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Sverigedemokraterna grundades 1988 
av veteraner inom den nazistiska och 
fascistiska rörelsen i Sverige. Partiet 
har sedan dess försökt att framstå 
som mindre extremt. Det fortsätter 
dock att vara ett nationalistiskt och 
socialkonservativt parti och är tydligt 
emot invandring. Många av dess 
representanter har också fortsatt att 
uttrycka starkt islamofobiska och 
rasistiska åsikter.
Partiet fick 17,5% av rösterna i valet 2018 
(jämfört med 12,8% 2014). Deras resultat 
i EU-val har inte varit lika starka. 2014 
fick de 9,7% av rösterna. Det här är en 
kort överblick över Sverigedemokraternas 
länkar till högerextrema grupper och 
exempel på antimuslimska idéer hos dess 
representanter.

antimuSlimSka kommentarer
Det finns många exempel på direkt 
avhumaniserande och islamofobisk retorik från 
företrädare för SD, så väl som högerextrema 
konspirationsteorier om ett pågående folkutbyte. 
Partiet har medvetet gjort ansträngningar för 
att undvika att associeras med extremism och 
uteslutit vissa medlemmar som har uttryckt sig 
rasistiskt men exempel på islamofobiska och 
rasistiska kommentarer har fortsatt att komma 
från partiet.
n   Jimmie Åkesson skrev i en opinionsartikel från 

2009 att “Som sverigedemokrat ser jag [den 
muslimska befolkningen] som vårt största 
utländska hot sedan andra världskriget”.1

n   Richard Jomshof, nuvarande partisekreterare 
och riksdagsledamot, sa 2014 att “Våldtäkt är 
ett uttryck för islamisk kultur”.2

n   Kommunfullmäktigeledamoten Jimmy 
Lenander skrev på sin Twitter i december 
2018 att invandring till Sverige innebär 
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”befolkningsutbyte, etnisk rensning, folkmord” 
och att ”’Mångfaldsprojektet’ är i realiteten ett 
systematiskt befolkningsutbyte”.3

n   Under SDs årsdagar 2017 hävdade Martin Strid 
att muslimer inte är helt mänskliga. Han sa: 
”I den ena änden av den skalan då är man 
100 procent fullt ut människa, human, allt vi 
lägger in i det begreppet. I den andra ändan 
då är man 100 procent muhammedan […] alla 
muslimer finns någonstans på den skalan. 
[IS-medlemmar] är nära att vara 100 procent 
muhammedan […] Om man är ex-muslim då 
har man kommit ganska långt mot att bli fullt 
ut människa”. Ingen i publiken reagerade på 
vad han sa.4

n   Jimmie Åkesson har vid flera tillfällen hävdat 
att Sverige har problem med “no go-zoner”. 
Han gav nyligen en intervju till Breitbart och 
hävdade att statsminister Stefan Löfven hade 
fel när han menade att det inte finns några 
sådana områden i Sverige.5

n   Gunilla Schmidt, tidigare i kommunfullmäktige 
i Åstorp, skrev på Facebook om invandrare 
som kommer till Sverige via Danmark: “Kan 
ingen ställa sig på Öresundsbron med en 
kulspruta!”6

n   Markus Palmheim, tidigare i 
kommunfullmäktige i Danderyd för SD, skrev 
2016: ”Låt Araberna få betalt för att de våldtar 
feminister, så gör de lite nytta”.7

n   Kent Ekeroth skrev på sin blogg 2009 att 
“[Araber] drivs av ett hat, en önskan om 
döden”.8 Ekeroth har också uttryckt stöd för 
Viktor Orbáns regering i Ungern. 

n   Den partiägda sajten Samtiden har flera 
gånger under de senaste åren publicerat 
artiklar som gett stöd till den högerextrema 
konspirationsteorin om ett pågående 
befolkningsutbyte. Dess chefredaktör Dick 
Erixon skrev att politiker från andra parter vill 
ersätta den inhemska befolkningen och sa 
att ”utomeuropeisk anarki, våld och hatfylld 
polarisering börjat få fotfäste i landet”.9

n   Tommy Hansson, i Södertälje 
kommunfullmäktige, sa efter Charlie 
Hebdoattacken 2015 att ”islam som den ser ut 
i dag och för överskådlig tid framöver aldrig 
kommer att gå ihop med ett demokratiskt och 
frihetligt samhälle. Vi måste sluta lyssna på 
toleransmånglarna som hävdar motsatsen. Vi 
måste sluta skrämmas av att bli skällda för 
att vara ’islamofober’. Jag utesluter inte att 
just islamofobi kan vara vårt säkraste sätt att 
skydda oss mot en satanisk och omänsklig 
ideologi”.10 
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antimuSlimSk reklamfilm
n   Inför valet 2010 släppte SD en tydligt 

islamofobisk reklamfilm. I filmen visas en 
grupp muslimska kvinnor med barnvagnar 
som springer förbi en ensam pensionär för att 
få bidrag.11

naziStiSka kopplingar
Under de senaste åren har det flera gånger visat 
sig att representanter eller partimedlemmar 
har haft band till högerextrema grupper som 
Nordiska motståndsrörelsen och det numer 
nedlagda Nationalsocialistisk front.
n   En video från 2011 visar Oscar Sjöstedt, 

partiets talesman om ekonomiska frågor vid 
tidpunkten, på en fest. I videon berättar han 
att han hade gamla kollegor som var nazister. 
I videon låtsas han sparka på något på marken 
medan han säger “Die Juden” (”Judarna”) och 
skrattar.12

n   Under valet 2018 publicerade Expo och 
Expressen en granskning som hittade 24 SD-
kandidater med anknytningar till nazistiska 
grupper, huvudsakligen Nationalsocialistisk 
front.13

JärnrörSSkandalen
Erik Almqvist och Kent Ekeroth, båda 
riksdagsmän vid tillfället, tillsammans med 
partikamraten Christian Westling hamnade i ett 
bråk med komikern Soran Ismail på Kungsgatan 
i Stockholm. Filmen som spelades in av Ekeroth 
visar att Almqvist säger till Ismail, som är av 
kurdisk härkomst, att han ”beter sig som en liten 
babbe” och är ”svenskfientlig” och att Sverige är 
”mitt land, inte ditt”. Han kallade också en kvinna 
som försökt stoppa dem för ”en liten hora” 
och en annan man för ”blatte lover”. Almqvist 
avgick från alla sina uppdrag 2012 när filmen av 
händelsen läckte. Han lämnade senare partiet 
men fortsatte i flera år att styra den partiägda 
sajten Samtiden.

policy
Partiet har flera gånger ändrat sin retorik kring 
slöjan. På nationell nivå har partiet föreslagit 
lagar som förbjuder användning av burka och 
niqab medan de på lokal och regional nivå också 
har föreslagit lagar mot slöjan i specifika yrken. 
De har även motsatt sig byggandet av moskéer.14 
Det finns fall där SD har kampanjat på lokalnivå 
och startat namninsamlingar för att stoppa nya 
moskéer.15

Photo: Expo. (Vänster) Kent Ekeroth
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SDs senaste valmanifest nämner inte direkt 
islam eller muslimer. Det hävdar emellertid att 
Sverige bör ge stöd för att stoppa förföljelsen 
av kristna i Mellanöstern och av IS medan de 
menar att mycket annat bistånd skall tas bort. 
Dess invandringspolitik är också mycket strikt 
och vill stoppa lyktingmottagning utom från 
grannländer.16 Deras principprogram använder sig 
av tydligt högerextrem retorik och menar att alla 
människor har en ”nedärvd essens” som man 
”inte kan undertrycka” och att olika grupper av 
människor därför inte bör leva tillsammans.17

NOTES
1  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VRx8zd/
akessonmuslimerna-ar-vart-storsta-utlandska-hot
2  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jomshof-
valdtaktdjupt-rotat-i-islamsk-kultur
3  https://expo.se/2018/12/sd-politiker-i-
vellingej%C3%A4mst%C3%A4ller-invandring-med-folkmord
4  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-politikermuslimer-
inte-fullt-ut-manniskor-1
5  https://www.breitbart.com/europe/2018/03/06/
exclusivesweden-democrats-refute-pms-no-go-zone-denial-
fakenews/
6  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ona0yO/kaningen-
stalla-sig-pa-oresundsbron-med-kulspruta
7  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sdledamot-
betala-araber-for-att-valdta-feminister
8  https://expo.se/2013/09/ekeroth-anm%C3%A4ld-
f%C3%B6r-hets-mot-folkgrupp
9  https://expo.se/2019/03/det-stora-utbytet-sprids-
avb%C3%A5de-politiker-och-terrorister
10  https://expo.se/2018/09/s%C3%A5-gick-det-med-
%C3%A5kessons-nolltolerans-%E2%80%93-en-skandal-
iveckan
11  https://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc
12  https://www.facebook.com/irm.se/
videos/852536058180503/
13  https://www.expressen.se/nyheter/ex-nazisterna-
somkandiderar-for-sd/
14  https://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/
sds-muslimhatarfantasier-maste-upphora/
15  https://www.vt.se/nyheter/sd-sager-helt-nej-till-mosk-
ikarlstad-ntm11863830.aspx
16  https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/
Valmanifest-2018-1.pdf
17  https://sverigedemokraterna.se/wp-content/
uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf


