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Sverigedemokraternas syn på invandring, familj och 
kultur präglas av nationalism, men i övrigt snurrar 
kompassen. Partiet har rensat ut tokstollar, brutit med sitt 
ungdomsförbund och gått mot en mer marknadsliberal 
ekonomisk politik. Det nya målet är att bli rumsrent och 
regera landet tillsammans med Moderaterna och 
Kristdemokraterna. Även inom delar av borgerligheten 
höjs röster för att ta över regeringsmakten med aktivt 
eller passivt stöd av SD.
Hur har det gått till? Vilka är nyckelpersonerna bakom 
denna förändring? Och hur har näringslivets lobbying 
påverkat SD?

För att förstå detta skeende granskar journalisten Mats 
Wingborg skolpolitiken och abortmotståndet, beskriver 
svängningen i den ekonomiska politiken samt SD:s 
förhållande till Nato och partiets arbetsmarknadspolitik.

De högerpopulistiska partiernas framfart runtom Europa 
tvingar liberaler och högerpartier att ta ställning. I många 
fall väljer man att samarbeta för att på så vis ta 
regeringsmakten. Denna hybrid är ett växande politiskt 
fenomen. En blåbrun röra.

Den blåbruna röran ges ut i samarbete med Katalys.

Mats Wingborg 
är författare och journalist. 
Skriver om högerpopulism, 
arbetsmarknad och fackliga 
frågor. För tidigare 
produktion har han bland 
annat fått Guldspaden från 
Grävande journalister och 
stipendium från Artister mot 
nazister.

Pressröster om 
Mats Wingborgs 
tidigare böcker om 
högerpopulism

Om Slaget om svenskheten:
”synliggör det inkonsekventa, tomma och  
– så klart – ständigt främlingsfientliga i 
SD:s politik” 
ANDERS JOHANSSON, AFTONBLADET

 
Om Arbetarrörelsens strategier för 
att motverka främlingsfientliga och 
högerpopulistiska partier – erfarenheter 
från Danmark, Norge och Sverige:
”En central slutsats är att hålla fast vid 
vänster och höger i politiken. Stora 
koalitioner gynnar högerpopulisterna.” 
HÅKAN BENGTSSON, ARENA

 
Om En röst på SD är en röst till höger:
”Hur man än väger och mäter är SD ett  
utpräglat högerparti, visar Mats 
Wingborg.”
ÅSA LINDERBORG, AFTONBLADET
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SVERIGEDEMOKRATERNAS 
FLIRT MED ALLIANSEN OCH 
HÖGERNS VÄGVAL
MATS WINGBORG


