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Abstract 

Denna uppsats syfte är att undersöka orsakerna till att Sverigedemokraterna 

nått framgångar i vissa kommuner medan partiet misslyckats i andra. Studien 

jämför Svedala och Staffanstorps kommun och reder ut varför SD fått över 16 % 

av rösterna i den förstnämnda och endast 5 % i den sistnämnda. Kommunerna 

är utvalda på grundval av dess likheter i arbetslöshetssiffror, invandrarandel, 

medianinkomst, storlek, geografiskt läge et cetera. Något som gör det 

varierande stödet för Sverigedemokraterna svårförklarat och därmed också 

relevant att undersöka.  

Författarna teoretiserar i att orsakerna går att identifiera i partiets lokala 

organisationsstyrka. För att pröva denna teori används tidigare forskning av, 

bland andra, Gissur Ó Erlingsson och Woutern van der Brug. Denna empiriska 

bakgrund erbjuder begrepp som efterfrågan, externt utbud och internt utbud. 

Begrepp som hjälper förklara och kategorisera de olika faktorer som spelar roll 

vid författarnas studie av Sverigedemokraterna, men som också kan tillämpas 

på andra partier. 

 

 
Nyckelord: Sverigedemokraterna, Svedala kommun, Staffanstorps kommun, 

efterfrågan, utbud. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Sverigedemokraterna har vuxit på ett häpnadsväckande vis under 2000-talet. Från att ha 
varit ett parti som var relativt okänt för gemene man har man på bara ett decennium lyckats 
etablera sig i rikdagen. Det politiska parti som 1998 endast lockade 0,37 % av väljarskaran 
fick i 2010 års riksdagsval hela 5,7 % av rösterna. 
På lokal nivå har Sverigedemokraterna på sina håll varit ännu mer framgångsrika. I synnerhet 
i Skåne, som är det landskap där partiet är som starkast. I Skåne finns det flera kommuner 
där Sverigedemokraterna nådde över 15 % i 2010 års kommunval (högst var siffran i Bjuv där 
SD fick 19,2 % av rösterna) och det är uppenbart att partiet har blivit en politisk spelare att 
räkna med i landskapet (val.se). Samtidigt finns det kommuner i Skåne där partiet inte alls 
nått lika stora framgångar. Vårt syfte med den här studien är att försöka förklara varför SD 
lyckats etablerat sig i vissa kommuner medan partiet misslyckats i andra. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vår frågeställning lyder: ”Varför har Sverigedemokraterna lyckats bättre i vissa kommuner 
men sämre i andra?” 
För att undersöka detta har vi valt att göra en jämförande fallstudie av två kommuner som 
på pappret ter sig väldigt lika. Grannkommunerna Svedala och Staffanstorp är båda relativt 
rika kommuner, har en befolkningsmängd på omkring 20 000 invånare och dessutom 
liknande sociala förutsättningar. Genom vårt val av kommuner hoppas vi kunna utesluta 
somliga förklaringar och därmed enklare identifiera de väsentliga orsakerna till det 
varierande stödet för Sverigedemokraterna. 
Vi är medvetna om att det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån fallstudier av 
detta slag, men hoppas ändå kunna bidra till forskningen på området genom denna 
närgranskning av kommunerna. Förhoppningsvis kan de slutsatser som vi kommer fram till 
vara applicerbara på andra kommuner, och möjligtvis också främlingsfientliga partier utanför 
Sverige. 
 

1.3 Hypotes 
 

Vi arbetar utifrån följande hypotes: Orsaken till skillnaderna i framgångar för SD i Svedala 
och Staffanstorp går att finna i den lokala partiorganisationen. 
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2. Teori 

2.1Litteraturöversikt 

I rapporten ”Sverigedemokraterna i Skåne” från 2008 går statsvetaren Anders Sannerstedt 
igenom vad som utmärker den sverigedemokratiska väljaren i Skåne. I den så kallade ”Syd-
SOM 2008” är frågan som ställs i enkäten följande: ”Vilket parti tycker du bäst om idag?”.  
89 % utav de som svarade på enkäten uppgav vilket parti de gillade mest, och utav dessa 
anger 8 % att de sympatiserar mest med Sverigedemokraterna. Utifrån dessa 202 personers 
svar drar Sannerstedt sedan slutsatser om den skånska sverigedemokratens egenskaper 
(Sannerstedt, 97-98). 
De sverigedemokratiska sympatisörerna i Skåne var 2008 huvudsakligen män, även om 
andelen kvinnor var större i Skåne än i riket i stort. Åldersmässigt tillhörde de främst 
kategorin 18-29 år, även om detta inte var något iögonfallande. I jämförelse med övriga 
landet hade SD ett förhållandevis starkt stöd bland väletablerade och gifta medelålders par. 
De var inte sällan landsortsbor, ju högre urbaniseringsgrad desto mindre var stödet för 
SD, dessutom tillhörde de oftast kategorierna lågt eller medellågt utbildade (Sannerstedt, 
99). 
Annat noterbart från studien är att, som Sannerstedt formulerar det: ”ju mindre man litar på 
medmänniskor, har förtroende för rikspolitiker, är intresserad av politik eller är nöjd med 
den svenska demokratin, desto större sannolikhet att man röstar på SD”. Därmed inte sagt 
att alla, eller ens majoriteten, av SD:s väljare faller under kategorierna: missnöjda, personer 
med låg tillit till medmänniskor, politiskt ointresserade eller misstroende. Det är värt ha i 
åtanke innan man drar slutsatser (Sannerstedt, 101). 
Sannerstedt menar att svaren i studien visar på att Sverigedemokratiska väljare befinner sig i 
mitten på den ideologiska höger-vänsterskalan. Till höger om socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet, men till vänster om den borgerliga alliansen. 
Sverigedemokrater står alltså inte till höger i den grad som man skulle kunna tro. I flykting- 
och invandrarfrågan intar de dock en extrem hållning. Det samma gäller i vissa andra frågor 
som inställningen till dödstraff samt friare alkoholförsäljning, ämnen som skulle kunna 
kategoriseras som ”värdefrågor”. I andra frågor som, exempelvis, djurrätt och abort visar de 
dock upp en mer liberal sida, varför man inte kan fastslå att SD:s väljare skulle vara 
genomgående värdekonservativa (Sannerstedt, 97, 102). 
 
Van der Brug, Fennema och Tillie satte, år 2005, det externa utbudet på kartan för 
resonemang kring invandrarkritiska partier. Forskarna erkänner att tanken funnits sedan 
tidigare men att det först är deras arbete som uttryckligen fokuserar på externt utbud (van 
der Brug, 539). ”Why Some Anti-Immigrant Parties Fail and Others Succeed”, som studien 
kallas, utforskar vikten av partipolitiken samtidigt som tidigare sociologiska teorier 
bortförklaras som delfaktorer, alltså inte definitiva förklaringar till invandrarkritiska partiers 
olika röststöd. De drar slutsatsen att proteströster visserligen är relevanta i ekvationen men 
att ett parti inte endast kan leva på det. Resonemanget som förs bygger på att ju större 
partiet blir desto mindre kan rösten betraktas som en proteströst (van der Brug, 539-544). 
De hänvisar till tidigare forskning som drar slutsatsen att länderna i Europa är för lika för att 
förklara det varierande stödet för invandrarkritiska partier (van der Brug, 540). Författarna 
vänder sig då till, vad de kallar, “opportunity structure” för svar; det vill säga att de 
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varierande strukturerna och partipolitiska klimaten utgör olika möjligheter för 
invandrarkritiska partier att växa fram och ses som ett seriöst alternativ och inte enbart ett 
missnöjesparti. 
Ett centralt exempel är Tyskland och Österrike där efterfrågan på invandrarkritiska partier 
bedöms som likvärdig, men där det tyska Republikaner och det österrikiska FPÖ lyckats 
väldigt olika. Detta förklaras med att, medan CDU i Tyskland har en framstående höger-
inriktad roll i partipolitiken, så anses motsvarigheten i Österrike vara mer av ett centerparti. 
Om FPÖ ses som ett policy-drivet parti så utgör det österrikiska partipolitiska klimatet en 
gynnsam grogrund för ett invandrarkritiskt parti med en högerpolitisk profil. Ett parti som 
alltså drar till sig de traditionella högerväljarna, som inte nödvändigtvis är invandrarkritiska, 
och därav får ett bredare väljarstöd. Exemplet Vlaams Blok i Flandern stärker denna teori om 
en ideologisk lucka ytterligare (van der Brug, 564-564).  
 

Om Sannerstedt fokuserar på väljarna och Van Der Brug et al. på det politiska landskapet så 
koncentrerar sig Gissur Ó Erlingsson et al. snarare på det politiska partiets organisation, när 
han i “Anti-Immigrant Parties, Local Presence and Electoral Success” från 2012 försöker 
förklara orsakerna till SD:s varierande framgångar i kommunvalen runt om i Sverige.  
De undersöker den lokala närvaron och dess politiska betydelse - en organisation som 
attraherar kandidater, lockar väljare och driver kampanjer et cetera. 
Erlingsson et al. påpekar att tidigare studier med fokus på det interna utbudet huvudsakligen 
varit fallstudier, medan de själva väljer att göra en kvantitativ studie, med Sveriges samtliga 
290 kommuner som analysenheter. De driver tesen att ju bättre partiet är organiserat på 
lokal nivå, desto större blir de kommunala valframgångarna. För att operationalisera 
begreppet ”lokal organisationsstyrka” använder Erlingsson et al. sig av existerandet av 
officiella valsedlar (Erlingsson, 825). De studerar valen 2006 och 2010, och mycket riktigt 
visar det sig att det i stor utsträckning går att fastslå ett samband mellan en officiell valsedel 
och framgångar i kommunfullmäktigevalet. Faktum är att det till och med går att finna ett 
samband mellan hur pass välorganiserade SD är på kommunal nivå och i vilken utsträckning 
kommunens väljare röstar på SD i riksdagsvalet. Slutsatsen är att betydelsen av en stark lokal 
närvaro inte bör underskattas (Erlingsson, 834-835).  
 

 
2.2 Eget perspektiv 

Ovan är tre studier presenterade som alla bygger på olika teorier om vad som ligger till 
grund för partiers framgång. Vi tar samtliga i beaktande, men konstaterar att vi genom att 
välja så lika analysenheter som möjligt, åtminstone teoretiskt kan välja bort Sannerstedts 
förklaringsmodell med efterfrågan i fokus.  
Vi kommer snarare att fokusera på partipolitiska strukturer och framförallt på partiets 
organisationsstyrka i de bägge kommunerna. Vi har formulerat vår hypotes med Erlingsson 
et als. forskning i åtanke. Vi förväntar oss alltså finna svar i organisationsstyrkan - huruvida 
de kan uppvisa närvaro i valrörelsen, generera publicitet och presentera kompetenta 
kandidater på valsedeln. 
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Med denna teori i fokus kommer vi givetvis att sträva efter en helhetsbild, som det anstår en 
jämförande fallstudie. Skulle andra teoriers förklaringsmodeller visa sig mer applicerbara i 
fallet Staffanstorp/Svedala så är vi självklart öppna för dessa.  
 
 

3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Innan vi påbörjade detta projekt så hade vi lite ytligt läst den forskning som redan fanns på 
området och önskade bidra med ett unikt arbete. För att finna intressanta analysenheter 
bestämde vi oss för att infoga tillgänglig kommundata i en tabell för att på så vis komma 
fram till vilka kommuner som var lämpliga för analys. I detta skede var vi öppna för att utföra 
både en kvantitativ undersökning och en mer kvalitativ fallstudie. Vi valde, efter att ha 
sammansatt och skärskådat figur 1, att göra en fallstudie där vi utnyttjade oss av principen 
“mest lika” för att förklara Sverigedemokraternas varierande valframgångar. Som figur 1 
visar så var de två kommunerna vi valde (Staffanstorp och Svedala) mycket lika i många 
avseenden. 
 

Figur 1 
SD-röster(%) invånarantal (k) medianinkomst(k) Medelålder Utländs. Bakg. Eftergymn. Utb.Arbetslöshet valdeltagande(kommun)

Bjuv 19,2 14 212 40,2 25,1 7 9,1 74,2

Bromölla 16,8 12 221 43 13,8 11 9,6 81,5

Burlöv 17,3 17 214 39,8 36,5 15 8,1 75,6

Båstad 3,7 14 223 46,8 11,3 18 5,1 83,2

Eslöv 13,5 31 226 40,2 19 14 6 80,3

Helsingborg 10,5 132 224 41 26,5 18 8,9 78

Hässleholm 14,2 50 211 42,7 15 13 9,1 80,3

Höganäs 5,5 24 238 43,9 12,8 20 6 84,1

Hörby 12 14 213 42,6 12,2 12 5,9 79

Höör 11,9 15 231 41,4 12,7 18 6 81

Klippan 12,9 16 206 42,6 16,5 10 7,7 75,1

Kristianstad 12,3 80 222 41,7 18,3 17 8,6 81,4

Kävlinge 7,7 29 261 39 10,2 20 4,6 85,8

Landskrona 15,8 42 203 41,4 31,8 13 11,3 77,7

Lomma 3,6 22 291 40,4 9,2 33 3 90,5

Lund 5,1 112 221 38,1 21,8 40 4,1 84,1

Malmö 10,5 307 190 39 40,8 23 9,3 74,3

Osby 12,9 12 213 43,6 14,2 10 8 80,3

Perstorp 7,7 7 194 42,2 23,2 9 8,8 75,65

Simrishamn 5,5 18 204 47,8 9,7 16 6,5 80,8

Sjöbo 10,1 18 214 43 10 11 5,4 78,1

Skurup 11,7 14 225 41,1 12,4 12 6,7 80

Staffanstorp 5 22 263 39,2 13,9 22 4,5 86,2

Svalöv 14 13 221 40,5 15 12 7,6 79,5

Svedala 16,2 19 258 39,1 11,2 16 4,4 85,1

Tomelilla 14,4 12 204 43,4 10,6 11 8,5 77,9

Trelleborg 15 42 223 41,9 18,7 12 7,3 80,1

Vellinge 5,8 33 271 41,5 9,1 24 4 89,6

Ystad 7 28 227 45,1 9,9 16 6,3 81,8

Åstorp 13,1 14 212 39,5 25,1 8 9,7 74,4

Ängelholm 6,5 39 234 43,1 11,9 16 6,7 81,3

Örkelljunga 11,4 9 201 43,3 16,4 10 6,5 75,7

Östra Göinge 11,1 13 215 43 10,4 9 9,7 81,1

 
Siffrorna är från olika undersökningar utförda av Statistiska Centralbyrån mellan 2010 och 

2012. 
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Efter att ha valt inriktning så lade vi fram ett teoretiskt underlag som var brukbart vid en 
materialinsamling. Med de tre tidigare presenterade arbetena som teoretisk bas påbörjade 
vi insamlingen av empiri. Vi valde att utföra expertintervjuer. Detta gjorde vi eftersom vi, 
efter en rudimentär genomgång av tidigare forskning, statistik, artiklar och hemsidor, inte 
kunde besvara vår frågeställning med den empiri som redan fanns. Vi kunde knappt ens 
resonera utifrån dessa källor. Sverigedemokraternas stöd i Svedala gentemot Staffanstorp 
kommun tedde sig oförklarligt. Ett mysterium. Vi behövde primära källor som kunde fylla i 
kunskapsluckorna. För att få en helhetsbild av kommunerna, med särskilt intresse på 
kommunpolitiken, så bedömde vi att vi borde intervjua en socialdemokrat, en moderat och 
en sverigedemokrat i varje kommun, helst så centrala personer som möjligt. Vi förberedde 
frågor med tidigare teorier som inspiration, som exempelvis teorin om den ideologiska 
luckan som van der Brug et al. för fram (van der Brug, 564-565). Efter att ha genomfört våra 
ursprungliga intervjuer kände vi att vi fortfarande hade vissa kunskapsluckor. Därför 
kompletterade vi med intervjuer med Per Uvgård (sd), som var med och startade SD:s 
lokalavdelning och alltid varit en ledande figur, samt Ambjörn Hardenstedt (s) som ryktades 
ha större insyn i väljarnas attityder. Några av vittnesmålen som vi fick höra stod i skarp 
kontrast med andra vittnesmål. I syfte att kunna avgöra vilka av vittnesmålen som var 
sanningsenliga behövde vi oberoende experter. Dessa förekom i skepnaden av två 
journalister som hade haft som uppgift att rapportera nyheter i respektive kommun under 
en period innan valet 2010.  
Frågorna vi ställde var till stor del identiska i alla intervjuer. Vi gjorde små förändringar i 
upplägget under processen för att anpassa oss till den nyvunna kunskap intervjuerna gav. 
Väl färdiga med intervjuerna så transkriberade vi samtliga i det bifogade dokumentet 
”IntervjuerAM2013”. Med intervjuerna på papper kunde vi sedan lätt planera resterande 
delar av uppsatsen och sätta igång med nedskrivandet av den empiri vi samlat på oss under 
de föregående veckorna. 
 
 

3.2 Definitioner 
 

Partipolitisk forskning som denna kan delas upp i fyra sfärer; Efterfrågan, internt utbud, 
externt utbud och institutionella faktorer. Eftersom att de institutionella faktorerna är så 
pass lika i kommunerna (med några få undantag som Svedalas nämndsystem) så är vår 
uppsats inriktad på de första tre sfärerna. Nedan följer våra definitioner.  
 
Definition av efterfrågan 
Vad vi menar med efterfrågan, eller “demand”-sidan som det också kallas, i detta 
sammanhang är till stor del väljarna. Vilka är väljarna? Den frågan innefattar mer än vad man 
kan tro. Den består av såväl sociologiska som kulturella och psykologiska faktorer. Finns det 
en jargong på arbetsplatser som generar extrema politiska åsikter? Bor det särskilt många 
höginkomsttagare i ett visst område? Är det ett utanförskap som leder till att 
främlingsfientliga partier går framåt? Frågor som har att göra med efterfrågan på partier och 
dess olika ställningstagande.  
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Definition av internt utbud 
Kallas också “internal-supply” och syftar till att förklara det interna utbudet - vilka resurser 
och möjligheter som finns. Just i denna uppsats ligger fokus på organisationsstyrkan inom 
Sverigedemokraterna. Vid expertintervjuerna har vi ställt frågor som “Vilken sorts närvaro 
hade Sverigedemokraterna vid valuppgången?”. En socialdemokrats svar på en sådan fråga 
är kanske inte så trovärdig som en sverigedemokrats svar men är likväl viktig på grund av att 
interna partistrategier tenderar att vara konfidentiella och känsliga. 
 
 
Definition av externt utbud 
”External-supply” är motsatsen till internt utbud: istället för att fokusera på partiernas inre 
organisation så ser man till vilka funktioner partierna har utåt och i förhållande till varandra. 
Man använder politiska relationer mellan partierna och den konkurrens och det utbud som 
dessa skapar som bas för sitt resonemang. Vi kommer att kalla denna sfär för externt utbud.  
 

 

3.3 Källor och källkritik 

 
Nedan listas samtliga intervjuer vi utfört. Dessa fungerar som den huvudsakliga empiriska 

basen för våra resonemang. Alla intervjuer ägde rum under april och maj år 2013.  

 

 

22/4 – Sven Bäckman, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas ordförande i Svedala 

kommun.  

22/4 - Fredrik Thott, Moderaterna, Kommunfullmäktiges ordförande i Svedala kommun.  

24/4 – Jan-Göran Petersson, Socialdemokraterna, Kommunfullmäktiges vice-ordförande i 

Svedala kommun.  

25/4 – Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas ordförande i 

Lund och ansvarig för Sverigedemokraterna i Staffanstorps kommun.  

26/4 – Elisabeth Sandberg, Skånska Dagbladet, Journalist. 

29/4 – Michael Sandin, Moderaterna, Tidigare ordförande för kommunalrådet i 

Staffanstorps kommun.  

29/4 – Torbjörn Lövendahl, Socialdemokraterna, Oppositionsråd i Staffanstorps kommun.  

2/5 – Ambjörn Hardenstedt, Socialdemokraterna, Oppositionsråd i Svedala kommun.  

6/5 - Per Uvgård, Sverigedemokraterna, Ledamot i kommunfullmäktige i Svedala kommun. 

10/5 - Niklas Wilhborg, Sydsvenskan, Journalist.  
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Vid utredandet av den empiri vi tillskansat oss var vi väl medvetna att vi hade tre 

socialdemokraters och tre sverigedemokraters vittnesmål, i kontrast till två moderater och 

två journalister. Vi har betraktat socialdemokraterna och sverigedemokraterna från Svedala 

kommun som enheter. Det vill säga att deras gemensamma perspektiv, i denna studie, väger 

lika tungt som Fredrik Thotts ensamma vittnesmål. Motivering till ojämlikheten i intervjuer 

finns i metoddelen. Vi var också medvetna om att politiker tenderar ha en politisk agenda 

som färgar deras svar och våra slutsatser utgår ifrån att journalisternas avgörande bidrag till 

diskussionen var opartiska och ärliga.  

Intervjuerna med de båda sverigedemokraterna i Svedala kommun, Sven Bäckman och Per 

Uvgård har, på deras begäran, inte spelats in utan skriftligt antecknats. Detta innebär att vi 

inte kunnat direkt citera dem i lika hög utsträckning.  

Det är även viktigt att nämna att de poster och anställningar intervjupersonerna har nu inte 

nödvändigtvis var deras position vid uppgången till valet 2010 men att vi har varit noga med 

att de har varit i en position där de var relevanta till frågeställningen. Ett exempel på detta är 

Sven Bäckman. Han blev inte vald till Sverigedemokraternas ordförande förrän efter valet 

2010. För att försäkra oss om Bäckmans väsentlighet så frågade vi den tidigare ordföranden 

Tom Thörnquist, som bekräftade att Bäckmans roll i kommunpolitiken varit långvarig och 

betydlig.  

 

 

4. Empiri och Analys 

4.1 Introduktion 
Vi kommer att dela upp detta kapitel på följande vis: Först presenterar vi Svedala och 
Staffanstorps kommun var för sig. Sedan kommer vi göra en jämförande analys där vi 
studerar empirin och drar slutsatser. Den kommer vara uppdelad i tre delar där 
underrubrikerna indikerar var fokus ligger.  
Vanligtvis skrivs förkortningar för partier med versaler men, i syfte att förhindra att dessa 

förkortningar blandas ihop med våra källhänvisningar (som skrivs i samma format), använder 
vi gemener för partiförkortningar inom parenteser.   
 
Våra källor, det vill säga intervjupersoner, hänvisas i texten utefter deras initialer. Se nedan:  
 
FT = Intervju med Fredrik Thott (m) 

SB = Intervju med Sven Bäckman(sd) 

PU = Intervju med Per Uvgård (sd) 

JP = Intervju med Jan-Göran Petersson (s) 

AH = Intervju med Ambjörn Hardenstedt (s) 
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ES = Intervju med Elisabeth Sandberg (Skånska Dagbladet) 

MS = Intervju med Michael Sandin (m) 

TL = Intervju med Torbjörn Löhvendahl (s) 

HA = Intervju med Hans-Olof Andersson(s) 

NW = Intervju med Niklas Wihlborg (Sydsvenskan) 

 

 

4.2 Svedala kommun 

 

Översikt 

Svedala kommun är belägen i sydöstra Skåne och har knappt 20 000 invånare. Kommunen 

består av tre större tätorter: Svedala (10 627 invånare), Bara (3 444) och Klågerup (1904) 

(scb.se). De stora arbetsgivarna är Svedala kommun, verkstadsföretaget Sandvik samt 

Malmö Airport, Sydsveriges största flygplats (FT). Svedala har alltid varit starkt förknippat 

med Malmö och pendlingen dit är frekvent. Svedala är ett gammalt brukssamhälle och har 

traditionellt sett varit ett socialdemokratiskt fäste (FT). Vid kommunomläggningen 1977 stod 

dock den socialdemokratiska kommunledningen inför ett val. Att slå sig samman med Bara 

kommun, och inse att man därmed tappar delar av sitt politiska inflytande (Bara har alltid 

varit borgerligt i allmänhet och centerpartistiskt i synnerhet), eller att inkorporeras i Malmö 

kommun (JP). Man valde det förstnämnda. Sedan dess har den politiska makten varierat 

mellan blocken, även om det oftast varit socialdemokratiskt styre. De senaste två valen har 

emellertid de borgerliga fått majoritet. Sedan 2006 är kommunalrådet moderat. Kring 

sekelskiftet omorganiserades Svedalas kommunpolitik, då de flesta nämnderna försvann och 

ersattes utav utskott direkt under fullmäktige. Syftet med detta var, enligt Jan Göran 

Pettersson (s) att ”vitalisera fullmäktige”. Oppositionen skulle involveras mer och partierna 

fick utifrån storlek välja ordförandeposterna. Exempelvis hade socialdemokraterna 

ordförandeposten i miljö och skolnämnden trots att det var borgerligt styre i kommunen 

(JP). Detta system har uppmuntrat samarbete över partigränserna och man har ofta sökt 

samförstånd. (AH).  

2006 V: 1 S: 14 MP: 1 SD: 6 FY: 2 BP: 3 C: 2 FP: 3 KD: 1 | M: 12 2 3 1 12  45 84,02 29 
 

15 
 

2010 V: 1 S: 12 MP: 2 SD: 7 FY: 0 BP: 3 C: 2 FP: 3 KD: 0 | M: 15 2 3 
 

15 
    

Mandatfördelningen 2006-2010 och 2010-2014, Svedalas kommunfullmäktige (val.se). 
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Partipolitiken och Sverigedemokraternas roll 

I dagsläget styr Moderaterna i samarbete med Centerpartiet, Folkpartiet och Barapartiet. 

Tillsammans har de 23 av kommunfullmäktiges 45 mandat. Moderaterna i Svedala framstår 

som relativt ljusblå i förhållande till många andra kommuner. De har inte velat privatisera all 

offentlig verksamhet, exempelvis det kommunala bostadsbolaget Svedalahem. Om det 

fungerar finns det ingen anledning till ändring. ”Vi värnar om allt som är bra”, som Fredrik 

Thott (m) uttrycker det. Att det finns en viss strävan efter samförstånd mellan blocken får vi 

bekräftat i flera av våra intervjuer. Detta kan förklaras med den speciella kommunala 

politiska organisationen, en tradition av konsensussökande samt till synes goda relationer 

mellan politikerna över blockgränserna. 

 Svedala är en delad kommun. Den är, enligt Elisabeth Sandberg på Skånska Dagbladet, som 

två eller tre olika öar. De som bor i Bara och Klågerup kan känna att Svedala ständigt gynnas 

på deras bekostnad. Sandberg ger ett exempel: ”Ibland när en beredning skulle ha ett möte 

så hade de ett möte i Svedala, ett i Bara och ett i Klågerup. Det förstärker uppdelningen av 

kommunen.” Bara var en egen kommun fram till 1977 och skiljer sig en del från det mer 

arbetardominerade Svedala. Som en följd av Barabornas missnöje har Barapartiet vuxit fram 

(ES). De har haft mandat i kommunfullmäktige sedan 1982 och är numera kommunens fjärde 

största parti. I dagsläget är man en del av den borgerliga koalition som styr Svedala.  

Svedala har av tradition haft många partier i fullmäktige. Utöver riksdagspartierna och 

Barapartiet har lokala partier som Föryngringspartiet haft mandat. Även invandringskritiska 

partier som Centrumdemokraterna, Ny Demokrati och Skånepartiet har varit representerade 

(ES). 

 Sverigedemokraterna var förhållandevis tidigt framgångsrika och väl organiserade i Svedala. 

Inför kyrkovalet 2001 bildade Tom Thörnquist och Per Uvgård en lokal förening till vilken 

man snabbt lyckades värva ihop ett femtontal medlemmar. Genom ett aktivt utdelade av 

partitidningar och broschyrer lyckades man locka väljare i så hög grad att man år 2002 fick 

två mandat i kommunfullmäktige (PU). Sedan dess har partiet ökat, till 6 mandat 2006 och 7 

mandat 2010, då 16.2 % av invånarna röstade på partiet i kommunalvalet.  

Vad är då hemligheten bakom framgångarna? Per Uvgård (sd) pekar på att det fanns 

engagerade och aktiva personer i partiet som tidigt både lockade väljare och spred sitt 

budskap. Såväl Tom Thörnquist som Uvgård själv har varit synliga i talarstolen och, enligt 

honom, visat prov på att man är ett aktivt och seriöst parti. Även Sven Bäckman (sd) menar 

att partiet varit synliga i den offentliga debatten, inte bara i invandringsfrågor utan även när 

det gäller att bevara åkermarken samt stoppa diverse byggprojekt. Vad som dock står klart 

är att alla icke-Sverigedemokrater som vi intervjuat tror att det enbart varit invandrarfrågan 

som fått väljare att välja Sverigedemokraterna. De må ha drivit andra frågor också, men 

detta spelade blott en perifer roll i sammanhanget (FT, ES).  



Lunds Universitet    STVA22 – Hur Stater Styrs 
Statsvetenskapliga Institutionen                                                                                                               VT2013 
                                                                                                                                          Handledare: Hanna Bäck 

13 
 

Även om Sverigedemokraterna i Svedala uppnått fina valframgångar under 2000-talet, har 

man även visat prov på interna konflikter och slitningar genom åren. På årsmötet i februari 

2009 lyckades Sven Bäckman, med hjälp av ett antal nyblivna partimedlemmar, ta över 

makten i partiet i vad som Per Uvgård beskriver som “en kupp” (PU). De tidigare 

förgrundsfigurerna Tom Thörnquist, Lena Thörnquist och Per Uvgård blev plötsligt 

reducerade till vanliga partimedlemmar. Detta rapporterade media mycket om. Även efter 

valet 2010 har det varit tydliga splittringar i partiet, med Sven Bäckman som ledare för en 

falang och Tom Thörnquist för en annan. År 2011 uteslöts Thörnquist ur partiet och agerar 

numera politisk vilde i kommunfullmäktige (Sandberg, artikel).  

Även om det verkat turbulent bland Sverigedemokraterna i Svedala har ju rubrikerna i media 

fått partiet att synas. ”All publicitet, oavsett om det är positiv eller negativ, är ju publicitet”, 

som Ambjörn Hardenstedt (s) uttrycker det. Det är inte alls omöjligt att journalisternas 

skriverier kan få redan medieskeptiska väljare att känna sympatier för SD. Dessutom har 

frontfiguren Tom Thörnquist spelat en stor roll. Gemene man verkar fortfarande förknippa 

SD med Thörnquist, trots att denne numera agerar politisk vilde (AH, ES). Elisabeth Sandberg 

menar att det är Thörnquist som är den som är mest känd, och Ambjörn Hardenstedt (s) 

beskriver honom som ”en ganska karismatisk person”.  

Såväl S som M menar att de bemöter Sverigedemokraterna som vilket annat parti som helst. 

Skånska Dagbladets Elisabet Sandberg bekräftar att de övriga partierna har blivit bättre på 

att ta debatten, även om de i början mer försökte tiga ihjäl partiet: ”Nu bemöter de 

Sverigedemokraternas uttalanden och försöker komma med fakta och bryta ner deras 

argument”. Sven Bäckman (sd) har dock en annan bild av situationen. Han menar att övriga 

partier duckar när SD för upp ämnen i kommunfullmäktiges talarstol.   

Det tycks råda delade meningar om varifrån SD hämtat sina väljare. Fredrik Thott (m) noterar 

att SD på tre bara ett decennium lyckats samla ihop 16 % av valmanskåren, medan 

Socialdemokraterna under samma tid tappat ungefär lika mycket. Samtidigt har 

moderaterna aldrig varit så starka som nu. Jan-Göran Pettersson (s) tror snarare att väljarna 

kommit från flera olika partier, och utvecklar: ”man kunde höra i folk i valrörelsen som var 

sura på tingens ordning och på saker som hade hänt, och då fokuserade man ju på de som 

hade makt. Och då kom ofta kommentaren ’nej, nu skall vi rösta på Sverigedemokraterna’”. 

4.3 Staffanstorps kommun 

 
Översikt 

 
Staffanstorps kommun tillkom vid kommunreformen 1952, blev självständig från Lunds 
kommun år 1970 och har sedan dess vuxit explosionsartat. Kommunen hushåller 21 112 
personer med Staffanstorp som centralort på 13 880 invånare och Hjärup med 4 370 
(Statisticon). Kommunen präglas av villor och bostadsrätter samt en ganska ung befolkning 
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med en medelålder på 39.2 och en medianinkomst på 263 000 (scb.se). En befolkning som i 
stor omfattning pendlar till Lund och Malmö och saknar kulturell förankring till hemorten 
(TL). ”Jag tror att det är svårt att förstå Staffanstorp som en politisk och social entitet 
eftersom den fungerar så enormt mycket interagerat i en storstadsregion”, som 
sverigedemokraten Hans-Olof Andersson beskriver det.  
Staffanstorps kommun är borgerlig i den mån att Moderaterna, bortsett från 
mandatperioden 1994-1998, alltid har suttit på kommunalrådsposten (MS, TL). Det framstår 
genomgående i våra intervjuer hur långt till höger på den politiska skalan som Moderaterna i 
Staffanstorp är, jämfört med andra kommuner i landet Exempelvis har Moderaterna sålt 
allmännyttan, en näst intill total privatisering av det som tidigare var kommunala ägor som 
inkluderar det kommunala bostadsbolaget Staffanstorpshus(TL, NW). Våra intervjuade 
beskriver medelväljaren som en välutbildad villabo som pendlar till Lund eller Malmö. Deras 
hjärtefråga tycks vara skola och utbildning(TL, MS). Även vården(TL) och den generella 
skötseln av kommunen beskrivs som viktig(MS).   
 
 

2006 
 

S: 12 MP: 2 SPI: 2 SD: 1 
  

SP: 1 C: 3 FP: 3 KD: 1 M: 16 
 

41 85,65 25 16 
 

2010 
 

S: 10 MP: 2 SPI: 1 SD: 2 
  

SP: 1 C: 2 FP: 3 KD: 1 M: 19  

   

Mandatfördelningen 2006-2010 och 2010-2014, Staffanstorps kommunfullmäktige (val.se). 
 

 
Partipolitiken och Sverigedemokraternas roll 

 
Relationen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun är mer 
polariserad än vad den är i Svedala kommun. M har ju styrt kommunen i många år och det 
har satt sina spår i oppositionen som i viss mån tvingats följa med i högerpolitiken, enligt 
Lövendahl (s). Det har likväl stått klart att så länge Moderaterna har sin majoritet i 
kommunfullmäktige så bjuder de inte in till diskussion (Samtliga). Även den så kallade 
treklövern (m, fp, c) som styrde 2006-2010 har tolkats olika. Wihlborg ansåg alliansen vara 
splittrad redan innan valet 2010, medan Sandin vittnar om en majoritet som var överens om 
nästan allting. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet varit opposition genom åren har 
däremot varit tydligt (TL, NW, MS). Även Folkpartiet pekas ut som en opposition numera 
(HA, MS, TL), vilket kan vidare antyda att den splittring i alliansen som Wihlborg beskrev 
fanns redan innan 2010.  
Det finns, som i många andra skånska kommuner, en viss historia av populistiska partier 
även i Staffanstorp. Både Ny Demokrati och Skånepartiet har vunnit mandat i Staffanstorp 
kommunfullmäktige under 80- och 90-talet (val.se), fast deras inflytande var näst intill 
obetydligt. 1998 splittrades Ny Demokrati i Staffanstorp, men det fanns en grupp politiker 
som höll elden vid liv. De skapade samma år Staffanstorpspartiet, ett lokalt förankrat parti 
med invandrarkritiska grundtankar som hade mycket större framgång än sina föregångare i 
att skapa en långvarig närvaro i kommunpolitiken(TL). 
 
Sverigedemokraterna har inte lyckats etablera sig i Staffanstorp. Det är partiets avdelning i 
Lund som fått se till att det överhuvudtaget har bedrivits någon form av valarbete i 
Staffanstorp. I valet 2010 ställde man upp utan några namn på sin valsedel. De två mandat 
som man ändå fick har man alltså inte kunnat besätta med egna kandidater.  
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Orsaken till att partiet saknade namn på sin valsedel kan man spekulera kring. Enligt Michael 
Sandin (m) reflekterar detta en generell brist på intresse för SD, på grund av det välmående 
som kommunen åtnjuter. Det finns inte mycket att vara missnöjd över, helt enkelt. 
Sverigedemokraternas Hans-Olof Andersson har ett annat perspektiv på saken. Han 
beskriver ett ”systematiskt antidemokratiskt vålds- och hotarbete” som förklaringen till 
varför ingen av Sverigedemokraternas sympatisörer önskat ställa upp som politisk 
representant. Sydsvenskan-journalisten Niklas Wihlborg bekräftar både kommunens 
välmående och den hotbild som Andersson beskriver som sanningsenliga och relevanta 
faktorer. 
Men det finns även en annan faktor att väga in. Staffanstorpspartiet har historiskt sett varit 
ett främlingsfientligt parti. På senare år har man visserligen positionerat om sig och driver 
numera enbart byggnationsfrågor och annat okontroversiellt (Samtliga). Dock har, enligt 
bland annat Wihlborg, en röst på Staffanstorpspartiet fortfarande varit en klar missnöjesröst. 
Det ska också sägas att innan valet 2010 så var Staffanstorpspartiets inflytande marginellt 
(NW), det vill säga att de var utanför maktens sfär, vilket gör maktelit/outsider-teorin 
applicerbar på partiet. Något som i sin tur underminerar Sverigedemokraternas roll som 
enda outsider (TL, NW). 
 

 

 

4.3 Jämförande analys 

 
 

Internt utbud 
 

Enligt vår hypotes skall svaret på frågeställningen gå att identifiera i det interna utbudet, det 
vill säga skillnaden på SD:s organisationsstyrka i respektive kommun. Våra intervjuer 
förstärker detta antagande. Sverigedemokraterna har funnits i Svedala sedan 2001, byggt 
upp en lokal organisation och nått ut med sitt budskap till kommunens alla hörn. Dessutom 
har man haft välkända företrädare och synts en hel del i media. Det har visserligen funnits 
betydande splittringar inom partiet internt, och en hel del kontroverser har nått tidningarna, 
men det betyder inte nödvändigtvis att väljarna skräms bort. Ett exempel på detta är 
järnrörsskandalen på riksnivå, som inte tycktes ha någon nämnvärt negativ effekt på 
opinionsläget (svd.se). Det går inte att förneka att Sverigedemokraterna i Svedala har lyckats 
göra sig synliggjorda.  
I Staffanstorp är det helt tvärt om. Partiet existerar inte ens. De har ingen lokalavdelning och 
inga hade inga representanter på valsedeln i senaste valet. De har inte varit närvarande i 
valrörelse i alls samma utsträckning som i Svedala och väljarna kan ha fått intrycket av att 
det är meningslöst att rösta på partiet då de ändå inte har några representanter (TL).  
 
Hur kommer det sig då att SD i Svedala kunde producera kandidater till valsedeln 2010, 
besätta alla sju mandat och vara aktiva i fullmäktige, medan man i grannkommunen 
Staffanstorp inte ens förmådde presentera ett enda namn? Var det helt enkelt så att 
intresset och underlaget för ett parti som SD inte fanns i Staffanstorps kommun? Enligt 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jarnrorsskandalen-paverkar-inte-sd-valjare_7761956.svd
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Hans-Olof Andersson (sd) låg problemet snarare i brottslighet. Inte generell brottslighet, där 
Staffanstorp endast har ett litet övertag (brå.se), utan mer specifikt inriktat mot 
Sverigedemokraterna. Han beskriver i längder ett fientligt klimat där potentiella SD-
kandidater hotats till livet och trakasserats på gator och torg. En värld som var helt 
främmande för motsvarande parter i Svedala kommun. Varken Sven Bäckman eller Per 
Uvgård, de två sverigedemokrater vi talat med, nämner något om en hotbild. Journalisten 
Elisabeth Sandberg, som täckte kommunen och dess politik under den relevanta 
mandatperiodens förlopp, anser inte att det funnits en hotbild eller ett fientligt klimat mot 
SD i Svedala kommun. Hennes motsvarighet i Staffanstorp, Niklas Wihlborg, kan däremot 
bekräfta förekommandet av kriminella incidenter specifikt riktade mot SD i Staffanstorp.  
Vi tror inte att hotbilden i Staffanstorp kommun är det avgörande svaret på vår 
frågeställning. Men vi betraktar det definitivt som en faktor i förklaringen till varför 
Sverigedemokraterna misslyckades i sitt interna utbud i Staffanstorp och stod utan namn på 
valsedeln i valet 2010. Kanske är hoten endast ett symptom för ett större, mer fundamentalt 
fenomen.  
Som vi beskrivit tidigare så betraktar många av de vi intervjuat Sverigedemokraterna som en 
“icke-fråga” - men det är osannolikt att väljarna sett det på samma vis; både på grund av all 
publicitet SD åtnjutit på riksnivå, men också alla trycksaker som delats ut via posten i 
Staffanstorp (HA).  
Enligt Torbjörn Lövendahl har Sverigedemokraterna inget folk i Staffanstorp. Detta är även 
Wihlborgs och Sandins uppfattning medan Andersson vittnar om ynka 17 medlemmar. ”De 
fanns här, både på gator och torg… precis som vi andra gjorde” säger Jan-Göran Petersson 
(s) när vi frågar om SD:s närvaro i Svedala kommun. Samma frågeställning i Staffanstorp 
besvaras med ”… jag har aldrig sett en etablerad Sverigedemokrat i Staffanstorp – som står 
upp och säger ’jag är Sverigedemokrat’” (TL). Att SD, trots att man saknade lokal närvaro och 
namn på valsedlarna till valet 2010, ändå fick 5 % av rösterna antyder att det finns potential 
för partiet att växa i kommunen. I riksdagsvalet röstade 8,6 % av Staffanstorps invånare på 
SD, vilket ytterligare stärker den tesen. I Svedala röstade 13,3 % på SD i riksdagsvalet, det vill 
säga betydligt mindre än 16,2 % som röstade på SD i kommunalvalet (val.se).  
Detta faktum, att SD är starkare på kommunplanet än på riksdagsplanet i Svedala, men 
tvärtom i Staffanstorp, menar vi tyder på att skillnaden i efterfrågan inte är så väldigt stor 
kommunerna emellan. Det indikerar snarare på att det är i partiets lokala interna 
organisation som svaret på vår frågeställning går att finna. 
 

 

Externt utbud 

 
Granskar man det externa utbudet, det vill säga det partipolitiska landskapet, i de båda 
kommunerna noterar man snabbt moderaternas roll. I såväl Staffanstorp som Svedala 
kommun är M det största partiet i den styrande koalitionen, men där upphör likheterna. 

Moderaterna i Staffanstorp framstår som mer till höger än moderpartiet i Stockholm, eller 
som Michael Sandin (m) uttrycker det: ”Vi står för mer traditionella moderata värderingar än 
var partiet gör på central nivå”. Niklas Wihlborg, sydsvenskan, instämmer: ”Man brukar kalla 
de i Staffanstorp för gammelmoderater, jämfört med Reinfeldts politik.” Torbjörn Lövendahl 
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(s) går så långt att han säger att ”Moderaterna här har inget att göra med Reinfeldts 
moderater i Stockholm. Det skulle kunna vara två olika partier.” 
Moderaterna i Svedala framstår däremot som mer mittenorienterade. Kommunfullmäktiges 
ordförande Fredrik Thott (m) vill inte tala för partiet i stort, men beskriver sig själv som ”åt 
det ljusblå hållet”. Denna bild förstärks av Elisabeth Sandberg, journalist på Skånska 
Dagbladet: ”de är ju inte så mörkblå, superkonservativa (…) Jag kan tänka mig att det skiljer 
dem från många andra moderatstyda kommuner”. De båda socialdemokraterna Jan Göran 
Petersson och Ambjörn Hardenstedt skriver också under på bilden av Svedalamoderaterna 
som ljusblå. 
Moderaterna i Staffanstorp styr i praktiken på egen hand. Staffanstorpspartiet ingår i ett 
formaliserat samarbete med sitt enda mandat, men situationen som uppstått med två SD-
mandat som inte är besatta gör att moderaterna inte behöver söka andra samarbeten för att 
uppnå majoritet. Förra mandatperioden samarbetade M med C, FP och KD, men detta har 
alltså upphört nu (MS). På frågan om det inte ses som kontroversiellt att samarbeta med 
Staffanstorpspartiet, en gång trots allt sprunget ur Ny Demokrati, svarar Sandin: ”Jag ser det 
som helt okontroversiellt. Det är ett enmandats-parti, en person som tidigare var 
moderat.”.  Sandin utvecklar resonemanget längre fram i intervjun. ”Det viktiga är att vi får 
majoritet för våra förslag. Vilka partier de tillhör som röstar på våra förslag struntar jag 
fullständigt i”. Niklas Wihlborg beskriver det politiska klimatet: ”Det är kanske den mest 
moderata kommunen i Sverige (…) I Staffanstorp har M kört sin egen väg och försökt hitta 
samarbetspartners under vägen” 
Att samarbeta med oppositionen och därmed nå ett brett politiskt samförstånd när viktiga 
beslut skall klubbas igenom är ingenting Michael Sandin (m) strävar efter: ”Konsensus är 
inget självändamål, och har aldrig varit.” Torbjörn Lövendahl (s): ”Om man ser på de senaste 
5-6 åren så har det inte varit någon konsensus. Har de haft makt att genomföra något så gör 
de det.” 
Av moderaterna i Svedala tornar en annan bild upp. I Staffanstorp har moderaterna alltid 
varit vid makten, förutom en period mellan 1994-1998 då S och FP styrde. I Svedala har 
majoriteten skiftat desto mera mellan blocken. Detta i kombination med den politiska 
omläggningen” vision 2000”, som genomfördes i hopp om ett ökat samarbete (läs mer i 
avsnittet om Svedala), samt till synes goda relationer politikerna emellan över 
blockgränserna, har gjort att det finns en helt annan konsensussträvan. Moderaterna har 
inte genomfört inte privatiseringar alls i samma grad som i Staffanstorp och beskrivs av Jan-
Göran Petersson (s) som ”mer lyhörda än deras kompisar runt om i landskapet”. 
 
Ovan nämnda faktorer lämnar plats för två tänkbara teorier till SD:s större framgångar i 
Svedala; van der Brug et als. teori om en politisk lucka på högerkanten, samt en teori om en 
outsiderroll för SD som inte finns i Staffanstorp till samma utsträckning. 
van der Brug et als. studie ”Anti-Immigrant Parties” från 2005 fokuserar på utbuds-sidan. Där 
beskrivs två faktorer inom det politiska systemet som är avgörande för huruvida 
främlingsfientliga partier kan locka röster. Den första är själva politiska systemets 
utformning, det vill säga hur pass proportionerligt valsystemet är. Den faktorn går bort här, 
då Sveriges samtliga kommuner använder sig av samma valsystem vid kommunvalen. Den 
andra är graden av konkurrens från det största högerpartiet. Här skiljer sig däremot 
Staffanstorp och Svedala åt. I Staffanstorp finns ett väldigt starkt moderatparti som 
dessutom befinner sig till långt till höger på den politiska skalan. Mer till höger än sitt 
moderparti.  I Svedala är moderaterna mer åt mitten, varför det rent teoretiskt borde bildas 
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en politisk lucka till höger. I ”Anti-Immigrant Parties” exemplifieras resonemanget med FPÖ i 
Österrike, som lyckats ackumulera en stor väljarskara på grund av att deras huvudkonkurrent 
på högerkanten, det kristdemokratiska ÖVP, mer ses som ett centerparti (van der Brug, 565). 
De har tagit vara på luckan som uppstått på högerkanten. 
Skulle samma resonemang kunna appliceras på Svedala? Har SD fyllt en roll som 
moderaterna lämnat plats för? Vi hävdar att så inte är fallet. Vi bygger denna ståndpunkt på 
två faktorer. Den första är Anders Sannerstedts rapport från 2008, som placerar den 
sverigedemokratiska väljaren i Skåne i mitten på den politiska höger-vänsterskalan. Mer till 
höger än socialdemokraterna och miljöpartiet, men mer till vänster än samtliga borgerliga 
partier (Sannerstedt, 97). Att då försöka förklara SD:s väljarstöd i Svedala med att de skulle 
positionerat sig till höger om Moderaterna känns tvivelaktigt. Man skulle kunna spekulera i 
att de lockat till sig väljare med konservativa värderingar som inte längre känner igen sig i 
moderaterna, men då kommer vi in på den andra faktorn; Moderaterna har aldrig någonsin 
varit så starka i Svedala som de är nu. Det mesta tyder på att Sverigedemokraterna snarare 
lockat väljare bland före detta socialdemokratiska sympatisörer. Från 1998 till 2010 har S 
gått från 19 mandat i kommunfullmäktige till 12 mandat. Under samma tid har SD gått från 0 
mandat till 7 mandat, det vill säga exakt lika många som Socialdemokraterna har tappat. Vi 
påstår givetvis inte att samtliga SD väljare är gamla socialdemokrater, men det finns skäl att 
misstänka att många är det. Anders Sannerstedts rapport visar också att 
Sverigedemokraterna har ett starkt stöd i arbetarklassen, något som annars brukar betraktas 
som ett traditionellt socialdemokratiskt territorium (Sannerstedt, 98).  
 
Om vi kan avfärda teorin om den politiska luckan på högerkanten, är då en teori om en 
outsider-roll för SD som därigenom lockar missnöjesröster mer passande? Klart är att det i 
Staffanstorp inte funnits mycket utrymme för blocköverskridande samarbete, eftersom 
moderaterna varit så starka och handlingskraftiga. Så länge moderaterna fått igenom sina 
beslut har de varit nöjda. Ett exempel på detta är utförsäljningen av allmännyttan. Enligt 
Niklas Wihlborg på Sydsvenskan yppade M inte ett ord om detta innan valet 2010, men 
”efter valet kom det direkt fram. Där gick alla förutom Staffanstorpspartiet emot dem”.   
Staffanstorpspolitiken tycks, mer än i Svedala, präglas av polemik, och enligt Niklas Wihlborg 
är det uppenbart att Socialdemokraterna setts som en opposition. ”Det är de och MP som 
varit tydligast i opposition och kritiserat M”. Wihlborg antyder också en splittring inom den 
treklöver som styrde Staffanstorps kommun 2006-2010, ett påstående som förstärks av att 
Folkpartiet numera anser sig vara i opposition (TL). Detta anser vi ytterligare underminerat 
Sverigedemokraternas möjlighet att ses som en outsider till den kommunpolitiska sfären.  
I Svedala är det politiska klimatet mer präglat av en konsensussträvan. Om invånarna får 
uppfattningen av att alla politiker håller med varandra, kan man misstänka att missnöjda 
väljare vänder sig till de som inte ingår i den politiska makteliten, som en röst mot 
etablissemanget (van der Brug, 542). Per Uvgård (sd) skriver under på den teorin, och 
utvecklar: ”vi har lyckats profilera oss som den enda oppositionen, fyllt en roll som att hålla 
ögonen på de andra, ett gäng som sitter bakom stängda dörrar och har sitt eget liv. Vi 
kommer utifrån, tillhör inte etablissemanget”. Jan-Göran Andersson (s) känner dock inte igen 
den verklighetsbeskrivningen. ”Även om man kan säga att vi kommer hyggligt överens 
mellan de etablerade partierna (…), så är det tydligt att det är vi som är oppositionen, och 
det är ju SD också, säger de ju själva. Men vi är ständigt på med motioner och förslag. Det 
ska man ju kunna vara, man behöver inte vara ovän med motparten för att man har en 
annan åsikt”. Inte heller hans partikamrat, oppositionsrådet Ambjörn Hardenstedt, tror att 
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SD uppfattas som den enda oppositionen. På frågan om väljarna kan uppfatta det som en 
maktelit som håller varandra om ryggen svarar han: ”Ja, i vissa frågor kan man göra det. 
Därför är det viktigt att vi profilerar oss på våra stora skiljelinjer, personalresurser och sånt 
(…) det är klart att det är en politisk skiljelinje mellan Svedala och Staffanstorp. Där har ju 
oppositionen det väldigt tufft. Så har vi det inte här. Men inför ett val… jag undrar om 
väljarna har den insikten att vi samarbetar så tajt på vissa frågor. Jag tror inte det.” 
Fredrik Thott (m) har dock noterat att SD anspelar på detta: ”Det håller jag med om. De 
använder sig av den symboliken, genom att säga att de är den enda oppositionen i Svedala. 
Det är deras retorik.” 
 
Utöver eventuellt missnöje med politiska partier som kommer alltför väl överens finns det 
ytterligare en partipolitisk faktor att ta i beaktning. I Svedala är SD det enda partiet som kan 
räknas som ett missnöjesparti (SB). I Staffanstorp däremot konkurrerar man med ytterligare 
ett, Staffanstorpspartiet, som varit representerade i kommunfullmäktige sedan 1998. 
Michael Sandin (m) beskriver det så här: ”SD är ett missnöjesparti i första hand. Precis som 
vårt lokala Staffanstorpsparti. Finns det någon grogrund för missnöje kan man rösta på 
Staffanstorpspartiet utan att rösta på ett parti som dessutom har en rasistisk etikett. Det har 
inte Staffanstorpspartiet idag, även om de historiskt haft företrädare som är sådana”. 

 
 

Efterfrågan och övriga faktorer 

I vår jakt efter orsakerna till SD:s varierade stöd har vi nu diskuterat organisatoriska samt 
partipolitiska skillnader. Vi valde ju kommunerna på grundval av dess likhet med varandra, så 
att vi därmed skulle kunna utesluta väljarna som förklaring. Under intervjuernas gång har vi 
dock funnit att det fanns nämnvärda skillnader mellan de båda kommunerna som inte går 
att bortse ifrån. 
Först och främst är de historiskt väldigt olika. Svedala är en gammal bruksort, traditionellt 
socialdemokratiskt styrd, fram till dess att den slogs ihop med Bara kommun 1977. Sedan 
dess har den politiska majoriteten i kommunen varierat. Den är dock fortfarande uppdelad i 
ett något mer arbetarbetonat Svedala och ett borgerligt Bara. Staffanstorp är en relativt 
nyskapad kommun som vuxit fram på bara ett halvt sekel, med inflyttade medelklassfamiljer 
i villa som typiska invånare. 
I Svedala kommun har det funnits en stor palett av olika partier under åren och det tycks 
vara lättare för nya partier att etablera sig. Även just högerpopulistiska partier som Centrum-
Demokraterna och Skånepartiet har haft närvaro i kommunfullmäktige medan de haft 
minimalt inflytande i Staffanstorp kommun. Där har visserligen Staffanstorpspartiet varit 
representerade under en tid, men dess invandrarkritiska profil tycks ha suddats ut genom 
åren. Det framstår alltså som att det alltid funnits en större acceptans för nya partier i 
allmänhet, och invandrarkritiska partier i synnerhet, i Svedala. Möjligtvis är det en 
delförklaring till varför SD så tidigt kunde etablera sig i kommunen.  
 En faktor där kommunerna faktiskt skiljer sig åt är utbildningsnivån. I Staffanstorp är det 22 
% som har minst 3 års eftergymnasial utbildning, medan samma siffra i Svedala är 16 %. 
Detta kan delvis förklaras med närheten till Lund, där många Staffanstorpsbor jobbar eller 
studerar. ”Vi ligger lite närmare Lund, vi är lite mer akademiska, har fler akademiker”, säger 
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Michael Sandin (m) när vi ber honom spekulera om skillnader mellan Svedala och 
Staffanstorps invånare. 
Om Staffanstorpsborna pendlar både till Malmö och Lund för att arbeta och studera är 
Svedala starkare förknippat med Malmö. Det är också en förklaring som flera av våra 
intervjuade lanserar när vi undrar över SD:s stora stöd i kommunen. Ambjörn Hardenstedt 
(s): ”Närheten till Malmö spelar nog sin roll. Vi är mer nära Malmö än Staffanstorp som är 
mer riktat mot Lund. Man kan känna ett hot ifrån Malmö och att man är rädd det ska dra sig 
hit. Men vi tar inte emot så många flyktingar, och de vi tar in ser vi till att vi kan ta hand om”. 
Även Sven Bäckman (sd) och Jan-Göran Petersson (s) tror att Malmös problem kan ha skrämt 
upp vissa Svedalabor. Petersson utvecklar: ”Jag tror det som hände i Malmö smittar av sig, 
på en så nära kommun som Svedala. Och det är förvånansvärt när man kan se att reaktionen 
sprider sig ut i bygden; när man kan se att Vismarlöv och landsbygderna har så många 
sverigedemokrater.” 
Slutligen vill vi nämna teorin att det finns ett samband mellan en hög grad kriminalitet och 
ett ökat stöd för främlingsfientliga partier. Den kan inte tillämpas i detta fall eftersom att 
antalet brott varit betydligt fler i Staffanstorp än i Svedala i varenda utav de senaste fem 
åren. 

 

 

 

5. Sammanfattning 

Efter att ha närgranskat Svedala och Staffanstorps kommun har vi kommit fram till att 
huvudorsakerna till att stödet skiljer sig finns i den lokala partiorganisationen. SD har funnits 
i Svedala i över tio år och byggt upp en organisation med lokala profiler och en stark närvaro 
på stadens gator och torg i valrörelserna. I Staffanstorp har partiet snarare lyst med sin 
frånvaro. Man har, av olika anledningar, inte lyckats få fram några lokala företrädare. Detta 
kan förklara partiets blygsamma siffror i kommunalvalet i jämförelse med riksdagsvalet där 
hela 8,6 % av Staffanstorpsväljarna röstade på SD. Det finns med andra ord en potential för 
Sverigedemokraterna att växa i kommunen. Om SD i Staffanstorp hade haft lika stark 
organisation som i Svedala de senaste tio åren är det inte omöjligt att partiet haft liknande 
framgångar.  
Tar man sin utgångspunkt i det externa utbudet är det lätt att misstänka att det starka 
högerpartiet i Staffanstorp blockerat SD från att växa sig starkare. Särskilt i kontrast till 
Svedala, där Moderaterna varit mittenorienterade och således lämnat en lucka på 
högerkanten. Den teorin menar vi dock inte håller, då SD-sympatisörer i Skåne hamnar i 
mitten på den ideologiska höger-vänsterskalan. Dessutom är moderaterna i Svedala starkare 
än någonsin, vilket antyder att det snarare är före detta socialdemokrater som börjat rösta 
på SD.  
 
 
Däremot kan det finnas viss anledning att tro att en delorsak varit Sverigedemokraternas 
förmåga att framställa sig som en tydlig outsider till övriga partier i Svedala. I Svedala 
samarbetar partierna oftare över blockgränserna, medan det inte finns någon  
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konsensussträvan att tala om i Staffanstorp. I Staffanstorp är det uppenbart att de rödgröna 
partierna är alternativet till en styrande maktelit (m), vilket inte är lika självklart i Svedala. 
Övriga faktorer som vi tror kan ha betydelse är de skillnader som trots allt finns på 
kommunerna. Befolkningen är något mer högutbildad i Staffanstorp, och mer 
sammankopplad med Lund, tillskillnad från Svedala som är tätt förknippat med Malmö. De 
problem man upplever finns i Malmö är man rädda för skall spridas till Svedala och därför 
lägger man sin röst på Sverigedemokraterna. 
 
 
 
Som tydligt framgår i denna sammanfattning är det alltså ett flertal faktorer som påverkat 
det varierande väljarstödet. Men vi kan med självförtroende klargöra att det är styrkan i den 
lokala partiorganisationen som spelat den avgörande rollen för Sverigedemokraternas olika 
framgång i Svedala och Staffanstorp. 
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