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Abstract 

The aim of this thesis is to discover facts about the Sweden democrats by looking 
at statistics of five different municipalities. The main question at issue is: What 
can you say about the Sweden democrat’s voters by researching the voter statistics 
of the voter districts in the municipalities. The five municipalities who are the 
object of the study are, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Svedala and 
Trelleborg.  

The Method for this thesis is a case study of five municipalities in Skåne. I 
have been researching the voterstatistics in the local voterdistricts of 2002 and 
2006. I have compared The Sweden democrats with the Social democrats, the 
conservative party (Moderaterna), and the liberal party (Folkpartiet Liberalerna). 

The theories that this thesis is based on are voterbehaviour and rightwing-
party theories. 

The Results are that one can not see any signs of the Sweden democrat’s 
success being a result of a far-reaching right wave. The Party is most likely to be a 
discontent party. The party voters are not as some theories say, people who live on 
the countryside. The Result of this thesis is that one can find voters both on the 
countryside, in population centres and in the cities.  
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1 Inledning 

1.1 Problem 

Sverigedemokraterna gjorde år 2006 ett rekordval i både kommuner och riksdag. 
Att detta parti träder fram och får ett rejält antal mandat i ett mångtal av Skånes 
kommuner bevisar ju även att de har många väljare som stöder dem. Man kan 
undra hur dessa väljare resonerar. Enligt en del är det ett irrationellt resonemang 
att tro att det ska kunna bli bättre i Skåne med fler Sverigedemokrater vid makten. 
Andra tror att det kanske är bra att detta parti har kommit in och kommer därför 
att ta upp frågor och problem som annars inte hade blivit behandlade varken på 
kommunal eller på regional nivå. Frågan är var man hittar SD: s väljare, är det ute 
på landsbygden eller inne i tätorterna. En annan intressant aspekt är huruvida man 
kan se om andra, eller ett annat specifikt etablerat parti har tappat röster där 
Sverigedemokraterna gått framåt, och om något visst parti har glidit med och tom 
ökat antalet röster pga. Sverigedemokraterna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad man kan säga om Sverige-
demokraternas väljare genom att undersöka valstatistik på valdistriktsnivå. Kan 
man hitta ett samband mellan Sverigedemokraternas framgång och andras partiers 
tillbakagång respektive framgång? I syftet ingår att undersöka var majoriteten av 
Sverigedemokraternas väljare befinner sig, på landsbygden eller i tätorten. En 
fråga som kommer att diskuteras i en vidarespinning på syftet är huruvida man 
kan se att Sverigedemokraternas framgångar tyder på en långtgående högervåg 
eller om man kan urskilja SD som ett missnöjesparti för väljarna.  

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vad kan man säga om Sverigedemokraternas väljare genom att undersöka 
valdistriktsstatistik i olika kommuner i Skåne?  

 
2. Kan man se en trend på var Sverigedemokraternas väljare befinner sig på en 
karta, inom tätort eller landsbygd?  
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3a. Hur har det gått för andra partier där Sverigedemokraterna har gått bra 
respektive dåligt?  
 
3b. Kan man se en antydan till en långtgående högervåg eller är SD snarare ett 
missnöjesparti?    

1.3 Metod och material 

Mina undersökningar är baserade på statistik som är hämtat från kommunkontor 
och valmyndighetens hemsida. Där kan man tydligt se valstatistik för både valet 
2002 och 2006. En jämförelse har sedan gjorts dels mellan de två valen, hur det 
har gått för Sverigedemokraterna i de olika valdistrikten och dels jämföra 
kommuner med andra kommuner där jag hoppats kunna avläsa en del samband. 
Denna kvantitativa studie kommer sedan att uppföljas av kvalitativ litteratur och 
en kvalitativ studie av det kvantitativa materialet. Jag har efter uträknandet av alla 
siffror som behövdes för att genomföra denna studie, återgett dessa i tre olika 
tabeller som är sammanfogade med tre frågor jag använt för att få fram siffrorna. 

Kartor utgör en annan del i uppsatsen, med vilkas hjälpt jag undersökt 
huruvida de olika distrikten är landsbygdsdistrikt eller tätortsdistrikt. Jag har även 
ritat ut de distrikt där det gått bra respektive dåligt för SD i de olika kommunerna. 
Eftersom det dock inte kom fram något logiskt ur detta har jag valt att inte bifoga 
dessa kartor eller förteckningar i min uppsats. För att avgöra huruvida ett distrikt 
är landsbygd eller tätort har jag använt mig av kartorna. Jag har undersökt hur 
stora distrikten är och hur pass nära de ligger ett tätbebyggt område. En del 
kommuner har självklara stora städer, där allt inom dess område såklart är 
tätbebyggda/tätbefolkade distrikt. En del kommuner har varit svårare att avgöra 
huruvida det har varit tätbebyggt eller inte, i dessa fall har jag undersökt hur stort 
distriktet i fråga är och hur nära det ligger andra tätbefolkade områden. Varför jag 
valt att redovisa olika många distrikt i de olika kommunerna beror helt på hur stor 
kommunen är i sin helhet. Jag finner det inte meningsfullt att redovisa lika många 
distrikt i t.ex. Helsingborgs kommun som i Svedala kommun, eftersom i så fall 
nästan alla distrikt i Svedala kommun skulle bli representerade vilket alltså inte 
var mitt syfte. Jag har hållit mig till extremer från båda hållen, d.v.s. två till fyra 
distrikt där de olika partierna gått bra och samma antal där de olika partierna gått 
dåligt. 

Jag har undersökt fem kommuner där skillnaderna är stora mellan olika 
valdistrikt vad gäller röster på Sverigedemokraterna. Jag har sedan undersökt var 
rösterna på SD varierat mest. Hässleholm var den kommun jag började undersöka 
redan innan jag, tillsammans med min handledare, kom fram till att jag skulle 
välja ut kommunerna på nämnda sätt. Eftersom jag redan arbetat med 
Hässleholms kommun ganska mycket valde jag, tillsammans med min handledare 
att behålla denna kommun. Detta trots att skillnaderna i antalet röster i 
Hässleholms kommun kanske inte är så stora som i de andra valda kommunerna. 
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Efter det att jag valt ut kommunerna har jag sedan undersökt valdistrikt för 
valdistrikt genom att räkna ut en del variabler 

Fråga 1: Vad skiljer de valdistrikt där Sverigedemokraterna har fått störst 
andel röster, från de valdistrikt där SD fått minst andel röster 2006? (Med denna 
fråga som grund för urval av distrikt undersöks sedan förändringen 2002-2006 av 
Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) och Folkpartiet (Fp)). 

Fråga 2: Hur har det gått för SD i de valdistrikt där S hade sin största 
röstandel 2002, jämfört med valdistrikt där S hade sin lägsta röstandel 2002. 
Motsvarande för M och Fp. 

Fråga 3: Hur har SD gått i de valdistrikt där S tappat mest 2006 (jämfört 
med 2002) – och hur har SD gått i de valdistrikt där S tappat minst eller till och 
med gått fram sedan 2002? Motsvarande för M och Fp. 

1.3.1 Material 

Materialet jag valt att använda mig av grundar sig på en av mig tidigare gjord 
förstudie. Det var en fördjupningsuppgift där jag undersökte högerpopulism. Jag 
har därifrån hämtat mycket material, där jag hade gjort ett stort urval av 
internationella och svenska forskare vilka forskat och skrivit om högerpopulism. 
För att få in väljarbeteendeaspekten har jag använt mig av en del sådan litteratur, 
dock har jag valt litteratur om högerpopulism eftersom de bättre beskriver  
högerpopulisten och dess agerande. Det finns en del skriven litteratur som handlar 
enbart om väljarbeteende, dock är långt ifrån alla dessa böcker relevanta för denna 
uppsats. Jag har därför valt att använda mig mestadels av Holmberg och 
Oscarssons böcker men även böcker skrivna av Peterson och Fryklund.  

1.3.2 Avgränsningar 

Jag har i min uppsats att hållit mig till att undersöka ett antal kommuner i Skåne 
län. Jag har undersökt statistik på valdistriktsnivå och kommunvalkretsnivå. 
Sverigedemokraterna har utgjort en bas då jag undersökt hur det gått för dem och 
andra partier i valet till kommunfullmäktige. Jag har använt mig av statistik från 
endast kommunalval från valen 2002 och 2006. Därför har jag inte att undersökt 
hur det gick för Sverigedemokraterna i riksdags- och landstingsval. Ytterligare en 
avgränsning består av att jag har hållit mig till att undersöka statistik för att sedan 
förklara statistiken med hjälp av kvalitativa metoder, genom teori och empiri. 
Frånsett röster som ej är räknade i vallokal eftersom jag vill se var väljarna 
befinner sig på en karta. 

En annan avgränsning består av att jag endast har undersökt och jämfört 
Sverigedemokraterna med Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet. 
Detta på grund av att dessa partier utgör de tre stora etablerade partierna och 
representerar vänster, mitten och höger på den politiska skalan. 
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1.4 Definition 

För att kunna svara på frågeställningarna krävs en definition av begreppet 
högerpopulism;  

Det råder ingen konsensus om hur man ska definiera begreppet högerpopulism 
(Populism och främlingsmisstro 2006:19). Jag kommer därför att använda mig av 
en del olika definitioner i ett försök att ringa in vad man menar med höger-
populism och högerpopulistiska partier.  Högerpopulism kommer i denna uppsats 
att bygga på hur tidigare forskare har definierat begreppet. Då man ska definiera 
högerpopulism måste man enligt en del forskare ta hänsyn till kulturell teori av 
både politisk diskurs och kulturella studier. Man måste ta hänsyn till förhållandet 
mellan kultur och politik, och skillnaden mellan politik och politikerna. (Marchart 
2002, 2001) 

Högerpopulism kan också delas upp i populistisk ideologi och populistisk 
strategi. Ideologin kännetecknas av en fientlig inställning till idén om 
representativ demokrati. Folket är harmoniskt och homogent, och eliten, 
etablissemanget är väsensskilt från folket. Det egna partiet eller ledaren 
representerar folkets röst. (Zaslove 2004, Rydgren 2004:19 jfr Rydgren 2002). 
Den populistiska demokratisynen presenterar sig dock inte som antidemokratisk. 
Dessa rörelser söker legitimitet genom att hävda att de för majoritetens talan. De 
är vägen mellan folket och eliten, d.v.s. ett medium för folkviljan. (Rydgren 
2004:19f, Fryklund och Peterson 1981:63) RHP-partierna misstror statliga 
institutioner och andra etablerade samhällsinstitutioner. Överstatlighet är enligt 
populismen förkastligt. (Chiantera-Stutte 2003, jfr Rydgren 2005:112ff.). 
Högerpopulistiska partier är sådana partier som om de kommer till makten, skulle 
införa en auktoritär eller totalitär stat (Texte zur Inneren Sicherheit 2004). Det 
elementära i ett högerpopulistiskt parti är ett ideologiskt högervridet synsätt på 
systemet. En del av dessa partier är emot demokrati. Att försöka vara för 
demokrati menar Ignazi, är för det mesta bara en strategi, då även andra RHP-
partier är emot demokrati egentligen. Detta avslöjas av deras reella beteende. 
(Ignazi 2003:32).  

Populistiska rörelser exkluderar vissa grupper av människor från deras 
uppfattning av vad folket (demos) är. Vilka som exkluderas varierar mellan olika 
populistiska grupper. RHP – partierna har en (etnisk) nationalistisk syn på folket. 
Endast de som tillhör den egna ”rasen” kan räknas som demos och får ingå. 
Därför exkluderas invandrare och andra etniska minoriteter. Invandrare och 
främlingar som kommer till det ”egna” landet pekas ut som syndabockar 
(Rosenberger 2004, Zaslove 2004). Arbetslöshet och andra problem i samhället 
skylls på dessa ”outsiders” (Rosenberger 2004, Zaslove 2004). Eftersom RHP-
partier är emot överstatlighet exkluderas även internationella, globala aktörer och 
organisationer (Rydgren 2004:20f.).  

En populistisk ekonomi är emot centralisering, arbetsfördelning, 
klasstänkande, storskalig produktion, internationalisering av ekonomin och 
ekonomiskt tänkande, d.v.s. att se ekonomisk tillväxt som det enda målet. 
(Fryklund och Peterson 1981:60, 69f) Anledning att motsätta sig detta är att dessa 

 4



 

företeelser förknippas med eliten, som per definition tycker motsatsen av vad 
folket tycker, och har motsatta intressen. Eliten förknippas med ideologier som 
högerpopulister i allmänhet inte anser vara rätt. Högerpopulister förespråkar 
därför också en politisk förenkling. Vanligt folk, icke politiskt verksamma 
människor ska förstå vad som diskuteras i politiken. Därför föredrar även 
högerpopulister förenklade beslutsprocesser där de hyllar direkt demokrati. 
(Rydgren 2004:22). Det är dock inte bara högerpopulister som anser detta, man 
kan även tala om deliberativ demokratiteori då man talar om motstånd mot 
centralisering och direkt demokrati.  

Flera av RHP-partierna är strängt emot aborter. Högerpopulistiska partier 
kräver större inflytande av polisen och att deras befogenheter ökas markant. 
Straffen ska höjas och stärkas. Därav utmynnar även många RHP-partiers vilja i 
att åter-/eller införa dödsstraff. (Ivaldi 2002). 

Betz och Johnson argumenterar för att populism är en ideologi istället för en 
strategi som många andra. Populism är enligt Betz och Johnson: “ideological 
justification for selective exclusion”. Högerpopulismens förmåga att anpassa sig 
är en central del i forskningen om populism. En del forskare har argumenterat för 
att högerpopulismen har ett ”tomt hjärta” och andra har argumenterat för att 
högerpopulismen är en politisk parasit som gnager på andra. (Fieschi 2004, 
Taggart 2004, Betz och Johnson 2004). Detta är dock inget som är vetenskapligt 
belagt, det är som sagt endast diskussioner och argumentationer som ligger bakom 
resonemanget om högerpopulismens ”tomma hjärta”.  

Jag har valt att arbeta efter en blandning av dessa teorier. Dock har jag valt att 
inte ta så stor hänsyn till Marcharts syn på högerpopulism utan koncentrerat mig 
mer på Betz, Taggart och Rydgrens (m.fl.) definitioner av högerpopulismen och 
dess partier.  

1.5 Disposition 

I detta inledande kapitel har problem och metod introducerats. De avgränsningar 
som varit nödvändiga för studiens genomförande har motiverats. I nästföljande 
kapitel presenteras de teoretiska verktyg som kommer att användas i analysen; det 
vill säga högerpopulism och väljarbeteende. Där fördjupas kunskapen om de två 
huvudsakliga perspektiven som kan förklara varför väljare röstar på 
Sverigedemokraterna. Kapitel 3 är den empiri som jag använt mig av och därmed 
behöver förklara för att kunna utföra analysen. Analysen presenteras i kapitel 4. I 
analysen kopplas de två teoretiska verktygen ihop med empirin för att sedan 
mynna ut i en sammanfattande diskussion i kapitel 5. 
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2 Teori 

I detta kapitel utmejslas den teoretiska ram som kommer att användas för att 
kunna besvara frågeställningarna. De två teoretiska ramarna består dels av 
väljarbeteende och andra delen av högerpopulism. Dessa två delar presenteras 
integrerat i varandra i följande kapitel. 

2.1 Väljarbeteende och högerpopulism 

I flera kommuner har Sverigedemokraterna tagit röster från andra missnöjespartier 
på högerkanten. ”Sverigedemokraterna är arvtagare till andra småpartier som 
funnits i olika kommuner i Skåne” (Sannerstedt, A). Men det finns enligt 
Sannerstedt en avgörande skillnad mellan Sverigedemokraterna och missnöjes-
partier som Skånepartiet, nämligen konservativa åsikter. Sverigedemokraternas 
demokratiska trovärdighet är tveksam. Det har både nazistiska och rasistiska 
rötter. En del forskare hävdar att det ännu inte finns något framgångsrikt 
högerpopulistiskt parti i Sverige. Sverige har haft en del RHP-partier, dock inget 
som har varat en längre period. Ny demokrati, Skånepartiet och Sjöbopartiet kan 
nämnas som exempel. (Populism och främlingsmisstro 2006:8). Kanske 
omvärderar man detta efter Sverigedemokraternas valseger 2006. En förklaring 
till Sverigedemokraternas framgångar i Skåne kan vara att det i stort är ett 
konservativt bondesamhälle. (Ohlsson, www.aftonbladet.se 061201). De baserar 
sin ideologi på den etnopluralistiska främlingsfientligheten. 

2.1.1 Etnopluralistiska främlingsfientligheten 

Den etnopluralistiska främlingsfientligheten är baserad på den så kallade 
etnopluralistiska doktrinen och den populistiska anti-etablissemangsstrategin. 
Högerpopulister är med andra ord emot det etablerade etablissemanget. Detta är 
ett effektivt sätt att skapa distans mellan det egna partiet och de tidigare etablerade 
politiska partierna. Man kan här därför förneka den pluralitet av politiska 
inriktningar som de olika partierna representerar. Detta genom att hävda att de i 
själva verket utgör en ensam, tämligen homogen politisk klass. Populister hävdar 
att de skillnader som finns mellan regeringen och den etablerade oppositionen 
bara är oväsentliga ytfenomen. Oppositionspartierna försöker med andra ord bara 
framstå som konkurrenter till de andra partierna. Eliten (den politiska klassen) 
beskylls ofta för att ha stulit makten från folket. Högerpopulister tycker därför att 
det behövs ett nytt politiskt parti som utgår ifrån folkets intressen och vilja. Det 
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egna partiet presenteras som det enda alternativet till etablissemangets politik. 
Någon annan opposition förekommer inte. (Rydgren 2004:23 jfr Rydgren 2005).  

Detta är viktigt för de RHP-partier som uppstått ur den utomparlamentariska 
extremhögern, d.v.s. utanför etablissemanget. Dessa partier kan ha stora 
svårigheter att lösgöra sig från stämpeln som antidemokratiska. Innan en mer 
respektabel fasad har skapats är det mycket svårt att undvika väljarmässig 
marginalisering. (Kitschelt 2005, Rydgren 2004:23, jfr Rydgren 2002). 

För att ett populistiskt parti såsom Sverigedemokraterna ska lyckas få en 
betydande mängd röster tyder en del på att samhället måste ha en relativt hög 
arbetslöshet (Peterson et al. 1988:50). Arbetslösheten ter sig ge näring till dessa 
åsikter och för dem framåt. En annan förutsättning som en del forskare kommit 
fram till är att Socialdemokraterna måste förlora makten för att ett RHP-parti ska 
kunna komma till makten (Peterson et al. 1988:59). 

2.1.2 Framåt för högerpopulismen 

Sedan slutet av 1980-talet har Europa bevittnat ett stigande antal av 
högerpopulistiska partier och rörelser. Inom en ganska kort period har flera av 
RHP-partiernas anhängare ökat. Detta har skapat ett stort hot för de traditionella 
etablerade partierna. I en del länder har RHP-partierna till och med lyckats 
komma åt en del av makten genom att komma in i regeringen (eller liknande). 
(Betz 1999, Betz och Johnson 2004). De senaste tio åren har bland annat Sverige 
höjt sig över andra länder i representation av RHP-partier och rörelser på 
maktpositioner (Betz 1999). Dock är det svårt för RHP-partierna att lyckas genom 
att bara förlita sig på proteströströstning (van der Brug 2005). 

Framgångarna för högerpopulismen kan på grundval av Betz och Kitschelt 
förklaras av övergången från industrialism till postindustrialism. Detta har enligt 
dem, lett till förändrade politiska preferenser för vissa väljargrupper. En ökad nivå 
av frustration, oro, ilska och missnöje bland förändringsprocessens förlorare. Det 
vill säga att protestdimensioner har betydelse för framväxten av RHP-partier. 
Främlingsfientlighet anses även vara en bidragande faktor till att RHP-partierna 
går framåt i valrörelser. (Holsteyn och Rydgren 2004:126). 

Framgångarna kan dock även komma från ekonomiska kriser. Dessa kriser 
antas leda till ökad frustration, vilket kan ta sitt uttryck i utbrott av 
främlingsfientlighet och andra högerauktoritära yttringar. Vad ett land har för 
valsystem är även det en bidragande faktor. Ett proportionellt valsystem och val 
av mindre betydelse under genombrottsåren anses vara nödvändiga förutsättningar 
för framväxten av högerpopulistiska partier. (Holsteyn och Rydgren 2004:126). 

Andra kriterier till framväxt kan vara; upplösningen av etablerade identiteter, 
kulturell fragmentering, multikulturell utveckling, en reaktion mot framväxten av 
andra ideologiskt motsatta partier och en växande betydelse för sociokulturella 
konfliktdimensioner. (Holsteyn och Rydgren 2004:127). En del forskare anser 
dock att de högerpopulistiska partiernas framfart inte är något att hänga upp sig 
på. Även om populisterna fortsätter att få stöd ute i Europa, reflekterar detta en 
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tillfällighet, och inte en ideologisk ihållighet. Dessa partiers tid vid den politiska 
arenan/makten kommer troligen att hålla sig kort. (Herzinger 2002) 

2.1.3 Högerpopulisten 

Den typiske högerpopulisten brukar karakteriseras som en yngre man, utan högre 
utbildning, sysselsatt inom den privata sektorn på ett industribaserat arbete och 
bosatt i stadsmiljö. Detta är dock en förenkling av verkligheten och det krävs en 
mer nyanserad bild av väljarbasen för en bättre förståelse av hur väljarsamman-
sättningen för denna typ av partier ser ut. RHP-partier lockar väljare från alla 
samhällsskickt, man kan dock se en viss antydan till att väljarna är av 
”arbetarklass” (Populism och främlingsmisstro 2006:53f).  

Ett argument som anses vara huvudorsaken till högerpopulistiska partiers 
framgång är sociostrukturella förändringar. Förändringar och utveckling såsom 
informations- och kommunikationssättens revolution tenderar att lämna 
människor utanför som inte hänger med i utvecklingen. Samhället skapar en ny 
outbildad ”underklass”. Dessa människor känner sig tillfångatagna i sin egen 
värld där de inte passar in. De har inte den utbildning som krävs för att vara en 
naturlig del av det nya, skapade samhället. Detta gör dem mycket mottagliga för 
högerpopulistiska tankar och åsikter. (Högerpopulistisk ideologi och strategi). På 
detta sätt gror och skapas ny rasism, högervåld och populariteten av ideologiskt 
högerextrema partier ökar. (Betz 1999). Grupper som kan urskiljas i sociala 
strukturer röstar på partier som företräder deras respektive intressen. Detta är 
utgångspunkter som ligger till grund för sociologiska förklaringsmodeller till 
väljarbeteenden. Väljare tenderade tidigare till att grupprösta, d.v.s. de röstade i 
enlighet med deras företrädande samhällsgrupp. Denna samhällsgrupp kunde te 
sig olika, att ta hänsyn till var bland annat klass, yrke, sektor, religion, region, 
etnicitet, språk och kön. Dessa samhällsgrupperingar eller indelningar är väl 
använda inom den politiska sociologin (Holmberg och Oscarsson 2004:45). Det 
har dock på senare år blivit vanligare med ett mer individualiserat röstbeteende. 
Människor gör alltså mer och mer individuella bedömningar av politiska aktörer 
(Holmberg och Oscarsson 2004:100, jfr Populism och främlingsmisstro 2006:9) 

Kitschelt menar att RHP-partiernas väljarstöd utgörs av människor som känner 
sig hotade av moderniseringsprocessen av avancerad kapitalism (Kitschelt 2005, 
Taggart 2000:17). Denna väljarkår utgörs av klassöverskridande allianser mellan 
ägare till små företag, ”vita” arbetare och människor som inte är del i de liberala 
krafterna i samhället (speciellt pensionärer och ”hemmasittare”). För att kunna 
maximera RHP-partiernas support, är det nödvändigt att ha ett partiprogram som 
är lika intressant att följa för arbetaren som ägaren till ett litet företag. Man måste 
ha, som Kitschelt med flera kallar det för, ”a winning formula”. Denna tror 
Kitschelt består av liberal ekonomi, sociokulturella auktoriteter och opposition 
emot invandring och ett multikulturellt samhälle (Kitschelt 2005). Holmberg och 
Oscarsson menar att förhållandet mellan sociala grupper och politiska partier har 
ändrats, detta på grund av modernisering och individualisering (Holmberg och 
Oscarsson 2004:51). Väljare röstar på partier som företräder deras åsikter, 
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intressen och värderingar. Dessa intressen och värderingar är en produkt av deras 
sociala erfarenheter (Holmberg och Oscarsson 2004:45). Människor väljer därför 
representation på basen av politiska ideologier eller policy (Kitschelt 2005, van 
der Brug 2005). Ett invandringsfientligt parti kommer att få många röster om det 
för det första; verkligen trycker på att denna fråga är den viktigaste, och för det 
andra; att den största delen av väljarna håller med om partiprogrammet i övrigt. 
Det måste även finnas en gynnande och därmed medtävlande omgivning. Alltså 
en väljaropportunistisk struktur, där konkurrensen mellan det största och andra 
högerextrema partier finns, och där det har en betydelse huruvida landet har 
proportionella val eller ej. (van der Brug 2005). 

En annan bra och viktig förklaring till varför väljare röstar på RHP-partier är 
utvecklingen av dem själva (väljarna). De har alla typiska etnocentrerade 
värderingar och är anti systemet som vi har idag. (Ivaldi 2002).  

Alla populistiska rörelser/partier har enligt Fryklund och Peterson en 
småborgerlig klassbas (1981:17ff, 113, Populism och främlingsmisstro 2006:25, 
39). Dessa människor tenderar till att ha lägre utbildning. Dock kan man inte se 
någon tendens till att det skulle vara övergripande arbetslösa eller tillhöra andra 
sociala marginaliserade grupper (Betz 1999). Stöd för dessa partier kommer oftast 
från det moderna postindustriella samhällets förlorare, d.v.s. från lågutbildade 
personer och människor med litet kulturellt kapital (Holsteyn och Rydgren 
2004:126, Karapin 1998).  

2.1.4 Fallet Landskrona 

Partiet Sverigedemokraterna går i Landskrona kommun inte längre att vifta bort. 
Efter valseger 2006 med 22,3 % måste man inse att detta inte är någon siffra man 
kommer att kunna bortse ifrån. Det är Landskronaborna som är viktigast i det här 
läget. Resultatet visar den frustration inför de problem med brottslighet och 
ungdomsgäng som finns i Landskrona. Det kan även vara förklaringen till att 
folkpartiet ökade lokalt, medan partiet gick tillbaka på riksplanet. Landskrona-
borna kräver lag och ordning. I Landskrona kommun finns det ingen tradition att 
samarbeta blocköverskridande. Det kommer därför enligt Sannerstedt att bli en 
del problem i Landskrona kommuns politiska ledning. Socialdemokraterna har, 
med undantag av en mandatperiod, haft makten sedan 1919. (Stensman, 
www.hd.se 060919). 

Även om en koalition mellan Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet 
bildar majoritet i kommunfullmäktige kan de mycket väl tiga ihjäl Sverige-
demokraterna även i framtiden. Sannerstedt tror dock inte att detta är någon bra 
idé. Det har inte fungerat speciellt bra hittills. Sverigedemokraterna är här för att 
stanna och jobbar hårt för att bli etablerade och mer rumsrena. (ibid.). 

Det finns, enligt Sannerstedt, inte någon statistik som talar om hur den typiske 
SD-väljaren ser ut. Eftersom partiet inte är ett riksdagsparti görs inte några sådana 
undersökningar. Sannerstedts allmänna intryck är att SD plockar från M och S. 
Men i Landskrona kan man konstatera att SD tar röster från alla håll. 
Socialdemokraterna har tagit för lätt på frågor som SD tagit upp som viktiga, som 
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exempel kan nämnas kriminaliteten. Därför har även Socialdemokraterna förlorat 
så många röster generellt sett i Landskrona kommun, eftersom det är dessa frågor 
som Landskronas invånare är intresserade av att få lösta. (ibid.).  
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3 Empiri 

I följande kapitel presenteras den empiri som behövs för att genomföra analys 
som kan utmynna i ett resultat. Empirin redovisas kommunvis i både text och 
tabellform.  

3.1 Kommunfakta 

3.1.1 Helsingborg 

Helsingborg är en stor kommun med 96895 antal röstberättigade. Av dessa 
utnyttjade 75076 människor sin rösträtt. Kommunen består av tre valkretsar; 
Helsingborg Norra som består av 26 valdistrikt, Helsingborg Mellersta, vilket i sin 
tur består av 23 valdistrikt och Helsingborg Södra som består av 25 valdistrikt. 
Helsingsborgs kommun är tätbefolkad med en stor centralort, Helsingborg. En del 
landsbygd återfinns i Helsingsborgs kommun. Skillnaden mellan högsta och lägsta 
röstandel på Sverigedemokraterna i valdistrikten, är i Helsingborgs kommun 
17,67 % -enheter. Moderaterna hade makten 2002-2006 tillsammans med Fp, Kd, 
SPI. (www.val.se).  
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3.1.2 Hässleholm 

Hässleholm är en mellanstor kommun med 38596 antal röstberättigade. Av dessa 
röstade 29758 människor i valet 2006. Kommunen består av två valkretsar; 
Hässleholms kommuns 1:a, som i sin tur består av 16 valdistrikt och Hässleholms 
kommuns 2:a, som består av 18 valdistrikt. Hässleholms kommun består av flera 
lite större tätorter men även av ganska mycket landsbygd. Skillnaden mellan 
högsta och lägsta röstandelen på Sverigedemokraterna i valdistrikten är 8,7 % -
enheter. Socialdemokraterna har haft makten tillsammans med centern 2002-2006. 
(ibid.).  
 

 

3.1.3 Landskrona 

Landskrona är också en mellanstor kommun med 31056 antal röstberättigade 
invånare. Av dessa röstade 23841 människor i valet 2006. Kommunen består av 
två valkretsar; Landskrona Norra, som i sin tur består av 12 valdistrikt och 
Landskrona Södra, som består av 10 valdistrikt. Landskrona kommun innehar en 
stor tätort. Runt omkring kan man hitta en del landsbygd. Skillnaden mellan 
högsta och lägsta röstandel på Sverigedemokraterna i valdistrikten, är i 
Landskrona kommun 22,95 % -enheter. Socialdemokraterna hade 2002-2006 20 
av 51 mandat, alltså 39,0 %. (ibid.).  
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3.1.4 Svedala 

Svedala är en ganska liten kommun med 14146 antal röstberättigade. Av dessa 
14146 röstberättigade utnyttjade 11886 människor sin rösträtt. Kommunen består 
av en valkrets med 10 valdistrikt. Skillnaden mellan högst och lägst röstandel på 
Sverigedemokraterna i valdistrikten, är i Svedala kommun 9,61 % -enheter. 
Svedala kommun består av en lite större tätort, Svedala. Runt om denna tätort 
återfinner man små byar som här klassas som landsbygd. Det största partiet 2002-
2006 var i Svedala kommun Socialdemokraterna som fick 36,4 % i valet 2002. 
(www.val.se) 

 

 

3.1.5 Trelleborg 

Trelleborg är en mellanstor kommun med 31399 antal röstberättigade invånare. 
24765 personer röstade i valet 2006. Kommunen består av två valkretsar; 
Trelleborgs Första, Västra - Norra, som i sin tur består av 13 valdistrikt och 
Trelleborgs Andra, Östra som består av 13 valdistrikt. Skillnaden mellan högsta 
och lägsta röstandel på Sverigedemokraterna i valdistrikten, är i Trelleborgs 
kommun 15,75 %-enheter. Trelleborgs kommuns består också den av en större 
ort, Trelleborg. Runt omkring ligger även här småbyar men de klassas som 
landsbygd. Socialdemokraterna var 2002-2006 det största partiet i Trelleborgs 
kommun med 23 mandat av 57, alltså 47,2 %. (ibid.). 
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3.2 Fråga 1 

Vad skiljer de valdistrikt där Sverigedemokraterna har fått störst andel röster, 
från de valdistrikt där SD fått minst andel röster 2006? (Med denna fråga som 
grund för urval av distrikt undersöks sedan förändringen 2002-2006 av 
Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) och Folkpartiet (Fp)). 

SD har inte gjort förlust i något distrikt som undersökts i denna fråga. Då man 
tittar på medelvärden för kolumnerna ser man att där SD har gjort sitt bästa val 
har S gjort sitt sämsta val. Socialdemokraterna har däremot förlorat väljare i alla 
valdistrikt utom tre stycken, två av dessa ligger i Hässleholm (Ignaberga och 
Bjärnum 2) och det tredje distriktet ligger i Trelleborg (Trelleborg 24). Alla dessa 
distrikt klassas som landsbygdsdistrikt. Där SD har fått mest andel röster har S 
gjort sina sämsta valresultat, alltså gått med förlust mest sedan 2002. Där SD fått 
minst andel röster kan man, om man tittar på medelvärdet se att S har sjunkit med 
ungefär lika mycket procentenheter som SD har stigit. Där SD har fått minst andel 
röster har även där S gått dåligt i kommunalvalet 2006 jämfört med valet 2002. 
Man kan se att S endast har ökat i två valdistrikt, nämligen Landskrona 4 och 
Hässleholm 11. Landskrona 4 är ett mindre valdistrikt som ligger inom tätort. 
Detta kan man även säga om Hässleholm 11.  

Tittar man på medelvärde kan man se att det i både kolumnen för SD störst 
ökning och kolumnen för SD minst ökning har M har gått fram i båda. De har i 
medelvärde inte gått tillbaka i valet 2006 jämfört med valet 2002. Moderaterna 
har gått ganska bra i de flesta valdistrikt där SD har gått bäst. De har fått tillbaka i 
sammanlagt sex valdistrikt, nämligen Landskrona (Landskrona 10, 19, 18) och 
Trelleborg (Trelleborg 22, 9, 24). Landskrona 18 och 19 är distrikt ute på 
landsbygden. Landskrona 10 är dock ett distrikt som ligger inom tätortsområde. 
Trelleborg 9, 22 och 24 är alla landsbygdsdistrikt. Där SD hade minst ökning 
2002-2006 har M även här gått bra, bortsett från tre distrikt som alla ligger i 
Landskrona kommun (Landskrona 20, 16, 4). Dessa distrikt är delade mellan 
landsbygd och tätort. Landskrona 4 och 16 ligger inom tätortsområde och 
Landskrona 20 klassas som landsbygd. I lite mer än hälften av alla distrikt (10 av 
18) har M gått bättre i valet 2006 än SD 

Medelvärdet för Fp är i den kolumn som visar där SD gått bäst, negativt. 
D.v.s. Fp har gjort ett dåligt val generellt sätt i de distrikt jag undersökt i fråga 1. 
Medeltalet är dock positivt i den kolumn som visar de distrikt där SD gått sämst i 
valet 2006. Där SD har gått som bäst har Fp gått fram i sex distrikt, nämligen i 
Helsingborg (Filborna 5 och Raus 3), i Landskrona (Landskrona 10, 19 och 18) 
och i Trelleborg (Trelleborg 9). I de andra distrikten har Fp gått mer eller mindre 
tillbaka. Filborna 5, Landskrona 10 och Trelleborg 9 är tätortsområden. De andra 
är landsbygdsområden. Där SD har gått som sämst har Fp generellt sett gått fram 
men inte stort. Medelvärdet för Fp är 0,70 procentenheter. Fram har det gått i fem 
distrikt, Hässleholm 12, Landskrona 20 och 16, Svedala (Bara 2) och Trelleborg 
27. Hässleholm 12, Landskrona 16 och Bara 2 är tätortsområden, de andra 
distrikten är landsbygd. Anmärkningsvärt här är Landskrona 16, där Fp har gått 
upp med hela 25,92 % -enheter. (www.val.se).  
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3.2.1 Tabell 1 

 

Förändring mellan 2002 och 2006 
  SD har största ökning  SD har minsta ökning 
  SD S M FP  SD S M FP 

Filborna 5 11,78  -8,98  3,96 2,13 GA 13 1,78 -12,81  10,14  -2,59 
Välluv 1 10,30  -9,86  9,93 -3,09 GA 3 2,01 -4,45  3,24  -0,20 
Raus 3 9,27  -8,83  1,43 0,52 Maria 14 2,22 -8,38  5,92  -1,51 

H
el

si
ng

-
bo

rg
 

Kristofta 3 8,98  -6,47  6,26 -8,96 GA 18 2,27 -6,70  2,93  -0,82 
           

Tyringe 3 9,87  -4,43  1,87 -1,46 Verum 0,41 -0,59  11,58  -2,96 

Ignaberga 9,66  7,26  1,68 -2,40 
Hässleholm 
11 3,29 5,79  0,92  -3,15 

Bjärnum 2 7,84  0,77  6,70 -7,41 
Hässleholm 
10 3,72 -1,03  6,93  -4,80 

H
äs

sl
eh

ol
m

 

Västra 
Torup  7,66  -4,19  6,38 -4,03 

Hässleholm 
12 3,94 -0,47  6,66  4,03 

           
Landskrona 
10 17,82  -12,99  -1,30 6,25 

Landskrona 
20 8,62 -7,26  -5,95  11,84 

Landskrona 
19 16,97  -12,40  -2,04 9,25 

Landskrona 
16 9,01 -5,50  -21,34  25,92 

La
nd

sk
ro

na
 

Landskrona 
18 16,50  -12,00  -4,11 9,52 

Landskrona 
4 10,79 0,86  -5,68  -0,07 

           
Svedala 5 9,80  -4,79  3,48 -1,80 Börringe  4,33 -1,71  6,24  -7,42 
Svedala 2 9,69  -7,04  7,84 -3,48 Bara 2 6,06 -4,59  6,32  1,42 

Sv
ed

al
a 

Bara 1 9,54  -5,12  8,04 -2,84 Svedala 3 7,93 -3,17  6,01  -3,24 
           

Trelleborg 
22 15,66  -8,79  -3,90 -4,77 

Trelleborg 
32 4,72 -7,55  7,44  -2,21 

Trelleborg 9 13,61  -18,16  -0,15 0,90 
Trelleborg 
31 4,78 -10,93  6,98  -0,35 

Trelleborg 
25 10,92  -6,26  1,04 -2,68 

Trelleborg 
28 6,21 -1,35  0,57  -1,53 Tr
el

le
bo

rg
 

Trelleborg 
24 10,79  5,77  -9,35 -3,28 

Trelleborg 
27 6,23 -9,85  4,94  0,26 

 
Tabell 1. Denna tabell baseras på resultaten av fråga 1. I tabellen redovisas siffror 
för framgång eller tillbakagång för de olika partierna i de nämnda distrikten. 
Under största ökning avses de distrikt där SD gått fram mest, och under minsta 
ökning avses de distrikt där SD gått framåt minst eller förlorat röster. Observera 
att siffrorna i tabellen är i % -enheter och att inget tecken framför siffrorna, 
betyder fram, alltså en ökning dvs. partiet har gått framåt.  
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3.3 Fråga 2 

Hur har det gått för SD i de valdistrikt där S hade sin största röstandel 2002, 
jämfört med valdistrikt där S hade sin lägsta röstandel 2002. Motsvarande för M 
och Fp. 

Där S hade sin största andel 2002 har SD generellt sett gjort ett bra val. S har 
gått tillbaka i alla distrikt förutom i Landskrona 10 och Hässleholm 11. Dessa två 
distrikt är båda belägna i tätbebyggt område. I Trelleborg gjorde S sitt sämsta val i 
genomsnitt (medel). Anmärkningsvärt här är Landskrona 10. Där har S gått upp 
med 12,99 % -enheter och SD har gått upp med 17,84 % -enheter. S har inte gått 
upp så mycket någon annan stans (i tabell 2). Där gjorde SD sitt näst sämsta val i 
genomsnitt. Där S hade sin minsta andel 2002 har SD även här generellt sett gjort 
ett ganska bra val, dock har det gått sämre än i allmänhet i valet 2006 i övrigt. S 
har gått ner i alla distrikt utom i Hässleholm (Vittsjö 3) vilket är ett distrikt som 
ligger på landsbygden. Där SD gjorde sitt bästa val 2006 jämfört med 2002 har S 
gjort sitt sämsta val 2006 (jämfört med 2002). I Trelleborg har S gått ner ungefär 
med lika mycket som SD har gått upp, (kolumnen - S gått sämst).  

Där M har fått störst röstandel 2002, i medel är Helsingborg och Trelleborg. 
Det är endast i tre distrikt som M har gått tillbaka i valet 2006. Dessa distrikt 
ligger alla i Landskrona (Landskrona 16, 20 och 21). Landskrona 16 och 20 är 
små distrikt och klassas därför som tätortsdistrikt. Landskrona 21 är däremot ett 
stort distrikt som ligger utanför tätbebyggt område och klassas därför som 
landsbygd. I Landskrona kommun har M gjort sitt sämsta val, och SD har gjort sitt 
bästa 2006 (jämfört med 2002, sett i medeltal). Där M hade sin minsta förändring 
har de i tre distrikt i Landskrona (Landskrona 10, 14 och 15) och ett i Trelleborg 
(13) gått tillbaka. I de övriga distrikten i de olika kommunerna har M gjort en bra 
förändring 2002-2006, d.v.s. de har gått framåt. Landskrona 10, 14, 15 och 
Trelleborg 13 är alla små distrikt som ligger inom tätbebyggt område. Där SD 
gjorde sitt i medel bästa val gjorde M sitt, i medel sämsta val. En utstickande 
siffra hos M är -21,34 % -enheter i Landskrona 16. Detta distrikt är ett mindre 
distrikt som ligger inom tätortsområde.  

Fp har, sett i medeltal gått ner i alla kommuner utom i Landskrona där Fp hade 
sin största andel 2002. Där Fp hade sin minsta andel 2002 har de gått ner i alla 
kommuner utom i Landskrona och Trelleborg. Landskrona är en utmärkande 
kommun vad gäller röster på Fp. De har i Landskrona 16 gått upp 25,92 % -
enheter sedan valet 2002. (Landskrona 16 är som tidigare nämnts ett 
tätortsdistrikt). Fp gjorde alltså i medel sitt bästa val i Landskrona. Där Fp har fått 
minst andel röster 2002, har Fp i förändringen 2002-2006 fått störst andel röster, 
detta gäller även för SD. De båda partierna har alltså ökat mest (i medel) i samma 
kommun, d.v.s. Landskrona. (www.val.se)..  
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3.3.1 Tabell 2 

  Helsingborg Hässleholm 

   
Andel    

02 
Förändring     

02-06   
Andel   

02 
Förändring  

02-06 
  Valdistrikt  SD S  Valdistrikt  SD S 

Filborna 1 56,66  5,32 -7,78  Hässleholm 11 51,08  3,29  5,79  
GA 16 56,60  7,25 -9,32  Tyringe 3 44,40  9,87  -4,43  
Raus 7 56,53  4,12 -10,56  Hässleholm 2 41,62  4,23  -0,09  St

ör
st

 

Raus 6 56,60  7,02 -1,65  Finja 38,97  7,05  -4,07  

 Medel    5,93 -7,33      6,11  -0,70  
Raus 1 23,06  4,27 -7,02  Hörja-Röke 16,21  6,65  -4,11  
Ottarp 21,31  6,76 -0,60  Farstorp 17,85  5,63  -0,97  
Maria 13 16,18  3,16 -3,69  Verum 17,92  0,41  -0,59  So

ci
al

de
m

ok
ra

te
rn

a 

M
in

st
 

Maria 12 14,87  2,88 -3,71  Vittsjö 3 24,80  6,96  1,89  

  Medel    4,27 -3,76      4,91  -0,95  
     M     M 

Maria 13 48,53  3,16 5,50  Hässleholm 8 22,79  4,03  1,86  
Maria 12 46,70  2,88 6,07  Vittsjö 2 21,55  4,22  7,70  
Maria 10 39,02  4,91 6,86  Hässleholm 10 21,63  3,72  6,93  St

ör
st

 

Raus 1 35,00  4,27 5,72  Hässleholm 5 19,81  5,94  3,87  

 Medel    3,81 6,04      4,48  5,09  
Filborna 3 8,74  5,24 1,28  Västra Torup 9,26  7,66  6,38  
Filborna 6 7,85  7,19 3,09  Finja  9,56  7,05  4,54  
Raus 6 7,82  7,02 3,14  Hässleholm 11 10,61  3,29  0,92  

M
od

er
at

er
na

 

M
in

st
 

Raus 7 7,04  4,12 4,32  Tyringe 3 11,63  9,87  1,87  

  Medel    5,89 2,96      6,97  3,43  
     Fp     Fp 

GA 14 17,81  4,00 -3,06  Bjärnum 2 15,56  7,84  -7,41  
Kvistofta 3 17,70  8,98 -8,96  Vittsjö 2 13,41  4,22  -7,78  
Maria 12 17,04  2,88 -6,03  Hässleholm 2 12,09  3,94  -4,03  St

ör
st

 

Maria 9 16,52  3,12 -2,88  Hässleholm 8 11,45  4,03  -4,04  

 Medel    4,75 -5,23      5,01  -5,82  
GA 9 5,65  4,88 -0,04  Farstorp 3,66  5,63  -1,06  
Filborna 1 5,44  5,32 -1,14  Hästveda 1 3,80  5,45  -1,79  
Filborna 6 5,23  7,19 0,05  Ballingslöv 5,14  7,01  -6,26  

Fo
lk

pa
rti

et
 

M
in

st
 

Filborna 3 5,07  5,24 -3,22  Ignaberga  5,36  9,66  -2,40  
  Medel    5,66 -1,09      6,94  -2,88  
 
  Landskrona Svedala 

   
Andel  

02 
Förändring    

02-06   
Andel    

02 
Förändring    

02-06 
  Valdistrikt  SD S  Valdistrikt  SD S 

Landskrona 10 53,27  17,84 12,99  Svedala 2 46,83  9,69  -7,04  
Landskrona 15 51,14  12,60 -16,07  Svedala 3 46,40  7,93  -3,17  

St
ör

st
 

Landskrona 11 46,82  15,13 -11,51      

 Medel   15,19 -4,86      8,81  -5,11  
Landskrona 22 20,16  12,16 -8,26  Börringe 25,00  4,33  -1,71  
Landskrona 16 20,86  9,01 -5,50  Bara 3 25,74  8,28  -5,87  

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 

M
in

st
 

Landskrona 20 23,97  8,62 -11,84      

  Medel   9,93 -8,53      6,31  -3,79  
     M     M 
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Landskrona 16 34,82  9,01 -21,34  Svedala 4 24,01  8,15  4,41  
Landskrona 20 30,98  8,62 -5,95  Börringe 22,95  4,33  6,24  

St
ör

st
 

Landskrona 21 28,00  13,88 -7,77      

 Medel   10,50 -11,69      6,24  5,33  
Landskrona 10 7,57  17,84 -1,30  Svedala 3 14,09  7,93  6,01  
Landskrona 14 13,99  12,35 -5,80  Svedala 2 14,63  9,69  7,84  M

od
er

at
er

na
 

M
in

st
 

Landskrona 15 16,12  12,60 -8,45      

  Medel   14,26 -5,18      8,81  6,93  
     Fp     Fp 

Landskrona 16 27,61  9,01 25,92  Börringe  14,38  4,33  -7,24  
Landskrona 22 21,37  12,16 6,14  Svedala 4 10,27  8,15  -3,55  

St
ör

st
 

Landskrona 20 20,30  8,62 11,84      

 Medel   9,93 14,63      6,24  -5,40  
Landskrona 10 6,55  17,84 6,25  Bara 2 4,25  6,06  1,42  
Landskrona 21 9,30  13,88 9,25  Svedala 3 7,20  7,93  -3,42  

Fo
lk

pa
rti

et
 

M
in

st
 

Landskrona 17 10,27  15,27 2,22      
  Medel   15,66 5,91      7,00  -1,00  

 
  Trelleborg 

   
Andel   

02 
Förändring     

02-06 
  Valdistrikt  SD S 

Trelleborg 13 66,98  7,79 -7,08 
Trelleborg 23 59,73  3,83 -8,85 

St
ör

st
 

Trelleborg 12 59,20  6,63 -10,43 

 Medel   6,08 -8,79 
Trelleborg 25 27,94  10,92 -6,26 
Trelleborg 27 28,00  6,23 -9,85 

So
ci

al
de

m
ok

ra
te

rn
a 

M
in

st
 

Trelleborg 32 28,71  4,72 -7,55 

  Medel   7,29 -7,89 
     M 

Trelleborg 32 26,65  4,72 7,44 
Trelleborg 21 25,28  6,31 6,18 

St
ör

st
 

Trelleborg 29 23,31  9,43 4,45 

 Medel   6,82 6,02 
Trelleborg 13 8,66  7,79 -2,30 
Trelleborg 12 10,66  6,63 0,61 M

od
er

at
er

na
 

M
in

st
 

Trelleborg 2 10,07  8,23 0,75 

  Medel   7,55 -0,31 
     Fp 

Trelleborg 24 10,53  10,79 -3,28 
Trelleborg 32 9,77  4,72 -2,21 

St
ör

st
 

Trelleborg 22 8,80  15,66 -4,77 

 Medel   10,39 -3,42 
Trelleborg 13 2,71  9,25 0,71 
Trelleborg 6 3,82  8,29 1,03 

Fo
lk

pa
rti

et
 

M
in

st
 

Trelleborg 8 3,82  7,79 0,34 
  Medel   8,44 0,69 

  
Tabell 2. Denna tabell baseras på resultaten av fråga 2. I tabellen ovan redovisas 
de siffror som tillhör fråga 2. Alltså i vilka valdistrikt fick S mest röster 2002, och 
hur har det gått för SD i dessa valdistrikt i valet 2006. Förändringen innebär alltså 
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förändringen i valen 2002 till 2006. På det resultatet följer sedan en likadan analys 
av distrikten men med utgångspunkt av M och Fp. Observera att siffrorna i 
tabellen är % -enheter och att inget tecken framför siffrorna, betyder fram, alltså 
en ökning.  

3.4 Fråga 3 

Hur har SD gått i de valdistrikt där S tappat mest 2006 (jämfört med 2002) – och 
hur har SD gått i de valdistrikt där S tappat minst eller till och med gått fram 
sedan 2002? Motsvarande för M och Fp.   

S har tappat störst andel röster i Trelleborgs kommun. S har även tappat 
mycket röster i Landskrona- och Helsingsborgs kommun. SD har fått flest röster i 
Landskrona kommun, d.v.s. distrikten Landskrona 10, 15 och 19. Landskrona 10 
och 15 är tätortsdistrikt och Landskrona 19 är landsbygdsdistrikt. I de distrikt där 
SD gjort sitt bästa resultat har S gått tillbaka (medel) i Svedala (Svedala 4, 
Börringe) och Trelleborg (Trelleborg 25, 28 och 29). I Helsingborg finner vi två 
distrikt där S har gått tillbaka, nämligen Ottarp och GA 9. Svedala 4, Börringe, 
Trelleborg 25, 28 och 29 är alla stora distrikt som ligger utanför tätbebyggt 
område. De är därför landsbygdsdistrikt. S gick bäst i ett distrikt i Hässleholm, 
nämligen Ignaberga vilket är ett landsbygdsdistrikt. Alla distrikt i vilka SD gått 
bäst, ligger i Landskrona.  

M gjorde sina sämsta resultat i Landskrona och Trelleborg. Där M gick sämst 
gick SD bäst. M gick bara tillbaka i ett distrikt då distrikten togs ut på grundval av 
där M fick sina bästa resultat. Detta distrikt ligger i Landskrona, nämligen 
Landskrona 10. Som tidigare nämnts är Landskrona 10 ett tätortsdistrikt. M gjorde 
sitt bästa val i Hässleholms kommun i Verum. Detta är ett distrikt som ligger på 
landsbygden. SD hade även här sitt bästa valresultat i medel, i Landskrona 
kommun (Landskrona 10, 17 och 22). Landskrona 10 är tätort, de andra två är 
landsbygd.  

Där Fp gjorde sitt sämsta resultat i valet 2006 (jämfört med 2002) var det två 
distrikt som inte gjorde röstförlust. Dessa två distrikt ligger i Landskrona, 
nämligen Landskrona 5 och 6. Dessa två distrikt är små och ligger inom 
tätbebyggt område. De är därför två tätortsdistrikt. SD gjorde sitt bästa val i 
Landskrona kommun. Där Fp tappade mest röster 2002-2006 gjorde SD sitt 
sämsta val. Detta var i Helsningsborgs kommun (Maria 10, 12, 13 och Kvistofta 
3). Av dessa distrikt är Kvistofta 3 ett landsbygdsdistrikt, de andra ligger inom 
tätbefolkat område. Den mest utstickande siffran förutom 15,77 % i Landskrona 6 
är 15,66 % i Trelleborg 22, vilket är ett landsbygdsdistrikt. I de distrikt där Fp 
gjorde sitt bästa val 2006 (jämfört med 2002) har de gått tillbaka i tre kommuner, 
nämligen Helsingborg, Hässleholm och Svedala. I Helsingborg är det Maria 16, i 
Hässleholm är det distrikten Ballingslöv, Tyringe 3, Sösdala 3 och Hästveda 1 och 
i Svedala är det Svedala 5. Av dessa distrikt är Maria 16, Tyringe 3 och Svedala 5 
tätortsdistrikt. De andra är distrikt som ligger på landsbygden. Fp gjorde sitt 
absolut bästa val i Landskrona, där även SD gjorde sitt bästa val. Den mest 
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utstickande siffran finner vi i Landskrona kommun, Landskrona 16, där Fp ökat 
med 25,92 % -enheter sedan 2002. (Landskrona 16 är inom tätbebyggt område). 
(ibid.). 

3.4.1 Tabell 3 

 Sämsta resultat 
 Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet 
 Valdistrikt S SD Valdistrikt M SD Valdistrikt FP SD 

GA 14 -11,88  4,00  Bårslöv 1 1,65 8,39 Maria 10 -5,25  4,91  
GA 13 -12,81  1,78  Raus 3 1,43 9,27 Maria 12 -6,03  2,88  
Maria 15 -13,09  7,76  Filborna 3 1,28 5,24 Maria 13 -7,00  3,16  

H
el

si
ng

-
bo

rg
 

Maria 16 -14,64  4,39  GA 9  0,84 4,88 Kvistofta 3 -8,96  8,98  

 Medel  -13,11  4,48   1,30 6,95  -6,81  4,98  
          

Tyringe 3 -4,43  9,87  Hlm 11 0,92 3,29 Vittsjö 2 -7,78  4,22  
Tyringe 4 -4,29  5,62  Farstorp 0,98 5,63 Bjärnum 2 -7,41  7,84  
V Torup -4,19  7,66  Hörja-Röke 1,29 6,65 Bjärnum 1 -6,11  4,49  H

äs
sl

e-
 

ho
lm

 

Finja -4,07  7,05  Ignaberga  1,68 9,66 Hlm 10 -4,80  3,72  

 Medel -4,25  7,55   1,22 6,31  -6,53  5,07  
          

Lkr 15 -16,07  12,60  Lkr 16 -21,34 9,01 Lkr 4 -0,07  10,79  
Lkr 10 -12,99  17,84  Lkr 15 -8,45 12,60 Lkr 5 0,41  10,91  

La
nd

s-
kr

on
a 

Lkr 19 -12,40  16,97  Lkr 1 -8,00 13,07 Lkr 6 2,15  15,77  

 Medel -13,82  15,80   -12,60 11,56  0,83  12,49  
          

Svedala 2 -7,04  9,69  Svedala 5 3,48 9,80 Börringe  -7,24  4,33  

Sv
e-

da
la

 

Bara 3 -5,87  8,28  Svedala 4 4,41 8,15 Svedala 4 -3,55  8,15  

 Medel -6,46  8,99   3,95 8,98  -5,40  6,24  
          

Trbg 8 -18,43  8,29  Trbg 22 -3,90 15,66 Trbg 22 -4,77  15,66  
Trbg 9 -18,16  13,61  Trbg 13 -2,30 7,79 Trbg 29 -4,62  9,43  

Tr
el

le
-

bo
rg

 

Trbg 2 -14,62  8,23  Trbg 23 -1,71 6,32 Trbg 25 -2,98  10,92  
 Medel  -17,07  10,04   -2,64 9,92  -4,12  12,00  
 

 Bästa resultat 
 Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet 
 Valdistrikt S SD Valdistrikt M SD Valdistrikt FP SD 

Filborna 3 2,26  5,24  GA 13 10,14 1,78 Raus 3 0,52  9,27 
Filborna 4 0,75  7,14  Välluv 1 9,93 10,30 Raus 7 0,48  4,12 
Ottarp -0,60  6,76  GA 8 9,92 4,72 Bårslöv 1 0,11  8,38 

H
el

si
ng

-
bo

rg
 

GA 9 -0,64  4,88  Raus 2 9,30 3,27 Maria 16 -0,01  4,39 

 Medel 0,44  6,01   9,82 5,02  0,28  6,54 
Ignaberga 7,26  9,66  Verum 11,58 0,41 Ballingslöv -0,27  7,01 
Hlm 11 5,79  3,29  Tormestorp 9,63 4,38 Tyringe 3 -1,46  9,87 
Vinslöv 3 2,56  4,43  Vittsjö 2 7,70 4,22 Sösdala 3 -1,70  5,39 H

äs
sl

e-
 

ho
lm

 

Hlm 8 2,42  4,03  Hlm 10 6,93 3,72 Hästveda 1 -1,79  5,45 

 Medel 4,51  5,35   8,96 3,18  -1,31  6,93 
Lkr 6 0,97  15,77  Lkr 22 6,05 12,16 Lkr 16 25,92  9,01 
Lkr 4 0,86  10,79  Lkr 17 2,49 15,27 Lkr 15 18,02  12,60 

La
nd

s-
kr

on
a 

Lkr 5 0,66  10,91  Lkr 10 -1,30 17,84 Lkr 11 14,15  15,13 
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 Medel 0,83  12,49   2,41 15,09  19,36  12,25 
Svedala 4 -1,50  8,15  Bara 1 8,04 9,54 Bara 2 1,42  6,06 

Sv
e-

da
la

 
Börringe -1,71  4,33  Svedala 2 7,84 9,69 Svedala 5 -1,80  9,80 

 Medel -1,61  6,24   7,94 9,62  -0,19  7,93 
Trbg 28 -1,35  6,21  Trbg 32 7,44 4,72 Trbg 6 1,03  9,25 
Trbg 29 -5,92  9,43  Trbg 31 6,98 4,78 Trbg 9 0,90  13,61 

Tr
el

le
-

bo
rg

 

Trbg 25 -6,26  10,92  Trbg 21 6,18 6,31 Trbg 13 0,71  7,79 
 Medel -4,51  8,85   6,87 5,27  0,88  10,22 

 
Tabell 3. Denna tabell baseras på resultaten av fråga 3. I tabellen visas siffror för 
de valdistrikt där S, M och Fp tappat mest respektive vunnit mest röster i valet 
2006 i förhållande till valet 2002. Resultatet redovisas i kolumner där SD fått 
sämst resultat och där SD fått bäst resultat. Observera att siffrorna i tabellen är i 
% -enheter och att inget tecken framför siffrorna, betyder fram, alltså en ökning. 
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4 Analys 

I följande avsnitt kommer teori och empiri kopplas samman i en analys. Jag 
kommer här att ta hjälp av tidigare presenterade tabeller och kartor. Analysen 
kommer sedan att utmynna i en avslutande diskussion i nästa kapitel. 

4.1 SD på kartan 

Till denna del av analysen används frågeställningen; Kan man se en trend på var 
Sverigedemokraternas väljare befinner sig på kartan, inom tätort eller 
landsbygd? 

Den typiske högerpopulisten brukar karakteriseras som en yngre man, utan 
högre utbildning, sysselsatt inom den privata sektorn på ett industribaserat arbete 
och bosatt i stadsmiljö. Detta är dock en förenkling av verkligheten och det krävs 
en mer nyanserad bild av väljarbasen för att få en bättre förståelse av hur 
väljarsammansättningen för denna typ av partier ser ut. RHP-partier lockar väljare 
från alla samhällsskick, man kan dock se en viss antydan till att väljarna är av 
”arbetarklass” (Populism och främlingsmisstro 2006:53f). Jag har undersökt 
huruvida generaliseringen av att Sverigedemokraternas väljare skulle befinns sig 
på landsbygden och kommit fram till följande: 

Tittar man på kartor över de fem olika kommunerna och distrikten ser man 
ingen klar uppdelning av var de flesta Sverigedemokraternas väljare befinner sig. 
De är uppdelade på både tätorter och landsbygd. I Landskrona har SD fått många 
röster ifrån nästan alla distrikt, oavsett var väljarna befinner sig, på landsbygden 
eller i tätorten (se tabell 1,2 och 3). Jag trodde att jag skulle komma fram till att 
man hittar de flesta SD-väljarna i lite större distrikt som ligger utanför tätbebyggt 
område, alltså på landsbygden. Mina resultat tyder dock på att någon sådan 
tendens inte går att urskilja. Väljarna befinner sig som sagt i både stora och små 
distrikt i alla fem undersökta kommuner 

4.2 SD: s konkurrenter 

Här utgör följande frågeställningar grunden för analysen; Hur har det gått för 
andra partier där Sverigedemokraterna har gått bra respektive dåligt? Kan man 
se en antydan till en långtgående högervåg eller är SD snarare ett 
missnöjesparti?  
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4.2.1 Socialdemokraterna 

För att ett populistiskt parti såsom Sverigedemokraterna ska lyckas få en 
betydande mängd röster ter det sig som att samhället måste ha en relativt hög 
arbetslöshet (Peterson et al. 1988:50). I juni 2006 var arbetslösheten nära 300 000 
personer mellan 16-64 år i Sverige. 2005 var den lite högre samma månad, 
330 000 personer mellan 16-64 år. Jämför man arbetslösheten från 2004 till 2006 
kan man se att arbetslösheten var ganska hög år 2006 (se bilaga 1). Arbetslösheten 
anses ge näring åt högerpopulistiska åsikter och föra dem framåt. En annan 
förutsättning en del forskare kommit fram till, är att S måste förlora del av sin 
makt för att ett RHP-parti ska kunna göra ett bra val och få ta över en del av 
makten (Peterson et al. 1988:59). Enligt empirin kan man till viss del påvisa detta. 
S har förlorat många röster i de flesta undersökta distrikt. I tabell 1 ser man att S 
har gått ner i alla distrikt utom fem. Tre i Hässleholm (Hässleholm 11, Ignaberga 
och Bjärnum 2), ett i Trelleborg (Trelleborg 24) och ett i Landskrona (Landskrona 
4). I tabell 2 kan man se att S gått tillbaka generellt sett i alla kommuner, dock 
återfinns tre distrikt där de gått fram. Två av dessa ligger i Hässleholm 
(Hässleholm 11 och Vittsjö 3) och det tredje ligger i Landskrona (Landskrona 10). 
Tittar man på tabell 3 kan man dock se att det gått lite bättre för S, efter de 
förutsättningar som råder i tabellen. De har gått fram i alla räknade distrikt i 
Landskrona, alla räknade distrikt i Hässleholm och två av fyra i Helsingborg 
(Filborna 3 och 4). I det stora hela kan man dock se att Socialdemokraterna gjort 
ett dåligt val 2006. De har i de flesta kommuner förlorat makten. Enligt teorin var 
detta en förutsättning för att högerpopulistiska partier skulle nå framgång. Inom 
en ganska kort period har flera av RHP-partiernas anhängare ökat. Detta har enligt 
bland andra Betz (1999) och Johnson (Betz och Johnson 2004) skapat ett stort hot 
för de traditionella etablerade partierna. I en del kommuner har RHP-partierna 
lyckats komma åt en del av makten genom att komma in i kommunfullmäktige. 
Det som Betz förutsåg har nu alltså inträffat, Sverigedemokraterna har tagit en del 
makt i de undersökta kommunerna. 

En annan orsak till att SD kan ha haft så stor framgång är vårt valsystem. Ett 
proportionellt valsystem under genombrottsåren anses vara en nödvändig 
förutsättning för framväxten av högerpopulistiska partier (Holsteyn och Rydgren 
2004:126). Detta förklarar dock inte varför just S har förlorat i valet 2006. 
Resultatet är att SD gått fram på Socialdemokraternas bekostnad. En del forskare 
hävdar att detta skedde p.g.a. Socialdemokraternas bristande förmåga att framhäva 
de frågor vilka var viktiga för väljarna, bland annat kriminaliteten (Stensman, 
www.hd.se 060919).  

4.2.2 Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna 

Moderaternas framgång eller tillbakagång i valet 2006 är svår att bedöma. I 
Landskrona gjorde M sitt allra sämsta val, de gick ner med 21,34 % -enheter. Där 
gick M tillbaka i alla undersökta distrikt och i Trelleborg gick de tillbaka i tre av 
fyra distrikt (tillbaka i Trelleborgs kommun: Trelleborg 9, 22 och 24), (Tabell 1). 
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Efter förutsättningarna som råder i tabell 2 har M gått ner i alla undersökta distrikt 
i Landskrona kommun, men även i ett distrikt i Trelleborg (Trelleborg 13). I 
övriga kommuner och dess undersökta distrikt, har M gått mer eller mindre bra, 
d.v.s. gått fram från valet 2002 till valet 2006. Efter förutsättningarna som råder 
för resultaten i tabell 3 har M gått ner i fyra av totalt sex undersökta distrikt i 
Landskrona. (M gick fram i Landskrona 17 och 22). Där SD gjorde sitt i medel 
bästa val, gjorde M sitt i medel sämsta val (se tabell 2 eller avsnitt 3.3). 
Moderaterna har i en del distrikt gått bra i valet 2006, men de har som bevisat 
även gått dåligt i en del distrikt. Det man kan säga är att de har gjort ett ganska 
varierat val i de olika undersökta kommunerna.  

Fp har gjort ett väldigt varierat val 2006. I tabell 1 kan man se att de i en del 
kommuner har gått fram i alla undersökta distrikt, och i andra kommuner har de 
gått med förlust i alla undersökta distrikt. I Landskrona har de gått fram i alla 
distrikt utom två (Landskrona 16 och 20) till skillnad från i Helsingborg där de 
gick tillbaka i alla distrikt utom två. I Hässleholm, gjorde M ett ganska dåligt val 
där de gjorde förlust i alla distrikt utom ett (Sösdala). Även i Trelleborg gick det 
dåligt för Fp. Fp fick bara fler röster 2006 än 2002 i två distrikt. I tabell 2 fick Fp 
tillbaka i alla distrikt i Hässleholm och i Helsingborg var det bara ett distrikt där 
det gick bra för Fp (Filborna 6). Även i Svedala var det bara ett distrikt som gick 
fram för Fp och i Trelleborg gick de fram i tre av sex distrikt. Fp gjorde dock ett 
bra val i alla distrikt i Landskrona, vilket man även kan se i tabell 3. Efter 
förutsättningarna som råder i tabell 3 ser man att Fp gick fram i tre av åtta distrikt 
i Helsingborg (Raus 3 och 7, Bårslöv). I Hässleholm gick det dåligt för Fp i alla 
undersökta distrikt så även för Fp i Svedala, där de gick tillbaka i alla distrikt 
utom ett (Bara 2). I Trelleborg ser man att det gick bra i hälften av distrikten och 
dåligt i den andra hälften. 

Med Moderaternas ganska varierade valresultat är det svårt att säga huruvida 
SD: s framfart kan förklaras med en långtgående högervåg eller om SD ska anses 
vara ett missnöjesparti. I flera kommuner har Sverigedemokraterna tagit röster 
från andra missnöjespartier på högerkanten. ”Sverigedemokraterna är arvtagare 
till andra småpartier som funnits i olika kommuner i Skåne” (Sannerstedt, A). 
Men det finns enligt Sannerstedt en avgörande skillnad mellan Sverige-
demokraterna och missnöjespartier, och det är de konservativa åsikterna vilka SD 
representerar. (Ohlsson, www.aftonbladet.se 061201). De baserar sin ideologi på 
den etnopluralistiska främlingsfientligheten (Fryklund och Peterson 1981:113). 
Protestdimensioner har ganska stor betydelse för framväxten av RHP-partier. 
(Holsteyn och Rydgren 2004:126). Det är dock svårt för RHP-partierna att lyckas 
genom att bara förlita sig på proteströströstande (van der Brug 2005). För att 
kunna maximera RHP-partiernas väljarsupport, är det nödvändigt att ha ett 
partiprogram som är lika intressant för arbetaren som ägaren till ett litet företag. 
Man måste ha, som Kitschelt med flera kallar det för, ”a winning formula”. Denna 
tror Kitschelt består av liberal ekonomi, sociokulturella auktoriteter och 
opposition emot invandring och ett multikulturellt samhälle (Kitschelt 2005). Ett 
invandringsfientligt parti kommer att få många röster om det för det första; 
verkligen trycker på att denna fråga är den viktigaste, och för det andra; att den 
största delen av väljarna håller med om partiprogrammet i övrigt. Det måste även 
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finnas en gynnande och därmed medtävlande omgivning. Alltså en väljar-
opportunistisk struktur, där konkurrensen mellan det största och andra 
högerextrema partier finns, och där det har en betydelse huruvida landet har 
proportionella val eller ej. (van der Brug 2005). Det är alltså inte bara protest-
röstning/missnöjespartiröstning eller en långtgående högerröstning som avgör om 
ett högerpopulistiskt parti (SD) ska lyckas eller inte. Faktorerna är många. Fp har 
gått generellt sett dåligt, de har dock i Landskrona gjort ett bra val. Förklaringen 
till att det gått bra i Landskrona men ej i andra kommuner presenteras i kapitel 
4.4. 

4.3 SD: s väljare 

Den största frågeställningen som presenteras i inledningen utgör här grunden för 
analys. Vad kan man säga om Sverigedemokraternas väljare genom att undersöka 
valdistriktsstatistik i olika kommuner i Skåne?  

Det finns inte någon statistik som talar om hur den typiske SD-väljaren ser ut. 
En del forskare anser dock att SD plockar väljare från både M och S. Det man kan 
se i tabellerna i avsnitten 3.2, 3.3 och 3.4 är att SD verkligen har plockat väljare 
från S. I en del kommuner och distrikt har även M förlorat röster till SD. Även Fp 
har förlorat många röster till SD: s fördel. Moderaterna har dock (vilket man kan 
se i tabell 2) fått många röster sedan valet 2002. M har gått fram i de flesta 
kommuner jag undersökt (se tabell 3), Landskrona och Trelleborg är de som 
utmärker sig som kommuner där M gjort förlust i röster sedan 2002. I tabell 3 ser 
man även att S gått fram i en del valdistrikt. Man kan dock inte argumentera för 
någon större valvinst, siffrorna är på de flesta håll mycket låga. I Hässleholm kan 
man dock se att S har gått fram, i ett distrikt har de till och med ökat med 7,26 % -
enheter (Ignaberga). Socialdemokraternas valvinst i Hässleholm kan förklaras 
med att Hässleholm alltid varit ett väldigt starkt Socialdemokratiskt fäste.  

Övergripande sett tycker jag man kan säga att de olika forskarna, jag valt 
teorier från, har liknande förklaringar till vilka det är som röstar på 
högerpopulistiska partier. De är alla överens om att det är samhällets förlorare av 
något slag. Var dessa människor kommer ifrån från början är inte alla forskare 
överens om, men slutresultaten är dock gemensamma för dem som jag tagit upp. 
De som röstar på högerpopulistiska partier lägger alla stor vikt vid frågor som rör 
invandringsfientlighet och anser alla att det är etablissemanget det är fel på. De 
anser alla att ett högerpopulistiskt parti vid makten skulle innebära mer 
direktdemokrati. 

En förklaring till varför väljare röstar på RHP-partier är utvecklingen av dem 
själva (väljarna). De har alla typiska etnocentrerade värderingar och är anti 
systemet som vi har idag. (Ivaldi 2002). 

Alla populistiska rörelser/partier har enligt Fryklund och Peterson en 
småborgerlig klassbas (1981:113). Dessa människor tenderar till att ha lägre 
utbildning. Dock kan man inte se någon tendens till att det skulle vara 
övergripande arbetslösa som röstar på SD, ej heller kan man se att de tillhör andra 
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socialt marginaliserade grupper (Betz 1999). Stöd för dessa partier som SD, 
kommer oftast från lågutbildade personer och människor med litet kulturellt 
kapital (Holsteyn och Rydgren 2004:126, Karapin 1998).  

I teorin diskuteras den etnopluralistiska främlingsfientligheten och att andra 
partier i riksdagen, d.v.s. de som inte regerar, inte utgör någon egentlig 
opposition. Högerpopulister tycker att makten stulits från folket, de vill därför ge 
tillbaka denna makt genom att presentera sig som det parti (SD) som kan 
genomföra detta. Detta är viktigt för de RHP-partier som uppstått ur den 
utomparlamentariska extremhögern, d.v.s. utanför etablissemanget. Dessa partier, 
vilket man kan läsa i teorin, har stora svårigheter att lösgöra sig från stämpeln som 
antidemokratiska. Innan en mer respektabel fasad har skapats är det mycket svårt 
att undvika väljarmässig marginalisering. (Kitschelt 2005, Rydgren 2004:23, jfr 
Zaslove 2004). Frågan är då om Sverigedemokraterna har lösgjort sig ifrån denna 
stämpel, eftersom de tagit många röster i kommunalvalet 2006 

Det finns, enligt Sannerstedt, inte någon statistik som talar om hur den typiske 
SD-väljaren ser ut. Eftersom partiet inte är ett riksdagsparti görs inte några sådana 
undersökningar. Sannerstedts allmänna intryck är, som tidigare nämnts att SD 
plockar väljare från M och S. Men i Landskrona kan man konstatera att SD tar 
röster från alla håll. (Stensman, www.hd.se 060919). Förklaring på fallet 
Landskrona redogörs i följande avsnitt.   

4.4 Landskrona 

Landskrona är ur väljarsynpunkt ett mycket intressant fall. Sverigedemokraterna 
vann valet jämförelsevis (med andra kommuner) stort i Landskrona kommun 
(22,3 %). Resultatet visar enligt en del forskare den frustration inför de problem 
med brottslighet och ungdomsgäng som finns i Landskrona. Detta kan även 
förklara varför Fp ökade lokalt i Landskrona. I de undersökta distrikten var det 
endast i ett av dem där Fp gick tillbaka (-0,7 % -enheter) i valet 2006. 
Landskronaborna kräver lag och ordning och detta har även Fp tagit upp som 
viktiga frågor i valet 2006 (lokala Fp). Socialdemokraterna har, med undantag av 
en mandatperiod, haft makten sedan 1919. (Stensman, www.hd.se 060919). Men 
har nu förlorat majoriteten av makten i Landskrona kommun, då de fick 31,97 % 
av rösterna i kommunvalet 2006 (www.val.se). Enligt en del forskare var detta en 
förutsättning för att SD skulle kunna göra en valseger. (Peterson et al. 1988:50). 
Socialdemokraterna har tagit för lätt på frågor som SD tagit upp som viktiga, 
därför har S förlorat många röster generellt sett i Landskrona kommun. Frågor 
som SD tagit upp, med bland annat invandrarfrågor och kriminalitet är frågor som 
Landskronas invånare är intresserade av att få lösta. (Stensman, www.hd.se 
060919). Framgångarna för SD kan med hjälp av Betz och Kitschelts teorier 
förklaras av övergången från industrialism till postindustrialism. Detta har enligt 
dem, lett till förändrade politiska preferenser för vissa väljargrupper. En ökad nivå 
av frustration, oro, ilska och missnöje bland förändringsprocessens förlorare. 
Protestdimensioner har med andra ord betydelse för framväxten av RHP-partier, i 
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detta fall SD (Holsteyn och Rydgren 2004:126). Väljarna var inte nöjda med hur 
den sittande fullmäktige hanterade de frågor som tydligen var viktiga att ta upp. 
Därför ökade frustrationen och väljarna valde att rösta på ett annat parti som de 
tror, skulle göra ett bättre arbete med att lösa de problem med kriminalitet och 
invandrarfrågor som man har i Landskrona. Främlingsfientlighet anses vara en 
bidragande faktor till att SD går framåt i valrörelser. (Holsteyn och Rydgren 
2004:126). Därför gjorde även SD ett mycket bra val i Landskrona kommun 2006. 
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5 Avslutande diskussion 

Jag har i denna uppsats argumenterat för en del möjliga orsaker till att 
Sverigedemokraterna haft stor framgång i kommunvalet 2006. Detta kan förklaras 
på olika sätt. En orsak till framgången är vårt valsystem. Eftersom Sverige-
demokraterna kan anses befinna sig i sina genombrottsår kan man därför även 
förklara detta med att ett proportionellt valsystem är nödvändigt för att de ska 
kunna växa. En del forskare anser även att SD plockar röster från både 
Socialdemokraterna och Moderaterna, d.v.s. de plockar röster från båda blocken 
på höger och vänsterkanten. Eftersom Socialdemokraterna, i de flesta undersökta 
kommuner, hade makten 2002-2006 ses detta parti som förlorare i valet 2006. På 
många håll har S inte längre majoriteten i kommunfullmäktige.  

SD har fört fram frågor om kriminalitet och invandring, vilket enligt en del 
forskare, lett till att S förlorat många väljare i valet 2006, kanske just till SD, vilka 
tog upp dessa frågor som mycket viktiga. Socialdemokraternas oförmåga att lyfta 
fram dessa frågor förklarar dock inte varför S förlorade i valet 2006. 

Sverigedemokraterna tar även röster ifrån Moderaterna, vilket vi har sett, har 
varit varierat i distrikten i de undersökta kommunerna. Överlag kan man säga att 
SD inte har förlorat några väljare sedan 2002 medan man kan se att M har förlorat 
en del väljare sedan 2002 och så även Fp. En av mina frågeställningar var om man 
kunde se en tendens till en långtgående högervåg. Man kan som sagt se att M har 
fått röster på en del håll, dock tror jag inte att det är tillräckligt mycket för att 
kunna konstatera en tydlig högervåg. Detta har därför med hjälp av teori och 
empiri kunnat falsifieras. Att SD däremot är ett missnöjesparti har på ett sätt 
kunnat bevisas med hjälp av statistik som har visat att S förlorat många röster i 
valet 2006. I en del fall har S förlorat lika många procentenheter röster som SD 
har vunnit. Protestdimensioner har som teorin säger en ganska stor betydelse för 
framväxten av RHP-partier, såsom SD. Det är dock svårt för SD att bara förlita sig 
på proteströstande, dock kan man ju diskutera huruvida SD:s framgångar beror på 
att väljarna var missnöjda med sittande regering, d.v.s. Socialdemokraterna och 
därför valt att rösta på ett annat parti som tar upp frågor som S inte gör. Enligt 
Kitschelt måste SD ha en så kallad ”winning formula”, vilket enligt Kitschelt 
också bland annat består av just opposition mot invandring och ett multikulturellt 
samhälle. Detta är frågor vilka SD har förlitat sig på och drivit hårt i 
valkampanjen 2006. Jag tycker därför att man kan se att SD snarare är ett 
missnöjesparti än ett parti som förlitar sig på en högervåg, dock kan man inte 
avfärda SD:s väljare med att säga att de är missnöjesröster de lägger, man måste 
nog inse att oppositionen mot invandring är något som många väljare vill att 
samhället ska ta tag i. Därför kanske det inte är så att SD kommer att försvinna i 
nästa val, såsom tidigare RHP-partier har gjort (t.ex. Ny Demokrati). 
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Vad gäller Sverigedemokraternas väljare har jag inte hittat något samband 
som skulle visa på att deras väljare bor i huvudsak i landsbygdsområden. SD:s 
väljare återfinns lite varstans i de undersökta kommunerna. De som röstar på 
högerpopulistiska partier lägger dock alla stor vikt vid frågor som rör 
invandringsfientlighet och anser att det är etablissemanget det är fel på.  
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Antal arbetslösa mellan 2004 och 2006. 
1000-tal personer, 16-64 år 
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