
Världens lyckligaste folk 
 
1. Vilka deltog i arbetet? 
 
Jag, Lena Sundström, har stått för idé, upplägg, research och skrivande. Per 
Axelson var redaktör. 
 
2. Var publicerades jobbet? 
 
Leopardförlag 
 
3. När publicerades/sändes bidraget?  
 
Utgivning september 2009 
 
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet? 
 
Jag har följt den danska utvecklingen sedan 2001, då Dansk Folkeparti fick en 
vågmästarroll i det danska Folketinget. När Sverigedemokraterna gick starkt 
framåt under det svenska valet 2006, bestämde jag mig för att resa till Danmark 
för att ta reda på hur det har påverkat Danmark och danskarna att ha ett 
främlingsfientligt parti i en vågmästarroll. (Medierna, partierna, vanliga 
människors vardag, politiska lagförslag o s v.) Jag var ganska säker på att 
Sverigedemokraterna skulle bli en av de stora frågorna inför valet 2010, och ville 
närma mig frågan från ett annat håll. Inte granska Sverigedemokraterna idag, 
utan granska en utveckling som kan bli Sveriges i framtiden. 

- Kan man lufta bort fördomar? 
- Varför ökar främlingsfientligheten i ett land?  
- Hur påverkas ett främlingsfientligt parti av att de får makt? Hur påverkas 

deras agenda/politik/retorik/martyrskap/position 
 
Årsskiftet 2007/2008 sa jag därför upp mig från mitt jobb på Kalla fakta, för att 
ha möjlighet att bosätta mig på heltid i Köpenhamn under några månader. 
 
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni? 
 
Framför allt var det en reportageresa, där jag har träffat och intervjuat en massa 
människor. Före och under resan har jag också satt mig in i den politiska 
utvecklingen i Danmark genom att gå igenom politiska självbiografier och 
biografier, faktaböcker, partiprogram, statsvetenskapliga undersökningar och 
tidningsarkiv. Dels som förberedelse, men också för att leta underlag till de 
faktadelar/biografiska delar som utgör en stor del av boken. 
Min metod har inte handlat om att jag skall avslöja något, den handlar mer om 
att människor och förskjutningar i samhället skall få avslöja sig själva. 
 
6. Vilka typer av källor använde du/ni? 
 
Intervjuer, statsvetenskapliga rapporter och undersökningar, biografier, 
självbiografier, faktaböcker, partiprogram, transkriberingar av tal från 
Folketinget och arkivmaterial från Danmarks Radio, tidningsklipp från arkiv och 
från tidningar. 
 



7. Stötte du/ni på några problem? 
 
Jag var tvungen att lära mig danska, för att förstå det, och för att kunna göra 
mig förstådd. 
Utöver det kan jag inte säga att jag hade några stora problem. Inga som inte 
gick att lösa. Det största problemet är det ekonomiska, när man jobbar med ett 
sådant här projekt.  
 
Hur lång tid tog projektet? 
Ett och ett halvårs heltidsarbete. Sedan handlar det också om material som jag 
har insamlat tidigare, under en längre tid, eftersom jag länge har vetat att det 
här är något jag vill göra. 
 
 
9. Har projektet fått några konkreta följder? 
 
Den har varit ett viktigt inlägg i höstens debatt kring Sverigedemokraterna och 
den framväxande främlingsfientligheten.  
 
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor? 
 
Jag har märkt ett stort intresse för boken från politiska partier, som funderar 
mycket kring den här frågan inför valet. Samma sak med media. 
Dansk Folkeparti kallar det svensk propaganda på sin hemsida. 
 
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans?� 
Nej.  
 
 
Ange webblänk till artiklarna/inslagen/bokpresentation.
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