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Vad ska man tro om Sverigedemokraterna? 

 

Efter en marginell vinst för det borgerliga partiblocket, ser Sverigedemokraterna ut att få makt 

i den svenska regeringspolitiken för den första gången någonsin. Det är fortfarande oklart om 

de får plats i regeringen eller om de för nöja sig med att vara ett stödparti för regeringen. 

Däremot är det klart att om svenskarna inte totalt överger blockpolitiken, behöver de 

borgerliga Sverigedemokraternas stöd. Detta ger partiet inflytande över besluten. 

Hittills har de andra partierna i Sverige vägrat samarbeta med Sverigedemokraterna. Det har 

berott på partiets nazistiska rötter. Det är obestridligt, att under de första cirka tio åren av 

partiets existens, dominerades ledningen av individer som var kända ledargestalter inom den 

nynazistiska rörelsen i Sverige. Att påstå att Sverigedemokraterna ursprungligen byggdes av 

nynazister är ingen stor överdrift. 

Under de senare åren har Sverigedemokraterna försökt distansera sig från högerextremism 

och nazism. Många medlemmar har kastats ut ur partiet efter att deras kopplingar till sådana 

kretsar har blivit kända. Detta har dock inte helt lyckats. Precis före det svenska riksdagsvalet 

publicerades i svensk media en utredning, som visade att det fanns nästan 300 kandidater som 

har uttryckt stöd för nazism eller rasism. Nästan alla var Sverigedemokrater. Under 

Almedalsveckan i juli dödade en före detta Sverigedemokrat en person. Mordet var politiskt 

motiverat och gärningsmannen erkände att han egentligen hade tänkt döda Annie Lööf, 

Centerpartiets ordförande. 

Kopplingarna till extremism, och även till nazism, finns kvar och de fick mycket synlighet 

före valet. Ändå röstade 20 procent i Sverige på Sverigedemokraterna. Det handlar om över 

1,3 miljoner väljare. De allra flesta måste ha varit medvetna om kopplingarna till 

extremismen, som fortfarande finns bland medlemskåren, trots rensningarna. 

Detta bör inte tolkas som att 1,3 miljoner svenska väljare stöder högerextremism. Det bör inte 

ens tolkas som att de skulle godkänna partiets nynazistiska rötter. Däremot bör det tolkas som 

att 1,3 miljoner svenska väljare är beredda att bortse från den nynazistiska bakgrunden i 

Sverigedemokraterna, för att istället eventuellt få igenom de invandringspolitiska reformerna 

som partiet står för. 

Sverigedemokraterna är nämligen först och främst ute efter sträng, nationalistisk 

invandringspolitik kopplad med minst lika sträng kriminalpolitik. Det vill väljarna ha, för att 

de är oroade över gängvåldet och den organiserade kriminaliteten. De andra partierna har än 

så länge inte tagit oron på allvar. Det har kontinuerligt ökat stödet för Sverigedemokraterna. 

Forskning har visat, att lojalitet till demokratiska principer lätt glöms bort när det finns 

möjlighet till konkreta vinster. Samma verkar gälla här. Behovet av ny invandrings- och 

kriminalpolitik är så stor för så många i Sverige, att man är beredd att kompromissa med 

ungefär allt annat. Detta verkar ordförande Jimmie Åkesson ha förstått för länge sedan. 
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