. 

Ur citatet går att utläsa att intervjupersonen ser en tydlig risk med ökad immigration och drar 
paralleller med förortsområden i Stockholm som de anser har ett mycket dåligt rykte. 
Områdena beskrivs som mycket osäkra och förefaller präglas av kriminalitet och brottslighet. 
Vidare förklaras dessa områden utgöra hemort för många invandrare och  invandring och 
segregation antas stå i direkt relation till den kriminalitet och brottslighet som karaktäriserar 
dessa samhällen. Intervjupersonen motsäger sig inte att Sverige bistår krigshärjade länder och 
dess befolkning ekonomiskt, men uppfattar immigration som en stor risk för sig själv och 
samhället.  

Vidare går att urskilja en oro rörande den svenska folkhälsan där intervjupersoner menar att 
immigranter riskerar vara bärare av sjukdomar som inte finns i Sverige och som svensk 
sjukvård inte har möjlighet att behandla. Bland intervjupersoner råder en enad uppfattning om 
att Sverige tar emot ett för stort antal flyktingar på för kort tid och intervjupersoner menar att 
den svenska samhällsapparaten inte räcker till för alla. Vidare antas den ökade immigrationen 
leda till kulturkrockar och integrationsproblem. Flera intervjupersoner uttrycker en oro 
rörande invandrares syn på kvinnor och jämställdhet och menar att deras syn skiljer sig från 
den uppfattning som anses utgöra norm i Sverige. Intervjupersoner  menar att detta riskerar att 
resultera i integrationsproblem, ökade våldsbrott och kulturkrockar. Vidare går att urskilja 
uppfattningar om att kvinnor ofta kränks i deras hemländer och detta uppfattas stå i motsats 
till den svenska kulturen. Sammanfattningsvis uppfattas immigration utgöra ett hot mot 
jämställdhet och kvinnor i Sverige.  
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”Många kvinnor vet inte vad de har för rättigheter och många män vet inte vad de har för 
skyldigheter. Och det tror jag riskerar att sabba ganska mycket. Jag tror att vår välfärd och 
jämställdhet står på spel.” – Kvinna, 36 år. 

”Vårt samhälle har ju vissa värderingar och moral, det kommer ju kraftigt förändras. Det 
kommer inte gå att bibehålla den [...] Svenskheten kan inte existera sida vid sida [...] Det 
kommer för mycket folk på för kort tid. Samma mängd som kommit på ett år hade behövt 
fördelas över tio år.” – Man, 41 år. 

Intervjupersoner menar att den okontrollerade immigrationen har lett till en ökad otrygghet 
och osäkerhet i samhället. De uppger att de undviker att gå ut sent på kvällen och känner oro 
för barn och barnbarn då de vistas i skolan. Intervjupersoner befarar konsekvenser som 
samhällskollaps, ökad hemlöshet, osund bostadsmarknad, ökad konkurrens på 
arbetsmarknaden, längre sjukvårdsköer, uttömda resurser och en kraftigt sänkt pension. 
Vidare menar en av intervjupersonerna att detta även kommer resultera i politiska 
konsekvenser där partier genomgår identitetskriser vilket kommer resultera i framtida 
förtroendetapp inom väljarkåren.  

När intervjupersonerna ombeds redogöra för huruvida de upplever att ökad immigration 
innebär några risker för dem på ett personligt plan lyfts skola, pension och flyktingboenden 
fram som huvudsakliga områden. Den kvinnosyn och kultur immigranter antas bära med sig 
beskrivs som ett hot mot individen och familjen. Skolan uppfattas vara överbelastad och i 
ekonomisk kris och det går att urskilja en frustration då ökad immigration antas resultera i 
större skolklasser och en ökad arbetsbelastning på lärare. Flyktingförläggningar är ett 
återkommande ”problem” och flera intervjupersoner uttrycker oro och frustration rörande 
placering av dessa samt över de intergrationsproblem de antas bidra till. Intervjupersoner 
menar att flyktingboenden ofta är stökiga och att ungdomar är våldsamma. Således uppfattas 
dessa utgöra en fara för personer som är bosatta i närheten av en flyktinganläggning. Av 
denna anledning uttrycks vidare ett stort missnöje över flyktingförläggningar som placerats i 
närheten av en skola eller mitt i ett bostadsområde.   

Intervjupersoner uppfattar att den risk ökad immigration utgör för individen står i direkt 
relation till medborgarens bostadsområde. Luleå uppfattas som en småstad i sammanhanget 
och antas löpa mindre risk för att bli mål för terrorbrott än storstäder. Vidare uppfattas den 
ökade immigrationen vara mer påtaglig och synlig i storstäder, vilket innebär andra 
konsekvenser och större risker för individer som är bosatta där. En intervjuperson uppger att 
hon aldrig är ute sent på kvällen och att hon alltid tvingas till eftertanke innan hon beger sig ut 
på olika aktiviteter. Intervjupersonen belyser emellertid att detta inte nödvändigtvis är ett 
resultat av enbart ökad invandring och att även svenskar kan uppfattas som väldigt 
obehagliga.  

”Det är ju klart att det finns mycket svenskar som också är obehagliga och så, det är absolut 
inte bara invandrare. Men de är ju ofta så högljudda och vistas ofta i gäng, så de märks ju på 
ett annat sätt liksom.” – Kvinna, 23 år. 
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Citatet utgör ett exempel på den kulturkrock intervjupersoner menar utgör ett stort problem i 
samhället och för jämställdheten. Intervjupersonen menar att invandrare ofta är högljudda och 
tenderar att uppehålla sig i gängkonstellationer. Detta uppfattas som hotfullt och annorlunda 
jämfört med den svenska kulturen, vilken uppfattas utgöra motsats till det högljudda. 

Känslan av att invandrare prioriteras framför svenskar återkommer och en intervjuperson 
poängterar att någonting är fel inom politiken när invandring kan resultera i ekonomisk vinst 
för företagare och privatpersoner. Nedan angivet citat exemplifierar återigen individers 
misstro till staten och politiken. Ekonomin har tidigare konstaterats utgöra en avgörande 
faktor för uformandet av individens livsförutsättningar och det uppstår en klar frustration då 
staten upplevs ”stjäla” skatteintäkter för att finansiera immigrationen. Vidare upplevs inte 
staten vara insatt i det problem intervjupersonen upplever, vilket utgör ett hot mot individens 
trygghet. 

”Det är så att vi svenskar puttas bak helt enkelt. Detta är ett resultat av att vi inte har ågon 
invandringspolitik. Man ska inte bli miljonär på invandring [...] Han köper fastigheter för att 
sedan sälja dom. På det har han tjänar 23 miljoner. Och han har fått pengar av staten för att 
ta hand om det där [...] Jag blir förbannad på staten för att de inte har koll på det där.” – 
Kvinna, 57 år. 

Ur intervjuerna framgår att de risker intervjupersonerna uppfattar med immigration i stor 
utsträckning haft betydelse då de röstat i riksdagsvalet. Åtta av nio intervjupersoner uppfattar 
sig själva som ämnesröstare och menar att de röstat på SD baserat på en särskild ämnesfråga 
snarare än att de identifierar sig med partiet. Ingen av intervjupersonerna uppger att de känner 
att de kan identifiera sig med SD som parti och ingen skulle referera till sig själv som 
”sverigedemokrat”. Vidare uppger intervjupersoner att de upplever partiidentifikation med 
något annat parti (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ), men att de 
röstat på SD i ren protest eller baserat på en särskilt fråga. Flera intervjupersoner uppger 
emellertid vid flertalet tillfällen att de uppfattar sig själva som ”dåligt insatta i politik” och 
därför upplever svårigheter med att motivera en del av sina ställningstaganden och känslan av 
partiidentifikation. 

”Jag tänker inte att jag är SD:are. På något sätt tänker jag fortfarande att jag är 
vänsteranhängare. Mina synpunkter överlag är fortfarande vänster. Jag är ju vänster. Jag är 
inte SD.” – Kvinna, 36 år. 

”Jag känner inte att jag är sverigedemokrat i mitt hjärta. Absolut inte. Jag har röstat på SD 
av en särskild anledning. Jag är vänsterpartist egentligen.” – Kvinna, 66 år. 

”[...] Procentuellt känner jag mig som 80% FI och 20% SD.” – Kvinna, 57 år. 

Det förefaller vara tydligt att intervjupersoner röstat på SD baserat på ett särskilt ämne och 
inte av tradition. Individer har röstat baserat på eget intresse och vad de upplever utgör ett hot 
mot den egna existensen och förutsättningarna för att påverka densamma. Intervjupersoner 
vill inte gärna kalla sig ”sverigedemokrat” och tre identifierar sig istället starkt med 
vänsterorienterade partier. I syfte att upprätthålla och bibehålla möjligheter att påverka den 
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egna livssituationen och individens status är det inte troligt att individer upplever 
omgivningens klassificering av dem som ”sverigedemokrat” som någonting särskilt gynnsamt 
i denna kontext. 

SD uppfattas inte skuldbelägga invandrare i någon större utsträckning. Bland 
intervjupersonerna återfinns en osäkerhet rörande huruvida, och i vilken utsträckning, SD 
skuldbelägger invandrare eller ej. Det framgår att intervjupersoner gör skillnad mellan 
invandrare och invandring där de menar att invandringen skuldbeläggs i någon utsträckning, 
men att invandrare inte skuldbeläggs personligen. Vidare upplevs att SD snarare 
skuldbelägger etablerade partier och hur de bedriver immigrationspolitiken än invandrarna. 
En av intervjupersonerna upplever att invandrare skuldbeläggs för belastning av systemet. En 
återkommande uppfattning är att SD är de enda bland politiska partier som erkänner 
invandringens konsekvenser för samhället. Detta likställs dock inte med skuldbeläggande av 
invandrare. 

Upplevd politisk konvergens och högerextremistiska partier 
Ur intervjuerna framgår att sex av nio intervjupersoner upplever svårigheter mellan att skilja 
högerpartier från vänsterpartier rörande huvudsakliga skillnader i hur respektive block 
bedriver politik. Det framgår att intervjupersoner upplever att partier ”flutit samman” och att 
det är svårt att urskilja klara skillnader på ett övergripligt plan. Detta tyder sammantaget på att 
individer uppfattar att politisk konvergens föreligger. Jämförelser mellan hur det varit förr och 
hur det är idag återkommer bland intervjupersoner och de upplever att vänsterpartier tidigare 
representerat humanitet och att de har uppfattats som ett parti för arbetare och svaga individer 
i samhället. Vidare beskrivs hur det var lättare att skilja mellan partier och att det fanns en 
tydlighet, ordning och struktur som inte återfinns idag. Utifrån detta går att utläsa att individer 
uppfattar det förgångna som en trygghet som inte längre återfinns inom politiken. Att 
intervjupersoner jämför det politiska läget med hur det varit tidigare och dessutom förordar 
och hyllar den tydlighet och ordning som uppfattats prägla politiken då, kan tolkas som ett 
tecken på att strukturer idag kommit att upplösas och att den uppfattade politiska 
konvergensen utgör en del i den reflexiva modernitet Beck (2002) talar om. Vidare kan 
intervjupersoners val att rösta på SD, i syfte att återfå stabilitet och trygghet i tillvaron, tolkas 
som en form av riskhantering. 

Tre av nio informanter uppfattar högerpartier som mer individualistiska, i förhållande till 
vänsterpartier. Rörande skattefrågor uttrycker fyra av nio informanter att de upplever att 
högerpartier förordar lika och sänkta skatter medan vänsterpartier vill se skattesatser som är 
avhängiga inkomst och som ska fördelas jämnt i samhället. Fem av nio intervjupersoner 
uppfattar inga tydliga skillnader. Vidare uttrycks uppfattningar om att partier samarbetar 
samtidigt som de motarbetar varandra. Det politiska systemet i stort uppfattas som svårt och 
strukturlöst. Flera av intervjupersonerna använder termer som ”haveri, ineffektivt, svammel, 
tjafs, bråk och oklar ledning”. 

Vidare uppfattas etablerade partier stjäla idéer som ursprungligen formulerats av SD och 
framställa dessa som om de vore deas egna. Etablerade partiernas politik beskrivs som 
populistisk och de etablerade partiernas ”idé-stöld” uppfattas utgöra exempel på hur partier 
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presenterar förslag som de tidigare varit emot. Förslagen presenteras igen, som om de vore 
partiernas egna, för att ämnet kommit att växa och blivit ”populärt” och för att väljare 
efterfrågar lösningar på problemen. Systemet upplevs trögt då etablerade partier inte ”tar tag i 
problemet” och det går att urskilja en frustration bland samtliga intervjupersoner. Det 
förefaller tydligt att intervjupersonerna upplever att politiken är kaosartad och att de tappat 
tilltro till det politiska systemet. Detta är av vikt eftersom intervjupersoner tidigare uttrycks att 
politiken har stor betydelse rörande i vilken utsträckning individer upplever att de har 
möjlighet och kan påverka sitt eget liv och sina livsförutsättningar. Vidare leder detta till 
förvirring, avståndstagande och identitetskris bland individer där de inte längre upplever att de 
kan identifiera sig med partiers politik.  

Ignazi (1992) menar att väljares avståndstagande från politik är ett möjligt resultat av 
uppfattad politisk konvergens och att denna även främjar tillväxten för högerradikala partiers 
etablering och tillväxt. Således förefaller det inte särskilt förvånande att dessa känslor uttrycks 
bland in intervjupersoner. Vidare antas förvirringen leda till en ökad frustration bland 
individer och den upplevda politiska konvergensen utgör ett tydligt hot och risk för den 
individualisera människan. Fyra av intervjupersoner säger sig inte sympatisera mer med 
varken höger- eller vänsterpartier, en sympatiserar med högerpartier, tre med vänsterpartier 
och en anser att sakfrågan avgör vilket parti denne sympatiserar med och framåller den 
förvirring han menar att populismen bland etablerade partier leder till.  

”Populismen gör att jag idag inte vet om jag är grön, röd, blå eller någon annan färg. 
Tidigare har jag känt mig helt röd.” – Man, 32år. 

Ur intervjuerna framgår att det huvudsakliga anledningen till att SD kommit in i riksdagen 
antas utgöras av frustration inom väljarkåren. Väljare efterfrågar stabilitet och tydlighet vilket 
de anser att etablerade partier misslyckas med att förmedla. Vidare framgår att det återfinns en 
önskan om politisering av invandringsfrågan bland partier och där anses SD utgöra det enda 
alternativet eftersom de ”vågar prata om invandring”.  

”De är ju egentligen det enda partiet som vågar prata om invandring. De andra nämner det 
ju inte ens, för då är man rasist [...] och eftersom de är de enda som vågar tror jag att många 
stöttar just i den frågan.” – Kvinna, 23år. 

SD framhålls som ett parti som skiljer sig från övriga genom att de vågar stå upp för vad de 
tycker och att de är de enda som gör det. Vidare uppfattas de förordar en immigrationspolitik 
som är att anse restriktiv i förhållande till övriga partier. Således uppfattas SD ”stå ensam”. Ur 
citatet ovan framgår att intervjupersonen uppfattar att SD-sympatisörer ”stöttar” SD då de 
väljer att rösta på dem. Denna uppfattning stödjer ett antagande om att SD möjligen kan vinna 
sympatier på det faktum att individer känner medlidande med partiet. Det är knappast otroligt 
att väljarkåren uppfattar etablerade partier som stabila och starka och att SD, i förhållande till 
dessa, uppfattas som liten och svag. Kanske utgör Sverige en gynnsam kontext rörande 
uppkomst av sympatier för de små och svaga, eftersom Sverige ofta avbildas som ett generöst 
land och med en politik som ofta förordar omhändertagande och bannlyser utanförskap?  
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Bland intervjupersonerna antas oro, frustration och missnöje med det politiska systemet 
utgöra huvudsakliga anledningar till varför väljare valt att lägga sin röst på SD. Oro rörande 
pension, ekonomi och välfärd lyfts fram som huvudsakliga områden. Intervjupersoner 
uppfattar att SD är det enda partiet som vågar tala om immigration och tydligt ta ställning i 
frågan.  

Upplevs Sverigedemokraterna som ett högerextremistiskt parti? 

På frågan rörande varför intervjupersonerna valt att rösta på SD i föregående val svarar sex av 
nio att det i huvudsak handlat om ett missnöje med etablerade partiers politik och otydlighet i 
sakfrågor, i synnerhet invandringsfrågan, samt att de önskar en mer restriktiv 
invandringspolitik. Immigrationen upplevs utgöra ett problem där det tas emot för många på 
för kort tid och med ökad brottslighet som följd. SD redogörs för som ett parti som tydligt 
visar sitt ställningstagande inom politiken och som håller vad de lovar. Ur intervjuer 
framkommer även SD:s immigrationspolitik anses vara mer human än andra partiers. Då 
åsyftas i huvudsak att SD förespråkar hjälp på plats i invandrares hemländer framför en ökad 
invandring och ett alternativ där  Sverige hjälper flyktingar här. Således uppfattas SD:s politik 
snarare mer human än främlingsfientlig och klassificeras knappast av intervjupersoner som 
högerextrem. 

Familjepolitik och pensionspolitik förklarades också utgöra sakfrågor och anledningar till att 
intervjupersoner röstat på SD. Två intervjupersoner uttryckte missnöje över etablerade 
partiers ignorans och utfrysning av SD i riksdagen och likställde det med kollektiv mobbing 
och tog tydligt avstånd från detta. Det är tydligt att man uppfattar en utfrysning och en 
samtida stigmatisering av SD och dess sympatisörer och man kan urskilja en medömkan bland 
intervjupersoner. Tre intervjupersoner uttryckte även att de upplever en orättvisa där 
invandrare upplevs prioriteras framför svenskar gällande bostäder, arbete och bidrag.  

”Det finns också en orättvisa mellan dem och oss svenskar, de får allting och vi får 
ingenting.”- Kvinna, 23 år. 

”...jag är less på det sätt som invandrare får göra jämfört med mig, d.v.s. oss svenskar. 
Invandrare får t.ex. ta ut barnbidrag retroaktivt, det är förjävligt. Nära-anhöriginvandringen 
innebär bl.a. att pensionärer som kommer hit får högre pension än vad jag har. Jag har ändå 
bidragit och arbetat i Sverige hela mitt liv [...] Jag tycker faktiskt att politikerna måste börja 
lyssna på oss.” – Kvinna, 66 år. 

”[...]Då säger hon från kommunen att vi är väldigt bra på att ta emot ungdomar och 
invandrare och sätta dem i jobb. Då frågade jag; vad gör ni med våra svenska ungdomar 
då?[...] Och om vi pratar om arbetsbrist, då går de före. Boende, där går de också före. Om 
jag skulle vilja ha en lägenhet idag skulle jag aldrig få en. Ska jag gå till tandläkaren ska jag 
betala 7500 kr för samma sak som invandrare betalar 5000 för [...] Däremot tycker jag inte 
att det är deras fel, det är inte alls deras fel! Det är de som styr landet som måste tänka till 
lite.” – Kvinna, 66 år. 
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Citaten ovan återspeglar ett individualistiskt tankesätt där svaren präglas av en förenkling av 
verkligheten där invandrare framställs som vinnare medan den inhemska befolkningen står 
som förlorare. Återigen är ekonomi och politik i fokus och politiker beskylls för att prioritera 
invandrare och fördela skattemedel till dem på bekostnad av den inhemska befolkningen. Det 
faktum att intervjupersoner upplever att invandrare prioriteras framför dem själva skulle 
kunna utgöra skäl för individer att rösta på ett parti som uppfattas opponera sig mot det 
rådande politiska systemet. Om SD uppfattas på detta vis kan de antas uppfylla Ignazis (1992) 
”attityd-systematiska kriterium” och således delvis uppfattas som ett högerextremistiskt parti 
bland väljare.  

Vidare går att konstatera en frånvaro av ett rationalistiskt tankesätt och ett fokus på 
individuella konsekvenser och risker detta innebär för individen. Invandringspolitiken lyfts 
fram som utmärkande för SD:s politik. Flera intervjupersoner nämner även pensionärspolitik 
som ett utmärkande drag. Tydlighet och kontinuitet är återkommande uppfattningar rörande 
SD och hur de bedriver sin politik. När intervjupersonerna ombeds placera SD på det politiska 
kontinuum (som ofta avbildas i media där Vänsterpartiet återfinns längst till vänster och 
Moderaterna återfinns längst till höger) placerar fem av intervjupersonerna SD på den högra 
sidan medan tre placerar dem i mitten, med en dragning åt vänster. En placerar SD längst åt 
höger men utanför kontinuumet. Således går att konstatera att en majoritet av 
intervjupersonerna uppattar SD som ett högerorienterat parti, i förhållande till det politiska 
kontinuum som avses. Därmed kan SD uppfattas uppfylla ytterligare ett av de kriterium 
Ignazi (1992) ställer upp i syfte att definiera högerextremistiska partier. 

SD:s ledning uppfattas inte vara bärare av fascistiska värderingar men intervjupersoner menar 
att det möjligen kan återfinnas medlemmar som har uttryckt fascistiska värderingar. Således 
görs skillnad mellan SD:s ledning och sympatisörer där intervjupersonerna uppfattar att 
sympatisörers enskilda uppfattningar där de senare inte anses återspegla partiets värderingar. 
En återkommande uppfattning är att media vinklar rapporteringen kring SD så att den 
förefaller mer negativ än nödvändigt och många gånger överdriven och påhittad. 
Intervjupersoner uppfattar inte partiet som fascistiskt men menar att media ofta vinklar 
rapporteringen och får det att framstå som om de vore det, och framhåller att de aldrig hört 
någon i ledningsposition som uttrycks fascistiska åsikter. Intervjupersoner besitter en misstro 
till media, som uppfattas baktala och svartmåla partiet, och utgår från att den negativa 
rapportering som sker utgörs av lögner. Möjligen skulle detta kunna möjliggöra en tolkning 
som inbegriper en uppfattning om att media bidrar till en stigmatisering av SD, vilket i sin tur 
även leder till en stigmatisering av dess sympatisörer.  

”Nej, jag har aldrig hört dem i en intervju eller debatt där de har sådana åsikter. Men man 
har ju läst om det. Men jag har aldrig hört eller sett det med egna ögon.” – Kvinna, 23 år. 

”Någon här och där finns det väl, men man måste ju se det med medias ögon. De har ju en 
agenda [...] Jag tror ju inte på någonting media framställer utan att ha kollat med vad andra 
säger.” – Man, 41 år. 

Ur intervjuer framgår att det snedvridna rapporteringen och det komplicerade systemet leder 
till att intervjupersoner upplever att de måste försöka bilda sig en egen uppfattning om SD, 
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vilken ligger någonstans mitt emellan medias rapportering och hur de själva uppfattar partiet. 
I flera intervjuer uttrycks en stor misstro till och ett stort missnöje med media rörande den 
rapportering de bedriver, i synnerhet den rapportering som avser SD. Två intervjupersoner 
uttrycker en större tilltro till alternativ media som Fria tider och Avpixlat och menar att 
nyhetsrapporteringen är lika sanningsenlig som den andra medier återger, med den skillnaden 
att den saknar censurering, vilket uppfattas som positivt.  

Intervjupersonerna uppfattar att SD är kritiskt inställda till det politiska systemet och i 
synnerhet rörande hur etablerade partier bedriver flyktingpolitik idag. Dagens politik antas av 
SD uppfattas som oansvarig, oklar och ej hållbar. Vidare uttrycker en intervjuperson att andra 
partiers utfrysning av SD utgör bevis på att ”någonting inte är som det ska” samt att detta 
förmodligen är ett förfarande som SD ställer sig starkt kritisk till. 

Samtliga intervjupersoner uppger att de inte uppfattar att SD värderar grupper i samhället 
olika. Pensionärer upplevs emellertid i viss utsträckning prioriteras framför andra grupper i 
samhället. En informant uttrycker dock att en viss typ av partimedlemmar värderar individer 
från muslimska länder som mindre värda, men att denna uppfattning inte delas av ledningen 
eller partiledaren. Vidare svarar en annan informant: 

”Alltså, de gör ju inte så stor skillnad på grupper, det de gör skillnad på är ju hur det sköts 
och hur de vill att det ska vara. De vill ju att svenskheten ska vara överordnad alla. Dit ska 
man sluta upp. Klarar man inte det får man inte vara här.[...] Extrem islam går ju inte att 
förena med svensk kultur. Det kommer inte att fungera. Alls.” – Man, 41 år. 

”Jag tycker Jimmie tänker mer på invandrarna egentligen. Han menar ju att vi ska hjälpa 
dem på plats istället, så det är ju egentligen så att han tänker mer positivt på dem.” – Kvinna, 
66 år 

Ur citatet ovan går att urskilja en motstridighet där intervjupersonen (Man, 41 år) å ena sidan 
menar att SD inte gör skillnad på grupper i samhället men där individen samtidigt uppger att 
SD förordar och prioritetar ”svenskheten”. Således görs skillnad mellan svenskhet och icke-
svenskhet där den förra dessutom prioriteras framför den senare. Eftersom svenskhet åsyftar 
en grupp med gemensam etnicitet inbegriper implicit dess motsatta samhällsgrupp individer 
med annan etnicitet än svensk.  

Ur intervjuerna framgår en enad uppfattning om att SD behövs i riksdagen för att lyfta 
immigrationsfrågan. Således uppfattas övriga partier inte politisera immigrationsfrågan i 
tillräcklig utsträckning. Intervjupersoner uttrycker oro för välfärden och flera menar att 
Sverige inte klarar av att ta emot hur många invandrare som helst.  

Intervjupersoner uppfattar att det politiska klimatet idag präglas av stor konsensus och censur 
rörande invandringspolitiken och det går att urskilja en vilja om att någon ifrågasätter den 
politiska korrekthet som uppfattas genomsyra systemet. SD uppfattas ifrågasätta 
invandringpolitiken på ett sätt som övriga partier är oförmögna att göra eftersom de då 
riskerar att förlora väljare. Övriga partier beskrivs som rädda och som att de negligerar de 
problem invandringen påstås medföra, medan SD uppfattas som raka, modiga och ärliga. 
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Vidare framhålls vikten av ett nyanserat politiskt klimat där olika åsikter tillåts i syfte att 
upprätthålla och möjliggöra ett sunt debattklimat. 

”[...]oavsett vad man tycker om flyktingfrågan är det bra med nyans och andra åsikter. Det 
kan inte bara bli en åsiktskorridor. De andra partierna ligger ju i en åsiktskorridor [...] Ett 
välmående debattklimat får inte vara censurerat, vilket det är idag. Man ”får inte” säga att 
immigration kräver begränsningar, även om det är en relevant och viktig aspekt att ta hänsyn 
till i frågor som dessa.” – Man, 32 år. 

”Vi behöver någon som åsidosätter det politiskt korrekta och tar tjuren vid hornen.” – Man, 
25 år. 

”Någon som vågar stampa ner foten och säga vad de tycker och tänker. För vi är ändå 
ganska många som röstar på dem. Och vi måste ju också få räknas. Invandrare kommer vi ju 
alltid ha här, det är vi ju vana vid, men vi kan inte ta in hur många som helst. Vi har inte råd 
med det helt enkelt.” – Kvinna, 66 år. 

Intervjupersonen (Kvinna, 66 år) uttrycker en känsla av att inte bli tagen på allvar eller ens 
erkänd i den svenska demokratin då hon menar att hon, i form av SD-sympatisör, inte 
”räknas”. Det är tydligt att hon upplever att SD och dess väljare utesluts ur gemenskapen och 
att den ekonomiska risk invandringen upplevs utgöra negligeras. 

Omvandlat kärnfrågefokus? 
Åtta av nio intervjupersoner uppger att de upplever sig ha en kärnfråga som styrt valet att 
rösta på SD i föregående val. Även om majoriteten uppger att immigrationspolitiken styrt 
deras val framkommer även att andra områden som familjepolitik, rättvisa, korruption, 
pensionsfrågan, solidaritet, empati och företagspolitik haft avgörande betydelse då de röstat. 
Således utgör inte immigrationsfrågan en gemensam kärnfråga för intervjupersonerna. Vidare 
upplever fem av nio intervjupersoner att deras kärnfråga kan komma att ändras förutsatt att de 
upplever en förändring i önskad riktning avseende den kärnfråga de tidigare haft. Fyra av 
intervjupersonerna upplever inte att deras kärnfråga kan ändras.  

Immigrationsfrågan upplevs inte behandlas i tillräcklig utsträckning av etablerades partier i 
Sverige och SD uppfattas som enda oppositionsparti i frågan. Vidare uppfattas etablerade 
partier bedriva en politik utifrån en tanke om att Sverige ska ta in alla som vill och kan 
komma hit. Återigen uttrycks uppfattningar om att Sverige tar emot för många invandrare och 
att den politik som bedrivs på området immigration är för generös. Intervjupersonerna 
efterfrågar tydlighet och menar att etablerade partiers immigrationspolitik och medias 
rapportering kring densamma genomsyras av lögner och mörkläggning.  

”Jag tror det skulle behövas mer ärlighet i rapporteringar. Jag tycker det känns som om alla 
vill vara så politiskt korrekta som möjligt och att alla ska vara så solidariska och alla ska 
öppna sina armar och ta emot alla som har det svårt. Det är det som genomsyrar hela altet. 
Istället för att fokusera på att göra på ett bra sätt känns det som om politikerna tävlar om 
godhet.” – Kvinna, 36 år. 
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Ur intervjuer framgår att intervjupersoner inte uppfattar någon tydligt skillnad rörande hur 
partier skiljer sig i frågor som rör fördelning av ekonomiska medel i samhället. SD uppfattas 
bedriva en finanspolitik som prioriterar svenskar medan övriga partier bedriver en politik som 
innebär att svenskars intressen åsidosätts. Några uttrycker uppfattningar om att det finns en 
skillnad mellan hur höger- respektive vänsterpartier bedriver  finanspolitik men menar 
samtidigt att denna skillnad är ”spikad” och ”huggen i sten” sedan länge och att det ofta inte 
resulterar i någon skillnad. Således går att urskilja en misstro och ett missnöje med det 
politiska systemet.  

Avseende skillnader mellan hur partier bedriver flyktingpolitik uppfattas en stor naivitet som 
ökar i relation till hur långt åt vänster på det politiska kontinuumet partiet återfinns. 
Intervjupersoner menar att ju längre vänster partiet återfinns desto mer präglas deras 
immigrationspolitik av en tanke om att ”hela världen är välkommen till Sverige” och att de 
blundar för eventuella konsekvenser detta kan resultera i för Sverige. Vidare uppfattas SD 
utgöra enda oppositionsparti och möjlighet för dem som önskar en mer restriktiv 
flyktingpolitik i Sverige. En informant menar att etablerade partier vill ge intryck av att skilja 
sig markant i flyktingfrågan men att det egentligen rör sig om ett ”spel för galleriet” där 
partierna egentligen håller varandra om ryggen och tycker lika. Det går att urskilja en tydlig 
misstro till systemet där intervjupersoner upplever att de bli lurade och att etablerade partier 
inte bryr sig om det svenska folket.  

”SD vill kraftigt begränsa invandringen medan dom andra tror att vi kommer kunna ta emot 
alla flyktingar utan konsekvenser. De verkar dessutom tro att vi tjänar pengar på det.” – 
Man, 25 år. 

”[...]Absolut, det är synd om dem. Men ta hand om dem när de kommer hit då [...] Och där 
har de den politiken att fem-sex barn ska sändas iväg ensamma och utvisas till de länderna, 
trots att de är födda i Sverige! Och det står regeringen fast vid. De ska ut. Men sen när det 
gäller alla terrorister och dom, så säger man: du får fri bostad, fri tandvård, pengar, ta gärna 
hit dina vänner-vi hjälper dem också!” – Kvinna, 57 år. 

Ur citaten går att utläsa en frustration där intervjupersoner anser att flyktingmottagandet är för 
generöst och att politiker inte klarar av att integrera de flyktingar som Sverige tar emot. 
Vidare urskiljs en känsla av osäkerhet och rädsla där en intervjuperson (Kvinna, 57 år) 
upplever att det bristfälliga systemet och en okontrollerad immigration resulterar i att 
terrorister och brottslingar kommer in i Sverige och således utgör ett hot mot säkerheten i 
landet. Ett återkommande inslag är uppfattningen om att etablerade partier stulit idéer och 
förslag som ursprungligen presenterats av SD. Intervjupersoner menar att de förslag som 
tidigare kritiserats starkt nu anammats av etablerade partier som dessutom presenterar 
förslagen som om de vore deras egna. 

Sverigedemokrater och invandrare – stigmatiseringen knyter dem samman 
Intervjupersoner förefaller uppleva en ovilja bland invandrare att anpassa sig till den svenska 
kulturen. Barnäktenskap, egna badtider i badhuset och krav att få klä sig i burka på arbetstid 
lyfts fram som exempel på en ovilja att anpassa sig till det svenska systemet. Vidare uttrycker 
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intervjupersoner att kommunikationen ofta präglas av tillitsproblem p.g.a. olik syn på 
jämställdhet bland kvinnor och män. 

”Jag känner att jag måste vara mer vaksam. Jag kan inte lita på dom eftersom de säger en 
sak och menar någonting helt annat [...] I min yrkesroll har jag ju en auktoritet, vilket 
innebär att de lyssnar på mig. Men, sitter det andra kvinnor i en grupp så skiter de totalt i 
dem. Många av dom, inte alla, men de allra flesta. Och då tänker jag att det är ju tur att jag 
har den här rollen, annars hade de sett ner på mig totalt. Och det kanske de gör utanför, det 
vet jag inte, det gör de ju säkert, men i alla fall. Inte där inne, på min arbetsplats [...] Och det 
tycker jag är en riktig otrygghet, med tanke på hur många som kommer in som har den 
åsikten.” – Kvinna, 57 år. 

”[...]...han sa att det var så viktigt med hans religion, och han pratade bara engelska, och då 
sa jag: om jag kommer till ditt land så får jag ta seden dit jag kommer och du får göra samma 
sak här. [...] Han får gärna vara här, men då får han ta seden dit han kommer, för det får vi 
göra.” –Kvinna, 66 år.  

Ur citaten ovan går att utläsa att intervjupersoner upplever en stor otrygghet i och med 
kulturella skillnader som innebär att kvinnor inte anses lika mycket värde som män.  Vidare 
går att urskilja en uppfattning bland intervjupersoner där de upplever att invandrare uppvisar 
en ovilja att anpassa sig till det svensk kultur och moral. Flera intervjupersoner framhåller att 
de har många invandrare i sin umgängeskrets och att de utgör exempel på invandrare som 
uppfattas som bra. Således görs en skillnad på ”bra” och ”dåliga” invandrare. Huruvida 
intervjupersoner uppfattar invandrare som bra eller dåliga förefaller i huvudsak bero på 
ursprungsland och i vilken utsträckning invandrare uppvisar en vilja att anpassa sig till det 
svenska systemet. Det svenska systemet åsyftar här svensk moral, kultur och lagar. De som 
uppfattas som arbetsvilliga och uppvisar en vilja på att anpassa sig till svensk kultur och inte 
bryter mot svensk lag betraktas som bra.  

”Det är klart att det alltid finns två sidor, eller flera sidor egentligen. Det är ju jättemånga 
som är tacksamma över att vara här och verkligen försöker. Det uppskattar man ju själv 
också eftersom det är ju mycket av våra skattepengar som går åt till dom [...] Men sen finns 
det dom som skiter i det. Och de syns ju rätt mycket på något sätt [...] Det känns som att de 
som vill vara här och satsar på att få ett bra liv här inte märks av riktigt, för de smälter ju in i 
samhället på ett annat sätt än de som inte vill det. De sticker ju ut.” – Kvinna, 23 år. 

Det förefaller återfinnas en uppfattning där invandrare förväntas uppvisa tacksamhet för den 
belastning de antas utgöra på det svenska systemet. Vidare upplever intervjupersoner att 
invandrare inte uppvisar tacksamhet i den utsträckning de (enligt intervjupersonerna) borde. 
Intervjupersonen konstaterar att det bland invandrare återfinns många som är tacksamma och 
anpassar sig till det svenska systemet men att dessa ofta förefaller utgöra en minoritet, 
eftersom de ”smälter in” så väl i samhället. Även här förefaller individualismen tydlig i 
intervjupersoners resonemang. Ett makroperspektiv som placerar individen som  del av ett 
kollektiv hade troligen inte inneburit att individen förväntat sig  ”tacksamhet” mot den 
enskilda individen på samma vis. Förhållningssättet förefaller präglas av ett individualistiskt 
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tankesätt och en avsaknad av ett mer övergripande perspektiv där konsekvenser fokuseras till 
en samhällelig nivå snarare än en individuell.  

Åtta av nio intervjupersoner uppger att de inte är öppna med att de röstat på SD gentemot sin 
omgivning och uttrycker en oro och rädsla för att bli ”stämplade” som rasister. Denna 
stämpling bör kunna förstås som att intervjuersoner uppfattar att omgivningen tilldelar 
individen en egenskap som utgör grund för stigmatisering. Således torde SD-sympatisörer 
uppfattas tillhöra en stigmatiserad grupp i samhället då de tillskrivs en egenskap som av 
övriga samhället är att anse som icke-önskvärd och avvikande, nämligen egenskapen ”rasist”.  

Det framgår att intervjupersoner är mycket restriktiva rörande att uttrycka politiska åsikter i 
sociala sammanhang och att de noga överväger vilka de talar om politik med. En 
intervjuperson är helt öppen med vilket parti han röstat på.  

” På sätt och vis är det ju lite socialt självmord att gå ut på Facebook och säga att man röstat 
på SD för det återfinns hela tiden folk som ska ta bort folk från vännerlistan och man blir 
kallad rasist till höger och vänster.” – Man, 32 år. 

”Jag är hyggligt öppen med det men det finns tillfällen då jag inte skulle säga att jag röstat 
på SD. På ett arbete till exempel skulle jag aldrig berätta det p.g.a. rädsla för att bli av med 
jobbet o.s.v.” – Man, 45 år. 

Intervjupersonen (Man,32 år) likställer en öppenhet med att rösta på SD vid ett ”socialt 
självmord” som i denna kontext skulle kunna förstås som ett uteslutande ur den sociala 
gemenskapen p.g.a. stigmatisering. Intervjupersoner förefaller relativt eniga rörande vilka 
sammanhang som tillåter dem att öppet tala om att de röstat på SD. Dessa situationer torde 
kunna likställas med grupperna ”de egna” och ”de visa” (Goffman, 1963) där individer inte 
upplever risk för stigmatisering och uteslutande ur gemenskapen, trots att deras stigma är 
synligt.  

Intervjupersonerna upplever att de som inte röstat på SD bemöter SD-sympatisörer på ett 
elakt, dåligt, nedvärderande och fånigt vis. Flera nämner mobbning, vuxenmobbning och 
kollektiv mobbning. Således går att urskilja en tydlig uppfattning om att SD-sympatisörer 
faller offer för stigmatisering och uteslutande ur en social gemenskap. Intervjupersoner 
upplever att SD-sympatisörer ”stämplas” som idioter, okunniga och rasister. Återigen utgör 
detta exempel på hur individer upplever att omgivningen tillskriver dem karaktäristika som 
utgör grund för stigmatisering men som inte är sanningsenlig. Samtliga intervjupersoner 
uppger att de inte är rasister och man tror heller inte att merparten av de som valt att rösta på 
SD är det.  

[...]Den funkar ju väldigt bra i Sverige. I Sverige är vi ju rädd för att tycka olika och är 
desperata att bli omtyckt av alla. Och då fungerar ju en här stämplingen jättebra. Det 
fungerar ju inte alls lika bra i Norge och Danmark. Dansken är det ju lite jävlar-anamma i. 
Svenskarna faller ju som käglor.” – Man, 41 år. 
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”Jag tycker att många har dålig attityd och tycker man är både rasist och nazist. Dom som 
skriker värst om att SD är odemokratiska och vill förbjuda partiet och tysta oss som inte 
håller med. Var är demokratin i det?” – Man, 45 år. 

”På ett barnsligt sätt. Alla i vänsterfolket är ju inte så, men det är inte ovanligt att vänsterfolk 
använder ordet ”rasist” i alla sammanhang som har med SD att göra. Rasist och nazist. I det 
här sammanhanget menar jag att SD är i ett hörn och att alla andra partier är i ett annat 
hörn. Och alla andra partier blir vänsterfolk i förhållande till SD.” – Man, 32 år. 

I citatet ovan tillåts även klassiska högerorienterade partier, så som Moderaterna och 
Kristdemokraterna, i förhållande till SD kategoriseras under kategorin ”vänsterfolk”, vilket 
kan vara att anse anmärkningsvärt. Ur citatet går att konstatera att alla sympatisörer som inte 
sympatiserar med SD upplevs gå samman och utgör en enad front mot de som valt att 
sympatisera med SD. I sammanhanget upplevs detta som att individer diskrimineras, 
svartmålas, nedvärderas och utestängs ur den svenska demokratin, vilket beskrivs som ett 
resultat av den stigmatisering övriga partiers sympatisörer uppfattas utsätta dem för.  

Samtliga intervjupersoner anser att intergrationen av invandrare är dålig och undermålig och 
menar att Sverige tar in för många invandrare. Detta förklaras utgöra det huvudsakliga skälet 
till varför integreringen misslyckats. Det går även att urskilja uppfattningar om att 
ursprungslandet spelar en betydande roll avseende förutsättningarna för integration i det 
svenska samhället. Intervjupersoner menar att en del invandrare kommer från länder med en 
kultur som är att uppfatta som så olik den svenska kulturen att dessa invandrare inte kommer 
lyckas integreras i det svenska samhället. Såleder görs skillnad på invandrare beroende på 
etnicitet där somliga etniciteter och ursprungsländer är att anse bättre än andra.  

”De vi tar hit, ja det bäddar ju för det som händer i Sverige. De är så vitt skilda från oss i 
värderingar, moral och etik och hur systemet fungerar. Vårt system skiljer sig så grundligt 
ifrån deras. Det var som dödsdömt från början. Inte ens om de hade försökt integrera på 
allvar hade de lyckats i någon större utsträckning. Hade vi fått hit asiater hade det fungerat 
hur bra som helst. De ligger oss ganska nära i värderingar och sådär.” – Man, 41 år. 

”Dåligt. Stor del av orsaken till detta tror jag är kulturkrockar som invandrarna själva måste 
bidra stort till att lösa. Jag upplever det som att övriga kulturer fungerar väldigt bra. Men 
när det kommer till syriska och afrikanska flyktingar upplever jag ingen kontroll. Och det är 
därför vi har de här HVB-hemmen där man mördar varandra och har mördat personal.” – 
Man, 45 år. 

Ur citaten går att urskilja en tydlig skillnad mellan ”vi” och ”dom” och den skillnad i kulturer 
som antas föreligga anses utgöra en oövervinnerligt hinder för att en lyckad integration ska 
kunna äga rum. Vidare särskiljs grupper baserat på etnicitet och intervjupersoner menar att 
indiviers ursprung är avgörande för i cilken utsträckning integrationsprocessen i Sverige kan 
anses lyckad eller ej. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse rörande varför människor väljer 
att rösta på SD och arbetet med att besvara syftet har förts med utgångspunkt i fem 
frågeställningar. Dessa representeras av fyra teman, vilka utgör en genomgående struktur i 
denna uppsats. Nedan presenteras en diskussion som förs utifrån ovan presenterade resultat 
och som följer samma tematiska indelning som föregående avsnitt. Under varje tema 
återfinns de frågeställningar som utgjort grund för respektive tema. Detta har gjorts i  syfte 
att tydliggöra en röd tråd och underlätta för läsaren. Diskussionen förs i huvudsak utifrån de 
centrala begrepp som redogjorts för ovan (risker, riskhantering, individualisering, reflexiv 
modernitet, politisk konvergens samt stigmatisering). I följande presentation kommer 
Sverigedemokraterna, som tidigare, benämnas ”SD”. 

Immigration som upplevt hot i det individualiserade samhället 
Återfinns känslor som uppkommit som ett resultat av upplevda hot avseende de konsekvenser 
den ökade immigrationen antas resultera i, och har dessa känslor påverkat individers val att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

Det är tydligt att immigration upplevs utgöra ett hot dels mot individen, dels mot det samhälle 
inom vilket individer skapar och formar sina livsförutsättningar och den egna biografin. 
Individualiseringen är tydlig och intervjupersoners val att rösta på SD förfaller utgöra ett led i 
den riskhantering individer upplever att de tvingas till i samhället idag. Vidare uppger 
majoriteten av intervjupersonerna att de skulle beskriva sig själva som ”ämnesröstare” snarare 
än en ”partiidentifieringsröstare”, vilket utgör exempel på hur individualismen tar sig uttryck. 
Individer upplever inte längre en grupptillhörighet som är starkare än individers riskhantering. 
Flera intervjupersoner uppger att de ”egentligen” är vänsterpartist eller socialdemokrat, men 
att de för tillfället tvingats rösta på SD p.g.a. okontrollerad immigration. Det bör poängteras 
att individer inte uppfattar någon partiidentifikation med SD och att de aktivt arbetar för att 
inte kategoriseras till den samhällsgrupp SD och dess sympatisörer faktiskt utgör. Detta kan 
tolkas som att egoistism, snarare än gemenskap eller kollektivism, utgör primär grund till 
varför individer valt att rösta på SD. Således återfinns en svag känsla av solidaritet, där 
individer till viss del fortfarande identifierar sig med en större grupp, tillika ett kollektiv, men 
där individer upplever att riskhantering i syfte att rädda och stärka den egna individen 
prioriteras högre.  

Immigration uppfattas utgöra ett hot mot de områden som är att anse kritiska och 
grundläggande för den individualiserade individen (ekonomi, utbildning och arbete) och 
individers oro förefaller vara ett resultat av detta. Svensk kultur och jämställdhet mellan 
kvinnor och män kan konstateras utgöra en trygghet för individer där ramarna, för inom vilka 
individer verkar och bemöter varandra, framstår som tydliga, väl bekanta och stadiga. 
Immigrationen upplevs utgöra ett hot mot den trygghet individer finner inom dessa ramar och 
även här förefaller sakfrågan och grunden till att individer valt att rösta på SD tydlig. 
Individer verkar söka trygghet och traditionella mönster, och de mönster de hittar håller de 
krampaktigt fast vid. Det förefaller återfinnas ett tankesätt som går att liknas vid ”revir-tänk”, 
där reviret utgörs av tradition, trygghet och säkerhet och där allt främmande som närmar sig 
utgör ett hot för individen. Utifrån detta perspektiv kan individers riskhantering eventuellt 
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liknas vid en ”överlevnadsinstinkt”. Då förefaller frånvaron av rationalitet inte som särskilt 
förvånande, eftersom djuriska instinkter tenderar att präglas av en egocentrisk enkelhet och ett 
reflexmässigt beteende utan vidare eftertanke eller reflektion. 

Intervjupersoner uppfattar att immigranter utgör en hot mot den nationella identiteten, att de 
innebär en ökad brottslighet och social osäkerhet, att de bidrar till ökad arbetslöshet samt att 
de utnyttjar och utgör en belastning på det svenska välfärdssystemet. Dessa uppfattningar är 
utmärkande för radikala högerpartier som ser immigration som ett hot mot den nationella 
identiteten. I avsnittet som behandlar teoretiska aspekter går att utläsa att högerextrema partier 
ofta möjliggör tillgodoräknande av väljares sympatier genom att belysa hur de prioriterar den 
inhemska befolkningen gällande arbete, boende, vård etc. Intervjupersoners uppfattningar om 
att SD prioriterar svenskar och välfärd då de förordar en mer restriktivt hållen 
immigrationspolitik utgör ett tydligt exempel på hur SD nyttjat denna teknik i syfte att vinna 
fler röster. Även i detta fall återspeglas individualismen och den reflexiva moderniteten 
tydligt, där individer söker trygghet och strukturer de känner igen. SD erbjuder ett tryggt 
alternativ i och med den ”svenskhet” de förordar och individer tycks tilltalas av detta.  

Den individualisering Beck (2002) menar präglar samhället idag framstår som tydlig då 
intervjupersoner upplever sig vara högst ansvariga för sitt eget liv och utformningen av sina 
livsförutsättningar. Individer eftersträvar trygghet och stabilitet i tillvaron och immigration 
uppfattas utgöra ett hot och en risk i denna strävan. Sammanfattningsvis förefaller 
intervjupersoner uppfatta immigrationen utgöra ett tydligt hot, både på samhällelig och 
individuell nivå, och individers individualisering och riskhantering kan konstateras utgöra 
centrala områden och grund till varför individer valt att rösta på SD i föregående val. Denna 
uppfattning har resulterat i känslor av frustration och ilska och det går att urskilja en 
uppfattning där etablerade partier hålls huvudsakligen ansvariga för dessa känslor. 
Immigrationen upplevs som ett hot och politiken uppfattas spela en avgörande roll rörande i 
vilken utsträckning invidivider kan påverka sitt eget liv och livsförutsättningar. När individer 
upplever ett ökat hot, samtidigt som etablerade partier inte uppfattas agera i önskvärd riktning 
och bemöta hotet (mot en mer restriktivt hållen flyktingpolitik) växer en frustration fram 
bland individer. Denna frustration innefattar ett skuldbeläggande av hur etablerade partier 
uppfattas negligera individers  oro. Således konstateras att upplevda hot framkallat känslor 
som kan förklaras ha utgjort en huvudsaklig anledning till varför idivider valt att rösta på SD. 
Frustrationen riktas i huvudsak mot etablerade partiers politik och inte mot immigranter.  

Upplevd politisk konvergens och högerextremistiska partier 
Hur upplevs den ökade politiska konvergens som antas föreligga och har den påverkat valet 
att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

Eftersom immigration uppfattas utgöra ett hot mot individer och samhället är det inte särskilt 
förvånande att individer upplever frustration då de anser att immigrationsfrågan politiseras i 
för liten utsträckning. Politiken utgör en struktur som är viktigt för individen i utformningen 
av sitt eget liv och livsförutsättningar. Intervjupersoner uppger emellertid att den struktur och 
tydlighet som tidigare återfunnits inom politiken idag försvunnit och har ersatts av politisk 
konvergens, vilket har resulterati oklarhet och kaos inom politiken och enskilda partier. Det är 
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tydligt att intervjupersoner uppfattar att partier i större utsträckning än tidigare kommit att lika 
varandra inom politiska områden som t.ex. ekonomi och immigration. Denna konvergens 
uppfattas och uttrycks genom uttalanden där partier beskylls för att vara oärliga och 
inkonsekventa samt att intervjupersoner i betydligt större utsträckning än tidigare upplever 
svårigheter med att identifiera sig med partier och dess politik.  

Känslor av frustration förefaller uppkommit som ett resultat av den upplevda konvergensen 
där intervjupersoner verkar anse att SD utgör det enda parti i riksdagen som representerar 
ärlighet och är konsekvent i sin politik. Denna uppfattning tycks vara ett resultat av att övriga 
partier, i förhållande till SD, uppfattas stå för samma sak och inte skiljer sig särskilt mycket åt 
i den politik de för. Intervjupersoner förefaller således uppfatta det politiska läget som tudelat, 
där SD står ensam i opposition mot övriga partier. Denna uppfattning kan vara en konsekvens 
av etablerade partiers beslut om blocköverskridande samarbete, vilket har som mål att 
ignorera SD och hindra deras inflytande och ytterliga tillväxt. Samarbetet har genomförts i 
syfte att motarbeta SD men verkar ha haft motsatt effekt.  

I och med etablerade partiers beslut om blocköverskridande samarbete uppfattar väljare en 
ökad konvergens mellan partier, vilket leder till frustration där individer uppfattar etablerade 
partier som oärliga och inkonsekventa. Detta leder i sin tur till en upplevd otrygghet där 
individer inte längre upplever en lika stark partiidentifikation som tidigare och där politiker 
uppfattas svika dem. SD, som aldrig haft egen majoritet i riksdagen eller över huvud taget har 
haft möjlighet att bevisa för väljarkåren att de kan leva upp till titlar som ”konsekvent” och 
”ärliga” framhålls av intervjupersoner, motsägelsefullt nog, som den enda ”säkra kortet” i 
kontexten. Hade rationalitet och reflektion tillförts detta resonemang hade en sådan slutsats 
varit att anse orimlig.  

Politiken utgör således ett orosmoment bland individer som efterfrågar tydlighet och struktur. 
Immigrationen utgör i sin tur ett hot som politiken inte uppfattas erkänna vilket resulterar i 
ytterligare frustration inom väljarkåren där väljare inte bara uppfattar etablerade partier som 
otydliga och strukturlösa utan även som att de ignorerar de problem, tillika hot, 
immigrationen innebär för individen och samhället.  

Intervjupersoner uttrycker uppfattningar om att etablerade partier stulit idéer som innefattar en 
mer restriktivt hållen immigrationspolitik och som ursprungligen presenterats av SD. Det går 
emellertid att diskutera huruvida etablerade partiers ökade politisering av och fokus på 
immigrationsfrågan borde liknas vid stöld eller om det istället bör tolkas som ett bevis på att 
SD nått framgång rörande deras önskan om en mer restriktivt hållen immigrationspolitik. Det 
bör erkännas att SD lyckats frammana ett ökat fokus på dessa frågor. Att etablerade partier 
uppfattas stjäla idéer från SD är en märkligt dragen slutsats som saknar rationalitet och 
”stölden”bör istället tolkas som att SD tvingat etablerade partier till politisering av 
immigrationsfrågan och därigenom hörsammat väljares efterfrågan på just detta. 
Intervjupersoner uttrycker emellertid en frustration över, vad de uppfattar som, etablerade 
partiers stöld av SD:s förslag. Detta förefaller ha resulterat i ett rejält förtroendetapp för 
etablerade parter eftersom politiseringen av immigrationsfrågan tycks ha skett för sent och 
intervjupersoner istället uppfattar etablerade partier som oärliga.  
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Sammanfattningsvis går att konstatera att individer uppfattar en politisk konvergens som i sin 
tur utgör ett hot mot den trygghet och struktur individer efterfrågar. Vidare förefaller det råda 
en enighet rörande att immigrationsfrågan inte politiseras i tillräcklig utsträckning av 
etablerade partier. Detta trots att intervjupersoner samtidigt uppfattar att etablerade partier nu 
politiserat frågan i större utsträckning än förut.  I detta resonemang går att urskilja en frånvaro 
av ett rationalistiskt förhållningssätt där individer förefaller vara ute efter att ”straffa” 
etablerade partier istället för att uppmärksamma det faktum att deras röster faktiskt ”räknats” 
och hörsammats av etablerade partier som nu uppvisar ett ökat ställningstagande i 
flyktingfrågan. 

Det går att urskilja en tydligt uppfattning bland intervjupersoner där SD framhålls som tydliga 
och modiga. Det är troligt att SD utgör en attraktivt alternativ då indivier är förvirrade och 
oroliga. Människor söker trygghet och vill låta sig ledas av ett parti som tydligt visar i vilken 
riktning de vill föra sin politik samt upplevs ta tag i hotet individer upplever att immigration 
utgör. Vidare antas att individer, kanske omedvetet, söker ett alternativ som erbjuder ett 
återinträde i stabila ramverk och som påminner om vad som tidigare, i industrialismen, 
erbjudit trygghet och tydlighet. Individer tillåts kliva ur sin autonomi och individualism och in 
i ett kollektiv som bestäms och tydligt utmejslas genom den stigmatisering som uppfattas 
omge partiet och dess anhängare och som skiljer SD (dom) från alla andra (oss). På ett vis 
framstår då den stigmatiserade gruppen som mer solid, trygg och tydlig än övriga grupper, 
vilka fortfarande är ”fast” där ute bland förvirring, politisk konvergens och hotfull 
immigration. 

Omvandlat kärnfrågefokus? 
Går det att identifiera en kärnfråga som påverkat valet att rösta på Sverigedemokraterna och 
har denna i så fall kommit att förändras i förhållande till tidigare val? 

Immigrationspolitik har spelat en avgörande roll vid individers val att rösta på SD i 
föregående val och kan, i denna kontext, refereras till som en kärnfråga. Immigrationsfrågan 
utgör emellertid inte en kärnfråga som utesluter andra områden som t.ex. familjepolitik och 
pensionspolitik. Således möjliggörs inte ett antagande om att immigrationsfrågan uteslutande 
utgjort grund för människors val att rösta på SD, även om den spelat en betydande roll. Ett 
rimligt antagande är emellertid att det återfinns ett tydligt samband mellan individualidering 
och vilken fråga individer uppfattas som den mest centrala, tillika deras kärnfråga. Valet av 
kärnfråga förefaller vara beroende av vilket område individen uppfattar ha störst betydelse för 
utformningen  de egna livsförutsättningarna.  

Vidare möjliggörs ett antagande om att det perspektiv individen utgår ifrån i sitt resonemang 
står i direkt relation till graden av individualisering. Ett makroperspektiv som utgår från ett 
mer övergripande förhållningssätt, och där individen visserligen återfinns och påverkas men 
där hon utgör en del av ett kollektiv, skulle tyda på att individen kan beskrivas som mindre 
”individualiserad” än en person som utgör från ett mikroperspektiv och fokuserar på den 
subjektiva risk hotet utgör för just henne och hennes familj. Man skulle kunna påstå att SD-
sympatisörer tenderar att utgå från ett mikroperspektiv där den subjektiva upplevelsen av 
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risker och hot är central och där resonemangen dels saknar reflektion, dels ett perspektiv där 
individen inte utesluter kollektivet. 

Intervjupersoner uppger att deras kärnfråga kan komma att ändras förutsatt att de upplever en 
förändring i önskvärd riktning inom immigrationspolitiken. Etablerade partier uppfattas som 
oärliga när deras presentation av en mer restriktiv flyktingpolitik egentligen kan tolkas som ett 
steg i riktning mot en mer restriktiv flyktingpolitik. Istället uppfattas det av intervjupersoner 
som hyckleri. Det förefaller vara så att den irritation och frustration som intervjupersoner 
beskriver kommit att dominera över sakfrågan. Individer verkar bytt perspektiv ifrån makro 
till mikro och resonemangen präglas av ett individualistiskt tankesätt som prioriterar den 
subjektiva situationen och individuella känslor framför kollektivet och samhället. 

Sammanfattningsvis går att konstatera att immigrationsfrågan utgör en typ av kärnfråga men 
att det även återfinns andra områden, som familjepolitik och pensionsfrågor, som påverkat 
intervjupersoners beslut att rösta på SD. Etablerade partiers sätt att hantera 
immigrationsfrågan uppfattas av intervjupersoner ha resulterat i att immigrationspolitiken 
uppfattas som en politisk sakfråga som ger anleding till oro. Individer efterfrågar tydlighet, 
trygghet och klarhet och uppvisar misstro till etablerade partier och medias rapportering kring 
SD. Individer förefaller besitta en individualiserad livsåskådning där hot och risker upplevs på 
en mikronivå där den egna personen prioriteras framför samhälle och kollektiv.  

Sverigedemokrater och invandrare – stigmatiseringen knyter dem samman 
Hur upplevs den stigmatisering som antas föreligga mot de som röstar på Sverigedemokrater, 
och har stigmatisering och skuldbeläggande av invandrare i samhället påverkat valet att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

Det framgår ett tydligt särskiljande mellan ”vi” och ”dom” när intervjupersoner pratar om 
invandrare respektive infödda svenskar. Kulturskillnader lyfts fram som en avgörande faktor 
då intervjupersoner talar om de integrationsproblem de upplever i samhället idag. Det går att 
urskilja en uppfattning om att det föreligger ett samband mellan ökad immigration och ökad 
brottslighet, även om intervjupersoner poängterar att de snarare skuldbelägger etablerade 
partiers immigrationspolitik och staten än invandrare. Således återfinns inte ett tydligt 
skuldbeläggande av invandrare bland intervjupersonerna.  

Någon form av stigmatisering skulle emellertid kunna antas föreligga då det återfinns ett 
tydligt ”vi”- och ”dom” tänk i intervjupersoners svar, samt att fram kulturskillnader framhålls 
som ett problem och där den svenska kulturen beskrivs som överordnad och prioriterad 
framför övriga kulturer. Vidare torde ett förhållande som präglas av stigmatisering av 
invandrare kunna urskiljas, där ”de normala” (svenskar) åtskiljs från de stigmatiserade 
(invandrare). Förhållandet utgör en stigmatisering även om detta inte är ett specifikt mål med 
åtskillnaden mellan ”vi” och ”dom”. De kulturskillnader intervjupersoner redogör för utgör i 
kontexten en stigmatiserande egenskap, vilken av intervjupersoner är att anse icke önskvärd. 

Intervjupersoner framhåller vid ett flertal tillfället att de upplever en ovilja bland invandrare 
att anpassa sig till det svenska systemet. I sammanhanget åsyftar ”det svenska systemet” 
svensk kultur, moral och lagar och intervjupersoner menar att invandrare inte uppvisar en 
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vilja att anpassa sig till dessa. Även här återfinns ett individualistiskt präglat tankesätt där 
individer menar att ”man får ta seden dit man kommer” och motvierar detta genom att belysa 
hur de själva tvingats anpassa sig då de rest utomlands. Resonemanget syftar till att belysa 
rättvisa och menar att svenskar tvingas anpassa sig efter andra länders kultur och regler då de 
reser dit och att invandrare i Sverige därför förväntas göra detsamma.  

I det förra fallet utgör svenskar turister på besök i ett annat land medan individer i den senare 
situationen utgörs av människor på flykt och med målsättningen att bosätta sig i ett annat 
land. Anpassningen i det senare fallet är en livslång sådan och innebär grundliga förändringar 
i livsstil och livsförutsättningar medan svenska turister tvingas till en tidsbegränsad 
anpassning som inte kräver bestående förändringar i livsföring och livsstil. Skillnaden mellan 
dessa situationer förefaller uppenbar men den förändring intervjupersoner efterfrågan 
förefaller uppfattas som relativt enkel. Resonmanget kan beskrivas som ett resultat av ett 
individualiserat tankesätt som präglas av subjektivitet och med en tydlig avsaknad av ett 
makroperspektiv.  

Bland intervjupersoner framkommer att invandrare förväntas anpassa sig till svensk kultur, 
moral och lagar, vilket i och för sig inte förefaller särskilt märkligt. Det verkar emellertid som 
att intervjupersoner även förväntar sig att invandrare anpassar sig till den svenska normen 
avseende religion, vilket inte är förenligt med svensk lag. I Sverige råder religionsfrihet och 
individer är fria att praktisera vilken religion de vill. Vad som emellertid kan tendera att bli 
något problematiskt är när religionen tillåter eller kräver särskilda förhållanden som inte är 
förenliga med svensk lag, som t.ex. barnäktenskap eller barnaga. Intervjupersoner menar att 
barnäktenskap kan utgöra en accepterad företeelse inom andra religioner och framhåller detta 
som ett stort problem, vilket är en uppfattning jag delar. Givetvis krävs att alla medborgare 
följer svensk lag och utgör religion ett hinder för att göra detta bör religionens krav kringgås i 
dessa fall. 

Det förefaller återfinnas en uppfattning där invandrare förväntas uppvisa tacksamhet för den 
belastning de antas utgöra på det svenska systemet. Intervjupersonen konstaterar att det bland 
invandrare återfinns individer som uppvisar tacksamhet och anpassar sig till det svenska 
systemet. Dessa uppfattas emellertid ”smälta in” väl i samhället och antas utgöra en minoritet 
i förhållande till de som inte ”smälter in”. Resonemanget saknar rationalitet där 
intervjupersonen å ena sidan konstaterar att invandrare som anpassar sig till det svenska 
systemet ”smälter in” i samhället och inte utmärker sig på samma sätt som de som inte 
uppfattas vilja anpassa sig, å andra sidan att denna grupp utgör en minoritet. Det logiska vore 
ett antagande som innebär att de invandrare som ”smälter in” i samhället utgören majoritet 
just eftersom de försvinner i mängden och inte utmärker sig på samma vis som de som inte 
gör det. Jag vill påstå att resonemanget präglas av generalisering som grundas i frustration 
över det hot invandringen uppfattas utgöra och att individer söker en anledning att rättfärdiga 
och motivera sitt beslut att rösta på SD.  

Det framgår tydligt att intervjupersoner uppfattar att SD-sympatisörer stigmatiseras av 
samhället och att rädslan att räknas till denna stigmatiserade grupp utgör grund till varför 
majoriteten inte öppet talar om att de röstat på SD. Stigmatiseringen uppfattas leda till att 
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individer utestängs och diskrimineras från den svenska demokratin. Som konstaterats i 
inledningen kan denna uppfattning uppfattas som motsägelsefull. Etablerade partier 
konstateras, å ena sidan, stjäla idéer av SD då de presenterar förslag som innebär en mer 
restriktivt hållen immigrationspolitik, å andra sidan beskylls de för att inte behandla 
immigrationsfrågan samt att blunda för immigrationens konsekvenser och risker. 
Intervjupersoner måste konstateras välja att inte se hur SD:s ökade väljarstöd tvingat 
etablerade partier att behandla immigrationsfrågan i större utsträckning än tidigare samt med 
ett mer restriktivt fokus.  

Vidare menar intervjupersoner att SD-sympatisörers åsikter inte räknas och att de ignoreras 
och negligeras. Detta trots etablerade partiers ökade politisering av immigrationsfrågan. Det 
går att hävda att SD och dess sympatisörer i allra högsta grad utgör en del av den svenska 
demokratin och att deras åsikter tvingat etablerade partier till att, i ökad utsträckning än 
tidigare, politisera immigrationsfrågan. Detta kan ses som ett resultat av en fungerande 
demokrati där SD och dess sympatisörer inte utgör majoritet och således inte heller vinner 
över etablerade partier, men där deras åsikter ändå hörsammas i det politiska systemet. 
Problemet är att intervjupersoner inte inser eller uppfattar detta förhållande.  

Sammanfattningsvis konstateras att intervjupersoner uppfattar att SD och dess sympatisörer 
stigmatiseras och diskrimineras från den svenska demokratin. Jag argumenterar för en 
alternativ förklaring till denna upplevda stigmatisering och menar att förhållandet egentligen 
skulle kunna vara det motsatta. Demokratin har möjliggjort att SD-sympatisörers åsikter 
hörsammats av etablerade partier som tvingats politisera och föra en mer restriktiv 
immigrationspolitik. SD-sympatisörer kan uppfatta att de utestängs och utesluts ur den sociala 
sammanhållningen men detta kan även beskrivas som ett resultat av ett demokratiskt samhälle 
där andra sympatisörer tydligt tar ställning mot de åsikter SD presenterar. Därigenom nyttjar 
de sin demokratiska rättighet, på samma vis som SD och dess sympatisörer nyttjar sin. 
Stigmatisering utgörs av ett förhållande mellan ”de normala” och de stigmatiserade och i 
denna kontext utgörs ”de normala” av både SD-sympatisörer och icke SD-sympatisörer, 
beroende på ur vilket perspektiv förhållandet betraktas. 

Det går emellertid inte att ignorera de tecken på en uppfattad stigmatisering av SD-
sympatisörer som framgår bland intervjupersoner. Stigma beskrivs som: ”en tillskrivning och 
svartmålar eller diskrediterar den andre och tillskrivningen betraktas gärna som om den 
tillhörde den andre” (Heidegren och Wästerfors, s. 71, 2008).  Om individer som röstar på SD 
tillskrivs negativa egenskaper (rasist, idiot, korkad etc.) som om de vore dess egna och som 
utgör grund för samhällets stigmatisering av denna grupp, torde stigmatisering kunna 
konstateras föreligga. Goffman (1963) beskriver stigma som situationer eller förhållanden där 
individer blivit uteslutna ur den sociala acceptansen, vilket intevjupersoner upplever att de blir 
då de talar om att de röstat på SD. Vidare går att konstatera att individen inte tillskrivits den 
stigmatserande egenskapen ”rasist” eller ”korkad” om hon inte talat om att hon röstat på SD. I 
detta fall måste  SD-sympatisörer  anses besitta ett stigma som på ett icke-önskvärt sätt 
avviker från de förväntningar som återfinns bland ”de normala” och anses vara mindre värda.   
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Generellt uppger intervjupersoner att de inte är att anse vara särskilt insatta inom politik men 
samtidigt tar de tydligt ställning i immigrationsfrågan och argumenterar för att politiker 
bedriver en alltför generös flyktingpolitik som innebär en risk för samhället. Det är värt att 
belysa frånvaron av statistiska belägg för de uttalanden intervjupersoner gör då de beskriver 
immigrationspolitiken som ohållbar och för generös. Således kan intervjupersoner antas 
uppleva en osäkerhet rörande att delta i argumentationer med individer som de upplever är 
mer insatta i politik än dem själva. Att intervjupersoner inte öppet talar om att de röstar på 
beskrivs emellertid vara ett resultat av den stigmatisering intervjupersoner uppfattar gentemot 
SD och dess sympatisörer.  

Avslutande diskussion 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse rörande varför människor väljer 
att rösta på SD. Sammanfattningsvis går att konstatera att det återfinns en upplevd frustration 
som riktas mot etablerade partier och deras politik, vilket antas utgöra en anledning till varför 
intervjupersoner valt att rösta på SD. Frustrationen förefaller vara ett resultat av en 
kombination av faktorer, vilka redogörs för nedan. 

• Uppfattad politisk konvergens mellan partier (som bl.a. konstateras vara ett resultat av 
blocköverskridande samarbete mellan partier). 

• Uppfattningar om att immigration utgör ett hot mot samhället och medborgaren 
• Uppfattningar om en okontrollerad immigration som inte erkänns eller politiseras i 

tillräcklig utsträcking av etablerade partier. 
• Individer upplever förvirring och efterfrågar tydliga strukturer och ramar som erbjuder 

trygghet och säkerhet för individen. Etablerade partier, som tidigare representeras 
någon form av trygghet, uppfattas inte längre som ärliga, tydliga eller konsekventa. 

Intervjupersoner uppger att de inte besitter främlingsfientliga åsikter och att de snarare 
adresserar sin kritik till invandringen än invandrare. Intervjupersoner gör emellertid skillnad 
mellan invandrare och svenskar avseende språk, religion och värderingar där den svenska 
normen i vissa fall förefaller prioriteras. Vidare framhålls kvinnosyn, religion och kultur som 
icke-önskvärda egenskaper och kan sålunda utgöra grund för stigmatisering. Det återfinns 
även en tydligt skiljelinje mellan ”vi” och ”dom”, där de förstnämnda är att anse prioriterade 
framför de senare. Invandrare förväntas anpassa sig till det svenska systemet och olikhet 
välkomnas inte. Olikheter utgörs emellertid undantagslöst av sådant intervjupersoner 
uppfattar som hotfullt och dessa egenskaper är inte att uppfatta som oönskade i enlighet med 
”allmänna förväntningar bland ”de normala””, som Goffman (1963) menar utgör ett tecken på 
att stigmatisering föreligger. Det återfinns tecken på stigmatisering av invandrare bland 
intervjupersoner men konstateras inte utgöra tillräcklig grund för en slutsats som konstaterar 
att främlingsfientlighet gentemot invandrare föreligger.  

Sammanfattningsvis konstateras inte en främlingsfientlighet bland intervjupersoner, trots att 
tecken på stigmatisering av invandrare återfinns. Vidare konstateras inte heller någon 
stigmatisering av SD-sympatisörer av övriga samhället, eftersom huruvida respektive grupp är 
att betrakta som ”de normala” eller stigmatiserade är avhängigt ur vilket perspektiv 
förhållandet beskådas. Intervjupersoner uppfattar emellertid att de stigmatiseras och att de 
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utesluts ur demokratin. Till denna upplevda stigmatisering ges en alternativ förklaring där den 
upplevda stigmatiseringen utgör en del i ett fungerande demokratiskt system (se ovan). 
Slutligen konstateras intervjupersoners resonemang till stor del präglas av ett individualistiskt 
tankesätt och valet att rösta på SD skulle kunna utgöra en del av den riskhantering individer 
tvingas till i det individualiserade samhälle vi, enligt Beck (1994) lever i. 
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Egna reflektioner och framtida forskning 
Det begränsade antalet undersökningsenheter i denna uppsats medför att resultatet inte är 
generaliserbart på samma vis som resultatet i en kvantitativ undersökning är. Syftet med 
denna uppsats är emellertid inte att nå ett resultat som går att generalisera utan att nå en 
djupare förståelse och att genom utvecklade, individuella och subjektiva svar, skapa en bild av 
vad som utgör bakgrund till individers val att rösta på SD. I syfte att nå ett generaliserbart 
resultat krävs, förutom ett större antal analysenheter, även ett hänsynstagande till faktorer som 
kan antas påverka individers val att rösta på SD.  

Huvudsakliga anledningar till att individer röstar på SD skulle kunna antas stå i relation till 
faktorer som t.ex. bostadsort, kön, yrke, utbildning etc. Det hade hade varit intressant att 
genomföra en undersökning som tar hänsyn och undersöker dessa faktorer och dess eventuella 
inverkan på individers val att rösta på SD. En sådan undersökning kräver emellertid ett större 
antal intervjuer och en tidsåtgång som inte tillåts i denna uppsats. Framtida forskning skulle 
även kunna syfta till att utreda huruvida det återfinns ett samband mellan graden av politisk 
orientering bland individer och tendenser att rösta på SD. I denna rapport uppger ett flertal 
intervjupersoner att de inte anser sig själv vara ”insatta i politik” men uttrycker, trots det, 
starka åsikter som i viss mån baseras på antaganden snarare än fakta. Det vore intressant att 
utreda huruvida individer som uppfattar sig själva vara ”insatta i politik” skulle presentera 
resonemang och ståndpunkter som liknar de intervjupersoner som deltagit i denna uppsats 
presenterar.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide - utvecklad 

Återfinns känslor som uppkommit som ett resultat av upplevda hot avseende de konsekvenser 
den ökade immigrationen antas resultera i, och har dessa känslor påverkat individers val att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

 
1. Hur upplever du klasskillnader i samhället idag? 
2. Vilken klass upplever du att du tillhör? Varfördå? 
3. I vilken utsträckning upplever du att du kan påverka och är ansvarig för din egen 

livssituation? (finns det någonting som begränsar sina valmöjligheter, någonting 
som främjar dina valmöjligheter, finns det någonting du INTE kan besluta 
kring..?) 

4. I vilken utsträckning upplever du att den familj man föds in i påverkar eller 
begränsar människors livsförutsättningar? (kan man födas in i ”dåliga” respektive 
”bra” familjer och livsförutsättningar och i vilken utstäckning kan man påverka 
dessa?) 

5. Hur resonerar du när du tar beslut rörande dig själv och din familj där besluten 
riskerar att resultera i ”fel beslut”? (är du rädd för dessa, tar du dem ändå, hur 
resonerar du då?) 

6. Uppfattar du att ökad immigration utgör någon typ av risk för samhället? (T.ex. 
ökat/oförändrat terrorhot, ökad/minskad brottslighet, ökad/minskad arbetslöshet 
etc.) 

7. Vilka konsekvenser anser du att invandringen har för samhället? 
(positiva/negativa) 

8. Uppfattar du att ökad immigration utgör någon specifik typ av risk för dig 
och/eller din familj?  

9. Vilka konsekvenser anser du att invandringen får för dig och din familj? 
(positiva/negativa) 

10. Uppfattar du att dessa upplevda risker påverkar vilket parti du väljer att rösta på i 
riksdagsvalet? 

11. Om du skulle välja, skulle du beskriva dig själv som en ”ämnes-röstare” eller som 
en ”partiidentifierings-röstare”? (ämnes-röstare ska förstås som sådana som röstar 
baserat på en särskilt fråga eller ett särskilt ämne medan partiidentifierings-röstare 
istället identifierar sig väldigt starkt med partiet och helheten partiet står för) 

12. Hur upplever du invandringen i Sverige idag? (Tar Sverige emot för många/för få 
flyktingar? Kontrollerad/okontrollerad invandring? Etc. ) 

13. I vilken utsträckning upplever du att Sverigedemokraterna skuldbelägger 
invandrare och för vad? 

 

 



 

 

Hur upplevs den ökade politiska konvergens som antas föreligga och har den påverkat valet 
att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

1. Vilka huvudsakliga skillnader uppfattar du mellan hur höger- respektive vänster-
partier bedriver politik i Sveriges riksdag? 

2. Vilka skillnader uppfattar du mellan hur höger- respektive vänsterpartier tycker 
kring skattefrågor? 

3. Hur upplever du att det politiska systemet fungerar i Sverige idag? (Bra, dåligt, 
ineffektivt, effektivt? Varfördå? ) 

4. Anser du dig sympatisera mer med höger- alternativt vänsterpolitiska partier? 
5. Varför tror du att Sverigedemokraterna har fått mandat i riksdagen? 

Upplevs Sverigedemokraterna som ett högerextremistiskt parti? 

1. Varför röstade du på Sverigedemokraterna i föregående val? 
2. Vad upplever du som utmärkande för Sverigedemokraternas politik? 
3. Var på det politiska kontinuumet (den linje som vanligen avbildas i media där 

vänsterpartiet avbildas längst åt vänster och moderaterna längst åt höger) uppfattar 
du att Sverigedemokraterna återfinns? (Mer åt höger eller mer åt vänster? Mellan 
vilka partier tycker du att de borde placeras?) 

4. Upplever du att Sverigedemokraterna uttrycker fascistiska värderingar? 
5. Hur upplever du att Sverigedemokraterna uppfattar det politiska systemet och den 

politik som etablerade partier bedriver idag?  
6. Hur upplever du att Sverigedemokraterna värderar olika grupper i samhället? 

(grupper som pensionärer, arbetslösa, invandrare, höginkomsttagare, ja vilka 
grupper som helst.) 

7. Varför tycker du att Sverigedemokraterna behövs i riksdagen? 
 

Går det att identifiera en kärnfråga som påverkat valet att rösta på Sverigedemokraterna och 
har denna i så fall kommit att förändras i förhållande till tidigare val? 

1. Vilken fråga anser du vara viktigast när du beslutar vilket parti du ska rösta på? 
Har du en ”kärnfråga”? 

2. Upplever du att denna fråga kan förändras? Om ja, vad påverkar detta? 
3. Hur upplever du att immigrationsfrågan behandlas inom politiken i Sverige? 
4. Hur upplever du att politiska partier skiljer sig i frågor som rör hur ekonomiska 

medel bör fördelas i samhället? (fördelning av skatter, skattenivåer etc.) 
5. Hur upplever du att politiska partier skiljer sig i frågor som rör immigration? 

Hur upplevs den stigmatisering som antas föreligga mot de som röstar på Sverigedemokrater, 
och har stigmatisering och skuldbeläggande av invandrare i samhället påverkat valet att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

1. Hur upplever du invandrare i Sverige? 



 

 

2. Hur öppen är du avseende det faktum att du röstat på Sverigedemokraterna i 
föregående val gentemot din omgivning? Varför är du öppen/ej öppen? 

3. Hur upplever du att väljare som röstat på Sverigedemokraterna bli bemötta av 
väljare som inte röstat på Sverigedemokraterna? 

4. Hur skulle du beskriva din partiidentifikation med Sverigedemokraterna? Är du 
”Sverigedemokrat”? Känner du dig som ”Sverigedemokrat”? Om ja, varför? Om 
nej, varför? 

5. Hur upplever du integrationen av invandrare i samhället idag? 

  



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide - Original 

Återfinns känslor som uppkommit som ett resultat av upplevda hot avseende de konsekvenser 
den ökade immigrationen antas resultera i, och har dessa känslor påverkat individers val att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

 
14. Hur upplever du klasskillnader i samhället idag? 
15. Vilken klass upplever du att du tillhör? Varfördå? 
16. I vilken utsträckning upplever du att du kan påverka och är ansvarig för din egen 

livssituation? 
17. I vilken utsträckning upplever du att den familj man föds in i påverkar eller 

begränsar människors livsförutsättningar? (kan man födas in i ”dåliga” respektive 
”bra” familjer och livsförutsättningar och i vilken utstäckning kan man påverka 
dessa?) 

18. Hur resonerar du när du tar beslut rörande dig själv och din familj där besluten 
riskerar att resultera i ”fel beslut”?  

19. Uppfattar du att ökad immigration utgör någon typ av risk för samhället?  
20. Vilka konsekvenser anser du att invandringen har för samhället?  
21. Uppfattar du att ökad immigration utgör någon specifik typ av risk för dig 

och/eller din familj?  
22. Vilka konsekvenser anser du att invandringen får för dig och din familj?  
23. Uppfattar du att dessa upplevda risker påverkar vilket parti du väljer att rösta på i 

riksdagsvalet? 
24. Om du skulle välja, skulle du beskriva dig själv som en ”ämnes-röstare” eller som 

en ”partiidentifierings-röstare”?  
25. Hur upplever du invandringen i Sverige idag?  
26. I vilken utsträckning upplever du att Sverigedemokraterna skuldbelägger 

invandrare och för vad? 

 

 

Hur upplevs den ökade politiska konvergens som antas föreligga och har den påverkat valet 
att rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

6. Vilka huvudsakliga skillnader uppfattar du mellan hur höger- respektive vänster-
partier bedriver politik i Sveriges riksdag? 

7. Vilka skillnader uppfattar du mellan hur höger- respektive vänsterpartier tycker 
kring skattefrågor? 

8. Hur upplever du att det politiska systemet fungerar i Sverige idag?  
9. Anser du dig sympatisera mer med höger- alternativt vänsterpolitiska partier? 
10. Varför tror du att Sverigedemokraterna har fått mandat i riksdagen? 



 

 

Upplevs Sverigedemokraterna som ett högerextremistiskt parti? 

8. Varför röstade du på Sverigedemokraterna i föregående val? 
9. Vad upplever du som utmärkande för Sverigedemokraternas politik? 
10. Var på det politiska kontinuumet uppfattar du att Sverigedemokraterna återfinns?  
11. Upplever du att Sverigedemokraterna uttrycker fascistiska värderingar? 
12. Hur upplever du att Sverigedemokraterna uppfattar det politiska systemet och den 

politik som etablerade partier bedriver idag?  
13. Hur upplever du att Sverigedemokraterna värderar olika grupper i samhället?  
14. Varför tycker du att Sverigedemokraterna behövs i riksdagen? 

 

Går det att identifiera en kärnfråga som påverkat valet att rösta på Sverigedemokraterna och 
har denna i så fall kommit att förändras i förhållande till tidigare val? 

6. Vilken fråga anser du vara viktigast när du beslutar vilket parti du ska rösta på?  
7. Upplever du att denna fråga kan förändras? Hur upplever du att 

immigrationsfrågan behandlas inom politiken i Sverige? 
8. Hur upplever du att politiska partier skiljer sig i frågor som rör hur ekonomiska 

medel bör fördelas i samhället?  
9. Hur upplever du att politiska partier skiljer sig i frågor som rör immigration? 

Hur upplevs den stigmatisering som antas föreligga mot de som röstar på Sverigedemokrater, 
och har stigmatisering och skuldbeläggande av invandrare i samhället påverkat valet att 
rösta på Sverigedemokraterna i föregående val? 

6. Hur upplever du invandrare i Sverige? 
7. Hur öppen är du avseende det faktum att du röstat på Sverigedemokraterna i 

föregående val gentemot din omgivning?  
8. Hur upplever du att väljare som röstat på Sverigedemokraterna bli bemötta av 

väljare som inte röstat på Sverigedemokraterna? 
9. Hur skulle du beskriva din partiidentifikation med Sverigedemokraterna?  
10. Hur upplever du integrationen av invandrare i samhället idag? 

 

 


