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Inledning
1968 var riksdagen mer vänsterorienterad än väljarna. Ett halvsekel senare,
år 2018, var det tvärtom. Statsvetaren Sören Holmberg konstaterar: ” När det
gäller samstämmigheten på vänster-högerdimensionen är dock resultaten mycket
tydliga. Det tre rödgröna partierna uppvisar en förbättrad åsiktsöverensstämmelse över tid medan de fyra borgerliga gått motsatt väg och uppvisar en försämrad ideologisk likhet mellan valda representanter och väljare.” 1
På 45 år har halva väljarkåren bytts ut och nya, mer välutbildade väljare har
tillkommit. Ändå har den andel som identifierar sig som höger eller vänster
inte påtagligt förändrats under tiden:
34 procent av väljarna positionerade sig som vänster år 1986, jämfört med
år 2020 en minskning med en procentenhet till, 33 procent.
Gruppen varken höger eller vänster minskade med 3 enheter till 30 procent.
Visst har det skett en ökning av högern, med det är en tydlig nedgång från
2010 då det var kring 44 procent mot 37 procent år 2020.2

Utvecklingen i Sverige förklaras således av att det är högerpartiernas företrädare,
inte väljarna, som tagit ett stort kliv högerut. Denna diskrepans i ideologisk
identifikation i Sverige är i medeltal dubbelt så stor som Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets motsvarande vänsterlutning är.3
1968 var riksdagen mer
I ett demokratiskt samhälle blir väljarnas intressen och
värderingar representerade i riksdagen. Det offentliga

vänsterorienterad än
väljarna. Ett halvsekel

beslutsfattandet är tydligt åtskilt från det privata och

senare, år 2018, var det

offentliga medel blandas inte samman med privata

tvärtom.

företagsintressen.

1

Sören Holmberg. Representativ demokrati- en dynamisk process, ur Folkviljans förverkligare, Patrik Örberg, Henrik
Oscarsson & Jakob Ahlbom. Valforskningsprogrammet. Göteborgs universitet. 2022. s.95.

2

Henrik Ekengren Oscarsson. Det ideologiska landskapet. SOM. Göteborgs universitet. 2021.

3

https://www.gu.se/sites/default/files/2021-03/3.%20Det%20ideologiska%20landskapet%20-%20Henrik%20Ekengren%20Oscarsson.pdf
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Till stor del är detta alltså inte längre en korrekt bild av Sverige. De borgerliga
partiernas riksdagsledamöter är långt ifrån representativa för sina egna väljare,
och det föreligger tydliga personliga band mellan högerpolitikerna och starka
lobby- och näringslivsintressen. De borgerliga politiker som företräder detta
kotteri har jag i denna rapport valt att benämna ”lobbyhögern”.
I föreliggande rapport granskar jag just dessa skillnader mellan å ena sidan lobbyhögerns politik, och å andra sidan borgerliga väljares åsikter och rent materiella
intressen. Jag kommer i rapportens sita del ägna särskild uppmärksamhet åt
Sverigedemokraterna, med fokus på relationen mellan SD-väljarnas intressen
och lobbyhögerns agenda.
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Del 1:
Vem gynnas av lobbyhögerns
ekonomiska politik?
Finns det något sådant som ett objektivt politiskt intresse?
Flera händelser och risker i livet drabbar olika grupper i samhället på ett relativt
likartat sätt. Detta gäller saker som sjukdom och åldrande, familjebildning med
barn (och dessa barns hälsa). Under kanske en sextioårsperiod som vuxen är det
således en uppsjö av händelser som lätt kan omkullkasta budgeten. Detta gäller
även för en försiktig individ som har en inkomst på runt 30 – 45 000 kronor i
månaden, men också för ett hushåll med en budget som förutsätter två vuxna
med goda inkomster.
I Sverige hanterar vi i stort detta gemensamt. Barnens högskoleutbildning är
inte som i andra länder betungande. Gemensam välfärd är en effektiv lösning,
som innebär att hushållet behöver avstå mindre i privat konsumtion för att få
tillgång till tjänster som vård, utbildning och omsorg.
Alternativet är att individen själv behöver spara för händelser som det är svårt
att räkna på. Det innebär att individen tvingas överspara. Privata försäkringar
är en dyr lösning. Ett exempel på detta är pensionen, som ju rör är en av de
händelser som faktiskt är relativt överskådlig och möjlig att förutspå. En privat
pensionsförsäkring med hög avgift, kring en procent, kommer dock äta upp en
betydande del av sparbeloppet. Avgiften ”mjölkar” varje år det kapital som ska
växa, till förmån för banken eller försäkringsbolaget.
Det rationella för löntagare med inkomster på 30 – 50 000 kronor i månaden
är att efterfråga en politik som gynnar deras intressen. Även om individer i
gruppen kan argumentera för att de inte har helt gemensamma intressen
har de i vart fall inte intresse av att valda politiker prioriterar att gynna den
ekonomiska eliten. Men ändå är det just så politiken fungerar idag. Allt från
försämringar av pensionssystemet till subventioner i stil med RUT-avdraget
gynnar främst den som tjänar mer dubbelt så mycket som genomsnittslönen
på arbetsmarknaden.
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Kapitalvinsterna visar än starkare koncentration till de i den översta tiondelen.
De som har inkomster en bra bit över genomsnittet (sjätte, sjunde eller åttonde
inkomstdecilen) har, trots det, bara kapitalvinster som är omkring 10 procent av
de som tillhör den högsta tiondelen i fördelningen av inkomster. I den översta
tiondelen är vinsterna uppemot 48 000 kronor under år 2020.4
Män tjänar mer än kvinnor. Män i den översta tiondelen i fördelningen av
förvärvsinkomster hade 2020 en miljon i årsinkomst5. De genomsnittliga inkomsterna för alla kvinnor, med inkomster, var bara en tredjedel av männens.
Det är inte ett två tredjedelssamhälle som skapats, utan ett tiondelssamhälle,
och med övervikt för män i toppen.

4 Kapitalvinster och kapitalförluster efter inkomstdeciler 2020. Medelvärden (för alla) i kronor (scb.se)
5

10 |

tankesmedjan

Medellöner i Sverige 2020. SCB, 2021.

rapport nr

2 | 2022

lobbyhögern och sverigedemokraterna

Lobbyhögerns ineffektiva
subventionssamhälle
Sverige har blivit ett subventionssamhälle
År 2020 fick svenska hushåll 18 miljarder kronor i subventioner för att bygga eller
städa hemmet. Därutöver tillkommer 42 miljarder kronor till den ägda bostaden
i form av lägre räntekostnad eller lägre skatt vid en försäljning. Därtill 72 miljarder kronor i lägre skatt på sparande än vad vanliga småsparare har, om
pengarna placeras på ett investeringsparkonto.6 7
Totalt över 130 miljarder kronor omfördelas på detta sätt. I detta ingår inte
exempelvis avdrag för gåvor, mikroreparationer, installation av grön teknik,
personaloptioner, gröna tjänstebilar eller liknande, som visar hur staten på
detaljnivå stöder en stor del av hushållens utgifter. Inte heller inkluderas gynnsamma skatteregler för företagare, som kan ta ut en del av arbetsinkomsten
som lågt beskattad kapitalersättning.
Kort sagt: Det nya subventionssamhället speglar en maktförskjutning till fördel för de som har stora tillgångar.
En återkommande tanke i skattepolitiken under det förra seklet var enkelhet
och likformighet. Detta förverkligades med en skattereform 1990/91. Kompromissen blev att marginalskatten på den sist tjänade kronan sänktes, vilket delvis
finansierades genom lägre värde för skatteavdragen. Nu är
marginalskatterna sänkta medan avdragen är återinförda.

Kort sagt: Det nya
subventionssamhället

Konsekvenserna av högerpartiernas skatteavdrag och
subventionsekonomin är högre administrativa kostnader.
Konsekvenserna är också materiella. En ensamstående kvinna
med barn har 70 procent av medelhushållets inkomster.

speglar en maktförskjutning till fördel
för de som har stora
tillgångar.

6 Regeringens skrivelse 2020/21:98 Redovisning av skatteutgifter, 2021.
7

Ann-Sofie Öberg. Prognostabeller. Ekonomistyrningsverket, 2022.
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När subventionerna växte 2011– 2019 fick dessa ensamstående föräldrar inte
någon förbättring efter löner, skatter och transfereringar.8 Det visar minskade
ambitioner när det gäller barns uppväxt, eftersom låga inkomster hos föräldrarna
har koppling till sämre hälsa för barnen.
En övergripande beskrivning är följande: Den som har kapital behöver betala
lägre skatt än den som främst lever på att sälja sin arbetskraft.9 Subventioner
ges till konsumtion som skiljer ut hushållet från andra hushåll. Bostadspolitiken
riktas numera främst inte till de som vill ha en bostad utan till de som redan
äger ett boende.10 Ränteavdraget utgår i proportion till hur stort bostadskapitalet
är, oaktat hur energieffektivt huset är.
Statens kostnader för räntesubventionerna kommer att öka kraftfullt när räntorna
stiger. Förutsättningen för att kunna ha denna generösa subventionspolitik för
bättre ställda hushåll är att helt frångå tanken om likformig beskattning av
arbete, kapitalägande, sparande och konsumtion – den tanke som är grunden
för skattesystemets ekonomiska rationalitet och legitimitet.
Detta får flera effekter, som alla är svåra att försvara: De statliga subventionerna
av privata utgifter har fördubblat svenska hushålls skuldsättning från millennieskiftet fram till 2020/21. Som följd av detta ökar bostadspriserna i Sverige mer
än i omvärlden.11 Subventioner av ägande kapitaliseras i alla led, med ökade
priser från marken till takteglet och med vinster till byggare och underleverantörer. Fler kvadratmeter är mer utsläpp. Det är kortsiktighet, ett samhällsekonomiskt och offentlig finansiellt slöseri.

8 Hushållens ekonomiska standard 2019. SCB, 2021.

9 Se till exempel rapporten 3:12 Arbete eller kapital? En rättvisare beskattning för arbetande företagare, av Nils Lager och
Athina Swahn, utgiven av Tankesmedjan Tiden.

10 Det har redovisats i Eget hem för alla av Dan Andersson. Hjalmarsson & Högberg. 2017.s.23–26. Underlaget är SCB:s
redovisning av hushållens skatter och avdrag samt Regeringens skrivelse 2014/15 :98. Där redovisar Finansdepartementet
skattekostnaderna.
11 Finansiell stabilitetsrapport. Appendix, sifferunderlag. Riksbanken 2021.
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Sammanblandningsekonomi – allvarliga
konsekvenser för rättsstat och demokrati
Offentligt och privat beslutsfattande ska skiljas åt, både för att folkviljan ska få
genomslag och för att ekonomiska resurser ska användas effektivt.
Något som är absolut livsfarligt för demokratin är det som statsvetaren Sten
Widmalm kallar ”näringslivskorporatism” – samarbete över väljarnas huvuden,
mellan privata företag och det offentliga (framför allt kommuner och regioner)
– där företagen och inte löntagarna får inflytande över politiken.12
Numera är Sverige unikt i Västeuropa vad gäller sammanblandning mellan
det offentliga privata vinstintressen. Vinstdrivande skolor som finansieras på
skattenotan, arbetsgivare som får avgörande inflytande över migrationen och
privata företag som i stor omfattning utför kommunala tjänster.
Det privata näringslivet har sedan 1980-talet varit aktiva och framgångsrika,
vad gäller vilka tekniker de använder och hur de bygger nätverk, för att kunna
utnyttja den offentliga sektorns resurser. De har brukat alla lobbysamhällets
tekniker som vi känner dem från Bryssel eller Washington. Detta menar sociologen Stefan Svallfors och företagsekonomen Anna Tyllström i Lobbying for Profits: Private Companies and the Privatization of the Welfare State in Sweden.
I rapporten Oligarkerna – Vinnarna i slaget om välfärden skriver författaren Sten
Svensson följande:
”I de borgerliga partierna, i de privatiserade företagen och i näringslivets
organisationer finns ett tätt nätverk av personer som känner varandra och
som tillsammans varit drivande i bygget av det svenska oligarksystemet.”13
Sten Svensson beskriver detta som ”ett systematiskt mönster som pekar mot
att Sverige fått ett nytt slags välfärdsindustriellt komplex.”

12 DN-debatt 20170227 av professor Sten Widmalm: ”Politiker och medborgare oense om vinst i välfärden”
13 Sten Svensson. Oligarkerna – Vinnarna i slaget om välfärden. Tankesmedjan Tiden, 2014.
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Lobbyhögern imiterar nu teorin för löntagarnas maktresurser, för att bygga
upp välfärdssystem, till att i stället göra välfärden privat.14 Det är lobbyhögerns
maktresurser som får utrymme. Tidningen Skolvärlden visar i Så kan så kan friskolekoncernerna växa sig större och rikare, den täta kopplingen mellan främst
borgerliga politiker och styrelserna i friskolekoncernerna.15
Tidningen Skolvärlden

Fristående skolor sätter glädjebetyg i större ut-

visar i Så kan så kan friskole-

sträckning än kommunala. Internationella engelska

koncernerna växa sig större och

skolan och Kunskapsskolan tillhör de som mest

rikare, den täta kopplingen
rikare

generösa i betygssättningen. Det säger Jonas

mellan främst borgerliga

Vlachos, professor i nationalekonomi.16

politiker och styrelserna i
friskolekoncernerna.

Den borgerliga politiken leder därmed också till
orättvisare och mindre effektiv fördelning av den

viktigaste resursen: människors förmåga. Låt oss ta utbildning som exempel:
De som vill komma in på en prestigeutbildning som kräver höga betyg för antagning, förväntas plugga välorganiserat. Men sannolikheten att få en önskad
utbildningsplats avgörs också av vilka betyg som andra sökanden får. Med den
betygsinflation som de vinstdrivande friskolorna skapat ökar risken för elever
från andra skolor att nekas den önskade utbildningsplatsen.

14 Svallfors Stefan & Tyllström Anna. Lobbying for Profits: Private Companies and the Privatization of the Welfare State in
Sweden. Arbetsrapport/Working Paper 2017:1 Institutet för framtidsstudier/Institute for Futures Studies. 2017.
15 https://skolvarlden.se/artiklar/sa-kan-friskolekoncernerna-fortsatta-vaxa-sig-storre-och-rikare
16 https://skolvarlden.se/artiklar/professorn-gladjebetyg-vanligast-pa-friskolor
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Del 2:
Vad tycker väljarna?
Konflikten mellan vänster och höger, om fördelning av inkomster och om hur
välfärden ska organiseras, har inte minskat över tid trots att nya konfliktfrågor
träder fram. Det visas av att en stor majoritet inte vill tillåta vinster inom skattefinansierad vård, skola eller omsorg.
Två tredjedelar av de som tillfrågas av Göteborgs universitets årliga SOM-undersökning motsätter sig att vinstdrivande företag bedriver skattefinansierad välfärdsverksamhet. Det är en liten (och efter år 2007 tydligt minskade) andel av
väljarna som vill att privata företag ska svara för äldreomsorgen eller att mer
av sjukvården ska drivas i privat regi. Andelen som vill satsa mer på friskolor
har minskat radikalt.17
År 1986 ansåg 51 procent av de tillfrågade att det var en bra idé att minska den
offentliga sektorn. Till 2021 har den andelen minskat till 18 procent.
Diagram 1
Bra förslag att minska offentlig sektor
60
50

Procent

40
30
20
10
0
1986

2021

Svenska trender 1986–2020. SOM-institutet, Göteborgs Universitet. 2021.

17 Svenska trender 1986–2020. SOM-institutet, Göteborgs universitet. 2021.
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Men trots att en klar majoritet av medborgarna inte vill ha vinstdrivande företag i den skattefinansierade välfärden, växer andelen sådana företag succesivt.
Detta beror på att borgerliga partier bedriver en politik som inte ligger i linje
med väljarnas uppfattning. Det visas i SOM-institutets, en del av Göteborgs
universitet, och deras undersökningar av väljarnas åsikter som i ofta skiljer sig
från partiernas. Här finns en rapport från sommaren 2022, Allmänhetens åsikter
om politiska förslag, som visar de stora konfliktfrågorna i politiken, som vinster i
välfärden, migrationen och inställningen till EMU.18

18 https://www.gu.se/nyheter/ny-rapport-allmanhetens-asikter-om-politiska-forslag-1
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Borgerliga partier avviker från sina väljares
åsikter
I vilka frågor avviker partierna från väljarna? Här visas frågor som är kopplade
till vänster-högerskalan, eftersom den fortfarande styr väljarnas positionering:19
Centerns ledamöter avviker från sina väljare genom vilja minska den
offentliga sektorn och önska mer sjukvård i privat regi samt högre skatt
på bensin, vilket väljarna inte vill.
KD:s ledamöter vill minska offentlig sektor vilket inte väljarna vill. Men
en majoritet av väljarna vill som ledamöterna ha mer privat sjukvård.
Över 70 procent av KD:s väljare vill dock minska inkomstskillnaderna,
vilket ledamöterna klart inte vill.
M:s och KD:s ledamöter vill öka arbetskraftsinvandringen vilket deras
väljarnas inte vill.
En övervikt av Moderaternas väljare vill minska inkomstskillnader vilket
tydligt ledamöterna inte vill. Ledamöter vill entydigt minska biståndet
vilket inte faller i god jord hos väljarna.
70 procent av SD:s väljare vill ha minskade inkomstskillnader men bara
drygt 40 procent av ledamöterna. Ledamöterna vill ha privat vård och
minskad offentlig sektor vilket deras väljare verkligen inte vill.
S-ledamöterna vill höja skatten på bensin, men inte ta emot färre flyktingar,
men väljarna tycker tvärtom. Den särskilt intressanta är den mycket stora
samstämmighet i mellan ledamöterna och väljarna när det gäller vänsterfrågan fördelningen av inkomster. Över 93 procent av (S)-väljarna – och 99
procent av ledamöterna vill minska inkomstskillnaderna.

19 Sören Holmberg. Representativ demokrati – en dynamisk process, ur Folkviljans förverkligare, Patrik Örberg, Henrik Oscarsson
& Jakob Ahlbom. Valforskningsprogrammet. Göteborgs universitet, 2022. s.89–90 & 91–93.
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Vänsterpartiet och deras väljare har samma starka preferenser för jämn
fördelning av inkomster. Det är den dominerande effekt i undersökningen
när det gäller vänster-högerskalan. Det konkurrerar bara med SD vad gäller flyktingar och MP i fråga om kärnkraften.
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Konflikter består – inte nytt landskap
Statsvetarna Göran Bergström och Linda Ekström menar att; ”sättet som ’de’
betecknas på ger samtidigt mening åt hur vi uppfattar ’oss’.”20
År 2016 skapades skalan GAL-TAN, utöver den klassiska vänster-högerskalan.
Skalan skapar ett ”oss” med kulturella egenskaper som globala, alternativa och
liberala, i förhållande till ”de”, som är traditionella, auktoritära samt nationella.
Men är denna skala relevant? En fråga som enligt några statsvetare till exempel urskiljer väljarnas kulturella egenskaper därvidlag, är att GAL-orienterade
väljare vill ha högre kostnad för nödvändighetsvaran bensin.21 Är då den bästa
förklaringsmodellen verkligen att medborgarnar har fel värderingar när de
oroar sig för priset på bensin?
Människor har olika livsvillkor, en del som bor i städer kan cykla till jobbet,
för andra är bilen enda alternativet för att nå jobbet och som kanske utförs på
kvällen eller under natten. ”En klimatmedveten höginkomsttagare i Stockholm
är ofta en större miljöbov än en låginkomsttagare på
landsbygden som anser att andra frågor än miljön är vik-

Människor har olika

tigare. Är det ens meningsfullt att kategorisera dem som

livsvillkor, en del som

GAL respektive TAN?” menar journalisten och historikern

bor i städer kan cykla

Åsa Linderborg. Det är en relevant fråga.
22

till jobbet, för andra är
bilen enda alternativet

En vanlig tankeslinga är att demokratin i Sverige är hotad

för att nå jobbet och som

och att det politiska landskapet är nytt på grund av att en

kanske utförs på kvällen

grupp väljare inte accepterar den kulturella förändringen

eller under natten.

som omfattande migration innebär.

20 Göran Bergström & Per-Anders Svärd. Idé-och ideologianalys, ur Kristina Boréus & Göran Bergström, (red.), Textens
mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018.
s.143–146.
21 Henrik Oscarsson, GAL, TAN och alla de andra – Resultat från den nationella SOM-undersökningen 2016. SOM, Göteborgs
universitet 2016.
22 https://www.aftonbladet.se/kultur/a/yvjM0r/en-galen-matris-vi-klarar-oss-utan
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En väl så rimlig tankslinga är den motsatta. Det är inte en snabb kulturell förändring i ett visst segment i befolkningen, eller ett plötsligt teknikskifte som
föregår SD:s snabba expansion efter 2006. Det är en hastig förändring i fördelningen av inkomster på grund av Alliansens radikala försämring av den ekonomiska tryggheten. I ett slag får en stor grupp i befolkningen, med osäkra jobb,
sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallat
Det är inte en snabb kulturell

förtidspension), samt arbetslösa en femtedel

förändring i ett visst segment i

lägre i disponibla inkomster, jämfört med de

befolkningen, eller ett plötsligt

som har trygga jobb eller inte får ersättning

teknikskifte som föregår SD:s

från sociala försäkringar.

snabba expansion efter 2006.
Det är en hastig förändring i

När en stor grupp i befolkningen förlorar en

fördelningen av inkomster på

påtaglig del av inkomsterna efter skatt innebär

grund av Alliansens radikala

det många som får se sina marginaler i för-

försämring av den ekonomiska

hållande till nödvändiga utgifter krympa eller

tryggheten.

försvinna helt.23 Forskarna visar i en artikel i DN
2018 sina slutsatsen om SD: ”Vår forskning visar

att inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktigare för att förstå partiets
framgångar än ökad invandring”.24
SD-väljare vid denna tid ska inte knytas till karaktären hos LO-män utan till
egenskaper hos Alliansens politik. Konsekvensen är sedan dess en instabil
riksdag och partierna har ett beroende av partiet Sverigedemokraterna.

23 Ernesto da Bó, Fredrico Finan. Ole Folke, Torsten Persson and Johanna Rickne. Economic losers and political winners:
Sweden’s radical right. February. IIES. Stockholm University, 2019. s.10.

24 https://www.dn.se/debatt/andra-ej-i-klara-arbetslinjen-och-finanskris-forklarar-sds-framgangar/
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Var kommer SD:s väljare från?
Närbild av en grupp väljare
SD:s väljare kan inte dras över en kam. De kommer antingen från högerblocket
eller från vänsterblocket, de kan ha goda inkomster (”insiders”) eller stå långt
ifrån arbetsmarknaden (”outsiders”).
Stödet för SD skiljer sig mycket mellan de som är vad som benämns outsiders
på arbetsmarknaden och de som är insiders. När Alliansens politik får effekt
2011 – 2014 så har otrygga insiders dubbelt så hög sannolikhet att stödja SD
som säkra insiders. Ställningen i arbetslivet och politikens påverkan på levnadsvillkoren har betydelse och forskarna tonar tydligt ned migrationens betydelse.
SD mötte det behov som uppstod efter politisk nedpressningen av hushållens
ekonomiska villkor och samtidigt effekter av finanskrisen 2008–2009.25

Vem har bjudit SD på flest väljare 2002 – 2018
Moderaterna

84 000

Socialdemokraterna

221 000

Alla andra partier tillsammans

198 000

Förstagångsväljare

111 000

Icke-röstare

87 000

Nära en halv miljon väljare gick från övriga parter och Moderaterna till Sverigedemokraterna mellan 2002 och 2018. Det är alltså inte Socialdemokraterna som
bjudit på flest väljare. Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson har också gett
uttryck för följande iakttagelse om Sverigedemokratiska väljare. ”SD har effektivt sorterat ut låglitarna från övriga grupper av partiväljare, och partiet kallas
därför ibland för en lägereld för låglitare.”26
25 Ernesto da Bó, Fredrico Finan. Ole Folke, Torsten Persson and Johanna Rickne. Economic losers and political winners:
Sweden’s radical right. February. IIES. Stockholm University. February 2019 s 9,7 &.17-18.
26 https://ekengrenoscarsson.com/2022/02/15/varifran-kommer-sverigedemokraternas-valjare/
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Ett dåligt svar till väjare med en låg tillit att fortsätta med porös gräns mellan
offentliga kassor och privata företag. Eller acceptera ett pensionssystem som ger
lägre förväntad pension för grupper med liten eller helt saknar tjänstepension,
vilket drabbar de många av SD:s väljare som har en svag ställning på arbetsmarknaden eller är småföretagare.
SD:s väljare skiljer ut sig från andra partier genom ett markant missnöjde med
pensionerna. Av S-väljarna är 32 procent missnöjda och bland SD:s väljare hela
59 procent.27 SD är ett pensionsmissnöjesparti, som sviker sina väljare genom att
låta de borgerliga partierna i pensionsarbetsgruppen blockera förbättringar.
Det sker i enligt med intresset hos de banker och försäkringsbolag som vill öka
det privata pensionssparandet. Alla på arbetsmarknaden har inte ett kollektivavtalad pensioner som kompletterar den statliga inkomstpensionen. Ibland varar
inte tjänstepensionen mer än ett antal år, och inte hela tiden efter pensioneringen.
SD-väljare eller sympatisörer är inte en homogen grupp och skiljer sig samtidigt
inte från mittväljare. Här tre exempel:
SD:s väljare har som genomsnitt samma position på vänster- högerskalan
som Centerns väljare. Det speglar att väljarna är mer samlade i mitten
medan partierna avviker.28
2019 är SD är starkt representerade i lägre medelklass, SD är nu det stora
småföretagarpartiet, men har också hos löntagare med svag position på
arbetsmarknaden vilket tidigare påpekats.
Fakta som stökar till föreställningen om ”dem” eller SD:s väljare är att 4
procentenheter är vänster, en femtedel varken är höger eller vänster.
Viktigt är dock samtidigt att fyra tiondelar av deras väljare är klart höger.29

Många sverigedemokratiska väljare har fått se sina inkomster pressas på grund
av ett överutbud på marknader de är beroende av. Många vill ha bättre vård och
trygga pensioner. Det är inte ett högervridet subventions- och privatiseringssamhälle som gynnar denna grupp, utan snarare en stark välfärdsstat.

27 Maria Oskarson & Anna Bendz. Litar svenska folket på socialförsäkringarna? ur Ingen anledning till oro? red. Ulrika Andersson,
Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg. SOM-institutet. Göteborgs Universitet, 2022. s. 138–144.

28 Sören Holmberg. Representativ demokrati- en dynamisk process, ur Folkviljans förverkligare, red. Patrik Örberg, Henrik
Oscarsson & Jakob Ahlbom. Valforskningsprogrammet. Göteborgs Universitet, 2022. s. 95.

29 https://politologerna.wordpress.com/2020/06/26/tio-ar-med-sverigedemokraterna-och-moderaternas-strategiska-problem/
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Sverigedemokraternas väljare är
högerelitens nyttiga idioter
Pakten mellan lobbyhögern och SD verkar sålunda mot en stor del av SD-väljarnas intressen.
Valet 2022 ger ett extra motiv för nyfikenhet rörande de som röstade på Sverigedemokraterna i 2018 års allmänna val. Statsvetaren Patrik Öberg avlövar myten
om SD som LO-folk. SD:s väljare är 2018 till lika delar representerade i grupperna
arbetare, företagare och jordbrukare och i påtaglig omfattning också bland
tjänstemän. De är således starkt representerade i en lägre medelklass.30
En del väljare identifierar sig med de välbeställda och mäktiga, och röstar i linje
med detta. Andra mer missgynnade identifierar sig i stället med dem som har
mindre makt. Motsägelsen förstärks av att SD ger bort makten till den lobbyhöger som mer än något annat företräder de rikaste svenskarnas intressen.
SD:s väljare får således inte en politik som ligger deras intresse.

30 https://politologerna.wordpress.com/2020/06/26/tio-ar-med-sverigedemokraterna-och-moderaternas-strategiska-problem/
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Slutsatser
Sverige lever farligt med en sammanblandning mellan privata intressen och
offentliga medel. Politiken måste bli mer representativ i förhållande till väljarnas
uttalande värderingar som de mäts i vetenskapliga undersökningar. Väljarna
vill inte minska den offentliga sektorn. Inte heller vill de att vinstdrivande företag ska styra offentlig verksamhet. Medborgarnas makt minskar när partierna
inte lyssnar på sina väljares åsikter.
Väljarnas levnadsvillkor har fortsatt stor betydelse för hur de röstar. Konflikter
i samhället efter individers inkomster och skillnader ekonomisk makt består.
Väljare kan rösta mot sitt egenintresse, det gäller särskilt om ”kulturella” frågor
får en överstor roll i det offentliga samtalet.
Inkomstskillnader är en faktor som påverkar tilltron mellan människor, den
fysiska och hälsan, barns hälsa, hur det går för eleverna i skolan och inte minst
den social rörligheten. Inställningen till inkomstskillnader säger något mycket
viktigt och positivt om Sverige.31
Att nästan alla socialdemokratiska väljare vill minska inkomstskillnaderna är
nog inte så märkligt, men det vill också tre av fyra SD-väljare, 71 procent av
Kristdemokraternas väljare, två
Tre partiers riksdagsledamöter avviker tydligt

tredjedelar av de som röstar på

från väljarnas värderingar: Kristdemokraterna,

Liberalerna och en majoritet

Moderaterna och Sverigedemokraterna.

av M-väljarna.32 Men riksdagsledamöterna i de partier som

utgör kärnan högerblocket (KD, M och SD) vill inte se minskade inkomstskillnader. Tre partiers riksdagsledamöter avviker tydligt från väljarnas värderingar:
Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

31 Tak för fattigdom. Andersson, Dan, Tak för fattigdom: så skyddar vi demokratin, Hjalmarson & Högberg, Stockholm,
2015.s.155–183.

32 Sören Holmberg. Representativ demokrati- en dynamisk process, ur Folkviljans förverkligare, red. Patrik Örberg, Henrik
Oscarsson & Jakob Ahlbom. Valforskningsprogrammet. Göteborgs universitet. 2022. s. 89–90.
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Det finns en uttalad höger i Sverige där riksdagsledamöterna har markant
avvikande uppfattning också i förhållande till de egna väljarna.
Sverigedemokraternas väljare förväntas rösta för ett Sverige som inte tjänar
deras intressen, och som inte heller andra svenskar vill ha. Ett Sverige med
ökad spridning i inkomsterna.
Frågan är hur länge till dessa väljare kommer låta sig duperas av lobbyhögern.
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