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När Stefan Löf-
ven för några veckor sedan besökte Vita huset kunde pre-
sident Donald Trump inte låta bli att slå sig för bröstet 
vid den gemensamma presskonferensen:

”Ni har problem med invandring, det har orsakat pro-
blem i Sverige. Jag var en av de första som sade det. Jag 
fick ta en del kritik, men det var okej, för det visade sig 
att jag hade rätt.”

Sveriges socialdemokratiske statsminister svarade:
”Vi ärvde en ohållbar migrationspolitik.”
De svenska problemen skulle alltså bero på den mo-

deratledda alliansregering under Fredrik Reinfeldt som 
för snart fyra år sedan efterträddes av Löfvens rödgröna 
koalition.

För detta uttalande har Löfven fått berättigad kritik från 
såväl höger som vänster. 

Sanningen är att svensk flyktingpolitik sedan länge har 
utformats i bred enighet, inte sällan i samförstånd mellan 
M och S. Och den präglades av generösa ambitioner. Från 
Reinfeldts ”öppna era hjärtan” i valrörelsen 2014 löper 
en rak linje till Stefan Löfvens ”mitt Europa bygger inte 
murar” ett år senare, hösten då den akuta flyktingkrisen 
tvingade fram en drastisk och blocköverskridande skärp-
ning av politiken.

Sedan dess har nästan alla riksdagspartier stramat åt 
sin flykting- och integrationspolitik. Särskilt gäller det de 
två som slåss om att vara regeringsbärande: Moderaterna 
och Socialdemokraterna.

Bakom denna utveckling ligger en föreställning om att 
flyktingfrågan utgör huvudförklaringen till Sverigedemo-
kraternas framryckning i de senaste valen och – som det 
verkar – även i årets val den 9 september. 

Det är framför allt M och S som har tappat väljare till 
SD. Och naturligtvis är det så man måste uppfatta Stefan 
Löfvens ord i Vita huset: en vissling till SD:s sympatisörer 
om att alliansen ställde till det och att Löfven sedan har 
fått fixa problemet. På motsvarande sätt måste Modera-
ternas långtgående skärpningar och partiledaren Ulf Kris-
terssons krumbukter i regeringsfrågan tolkas som signaler 
riktade till SD-väljare:

Kom tillbaka! Vi har fattat!
På ytan är det lätt att se varför fixeringen har uppstått. 

Sverigedemokraterna har ökat i val efter val och nådde 
12,9 procent av rösterna 2014. I opinionsmätningarna lig-
ger SD nu kring 16–17 procent samtidigt som invandring, 
den fråga som partiet främst förknippas med, är väljarnas 
näst högst prioriterade område, enligt Demoskop.

Men tänk om föreställningen om flyktingpolitikens av-
görande betydelse för Sverigedemokraternas stadiga till-
växt är en synvilla?

Tänk om det är annat som har orsakat den högerpopu-
listiska drivhuseffekten här hemma lika väl som i andra 
etablerade demokratier – USA, Storbritannien, Frankrike, 
Österrike, Tyskland, Nederländerna, Italien?

Frågorna föranleds av en färsk studie från Futurion, 
TCO:s tankesmedja: Populismens verkliga orsaker. För-
fattare är Carl Melin, Futurions forskningsledare, civil-
ekonom och doktor i statsvetenskap. Melin, som skrivit 
flera böcker om väljarbeteende och opinionsförändringar, 
är en av Sveriges skarpaste samhällsanalytiker.

Melins huvudtes är att arbetsmarknadsoro, inte invand-
ring, är den viktigaste förklaringen till uppsvinget för po-
pulistiska och nationalistiska stämningar, ofta med aukto-
ritära förtecken. Med arbetsmarknadsoro avser han en oro 
för att bli arbetslös och därmed förlora social status när 
manuella jobb med låga utbildningskrav försvinner till 
följd av automatisering, digitalisering och globalisering.

Förut blomstrande industriregioner i länder som Stor-
britannien, USA och Frankrike har på några årtionden 
förvandlats till ekonomiska ödemarker. Och här är stödet 
starkt för brexit, Donald Trump och Nationella fronten.

Klyftorna växer och med dem oron. En pojke i Chelsea 
i sydvästra London kan räkna med att leva nio år längre 
än en pojke i Blackpool. Mönstret är likartat i Sverige. Det 
skiljer nästan tio år i förväntad medellivslängd mellan 
skånska Vellinge och Hällefors i Bergslagen.

Av särskilt intresse är att Carl Melin hänvisar till forsk-
ning om sambandet mellan finanskriser och den politiska 
utvecklingen 1870–2014. I snitt har stödet för högerextre-
ma partier ökat med 30 procent efter en finanskris.

Sverige erbjuder ett sentida exempel. I valet 2010, efter 
finanskrisen 2008–2009, tog sig Sverigedemokraterna in 
i riksdagen med 5,7 procent av rösterna. Detta genom-
brott sammanföll inte med ökat stöd för en mer restriktiv 
flyktingpolitik. Andelen väljare som ville minska flykting-
mottagandet föll i själva verket från 50 till 43 procent åren 
2002–2015. Under perioden 2002–2006 minskade antalet 
asylsökande, men även då fördubblades SD, om än från 
en låg nivå.

Det här betyder inte att invandringsfrågan har saknat 
betydelse för Sverigedemokraternas ökning, men rimligen 
är förklaringen mer komplicerad än så.

I Futurionrapporten redovisas en undersökning av 
national ekonomen Sirus Dehdari om sambandet mellan 
antalet varsel om uppsägning och SD-resultaten i olika 
valdistrikt: nästan en tredjedel, 31 procent, av partiets 
 ökning 2006–2014 kan kopplas till lagda varsel.

Enligt en annan analys, genomförd av nationalekono-
men Charlotta Mellander, saknas dessutom statistiska 
samband mellan andelen utrikesfödda i en kommun och 
Sverigedemokraternas röstandel. Däremot finns ett säker-
ställt samband mellan stöd för SD och sådant som lägre 
andel högutbildade, lägre genomsnittlig inkomst och hö-
gre ohälsotal:

”Det är i kommuner där många människor har en sva-
gare ställning på arbetsmarknaden, och därmed förmod-
ligen större skäl till arbetsmarknadsoro, som stödet för 
Sverigedemokraterna är starkast.”

Tendensen är europeisk. Främlingsfientliga AFD, sensa-
tionen i senaste förbundsdagsvalet, har sin djupaste för-
ankring i östra Tysklands eftersatta regioner, där det bor 
relativt få invandrare.

Detta innebär inte att Carl Melin rekommenderar en 
stanna-världen-strategi utan import från länder med lägre 

En farlig synvilla
Tänk om föreställningen om flyktingpolitikens avgörande 
betydelse för Sverigedemokraternas stadiga tillväxt är en 
synvilla? Tänk om det är annat som har orsakat den höger-
populistiska drivhuseffekten?
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löner, utan automatisering och digitalisering, utan smutsi-
ga industrier som stängs av miljöskäl. Tvärtom. Det rör sig 
om dynamiska processer som – rätt utnyttjade – kan öka 
både välstånd och välfärd. Att försöka stoppa eller bromsa 
dem skulle bara göra alla fattigare och jobben ännu osäk-
rare. Och högerpopulisterna ännu starkare.

Likadant förhåller det sig med politisk anpassning till 
en högerpopulistisk dagordning: det vore kontraproduk-
tivt. Erfarenheten talar för att sådan anpassning bara kan 
bli temporärt framgångsrik. Nästan hela Danmarks poli-
tiska etablissemang har närmat sig Dansk folkeparti, som 
ändå har ökat i alla folketingsval utom ett. Man kan tala 
om en legitimerings- och normaliseringseffekt.

Istället argumenterar Melin för reformer, politiskt och på 
arbetsmarknaden, som kan dämpa oron, till exempel lägre 
trösklar för kompetensutveckling och bättre omställnings-
försäkringar. Till detta kan läggas behovet av en allmän 
översyn av ett trygghetssystem som baserats på normen 
att i stort sett alla är fast anställda. Så ser arbetsmarkna-
den inte längre ut.

En och annan till höger griper efter den imaginära re-
volvern när de hör begreppet: fördelningspolitik. Men ett 
effektivt bekämpande av den auktoritära populismen, det-
ta allvarliga hot mot den liberala demokratimodellen, för-
utsätter en fördelningspolitik anpassad till en ny tids krav, 
en politik befriad från socialdemokratiska pomperipossa-
reflexer i skattepolitiken lika väl som högeridéer om att 
hotet om fattigdom är det enda incitament som fungerar. 
Och detta förutsätter i sin tur, vilket Carl Melin framhål-
ler, breda lösningar och kompromisser som är uthålliga.

Genast inställer sig då frågan hur sådana förändringar 
skall kunna åstadkommas i en ekonomisk och politisk mil-
jö som är långt mer internationaliserad än när välfärds-
samhället växte fram som nationellt projekt.

På europeisk nivå skulle ett vitaliserat EU kunna mot-
verka spridningen av det nationalistiska och populistiska 
giftet. Det är grundtanken i en uppmärksammad strids-
skrift, Det nya inbördeskriget, av den tyska statsvetarpro-
fessorn Ulrike Guérot.

Resonemanget kan i dagsläget låta naivt och orealis-
tiskt, men hon efterlyser mer, inte mindre, överstatlighet, 
fast i former som levererar faktiska resultat. 

Enligt Guérot pågår en kulturkamp, ett ”inbördeskrig”, 
mellan högerpopulistiska ”identitärer” och ett Europavän-
ligt civilsamhälle. Och hittills har de förra haft det alldeles 
för lätt, ”för nationerna finns redan där och uppfattas som 
pålitliga medan ett socialt och demokratiskt Europa är 
okänd mark”. Det är just den marken som EU måste våga 
beträda. Alternativet är en successiv och reaktionär åter-
nationalisering av ett Europa, vars historiska normaltill-
stånd har varit krig och repression, det splittrade Europa 
som Vladimir Putin vill nättrolla tillbaka.

Denna kamp kan aldrig vinnas av demokratiskt anstän-
diga krafter om de ser det som sin mest angelägna upp-
gift att anpassa sig till en nationalpopulistisk agenda och 
samtidigt ignorera det verkliga problemet: att fler och fler 
medborgare berövas känslan av medborgerlig gemenskap 
och social trygghet.

Eller som Carl Melin formulerar det:
”Populisterna kommer alltid att vara bäst på att utnyttja 

människors oro.”
Något som både Stefan Löfven och Ulf Kristersson har 

anledning att begrunda ett halvår före valet.

MER ATT LÄSA

■ Populismens verkliga orsaker 
– om automatisering och andra 
förändringar i arbetslivet (Futu-
rion 2018:1) av Carl Melin.
■ Vad är populism? (Daidalos) 
av Jan-Werner Müller.
■ Det nya inbördeskriget. Ett 
öppet Europa och dess fiender 
(Daidalos) av Ulrike Guérot.

”På europeisk 
nivå skulle ett 
vitaliserat EU 
kunna motver-
ka spridning-
en av det natio-
nalistiska och 
 populistiska 
giftet.”
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