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1 Útdráttur 
Eftirfarandi heimildaritgerð er lokaritgerð til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er heimildaritgerð og markmið hennar er að kanna félagslegan bakgrunn 

kjósenda Svíþjóðardemókrata. Fyrst er fjallað fræðilega um kenningar sem eiga við 

skilgreiningu  og uppruna popúlisma og einnig er fjallað um  stéttakosningu. Því næst er saga 

popúlískra flokka í Noregi, Danmörku og Svíþjóð rakin til að kanna líkindi og ólíkindi meðal 

þessara þriggja ríkja. Næst er fjallað um félgaslegan bakgrunn kjósenda Svíþjóðardemókrata. 

Að lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun 

fyrsta kaflans.  
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2 Formáli 
Eftirfarandi er lokaverkefni til BA-gráðu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

markar lok náms sem mun ljúka í júní 2019. Umfang ritgerðarinnar er metið til 12 ECTS eininga 

í grunnnámi. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Ólafur Þ. Harðarson sem ég vil þakka fyrir mikinn 

stuðning, þolinmæði og sveigjanleika. Einnig vil ég þakka vinum og fjölskyldu fyrir stuðning, 

þolinmæði og almenna aðstoð sem ég fékk í gegnum námið.  
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3 Inngangur 

Upprisa öfga-hægri flokka hefur gert vart um sig víðs vegar í hinum vestræna heimi á 

undanförnum áratug. Hvort sem það er í Danmörku, Noregi, Þýskalandi eða Bandaríkjunum  

þá hafa öfga-hægri flokkar eða stjórnmálamenn komist til áhrifa. Stóra spurningin er hvers 

vegna hafa þessir flokkar komist til áhrifa núna en ekki áður? Markmið þessarar ritgerðar er 

að kanna félagslegan bakgrunn kjósenda Svíþjóðardemókrata en langt fram á 21. öldina  var 

Svíþjóð talin af mörgum vera góð fyrirmynd fyrir önnur ríki. Svíþjóð hafði, eða hefur, sterkt 

velferðarkerfi og tekur á móti á flóttamönnum í meira mæli hlutfallslega en flest önnur ríki. En 

Í kosningunum í september 2018 náði öfga-hægri flokkurinn Svíþjóðardemókratar sínum besta 

árangri hingað til og er hann í dag þriðji stærsti flokkurinn á sænska þinginu.  

Reynt verður að gera grein fyrir því hvers vegna Svíþjóðardemókratar komust til valda. 

Meginmál ritgerðinnar er sett upp í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum verður gerð grein fyrir þeim 

fræðilegu kenningum sem eiga við viðfangsefni ritgerðarinnar. Í öðrum hluta verður fjallað um 

sögu öfga-hægri flokka í Noregi, Danmörku og Svíþjóð til að kanna hvað sé líkt og ólíkt meðal 

öfga-hægri flokka þessara þriggja ríkja. Í þriðja hlutanum verður stéttakosning í 

Norðurlöndunum og  félagslegur bakgrunnur kjósenda Svíþjóðardemókrata rannsakaður. Að 

lokum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum og þeim umræðum sem vöknuðu við gerð 

ritgerðinnar. 
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4 Fræðilegur bakgrunnur popúlisma 

4.1 Skilgreining 

Popúlismi eða lýðhyggja er umdeilt hugtak meðal fræðimanna vegna þess hversu lítill 

samhljómur ríkir um skilgreiningu hugtaksins. Popúlisminn getur tekið ólíkum 

birtingarmyndir eftir heimshlutum og tímabilum. Í Vestur-Evrópu felur hann helst í sér andúð 

gegn innflytjendum og flóttamönnum en í Suður-Ameríku snýr hann að spilltu efnahagskerfi 

og frændagreiðum valdamanna. Moffit og Tormey segja að það sé hægt að nálgast 

skilgreiningu á popúlisma með tvennum hætti. Fyrri nálgunin feli í sér að hugtakið sé orðið of 

vítt og merking hugtaksins þess vegna óljós með þeim afleiðingum að fræðimenn geti 

raunverulega ekki greint áhrif hans. Síðari nálgunin felur í sér að rökræðan um beina 

skilgreiningu hugtaksins sé hvati fyrir fjölbreyttari fræðilegri umræðu. Það að popúlismi sé 

enn þann dag í dag rannsakaður af fræðimönnum ber þess merki að hann sé enn viðvarandi 

og eigi vel við fræðilega umræðu um pólitískt landslagið í dag.1   

Cas Mudde segir popúlisma nálgast samfélagið með tvennum hætti, það skiptist niður í 

tvo hópa: Valdakjarna, eða elítu og óspillta borgara. Hann segir einnig að popúlismi sé þunn 

hugmyndafræði í þeim skilningi að hana skorti formfestu annarra stefna á borð við sósíalisma, 

fasisma eða frjálshyggju. Þetta gefur popúlismanum kost á því að hengja sig á þau málefni sem 

henta á hverri stundu. Mudde segir að kjarni popúlismans sé þríþættur og snúist um 

almenning, valdakjarnann og almannavilja. 2  

Hugtakið almenningur er félagslega mótuð túlkun á samfélaginu. Frá sjónarhorni 

popúlisma er almenningurinn óspilltir ríkisborgarar sem spillti valdakjarninn brýtur ítrekað á. 

Popúlískur stjórnmálamaður getur aðlagað það hverjir tilheyra almenningi, hann getur birst 

sem verkamenn sem greiða of háa skatta til spilltu valdamannanna eða innfæddir íbúar sem 

                                                        
1 Benjamin Moffit og Simon Tormey, ,,Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style", Polical 
Studies 62 (2014): 381-397, sótt 10. október 2018, doi: 10.1111/1467-9248.12032. 
2 Cas Mudde og Cristóbal R. Kaltwasser, Populism (A Very Short Introduction), 
 (Oxford University Press, 2017) 9-21. 
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óttast að innflytjendur séu að spilla menningarlegri arfleið þjóðarinnar. Á eftirstríðsárunum 

var  markmið flestra vestrænna stjórnvalda að auka alþjóðlegt samstarf og opna landamæri 

sín fyrir innflytjendum og flóttamönnum. Það leiddi til þess að hópur almennings taldi 

stjórnvöld ekki starfa í þágu innfæddra og að þau settu einkenni þjóðarinnar í hættu. Þróuninni 

fylgdi að hópar innan samfélagsins vildu varðveita gömul gildi og láta rödd sína heyrast.3  

Popúlískir stjórnmálamenn sem töluðu fyrir þjóðernishyggju létu til sín taka við upphaf 

áttunda áratugarins í Vestur-Evrópu og mögulega er samband þar á milli.4 Þjóðernispopúlsimi 

stillir almenningi upp sem þjóðinni og heldur því fram að henni stafi ógn af innflytjendum. 

Samfélaginu er þannig stillt upp í tvo hópa, góðu ríkisborgarana og slæmu innflytjendurna. 

Markmiðið er því að skapa sameiginlegan óvin, eða andstæðu til að sameina kjósendur. 5 

Valdakjarninn er svo sá hópur samfélagsins sem misnotar völd sín á kostnað almennings. 

Valdakjarninn getur m.a. átt við ríkisstjórnir, menningarelítu, fjölmiðla eða valdamikil 

fjármálafyrirtæki. Popúlískur stjórnmálamaður verður að geta aðskilið sig frá valdakjarnanum. 

Popúlistinn er oftast aðili sem hefur ekki verið hluti af kerfinu og ætlar að koma fram með 

nýjar hugmyndir og lausnir til þess að uppræta þá spillingu sem á sér stað. Valdakjarninn vinnur 

alltaf á móti almannaviljanum.6 

Almannavilji er hugmynd eða hugtak úr smiðju franska fræðimannsins Jean-Jacques 

Rousseau. Rousseau gerði greinarmun á almannavilja (e. general will) og meirihlutavilja (e. will 

of all). Almannavilji er þegar almenningur kemur saman og setur ný lög sem framfylgja 

sameiginlegum hagsmunum íbúana. Meirihlutavilji er heildaratkvæðafjöldi allra um ákveðið 

málefni. Samkvæmt popúlisma er almannaviljinn raunverulegt fyrirbæri því samfélagið er 

aðeins samsett úr tveim hópum; þeim spilltu og þeim óspilltu. Almannaviljinn er samt ekki 

fyrirbæri sem fer í gegnum vel smurða vél þar sem ólíkir möguleikar eru kannaðir heldur er 

einungis einn réttur valmöguleiki til staðar sem er einskonar heilbrigð skynsemi og  felur í oft 

í sér fremur einfalda lausn. Með því að höfða til almannavilja þá getur popúlískur 

                                                        
3 Sama heimild.  
4 Timo Lochocki, The Rise of Populism in Western Europe: A Media Analysis on Failed Political Messaging, 
(Springer International Publishing AG, 2018), 21.  
5 Hanspeter Kriesi,,, The Populist Challenge,“ Western European Politics 37, nr. 2 (2014). 361-378.  Sótt 10. 
nóvember 2018, DOI: 10.1080/01402382.2014.887879. 
6 Mudde og Kalltwasser, Populism (A Very Short Introduction), 9-21. 
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stjórnmálamaður mótað ákveðna rökfærslu þar sem hann er maðurinn með lausnirnar og 

ætlar sér að uppræta spillinguna og koma stjórnarfarinu á beina braut.7 

Samkvæmt Lochocki þá er sigurformúla öfga-hægri flokkanna að tala fyrir þjóðinni og 

standa andspænis elítunni. Formúlan felur í sér að almenningur, í þessu tilfelli þjóðin, er 

óánægð með störf valdakjarnans og treystir ekki valdhöfum. Þjóðin er því á móti þeirri 

fjölmenningu sem hefur skapast vegna innflytjenda. Átökin eru þannig tvískipt. Í fyrsta lagi eru 

átök á milli óspillts almennings gegn valdakjarnanum og í öðru lagi þá takast frjálslynd og 

íhaldssöm sjónarmið á um löggjöf innflytjenda og flóttamanna.8 

4.2 Uppruni 

Betz segir að uppruna popúlismans megi rekja til nútímavæðingarinnar. Hann leggur fram þá 

kenningu að með nútímavæðingunni, þ.e. þróun og tækniframförum sem áttu sér stað eftir 

síðari heimsstyrjöldina, hafi verið hraðar og miklar framfarir fyrir ákveðna íbúa á 

Vesturlöndum. Þróunin varð of hröð í þeim skilningi að ákveðnum samfélagshópum mistókst 

aðlagast breytingum og þá með þeim afleiðingum að sumir hóparnir urðu atvinnulausir og 

töldu samfélagslegt hlutverk sitt hafa minna vægi en áður. Við það að festast í atvinnuleysi 

skapaðist ákveðin fortíðarþrá, þar sem fólk kallaði eftir einfaldara samfélagi með skírum 

samfélagslegum hlutverkum einstaklingsins. Minkenheim bætir við skilgreiningu Betz að 

nútímavæðingunni hafi fylgt aukin áhersla á einstaklinginn og að flóknara samfélag feli í sér 

samsetningu fleiri smærri, en á sama tíma flóknari eininga. Þar á hann m.a. við að ríki hafi 

opnað landamæri sín og tekið á móti fleiri innflytjendum sem ákveðnir einstaklingar áttu 

erfitt með að telja sem hluta af sinni þjóð.9 

Breyttir starfshættir fjölmiðla gætu verið önnur breyta í formúlunni. Á síðustu öld var 

algengt að fjölmiðlar væru í eigu, eða nátengdir stjórnmálaflokkum. Eftir því sem leið á síðustu 

öld urðu óháðir og einkareknir fjölmiðlar algengari. Fjölmiðlar fjölluðu um hneyksli 

stjórnmálamanna í auknum mæli. Þessari þróun fylgdi mögulega meiri gremja og vantraust til 

stjórnmálanna almennt en hún opnaði líka dyr fyrir nýja þátttakendur á leikvelli 

                                                        
7Sama heimild. 
8 Lochocki, The Rise of Populism in Western Europe, 8-9. 
9 Michael Minkenberg,  ,,The West European Radical Right as a Collective Actor: Modeling the Impact of 
Cultural and Structural and Variables on Party Formation and Movement Mobilization", Comparative European 
Politics 1, nr. 2 (2003), 149-170, Sótt 15. nóvember 2018, doi: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110017. 
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stjórnmálanna. Það skapaðist vettvangur fyrir einstaklinga sem vildu tala gegn valdhöfum, 

innflytjendum, sköttum o.fl. Þeir einstaklingar sem urðu undir við nútímavæðinguna höfðu nú 

talsmenn sem töluðu fyrir gömlu góðu tímunum.  

4.3 Kjósendur 

Hægt er að skipta niður kenningum sem reyna að skýra hvers vegna ákveðnir hópar séu 

líklegri til að kjósa öfga-hægri flokka í þrjá hópa. Fyrsti kenningaramminn  snýr að 

persónulegum einkennum og gildismati. Fyrstu kenningarnar af þessu tagi komu fram við 

upphaf sjötta áratugarins þegar heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Theodore W. 

Adorno rannsakaði hvort fólk gæti haft svokallaðan alræðis-persónuleika (e. Authoritarian 

Personality). Síðar sögðu Ignazi og Kitschelt að kjósendur öfga-hægri flokka væru ekkert 

endilega af ákveðinni persónuleikagerð en væru yfirleitt með nokkuð stöðugt gildismat.  

Kenningasmiðir á þessu sviði hafa haldið því fram að einstaklingar sem tilheyri lægri, miðju 

og smáborgarastétt séu líklegri en aðrir til að kjósa öfga-hægri flokka.10  

Annar kenningaramminn snýr að félagslegri sundrun, þ.e. að breyting eða eyðilegging á 

félagslegum normum veki upp kvíða, örvæntingu eða einangrun. Slíkt ástand getur skapað 

eftirspurn eftir sterkri forystu sem öfga-hægrið býður oft upp á. Þetta á við þá einstaklinga 

sem mistókst að aðlagast nútímavæðingunni, kenningin segir í stuttu máli að þeir einstaklingar 

sem telji stöðu sinni vera ógnað vegna félagslegra breytinga, innflytjenda eða hnattvæðingar 

séu viðkvæmari fyrir skilaboðum þessara flokka. Kenningin heldur því einnig fram að 

einstaklingar sem tilheyri lægri stéttum séu líklegri til að kjósa öfga-hægri flokka. 

Þriðji kenningaramminn er félagssálfræðilegur og segir að stéttaátök séu stærsti 

áhrifavaldur aukins fylgis öfga-hægri flokka. Þar er þróuninni lýst sem átökum á milli innfæddra 

sem tilheyra lægstu stétt samfélagsins og innflytjenda. Þeir innfæddu telja innflytjendur ógna 

sinni stöðu í samfélaginu. Innflytjendurnir í þessu tilfelli tilheyra sama hópi og búa í raun við 

mun verri aðstæður heldur en hópurinn sem þeir eiga að ógna.11 

Kai Arzheimer rannsakaði af hvaða kyngervi (e. gender), menntun, stétt og aldri kjósendur 

öfga-hægri flokka væru. Í hlutanum um kyngervi segir hann að flestar kosningarannsóknir 

                                                        
10  Kai Arzheimer, 2017, ,,Electoral sociology - who votes for the Extreme Right and why - and when?" í The 
Populist Radical Right: A reader, 1. útg., ritstjóri Cas Mudde, (New York: Routledge, 2017),  376-392.  
11 Sama heimild.  
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bendi til að karlmenn séu allt að 40% líklegri en konur til kjósa öfga-hægri flokka. Í því samhengi 

virðist ekki skipta máli af hvaða kyni leiðtogar flokksins séu. Þjóðarflokkurinn í Danmörku og 

Framfaraflokkurinn í Noregi voru lengi með kvenkyns formann en á sama tíma var meirihluti 

kjósenda þeirra karlkyns. Helstu ástæðurnar fyrir því að karlmenn séu líklegri kjósendur en 

konur segir hann vera þá ofurkarlmennsku (e. ultra masculine) ímynd sem flokkarnir setja fram 

og þá að kynin séu smám saman að færast í ólíkar áttir á hægri-vinstri skalanum, konur til 

vinstri og karlar til hægri. Þegar kemur að menntun segir Arzheimer að flestar 

kosningarannsóknir sýni fram á að háskólamenntaðir einstaklingar séu ólíklegastir til að kjósa 

öfga-hægri flokka. Hann fullyrðir að þetta sé ekki fullkomið línulegt samband, það virðist vera 

að öfga-hægri flokkarnir njóti mest stuðnings frá þeim sem hafa lokið framhaldsskóla eða 

sambærilegu menntunarstigi. Þetta samband mætti mögulega skýra þannig að fólk sem hefur 

lokið háskólanámi eða sambærilegu sé líklegra til að tileinka sér frjálslyndari gildi og kjósi þess 

vegna ekki öfga-hægri flokka. Arzheimer segir að stærsta kjósendahóp öfga-hægri 

stjórnmálaflokka megi skilgreina sem fólk af tekjulægri hluta millistéttarinnar eða 

atvinnulausa. Kjósendur yngri en 30 ára eru einnig líklegir til að kjósa öfga-hægri flokka, 

skýringin á því gæti verið að kjósendur 30 ára og yngri séu minna tengdir við hefðbundnu 

flokkana og þeir séu einnig líklegasti hópurinn til þess að skipta um flokk á  milli kosninga.12 

Paul Tagghart segir ástæðuna fyrir því að öfga-hægri flokkar höfði til fleiri samfélagshópa 

en t.d. nýfasistar (e. neo facists) vera að þeir skilgreini sig andstæðu við gömlu flokkana. Hann 

bætir síðan við: ,,Ef flokkunum tekst að skapa þá ímynd að þeir séu öðruvísi en hinir 

hefðbundnu flokkar, þá eiga þeir auðveldara með að ná til kjósenda vítt yfir pólitíska ásinn 

vegna þess að þeir hafa ekki skilgreint sig út frá ákveðinni hugmyndafræði."13  Flokkarnir reyni 

því að virkja einstaklinga sem voru ósáttir við hefðbundnu flokkana og kusu ekki í síðustu 

kosningum. Tagghart lýsir dæmigerðum  kjósanda öfga-hægri flokks sem karlmanni starfandi í 

einkageiranum sem hafi lokið framhaldsskóla eða sambærilegu námi. Flokkarnir ná líka til 

ungra kjósenda sem eru mögulega að kjósa í fyrsta skipti og hafi ekki myndað tengsl við hina 

hefðbundnu flokka. Tagghart vitnar í rannsókn Mitra sem greindi kjósendahóp 

Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi. Þar kom í ljós að stór hluti kjósenda flokksins var á aldursbilinu 

                                                        
12 Sama heimild. 
13 Paul Tagghart, ,,New populist parties in Western Europe" í The Populist Radical Right, 1. útg., ritstjóri Cas 
Mudde (New York: Routledge 2017), 225-241. 
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18-24 ára. Hann vitnar einnig í rannsókn Andersen á sem leiddi í ljós að stærsti hluti kjósenda 

Framfaraflokkana í Noregi og Danmörku kæmi úr einkageiranum.14   

4.4 Stéttakosning 

Árið 1962 hannaði fræðimaðurinn Robert Alford kvarða með það að markmiði að meta áhrif 

stétta á kosningahegðun fólks, það fyrirbæri er betur þekkt sem stéttakosning. Alford tók fram 

að til þess að mæla áhrif stétta á kosningahegðun þá þyrfti hann að gefa sér ákveðna 

skilgreiningu á stétt þar sem stétt væri félagslega mótað fyrirbæri og hefði ekki einn ákveðinn 

eiginleika. Samkvæmt Alford þá segir atvinna einstaklinga ágætlega til um hvaða stétt þeir 

tilheyra. Hann ákvað því að skipta atvinnu einstaklinga í tvær breytur; störf sem eru unnin með 

handafli (e. manual) og  störf sem eru ekki unnin með handafli (e. non-manual). Með því að 

skipta einstaklingum í þessa tvo hópa ætti að vera hægt að kanna hvort að 

verkamannahópurinn kjósi frekar vinstri flokkana sem eru í framboði. Hann ákvað að rannsaka 

þetta út frá þrennum kosningum árið 1948, 1952 og 1956 í Bandaríkjunum. Til þess að meta 

styrkleika stéttar notaði hann formúlu sem fól í sér að finna hlutfall einstaklinga sem eru í 

störfum sem notast við handafl sem kusu vinstri flokk og draga hlutfallið frá þeim sem voru 

ekki í líkamlega krefjandi störfum og kusu vinstri flokk. Hann komst að því að í kosningunum 

1948 kusu 70% einstaklinga í líkamlega krefjandi störfum vinstri flokkinn og 50% þeirra sem 

voru ekki í líkamlega krefjandi störfum kusu einnig vinstri flokkinn. Niðurstöðurnar úr 

kosningunum 1952 voru þær sömu en þá hlaut vinstri flokkurinn 10 prósentustigum færri 

atkvæða úr báðum hópunum en niðurstaðan var aftur 20.15 

Árið 1972 gagnrýndi Walter Korpi Alford kvarðann. Einfaldleiki kvarðans er bæði kostur og 

galli. Ef hann er notaður í samanburðarrannsóknum þá ætti að nota hann á ríki sem hafa bæði 

tveggja flokka kerfi. Kvarðinn er ekki hannaður með tilliti til ólíkra eða flóknari stjórnkerfa. Það 

hefði líka áhrif á niðurstöður kvarðans hversu stórt hlutfall kjósenda væri sem sinnti líkamlega 

krefjandi störfum og hvernig þau störf væru skilgreind. 16    

                                                        
14 Sama heimild.  
15 Alford, Robert R. "A Suggested Index of the Association of Social Class and Voting." The Public Opinion 
Quarterly 26, nr. 3 (1962): 417-25, sótt 13. janúar 2019, http://www.jstor.org/stable/2747230. 
16 Korpi, Walter. “Some Problems in the Measurement of Class Voting.” American Journal of Sociology 78, nr. 3 
(1972): 627–642, sótt 23. janúar 2019,  www.jstor.org/stable/2776310. 
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4.5 Samantekt 

Popúlismi er flókið fyrirbæri sem er ekki auðvelt að skilgreina. Popúlismi telur að samfélaginu 

sé skipt í tvo hópa; þá góðu og þá slæmu. Hugtakið virðist hafa þróast á undanförnum 

áratugum, áður fyrr náðu popúlískir þátttakendur frekar til fólks með því að tala fyrir 

skattalækkunum eða afnámi þeirra skatta.  Hugmyndafræði popúlsima er þunn í þeim skilningi 

að hana skortir formfestu t.a.m. frjálshyggju eða sósíalisma. Það getur verið bæði kostur og 

galli því popúlískur þátttakandi getur auðveldlega aðlagað stefnu sína og tekið upp ný málefni 

eftir því sem best hentar.  

Uppruninn er nokkuð óskilgreindur en það mætti mögulega rekja hann til gremju og 

vantrausts almennings til stjórnmála og stjórnmálamanna sem hefur aukist á undanförnum 

áratugum. Það er erfitt að segja til um hvaða þættir geti skýrt kosningahegðun fólks, 

sérstaklega þeirra sem kjósa popúlíska flokka. En þættir eins og menntun, kyngervi og stétt 

gætu mögulega haft eitthvað um það að segja.  
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5 Saga öfga-hægri flokka í Skandinavíu 

5.1 Danmörk 

5.1.1 Morgens Glistrup og Framfaraflokkurinn 

Fyrsti öfga-hægri flokkurinn í Danmörku myndaðist snemma á áttunda áratug síðustu aldar. 

Umdeildi danski skattalögfræðingurinn Morgens Glistrup stofnaði Fremskridtspartiet eða 

Framfaraflokkinn. Jørgen G. Andersen segir popúlísku áhrif flokksins hafa verið frábrugðin 

hinum hefðbundnu flokkum. Í upphafi einkenndi útlendingaandúð ekki flokkinn. Glistrup beitti 

frekar kímnigáfu sinni til að fá athygli fjölmiðla. T.a.m. sagðist hann vilja að Danir myndu selja 

Grænland og Færeyjar til hæstbjóðanda. 17  

Glistrup  leit svo á að flokkurinn væri fyrst og fremst myndaður sem mótsvar við hina 

rótgrónu flokka. Betz telur að Glistrup hafi áttað sig snemma að á því að aukið vantraust 

almennings til danskra stjórnmálanna hafi aukist á árunum fyrir kosningarnar 1973 og væri 

það fyrst og fremst vegna hárra skatta þar í landi.18 Hann kom fram sem harður 

skattaandstæðingur og sagðist hafa aðstoðað fyrirtæki og einstaklinga við skattsvik. 

Framfaraflokkurinn hlaut óvænt 16 prósent atkvæða eða 28 þingsæti sem gerði flokkinn að 

þeim næst stærsta í Danmörku. Þessar kosningar hafa síðar verið nefndar 

Jarðskjálftakosningarnar. 19 

 Flokkurinn missti fylgi stíft næsta áratuginn og árið 1983 var Glistrup sakfelldur fyrir 

skattsvik og dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar. Eftirköst dómsins voru þau að flokkurinn 

hlaut slaka kosningu 1984 og var nálægt því að falla undir kosningaþröskuldinn í Danmörku, 

þröskuldurinn miðast við tvö prósent atkvæða. Pia Kjærsgaard hafði verið meðlimur í 

flokknum frá 1978, í upphafi hafði hún tilheyrt öfgafylkingu flokksins en stillti sér upp sem 

raunsæismanneskju. Hún jók samstarf flokksins við ríkisstjórnina og var þannig komin í 

andstöðu við Glistrup sem var andvígur því að starfa með ríkisstjórninni trúlegast vegna þess 

að hann vildi halda í þá ímynd að hann væri utanaðkomandi aðili og ekki hluti af kerfinu. Henni 

                                                        
17 Jørgen G. Andersen, ,,The Danish People’s Party and new Cleavages in Danish Politics,” Centre for 
Comparative Welfare Studies, 2003. Sótt 20. nóvember 2018, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.502.9591&rep=rep1&type=pdf.  
18 H.G. Betz, Radical Right-Wing Populism in Western Europe, 1. útg. (New York: Macmillan Press, 1994), 42. 
19 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Parties: Imperial Relationships and National 
Sentiments, 1. útg. (Palgrave Macmillan 2017), 53-71. 
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tókst á tímabilinu 1983-1989 að koma í gegn ýmsum skattalækkunum með því að samþykkja 

fjárhagsáætlun stjórnarflokkana. 20 

 Framfaraflokkurinn var stofnaður til að berjast fyrir skattalækkunum og strangari 

löggjöf um málefni innflytjenda. Í kjölfar stríðsins á milli Íraks og Íran tóku Danir á móti 

talsverðum fjölda flóttamanna. Afleiðingin fyrir Framfaraflokkinn var sú að nú töluðu 

flokksmenn í auknum mæli um þá ógn sem stafaði af innflytjendum. Ríkið væri að að að fyllast 

af innflytjendum og Glistrup sagði þegar hann var spurður út í múslima Danmörku að þeir 

væru: ,,...dropi af arsenik í hreinu vatnsglasi.”21 

 Glistrup lauk afplánun árið 1987 en hann átti þá ekki lengur samleið með flokknum. 

Hann gekk úr honum fyrir þingkosningarnar árið 1990 en náði ekki kjöri á öðrum vettvangi. 

Kjærsgaard hafði á sama tíma komist til umtalsverðra áhrifa innan flokksins og reyndi hún að 

draga úr öfgakenndum skoðunum hans. Þær tilraunir leiddu til átaka innan flokksins árið 1995 

með þeim afleiðingum að hún ásamt þremur öðrum flokksmönnum gengu úr flokknum og 

stofnuðu Dansk Folkeparti eða Danska þjóðarflokkinn.22 

5.1.2 Danski Þjóðarflokkurinn 

Í þingkosningunum árið 1998 tók Danski þjóðarflokkurinn við sem áhrifamesti öfga-hægri 

flokkurinn í Danmörku þegar hann hlaut 7,4 prósent atkvæða eða 11 þingsæti. Á sama tíma 

náði Framfaraflokkurinn rétt yfir kosningaþröskuldinn. Í grunninn þá talaði Þjóðarflokkurinn af 

útlendingaandúð en aðskildi sig frá Framfaraflokknum í efnahagsstefnu á þann veg að 

flokkurinn vildi vernda danska velferðarkerfið í stað þess tala fyrir ítrekuðum skattalækkunum. 

Andersen segir þessa stefnubreytingu flokksins vera í takt við stefnubreytingar öfga-hægrisins 

í Evrópu. 23 

Flokkurinn var á móti upptöku evru og var flokkurinn sá eini á hægri vængnum sem vildi 

halda í dönsku krónuna. Eftir að danskur almenningur hafnaði upptöku evru jókst 

trúverðugleiki Kjærsgaard og Þjóðarflokksins talsvert. Á þessum tímapunkti gat hún sagt að 

hún væri talsmaður almannaviljans gegn spilltri elítu landsins. 

                                                        
20 Sama heimild  
21 Sama heimild. 
22 Andersen, ,,The Danish People’s Party and new Cleavages in Danish Politics.” 
23 Sama heimild. 
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 Árásirnar á Tvíburaturnana þann ellefta september 2001 höfðu þær afleiðingar í 

Danmörku að andúð Þjóðarflokksins gegn múslimum hafði allt í einu meira vægi en áður. 

Fulltrúi flokksins á Evrópuþinginu gekk svo langt að segja að íslam væri slæm hugmyndafræði 

og að múslímskir flóttamenn myndu aldrei aðlagast dönsku samfélagi heldur myndu reyna að 

taka yfir landið. Flokkurinn keyrði kosningaherferð sína 2001 aðallega á útlendingaandúð og 

bendlaði innflytjendur m.a. við hnignun velferðarkerfisins.  

Í augum Þjóðarflokksins þá eru innflytjendur og flóttamenn aðeins gestir í Danmörku sem 

hafa rétt til að vinna og því lengur sem þessir hópar eiga aðsetur í landinu því meiri ógn stafar 

af þeim. Þrátt fyrir að þessum sjónarmiðum svipi til nasisma þá hefur flokkurinn náð að skilja 

sig frá þeirri smánun sem slíkar stefnur verða fyrir, hið minnsta fyrir kjósendum sínum. 

Þjóðarflokkurinn hefur rekið þá meðlimi úr flokknum sem hafa tengst nýnasískum hreyfingum 

á borð við Danmarks Nationalsocialistike Bevægelse. Markmiðið með brottvísunum þeirra 

meðlima er að aðskilja flokkinn frá hugmyndafræði slíkra fylkinga. Flokkurinn hefur alltaf 

neitað ásökunum þess að sýna kynþáttahyggju, þrátt fyrir það þá talaði flokkurinn í stefnuskrá 

sinni árið 2009 um innfædda danska íbúa sem okkur og innflytjendur og flóttamenn sem aðra. 

Flokkurinn setti þannig kynþátt sem skilyrði fyrir dönsku þjóðerni. Í þessari sömu 

stefnuyfirlýsingu lýsti flokkurinn því yfir að fjölmenningarsamfélag væri samhengislaust og 

skorti samstöðu og sem skapaði aðstæður sem leiddu til átaka.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism, 53-71.  
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5.2 Noregur 

Fyrsti popúlíski flokkur Noregs var stofnaður árið 1973 af Anders Lange. Í dag heitir flokkurinn 

Framfaraflokkurinn en upprunalega hét hann Flokkur Anders Lange gegn sköttum og 

ríkisafskiptum. Í fyrstu þingkosningunum árið 1973 náði flokkurinn  fjórum mönnum á þing. 

Betz segir mikil líkindi vera með Anders Lange og Glistrup, leiðtogahæfileikar þeirra birtust 

helst í formi þess að vekja athygli á flokknum með beinskeittri kímnigáfu sem virtist höfða vel 

til almennings. Lange, líkt og Glistrup virðist hafa áttað sig á gremju almennings yfir háum 

sköttum og í kjölfar þess gerði hann skattalækkanir að einu helsta málefni flokksins.25  

Lange lagði fyrir 14 vandamál sem hann sagði norska lýðinn vera kominn með nóg af. Í 

grófum dráttum þá sneru vandamálin helst að skattalækkunum, minnkun ríkisafskipta og 

þróunaraðstoð. Lange byggði flokkinn ekki upp sem skipulagða einingu samanborið við aðra 

flokka sem var eflaust fráhrindandi fyrir marga fylgismenn flokksins. Skipulagsleysi flokksins  

og andlát Lange árið 1974 leiddi til þess að flokkurinn náði ekki kjöri í þingkosningunum árið 

1977. Carl Hagen tók við formennsku flokksins árið 1978. Hann breytti nafni flokksins, eflaust 

vegna áhrifa frá nágrönnum sínum í Danmörku. Hagen var formaður  í 28 ár sem gerir hann að 

þeim flokksleiðtoga sem hefur verið lengst við völd í Noregi. Undir leiðsögn Hagen tókst 

flokknum að nái kjöri á ný í þingkosningunum árið 1981 náði hann rétt yfir fjögur prósent 

kosningaþröskuldinn. 26 

Flokkurinn fór ekki að tala af útlendingaandúð af alvöru fyrr en fyrir 

sveitarstjórnarkosningar 1987. Þá fóru frambjóðendur flokksins að hafa áhyggjur af fjölgun 

innflytjenda og flóttamanna. Fyrir kosningarnar 1987 sagðist Hagen hafa fengið bréf frá 

múslima sem lýsti því yfir að markmið múslima væri að taka yfir Noreg. Síðar komst í ljós að 

bréfið reyndist falsað og Hagen hafði sjálfur ritað það. Falsaða bréfið virtist ekki hafa slæm 

áhrif á fylgi flokksins sem hlaut 12,3 prósent atkvæða. Í þingkosningunum árið 1989 gerði 

flokkurinn enn betur og hlaut 13 prósent atkvæða en þá höfðu málefni innflytjenda tekið yfir 

sem helsta stefnumál flokksins. 27 

Flokkurinn sker sig frá hinum hefðbundnu öfga-hægri flokkum þegar kemur að 

Evrópusambandinu. Hagen og Lange kusu báðir með því að auka Evrópusamstarf Noregs, fyrst 

                                                        
25 Betz, Radical Right Wing Populism in Western Europe, 5. 
26 Karsten Gabrow og Florian Hartleb, Exposing the Demagogues: Right-wing and National Populist Parties in 
Europe (Centre for European Studies, 2013) 205. 
27 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism, 139-156. 
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Lange 1972 og svo Hagen árið 1994. Skinner segir að flokkurinn hafi verið fylgjandi stefnu 

Evrópusambandsins fyrir Maastricht sáttmálann um sameiginlegt viðskiptasvæði en verið 

andvígur þátttöku í pólitísku bandalagi. Innri ágreiningur leiddi til þess að stór hluti flokksins, 

þar með taldir fjórir þingmenn og stór hluti ungliðahreyfingarinnar gengu úr flokknum árið 

1994, þessi hópur sem gekk út tilheyrði frjálslyndari væng flokksins. Í kjölfarið ákvað flokkurinn 

að leggja minni áherslu á skattastefnu sína og auka áherslu á herta löggjöf gegn innflytjendum. 

Flokkurinn talaði fyrir því að vernda þyrfti velferðarkerfið fyrir innflytjendum sem væru að 

sjúga blóðið úr kerfinu. Hagen vildi meina að innflytjendur sem kæmu frá löndum fyrir utan 

hin vestræna heim myndu taka með sér aukna ofbeldismenningu og gengjahegðun. 28 

Í stað þess að stilla innflytjendum upp sem líffræðilega óæðri verum þá fóru 

Framfaramenn að líta á þá sem efnahagslega og menningarlega ógn við norskt samfélag. Í 

doktorsritgerð sinni gerir Anders Jupskås grein fyrir fimm þáttum sem einkenndu 

útlendingaandúð Framfaraflokksins; útlendingar kosta of mikið, þeir misnota velferðarkerfið, 

þeir eru líklegri til að fremja lögbrot, þeir grafa undan norskum gildum og þeir vilja ekki vera 

hluti af norskum hversdagsleika. Hagen sagðist ekki vera haldinn útlendingaandúð og að 

innflytjendur væru ekki vandamálið öllu heldur væri það veik löggjöf Verkamannaflokksins. 

Viðhorf hans tóku á sig nýja mynd. Í stað þess að vera almennt á móti innflytjendum þá taldi 

hann múslima vera helsta vandamálið. Í skýrslu á vegum Framfaraflokksins árið 2007 voru 

múslimar bendlaðir við hryðjuverk og glæpastarfsemi.  Þeir væru byrði á norska 

velferðarkerfinu og allri menningu Noregs stafaði ógn af múslimum. Framfaraflokkurinn hafði 

á árunum 1985-2001 komið sér nokkuð þægilega fyrir á norska þinginu sem gerði honum kleift 

að styðja ríkisstjórnir bæði vinstri og hægri blokkana. Eftir aldarmótin mældist flokkurinn sá 

stærsti í Noregi í nokkrum skoðanakönnunum. Hagen vildi að ímynd flokksins væri sem lengst 

frá öfgahópum. Það hafði í för með sér að árið 2001 höfðu helstu öfgamenn flokksins gengið 

úr flokknum. Þetta gerði Hagen auðveldara fyrir að styðja miðju-hægri ríkisstjórn Noregs. 29 

Skelfilegasta dæmið um öfgakennda þjóðernishyggju í Noregi átti sér stað í júlí 2011.  

Anders Breivik kom fyrir bílsprengju í Osló, sprengjan dró átta manns til dauða og særði 209 

manns. Skömmu síðar myrti Breivik 69 ungmenni í Útey. Fórnarlömb Breiviks voru meðlimir 

ungliðahreyfingar Verkamannaflokksins sem dvöldu í sumarbúðum í Útey. Breivik hafði áður 

                                                        
28 Sama heimild.  
29 Sama heimild. 
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verið meðlimur Framfaraflokksins en sagt skilið við hann vegna þess að hann taldi stefnu 

flokksins vera of milda í málefnum innflytjenda.30  

Siv Jensen tók við af Hagen árið 2006, hennar helsta markmið að var styrkja lögmæti 

flokksins og festa hann í sessi norskra stjórnmála líkt og Hægriflokkinn. Hún nálgaðist 

markmiðið á þann hátt að breyta stefnu flokksins, sem hingað til hafði nánast verið eingöngu  

kenndur við herta löggjöf  í málefnum innflytjenda og skattalækkanir í flokk sem tók fyrir fleiri 

málefni. Það fól í sér að flokkurinn þurfti að mynda sér stefnu í samgöngumálum, 

menntamálum, öryggismálum og utanríkismálum. Þessi breyting reyndist flokknum vel og 

hann náði tæplega 23 prósenta fylgi í þingkosningunum 2009, sem er hingað til stærsti sigur 

popúlistaflokks í Skandinavíu. Í kjölfarið fékk Siv Jensen sæti fjármálaráðherra í 

samsteypustjórn Framfaraflokksins og Íhaldsflokksins.31 Fylgi flokksins minnkaði  í næstu 

tveimur kosningum, árið 2013 hlaut flokkurinn 16.3 %  atkvæða og árið 2017 15.2%.32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 The Telegraph, ,,Norway attacks: Anders Breivik was active member of far-right party,” telegraph.co.uk, 23. 
júlí 2011, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/8656966/Norway-attacks-Anders-
Behring-Breivik-was-active-member-of-far-right-party.html (sótt 23. nóvember 2018). 
31 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism, 139-156. 
32 Valgeresultat, https://valgresultat.no/ (sótt 24. nóvember 2018). 
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5.3 Svíþjóð 

Í sögulegu samhengi hefur Svíþjóð verið talin frávik meðal vestrænna ríkja þegar kemur að 

popúlískum flokkum. Samanborið við nágranna sína í Noregi og Danmörku þá var fyrsti 

popúlíski flokkurinn til að ná kjöri Ny Demokrati, sem hlaut 6,7 prósent atkvæða í 

þingkosningunum árið 1991. Flokkurinn líkt og svipaðir flokkar í Noregi og Danmörku sagðist 

vera málsvari góða fólksins gegn spilltu elítunni. Stefnumál þeirra snertu helst á skatta- 

tollalækkunum og verðlagningu matvæla. Flokknum mistókst að ná kjöri í næstu kosningum 

og var síðan lagður niður um aldarmótin. 33 

 Svergiedemokraterna, eða Svíþjóðardemókratar, voru stofnaðir árið 1988. Flokkurinn 

var afsprengi frá Svíþjóðarflokknum sem var bendlaður við nýnasisma. Fyrsti leiðtogi 

Svíþjóðardemókrata var Anders Klarström. Klarström hafði verið hluti af Norræna 

þjóðarflokknum sem sótti innblástur til Nasistaflokks Adolf Hitlers. Tengsl fyrstu forystumanna 

flokksins við nýnasisma höfðu þær afleiðingar að útlendingaandúð flokksins var mun harðari 

heldur en hjá öðrum sambærilegum flokkum í Skandinavíu. Flokksmeðlimir gagnrýndu 

harðlega milda löggjöf í málefnum innflytjenda og sögðu vera orsakatengsl þar á milli við aukna 

glæpastarfsemi, átök og meiri spennu í samfélaginu. Í blaði á vegum flokksins árið 1989 stóð 

að menning Svíþjóðar væri einsleit og sænski kynþátturinn væri einsleitur. Flokkurinn, ólíkt 

öfga-hægri flokkunum í Noregi og Danmörku, hlaut ekki mikla athygli fjölmiðla í Svíþjóð. Til að 

byrja með var umfjöllun um flokkinn af mjög skornum skammti. Ef fjölmiðlar fjölluðu yfir höfuð 

um Svíþjóðardemókrata þá var snerist umfjöllunin um nýnasísku tengslin eða 

útlendingaandúð flokksmanna. Rótgrónu flokkarnir neituðu að vinna með þeim eða veita þeim 

athygli sem hafði þær afleiðingar að flokkurinn átti í erfiðleikum að koma skilaboðum sínum á 

framfæri og einangraðist hann þess vegna í sænskum stjórnmálum. 34 

 Svíþjóðardemókratar náðu fyrst kjöri í þingkosningunum 2010. Besta kosning flokksins 

fyrir 2010 var í þingkosningunum árið 2006 þegar flokkurinn hlaut þrjú prósent atkvæða. 

Jimmie Åkesson tók við sem formaður flokksins árið 2005, þá aðeins 25 ára gamall. Åkesson 

og fylgismenn hans innan flokksins reyndu að sópa burt nýnasísku ímynd flokksins. Í nóvember 

2011 sagði Åkesson að flokkurinn hefði enga þolinmæði fyrir kynþáttahyggju og skömmu eftir 

                                                        
33 Karsten Gabrow og Florian Hartleb, Exposing the Demagogues: Right-wing and National Populist Parties in 
Europe, 117. 
34 Eiríkur Bergmann, Nordic Nationalism, 172-182.  
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ummælin var nokkrum meðlimum vísað úr flokknum. Mikel Jansson, fyrrum formaður 

flokksins, reyndi fyrst árið 1995 að slíta sambandi flokksins við nýnasisma og útlendingahatur. 

Hann reyndi að skapa þá ímynd að flokkurinn væri líkari flokkum á borð við Þjóðarflokkinn í 

Danmörku. 35 

Flokksmenn lögðu áherslu á mikilvægi þess að viðhalda lögum og reglu í samfélaginu 

ásamt því að vernda sænskar fjölskyldur. Flokksmenn töluðu mikið fyrir sterku velferðarkerfi 

fyrir innfædda Svía og gagnrýndu m.a. Sósíaldemókrata fyrir að hafa aukið aðgengi að 

velferðarkerfinu fyrir innflytjendur á kostnað innfæddra íbúa. Eitt slagorð flokksins í 

kosningum 2010 var: ,,Lífeyrir eða innflytjendur.” Samkvæmt flokknum hafði sænska 

velferðarkerfið ekki bolmagn til að taka á móti mörgum innflytjendum ef það ætti að áfram að 

vera sterkt. Í kosningunum 2010 naut flokkurinn mest stuðnings í suðurhluta Svíþjóðar, þá 

sérstaklega í Malmö þar sem margir innflytjendur búa.  Frá því að flokkurinn náði kjöri 2010 

hefur honum tekist ágætlega að ná til ákveðins hluta sænskra kjósenda með því að vera 

málsvari þjóðernissinnaðra íbúa sem óttast innflytjendur, frá því Åkeson tók við árið 2005 

hefur flokknum tekist mun betur að koma skilaboðum sínum til skila í gegnum fjölmiðla og 

víkka sjóndeildarhring sinn, t.d. er stefna flokksins sú að varðveita eigi réttindi samkynhneigðra 

en samkvæmt Svíþjóðardemókrötum eru það innflytjendur, sérstaklega múslimar, sem ógna 

kynferðislegu frelsi einstaklinga. Flokkurinn hlaut tæp 13 prósent atkvæða í þingkosningunum 

árið 2014 og bætti þannig árangur sinn frá kosningunum 2010, um sjö prósentustig. Flokkur 

hlaut þá 49 þingsæti og bætti þar með við sig 29 nýjum fulltrúum.36 

 Fyrir kosningarnar 2018 bentu flestar skoðanakannanir til þess að flokkurinn myndi verða 

sá stærsti á sænska þinginu en flokkurinn hlaut 17,5 prósent atkvæða, bætti fylgi sitt um 

tæplega 4,7 prósentustig, og endaði sem þriðji stærsti flokkurinn á sænska þinginu á eftir 

Hægri flokknum (Moderaterna), með 19,8 % og Jafnaðarmannaflokknum, 28,3 % atkvæða. 

Þetta eru bestu úrslit Svíþjóðardemókrata hingað til ásamt því að vera verstu úrslit 

Jafnaðarmannaflokksins. 37 Eftir lengstu stjórnarmyndunarviðræður í sænskri stjórnmálasögu 

tókst Stefan Löfven, formanni Jafnaðarmannaflokksins og fyrrum forsætisráðherra, að mynda 

minnihlutastjórn Jafnaðarmanna og Græningja. Frjálslyndir, Miðflokkur og Vinstriflokkurinn 

                                                        
35 Sama heimild. 
36 Sama heimild.  
37  Politico, ,,So long to Swedish political stability,” politico.com. https://www.politico.eu/article/swedens-
stability-comes-to-an-end/ (sótt 20. Nóvember 2018).  
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verja ríkisstjórnina frá falli. 38  Í sögulegu samhengi kemur samstarfið nokkuð á óvart þar sem 

sænskum stjórnmálaflokkum hefur yfirleitt verið skipt í hægri og vinstri blokkir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38Fréttablaðið, ,,Löfven verður áfram forsætisráðherra,“ 18. janúar 2019.  
https://www.frettabladid.is/frettir/loefven-verur-afram-forsaetisraherra (sótt 22. Janúar 2019).  
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5.4 Samantekt 

Í þessum hluta var lauslega farið yfir sögu popúlískra stjórnmálaflokka í Noregi, Danmörku og 

Svíþjóð. Popúlískir flokkar spruttu upp í Noregi og Danmörku á áttunda áratugnum en talsvert 

síðar í Svíþjóð. Framfaraflokkurinn í Noregi, danski þjóðarflokkurinn og Svíþjóðardemókratar 

eiga það allir sameiginlegt að vera á varðbergi í  garð innflytjenda. Í sögulegu samhengi hefur 

Svíþjóð verið talin frávik meðal vestrænna ríkja þegar það kemur að áhrifum popúlískra flokka 

en í dag eru Svíþjóðardemókratar þriðji stærsti flokkurinn á sænska þinginu.   
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6 Félagslegur bakgrunnur 

6.1 Stéttakosning á Norðurlöndunum 

Út frá Alford mælikvarðanum er hægt að sjá að stéttakosning á Norðurlöndunum veiktist mikið 

frá 1956 - 2006. Árið 1956 var stéttakosning t.a.m. mjög sterk þar sem Svíar skoruðu rúmlega 

50 á Alford kvarðanum og Norðmenn tæplega 45. Stéttakosning hefur síðan lækkað jafnt og 

þétt á næstu áratugum. 39 

Árið 2006 voru niðurstöður kvarðans  mínus 6 í Noregi, mínus 4 á Íslandi, 7 í Danmörku, 9 

í Finnlandi og 25 í Svíþjóð. Niðurstöðurnar í Noregi og á Íslandi sem eru báðar neikvæðar þýða 

að vinstri flokkarnir hljóti hlutfallslega meira fylgi frá millistéttinni, þ.e. þeim sem eru ekki í 

líkamlegu starfi, heldur en verkamannastéttinni. Hefðbundin stéttakosning var enn fyrir hendi 

í Danmörku og Finnlandi en í Svíþjóð var hún virkilega sterk í samanburði við hin löndin.  Nýrri 

tölur benda til þess að stéttakosning í Svíþjóð hafi lækkað enn meira. Árið 2014 voru 

niðurstöður kvarðans samkvæmt Hagstofu Svíþjóðar 18. 40 

Höfundar The Nordic Voter leggja fram  fimm skýringar fyrir hnignun stéttakosninguna á 

undanförnum áratugum.41  

Í fyrsta lagi hefur samfélagið tekið miklum og stórum breytingum frá 1956, t.d. hefur 

þátttaka kvenna á atvinnumarkaðnum aukist, störf eru í auknum mæli orðin sjálfvirk og fjöldi 

og fjölbreytileiki starfa hefur aukist. Í öðru lagi eru mun færri kjósendur í dag meðlimir í 

verkalýðshreyfingu. Verkalýðshreyfingarnar hafa ekki lengur jafn beina tengingu við 

stjórnmálaflokka og áður. Stéttarvitund hefur dregist saman, þ.e. fólk telur sig ekki lengur vera 

hluta af ákveðinni stétt eins og áður.  Í þriðja lagi hefur aukinn menntun kjósenda að hluta til 

leitt til klofnings um hina hefðbundnu formgerð stéttakosninga. Pólitísk þekking hefur einnig 

breyst á undanförnum áratugum. Á áttunda áratugnum þá ýtti pólitísk þekking frekar undir að 

kjósendur myndu kjósa með tilliti til stéttar á meðan pólitísk þekking á fyrsta áratug þessarar 

aldar ýtti kjósendum frekar frá því viðmiði. Í fjórða lagi hefur málefnakosning (e. issue voting) 

                                                        
39 Åsa Bengtsson o.fl., The Nordic Voter: Myths of exceptionalism,  (ECPR Press, 2014) 150. 
40Henrik Oscarsson, ,,Flytnde väljare,“ Statiska centralbyrån, 2016, 8. 
 https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/ME0106_2014A01F_BR_ME09BR1601.pdf (Sótt 4. mars 2019). 
40 Statiska Centralbyrån, ,, Political Party preferences in November 2018,“ 7. desember 2018. 
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/democracy/political-party-
preferences/party-preference-survey-psu/pong/statistical-news/political-party-preference-survey-in-
november-2018---political-party-preferences/ (sótt 4. mars 2019)..   
41 Bengtsson o.fl., The Nordic Voter, 150. 
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aukist á undanförnum áratugum. Kjósendur velja frekar flokk sem er að berjast fyrir ákveðnum 

málefnum sem þeir sjálfir styðja. Áður kusu kjósendur e.t.v. flokk vegna þess að flokkurinn 

sagðist vera að berjast fyrir málefnum ákveðinnar stéttar. Í fimmta lagi hefur innkoma 

popúlískra flokka á hægri vængnum laðað til sín kjósendur úr verkamannastétt auk 

íhaldssamra kjósenda. Ef litið er til Svíþjóðar þá er gæti þetta mögulega verið skýringin á sterkri 

stéttakosningu fram til ársins 2006, sem síðan veiktist eftir því Svíþjóðardemókratar urðu 

meira áberandi í sænskum stjórnmálum.42 

Önnur skýring á hnignun stéttakosninga er breyting á flokkskerfum í Evrópu. Í dag er ekki 

lengur eins skýr skil á milli hægri og vinstri flokka, út frá efnahagsstefnu flokkana, sem á sama 

tíma hefur fækkað hefðbundnum valkostum fyrir kjósendum út frá stétt. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Bengtsson, The Nordic Voter,152. 
43 Maria Oskarson og Marie Demker, ,,Room for Realignment: The Working Class Sympathy for the Sweden 
Democrats,“ 2015, Government and Opposition 50 (4): 629-651.Sótt 1. mars 2019, doi: 10.1017/gov.2014.41. 
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6.2 Kjósendur Svíþjóðardemókrata 

Eins og kom áður fram þá var litið á Svíþjóð sem undantekningu frá vinsældum popúlískra 

flokka á meðal kjósenda. Fyrsti öfga-hægri flokkurinn til að ná kjöri í Svíþjóð voru 

Svíþjóðardemókratar í þingkosningunum árið 2010 þegar þeir hlutu 5,7% atkvæða. Í 

samanburði við önnur vestræn ríki þá er stuðningurinn við popúlíska flokkinn nokkuð sterkur 

á meðal verkamannastéttarinnar. Maria Oskarson og Marie Demker telja helstu skýringuna á 

sterkum stuðningi verkamannastéttarinnar við Svíþjóðardemókrata vera þá að Jafnaðarmenn 

hafi misst tökin á þessum kjósendum sem hafi gefið Svíþjóðardemókrötum tækifæri til að 

skapa vantraust til hinna hefðbundnu flokka. Samkvæmt Oskarson og Demkar þá innleiddu 

jafnaðarmannaflokkar á áttunda áratugnum sífellt meira af frjálslyndum sjónarmiðum til að 

vinna til sín kjósendur úr millistéttinni. 44 

Önnur möguleg skýring er kenning Betz sem segir að nútíma- og hnattvæðing hafi leitt til 

þess að opin landamæri og aukin samkeppni um láglaunastörf, eða störf sem krefjast minni 

menntunar, veki upp ótta fólks sem gegnir þessum störfum um að missa þau. Á sama tíma 

óttast fólk með meiri menntun almennt ekki aukna samkeppni á meðal sinna starfa. 45 

Oskarson og Demker unnu úr gögnum SOM rannsóknanna frá 2008, sem eru sendar árlega 

frá háskólanum í Gautaborg og einnig úr sænsku kosningarannsókninni. Til hliðsjónar könnuðu 

höfundarnir fylgi eða hversu hlynntir svarendur, sem tilheyrðu ólíkum félagslegum hópum,  

væru Svíþjóðardemókrötum. 15% svarenda í lægri tæknilegum (e. low technical) störfum 

sögðust vera hlynntir Svíþjóðardemókrötum, sjö prósent svarenda í lægri sölu- og 

þjónustustörfum voru hlynntir Svíþjóðardemókrötum. Fimm prósent svarenda sögðust hins 

vegar vera stuðningsmenn flokksins. Með öðrum orðum þá tilheyrðu tæpilega 2/3 kjósenda 

þeirra verkamannastéttinni. Til samanburðar þá var rúmlega helmingur 

verkamannastéttarinnar hlynntur Jafnaðarmannaflokknum. 46 

                                                        
44 Sama heimild 
45 Sama heimild 
46 Sama heimild 
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Skýringarnar á því hvers vegna Svíþjóðardemókratar njóta svona mikils fylgis frá 

verkamannastéttinni samkvæmt Oskarson og Demker er með tvennum hættum. Í fyrsta lagi 

hefur Jafnaðarmannaflokknum mistekist að stilla sér upp á undanförnum áratugum sem 

verkamannaflokki. Í öðru lagi eru það að kjósendur sem tilheyri verkamannastéttinni séu að 

vissu leyti hlynntir hugmyndafræði einræðis auk þess sem pólitískt vantraust hefur aukist. 47 

Í könnun á vegum sænska Ríkissjónvarpsins fyrir kosningarnar 2018 kom í ljós að 26% 

þeirra sem töldu sig vera  verkamenn voru hlynntir eða ætluðu að kjósa Svíþjóðardemókrata. 

Flokkurinn náði einnig til þeirra tekjulægstu og minnst menntuðu  sem höfðu kosið 

Jafnaðarmenn í kosningunum 2014. Stuðningur Svíþjóðardemókrata jókst einnig örlítið á 

meðal þeirra sem höfðu lokið framhaldsnámi í háskóla.48 

Tölur frá Hagstofu Svíþjóðar sýna að Svíþjóðardemókratar sóttu mikið fylgi frá fyrrum 

kjósendum Jafnaðarmanna í kosningunum 2014. 6,5% kjósenda Svíþjóðardemókrata höfðu 

kosið Jafnaðarmenn í kosningunum 2010. Samkvæmt tölunum þá voru kjósendur 

Svíþjóðardemókrata einnig þeir tryggustu en 86,2% kjósenda þeirra 2014 kusu flokkinn einnig 

í kosningunum 2010. Næst-tryggustu kjósendurnir voru kjósendur Jafnaðarmanna, en tæp 

80% kjósenda þeirra árið 2014 kusu flokkinn einnig í kosningunum árið 2010. 49  

Hagstofa Svíþjóðar gerir einnig reglulega skoðanakannanir sem kanna hvernig svarendur 

myndu kjósa ef gengið yrði til kosninga í dag. Í nóvember 2018 var fylgi Svíþjóðardemókrata 

13%. Munur á fylgi flokksins eftir kyni var talsverður. 7.5% kvenna studdu flokkinn á meðan 

fylgi flokksins meðal karla var 18.4%, m.ö.o. þá voru tvöfalt fleiri karlar sem studdu flokkinn. 

Svíþjóðardemókratar voru þriðji stærsti flokkurinn á meðal karla á eftir Jafnaðarmönnum,  

með 27.7%, og Íhaldsflokkurinn með 23.8%. Á meðal kvenkyns svarenda var fylgi flokksins við 

miðjuna. Jafnaðarmenn voru vinsælastir á meðal kvenna með 34.4% fylgi. Samkvæmt 

Hagstofunni þá var ekki hægt að finna neitt mynstur meðal aldurshópa um fylgi flokksins en 

innfæddir Svíar voru talsvert líklegri til að kjósa flokkinn heldur en svarendur fæddir erlendis. 

Svíþjóðardemókratar nutu vinsælda á meðal þeirra sem höfðu einungis lokið skyldunámi eða 

                                                        
47 Sama heimild 
48 SVT, ,,Valundersökning: Rekordmånga arbetare röstar höger,“ svt.se, 11. september 2018 
https://www.svt.se/nyheter/val2018/rodgrona-tappar-stort-bland-arbetare (sótt 4. mars 2019). 
49 Henrik Oscarsson, 2016, 15.. 
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einungis námi sambærilegu framhaldsskóla á meðan fylgi þeirra var minna hjá þeim sem lokið 

höfðu háskólanámi. 50  

Bó, Finan, Folke, Persson og Rickne gáfu út rannsókn í ágúst 2018 þar sem þau rannsökuðu 

út frá tveimur þáttum hvernig fylgisaukning Svíþjóðardemókrata hafi átt sér stað. Í fyrsta lagi 

hvort að stefnubreytingar í efnahagsmálum á árunum 2006-2011, sem juku efnahagslegan 

ójöfnuð á milli innherja og utanaðkomandi aðila á vinnumarkaðnum. Í öðru lagi hvernig 

efnahagshrunið árið 2008 hefði myndað óöryggi á meðal innherja á vinnumarkaðnum. Þau 

benda á að hinum hefðbundu kjósendum Svíþjóðardemókrata svipi til kjósenda annarra öfga-

hægri flokka í Evrópu. Helstu einkenni þeirra eru að þeir eru karlkyns, í yfirþyngd, tilheyri 

verkamannastétt og hafi ekki lokið námi á háskólastigi, atvinnulausir, öryrkjar eða 

einstaklingar í lengri veikindaleyfum. Þessir kjósendur treysti stjórnmálamönnum, pólitískum 

stofnunum, réttarkerfinu og fjölmiðlum minna en kjósendur annarra flokka. Uppsagnir á 

meðal verkamanna í lægst launuðu störfum í kjölfar efnahagshrunsins hafi einnig aukið 

stuðning Svíþjóðardemókrata. Útgönguspár og skoðanakannanir fyrir kosningarnar 2006, 

2010 og 2014 sýndu einnig að seinni valkostur kjósenda Svíþjóðardemókrata væri yfirleitt 

annaðhvort Jafnaðarmannaflokkurinn eða Íhaldsflokkurinn. 51 

Helstu niðurstöður skýrslunnar voru að stefnubreytingarnar í efnahagsmálum á árunum 

2006-2011 ásamt auknu atvinnuleysi leiddu til þess að fylgi Svíþjóðardemókrata jókst. 

Flokkurinn hafi einnig náð að finna hóp kjósenda sem hinir flokkarnir töluðu ekki fyrir.52 Scocco 

telur að árangur Svíþjóðardemókrata í kosningunum 2018 eigi rætur í efnahagslegu óöryggi 

sænskra karlmanna. Hann telur að samdráttur í velferðarkerfinu, þá helst atvinnuleysisbóta, 

minnki öryggi karlmanna sem skýrir hvers vegna Svíþjóðardemókratar séu svona vinsælir á 

meðal þeirra. 53  

 

 

 

                                                        
50 Statiska centralbyrån, ,,Political Party preferences in November 2018.“  
51 Ernesto Dal Bó o.fl., ,,Economic Losers and Political Winners: Sweden‘s Radical Right,“ 2018,  6. Sótt 10. mars 
2019,  http://perseus.iies.su.se/~tpers/papers/Draft180902.pdf. 
52 Sama heimild, 23. 
53 Social Europe, ,,Why did the populist far right in Sweden make gains?,“ socialeurope.eu, 18. október  2018. 
https://www.socialeurope.eu/why-did-the-populist-far-right-in-sweden-make-gains (sótt 5. Mars 2019). 



 
29 

 

 

7 Niðurstöður 
Það er erfitt að leggja mat á hvaða kenning útskýri best upprisu þjóðernispopúlisma í 

Skandinavíu. Kenning Betz um að ákveðnir einstaklingar hafi dregist aftur úr við  

nútímavæðinguna gæti verið ágætis nálgun til að  skýra þessar auknu vinsældir en það er erfitt 

að rannsaka það viðfangsefni. Það virðist sem kenningin eigi helst við um þá einstaklinga sem 

misstu vinnuna vegna ódýrara vinnuafls í kjölfar hnattvæðingarinnar og það er hægara sagt en 

gert en að rannsaka slíkt viðfangsefni. Markmið sögulega hlutans var að sýna hvernig þróun 

öfga-hægri flokka átti sér stað í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Þar kom í ljós nokkuð almenn 

vitneskja, þ.e. að þróunin í Danmörku og Noregi hafi verið nokkuð svipuð á meðan að í Svíþjóð 

hafi öfga-hægri flokkur átt erfiðara með að finna fótfestu á leikvelli stjórnmálanna. Það væri 

kannski hægt að finna tengingu á milli hryðjuverkaárásanna 11. september 2001 í New York, 

en erfitt er að leggja mat á þær hugleiðingar. Svíþjóð hefur, eins og flestir (ef ekki allir) 

fræðimennir  sem vitnað var í þessari grein, í sögulegu samhengi verið laus við við pólitísk áhrif 

öfga-hægri flokka. Það breytir ekki þeirri staðreynd að Svíþjóðardemókratar hafa verið í mikilli 

sókn undanfarin ár og sem stendur eru þeir þriðji stærsti flokkurinn á sænska þinginu. Sögulegi 

hlutinn sýndi jafnframt fram á að útlendingaandúð er ekkert nýtt viðfangsefni popúlískra 

flokka í Skandinavíu. 

Stéttakosningar á Norðurlöndunum hefur farið minnkandi á undanförnum áratugum, sem 

er kannski ekki óvænt, vegna t.a.m. aukins  vægis málefnakosninga og flokka sem skilgreina 

sig utan hins hefðbundna hægri-vinstri kvarða, gott dæmi um slíkan flokk eru Píratar hér á 

landi. 54 Eins og margoft áður hefur verið tekið fram áður þá var Svíþjóð í sögulegu samhengi 

frávik frá öfga-hægri flokkum, en eftir að fylgi Svíþjóðardemókrata fór að aukast þá lækkaði  

sterka stéttakosningin í Svíþjóð. Það getur gefið til kynna að Svíþjóðardemókratar hafi sótt sér 

fylgi frá Jafnaðarmönnum sem hafi á sama tíma misst mikið fylgi. Að leggja mat á hvaða 

félagslega bakgrunni þessir einstaklingar hafi er ekki auðvelt. Helstu gögnin koma frá Hagstofu 

Svíþjóðar þar sem kemur í ljós að flokkurinn er að metu leyti samsettur úr karlmönnum, meira 

en tvöfallt fleiri karlar voru hlynntir Svíþjóðardemókrötum en konur. Karlarnir hafa einnig að 

mestu leyti ekki lokið háskólanámi. Það stemmir við kenningu Arzheimer en samkvæmt 

honum þá eru karlar allt að 40 prósent líklegri til að kjósa öfga-hægri flokka. Flokkurinn er 

                                                        
54 Helgi Hrafn Gunnarsson. Tollalög 2017-2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
https://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180508T220540.html (sótt 3. apríl 2019). 
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einnig ekki  vinsæll meðal þeirra sem Svía sem eru ekki innfæddir í Svíþjóð. Miðað við þau gögn 

sem fundust þá er hinn hefðbundni kjósandi Svíþjóðardemókrata karlkyns, innfæddur og hefur 

einungis lokið skyldunámi eða framhaldsskóla. En þar er öll sagan trúlegast ekki sögð.    
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8 Umræður 
Eins og komið var inn á í niðurstöðukaflanum þá getur verið snúið að rannsaka félagslegan 

bakgrunn kjósenda öfga-hægri flokka líkt og Svíþjóðardemókrata, sérstaklega ef það er verið 

að leita að skýrandi þáttum fyrir því að þessir flokkar ná til fólks í dag. Það gæti verið vegna 

aukins vantraust fólks í garð stjórnmálanna, þá sérstaklega eftir efnahagshrunið 2008,  eða 

það gætu verið aðrar samfélagslegar skýringar eins og að andúð fólks í garð innflytjenda hefði 

aukist eftir flóttastrauminn frá Sýrlandi. Anders Breivik sagði ástæðuna fyrir 

hryðjuverkaárásunum og þá sérstaklega árásinni í Útey vera ,,...til að vernda Noreg frá 

fjölmenningu.“55 Þeim boðskap virðist svipa mikið til Svíþjóðardemókrata sem segjast sjálfir 

vera andvígir þeirri fjölmenningarstefnu sem hefur lengi verið ríkjandi í Svíþjóð. Flokkurinn 

hefur sagt að þessi fjölmenningarstefna hafi ,,lagt velferðarkerfið í rúst“ með því að veita fleiri 

innflytjendum aðgengi að velferðarkerfinu.56 Háskólinn í Gautaborg hefur framkvæmt 

svokallaða SOM rannsókn lengi vel, þar sem eru lagðar fyrir ýmsar pólitískar spurningar líkt og 

hver séu mikilvægustu málefnin fyrir komandi kosningu. Eftirfarandi fullyrðing hefur verið lögð 

fyrir svarendur frá 1990: ,,Hvað finnst þér um eftirfarandi fullyrðingu: Svíþjóð ætti að taka á 

móti fleiri innflytjendum.“ Svarendum bjóðast fimm valmöguleikar þeir eru: Mjög sammála, 

frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Frá árinu 

1992, þar sem u.þ.b. 70 % svarenda töldu fullyrðinguna vera mjög eða frekar góða, hefur hún 

verið nánast verið frjálsu falli. Á sama tíma hefur þeim sem finnst fullyrðingin vera mjög eða 

frekar slæm aukist. Árið 2015 töldu 40% svarenda fullyrðinguna frekar eða mjög góða, 38% 

töldu hana frekar eða mjög slæma og 23 % töldu hana hvorki góða né slæma.57 Í sömu 

rannsókn eru svarendur einnig beðnir leggja mat á hversu mikið traust þeir leggja til ákveðina 

starfshópa, þ.e. starfsmanna í heilbrigðisgeiranum, kennara, fræðimanna, lögreglu og 

stjórnmálamanna. Frá 2002 hafa stjórnmálamenn verið sá starfshópur sem hefur notið 

minnsts traust meðal svarenda.58 

Það sem er erfiðast við að rannsaka auknar vinsældir öfga-hægri flokks er að það eru mjög 

margir félagslegir og efnahagslegir þættir sem gætu verið skýrandi fyrir gengi flokkanna í dag. 

                                                        
55BBC, ,,Anders Breivik describes Norway island massacre,“ bbc.com, 20. apríl 2012. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-17789206 (sótt 1. apríl 2019). 
56 BBC, ,,Sweden Democrats tap into immigration fear,“ bbc.com, 25. september 2019. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-29202793 (sótt 1. apríl 2019). 
57Henrik Oscarsson og Annika Bergström, ,Swedish Trends 1986 – 2015 (Gautaborg: SOM Institutet), 50. 
58 Sama heimild, 13.  
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Þegar það kemur að því að rannsaka hverjir séu raunverulega að kjósa Svíþjóðardemókrata þá 

virðist vera að kjósendurnir falli undir hefðbunda staðalímynd stuðningsmanna popúlískra 

öfga-hægri flokka. Lítið menntaður, innfæddur og karlkyns. Rannsókn á vegum 

félagsfræðingsins Martins Schröder á kjósendum AfD, sem er öfga-hægri flokkur í Þýskalandi 

og byggir á svipuðum gildum og Svíþjóðardemókratar, leiddi í ljós að þættir eins og 

efnahagsstaða og  menntun væru ekki það sem kjósendur flokksins ættu sameiginlegt heldur 

væri bara einn þáttur sem skipti kjósendur máli, það eru skoðanir í garð innflytjenda. Schröder 

skrifaði í skýrslunni að ,,Stuðningsmenn AfD koma úr öllum stigum þjóðfélagsins. Eini hluturinn 

sem þeir eiga sameiginlegt er að þeir vilja ekki að flóttamenn flytji til Þýskalands.“ Rannsókn 

Schröder byggði á viðtölum við nokkur hundruð stuðningsmenn öfga-hægri flokka. 

Niðurstöðurnar sýndu að stuðningsmenn AfD virtust ekki koma úr neinum ákveðnum stéttum 

þjóðfélagsins. Þær leiddu einnig í ljós ómarktækan mun á milli tekjuhæsta og tekjulægsta 

hópsins, en það voru 2,2 % fleiri stuðningsmenn AfD í tekjuhærri hópnum. Samkvæmt 

niðurstöðum Schröder þá er  efnahagsstaða ekki skýrandi þáttur fyrir stuðning við AfD59 

Niðurstöður Schröder varpa öðru ljósi á þær niðurstöður sem voru fundnar við rannsókn 

á félagslegum aðstæðum kjósenda Svíþjóðardemókrata og varpa eflaust fram mikilvægum 

spurningum þegar það kemur að því að rannsaka fylgi við popúlíska flokka, eins og hvort að 

fræðimenn hafi hingað til verið að verið að byggja á ákveðnum staðalímyndum eða hvort 

eitthvað skorti í rannsóknarferlinu sjálfu. Miðað við tölur Hagstofu Svíþjóðar þá er samt hægt 

að sjá að Svíþjóðardemókratar njóti meiri stuðnings frá fólki sem hefur ekki menntað sig 

umfram skyldunám. En það er spurning hvort að stéttarstaða fólks hafi í raun minna að segja 

þegar það kemur að því að kanna hvort sá hópur sé móttækilegri fyrir skilaboðum öfga-hægri 

flokka. Það er eflaust eins og Schröder segir sjálfur að efnahagsstaða og menntun séu 

fylgibreytur.  

Sama hvar sannleikurinn liggur þá er samt mikilvægt að halda áfram að rannsaka hvers 

vegna og hvernig þessir öfga-hægri flokkar eru að ná nýjum hæðum hvað varðar fylgi í hinum 

vestræna heimi og víðs vegar annars staðar. Forseti valdamesta ríkis heimsins er sjálfur 

þekktur fyrir það að vilja byggja vegg til að koma í veg fyrir fleiri innflytjendur til Bandaríkjanna. 

                                                        
59 DW, ,,Who votes for Germany‘s far right party? Not who you think,“ dw.com, 6. mars 2019. 
https://www.dw.com/en/who-votes-for-germanys-far-right-party-afd-not-who-youd-think/a-47793722 (sótt 7. 
Apríl 2019). 
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Við höfum verið tiltölulega laus við upprisu öfga-hægrisins hér á Íslandi. Þeir þrír flokkar sem 

hafa náð kjöri hér á landi og sumir hafa talið hafa popúlísk einkenni, Miðflokkurinn, Flokkur 

fólksins og Píratar, hafa ekki haft neikvæð áhrif á stefnumótun í málefnum innflytjenda hér á 

landi. Píratar hafa reyndar verið málsvarar þess að taka á móti fleira fólki.60  Aftur á móti þá er 

ekkert sem útilokar að flokkar sem líkjast  Svíþjóðardemókrötum, AfD og Þjóðarflokknum gætu 

í framtíðinni komist til valda hér á landi, þrátt fyrir að Íslensku þjóðfylkingunni sem svipar mikið 

til þessara flokka hafi mistekist að ná kjöri hér á landi hingað til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
60 Vísir, ,,Pírati skilur ekki þá sem hafna flóttafólki,“ visir.is, 21. júlí 2015. https://www.visir.is/g/2015150729815 
(sótt 5. apríl 2019). 
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