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Abstract 

 
This thesis explores the strategic interaction between mainstream parties and the 
Sweden Democrats (SD), a Swedish radical right-wing populist party (RRP-
party). The purpose is twofold: (1) to identify strategic difficulties in responding 
to SD, and (2) to problemize and simplify the results in order to deepen the 
strategic understanding. 

Ten qualitative and explorative interviews are conducted with politicians from 
the Social Democrats (Socialdemokraterna) and the Conservative party 
(Moderaterna), as well as with representatives from SD, in four municipalities in 
southern Sweden. The empirical material is analyzed through an analytical 
framework, centered on three strategic concepts—position, ownership and 
salience—and three conceptual dualisms—parliamentary arena-electoral arena, 
actor-issue and supply-demand. 

The analysis shows that a strategy of political isolation is in use but that it has 
caused significant turmoil among the established parties, partly, due to its vague 
conceptual clarity, partly, because of the actions of the SD.  

This together with managing SD’s issue ownership on migration politics, 
results in a balancing act between three strategies: (1) demonizing to delegitimize 
SD and to legitimize a strategy of political isolation, (2) refutation to enable the 
established parties to influence the content of the issue, and (3) disregarding to 
play down its salience. 

 
Keywords: party strategies, political strategies, Sweden Democrats, established 
parties, mainstream parties, municipal politics, radical right-wing populism, 
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1 Inledning 

Alltsedan valet 2006 har sverigedemokraternas vara eller icke vara i det svenska 
politiska samhällslivet varit föremål för omfattande offentlig debatt. Partiets profil 
rör onekligen upp känslor i många läger men partiet har också bidragit till att 
många principiellt viktiga frågor rests om den svenska demokratin, det svenska 
samhället och dess framtid. Sverigedemokratiska utspel har genererat en 
publicistisk diskussion kring yttrandefrihet och samhällsansvar som speglar 
grundläggande demokratiska motsättningar. 

Att en majoritet av svenska folket tar avstånd ifrån Sverigedemokraterna (SD) 
är ingen nyhet. Men det finns också en betydande del som inte gör det. 
Opinionsmätningar har tvingat etablerade partier att ta ställning till hur de 
kommer att agera i händelse av att SD bryter riksdagsspärren. Dessa 
ställningstaganden får om de materialiseras konsekvenser som inte är lätta att 
överskåda. Ett sverigedemokratiskt inträde i rikspolitiken skulle sannolikt få 
betydande konsekvenser för utformningen av svensk blockpolitik, svensk politisk 
debatt och förmodligen även för det svenska samhällsklimatet. Frågan om 
Sverigedemokraternas vara eller icke vara är av sådan vikt att den knappast kan 
undvikas. 

I Skåne och Blekinge utgör SD emellertid inget framtidsscenario, där är partiet 
i högsta grad en realitet. Här har denna diskussion förts på en konkret och 
tillämpad nivå sen åtminstone en mandatperiod tillbaka, ofta fler. Här finns 
erfarenheter av vilken inverkan SD får på politiken och samhällsdebatten. Det 
finns även erfarenheter av att bemöta och förhålla sig till SD. 

Denna uppsats försöka tillvarata dessa erfarenheter genom att undersöka hur 
de etablerade partierna i fyra sydsvenska kommuner bemöter 
Sverigedemokraterna och vilka partistrategiska svårigheter detta bemötande ger 
upphov till. Jag försöker att förstå hur de etablerade partierna agerar och varför de 
resonerar som de gör. 

1.1 Syfte & Frågeställning 

 
Syftet med denna uppsats är att försöka utveckla och fördjupa förståelsen för vad 
det innebär att partistrategiskt bemöta och förhålla sig till Sverigedemokraterna. 
Jag vill beskriva en strategisk interaktion på en politisk arena i ett politiskt 
sammanhang. 

Som empiriskt syfte är detta nog så intressant. Oavsett utfallet i det svenska 
valet i september 2010, kommer helt säkert en betydande del av den svenska 
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politikerkåren att få en ny parlamentarisk, politisk och personlig relation till SD. 
Förhoppningsvis kan denna undersökning bidra till en ökad förståelse av hur en 
sådan ny situation kan hanteras. Min frågeställning lyder: 

 
Vilka partistrategiska svårigheter innebär det att bemöta Sverigedemokraterna?  
 
Utöver denna ambition – att belysa det empiriska fallet – har uppsatsen också en 
mer allmän och teoretisk ambition om att belysa den speciella partistrategiska 
problematik som jag menar följer av att bemöta och förhålla sig till ett parti som 
till handling, framtoning och innehåll radikalt upplevs avvika från de etablerade 
partierna. Detta syfte ska ses som ett försök att kartlägga, problematisera och 
förtydliga den partistrategiska spelplanen. 

1.2 Ett förtydligande kring fall och fenomen 

Hur man ska beteckna och definiera den nya partifamilj som växt fram i 
Västeuropa under de senaste decennierna är ett erkänt problem som varit föremål 
för omfattande akademisk debatt. Forskarna är oeniga över vad som utgör dessa 
partiers ideologiska kärna, och i den mån de har uppnått enighet, går deras åsikter 
istället isär över vilka beståndsdelar som ska anses över- respektive underordnade. 
På samma sätt skiljer de sig åt i vad de betraktar som nödvändiga respektive 
möjliga kriterier för att definiera denna partifamilj. Det har helt enkelt visat sig 
svårt att komma upp med en definition bred nog för att fånga in alla särdrag, och 
samtidigt smal nog för att avgränsa denna partifamilj från övriga partier. 
Paradoxalt nog verkar det råda samstämmighet kring vilka partier som ska ingå i 
denna familj (Rydgren 2007:242). 

Som en följd av forskarnas olika definitioner finns det också en rik flora av 
begrepp för att karaktärisera dessa partier. Radikalhögerpartier (se Minkenberg 
2001), anti-etablissemangspartier (se Abedi 2002), extremhögerpartier (se 
Arzheimer & Carter 2006; Bale 2003; Eatwell 2000), radikala högerpopulistiska 
partier (se de Lange 2008; Rydgren 2002), populistiska radikalhögerpartier (se 
Mudde 2007) och anti-immigrationspartier (se Boomparden & Vliegenthart 2007; 
Van Spanje & Van der Brug 2007) är bara några av de vanligaste etiketterna inom 
forskningen.  

I denna uppsats studerar jag ett parti som ingår i denna partifamilj men som på 
flera sätt också särskiljer sig. När jag fortsättningsvis förhåller mig till denna 
forskning och till det vidare västeuropeiska fenomen som behandlas i denna 
litteratur kommer jag att referera till radikala högerpopulistiska partier (RHP-
partier).  

Det är här viktigt att understryka att radikal högerpopulism inte är den etikett 
som jag menar bäst överensstämmer med SD:s politiska och ideologiska innehåll 
(mer om detta i senare kapitel). Däremot utgör RHP en minsta gemensamma 
nämnare inom den större politiska partifamilj som jag menar SD är en del av. 
Eftersom jag i någon mån måste förhålla mig till tidigare forskning måste jag 
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också av nödvändighet förhålla mig till relationen mellan SD och den partifamilj 
som forskningen behandlar. 

Hur relaterar då mitt specifika empiriska syfte med dess generella 
motsvarighet? Denna studie är inte att betrakta som en fallstudie av partistrategisk 
interaktion med RHP-partier. Studien syftar i första hand till att belysa det 
empiriska fallet. I den mån uppsatsens slutsatser också får betydelse för den mer 
generella teoretiska förståelsen av vad det innebär att bemöta RHP-partier 
kommer detta att uppmärksammas avslutningsvis i uppsatsens reflektionskapitel. 

Det vore onekligen enklare att utifrån ett metod- och avgränsningsperspektiv 
betrakta SD som unikt, dvs. inte som ett uttryck för ett större fenomen. Jag menar 
att det finns mycket som talar för att alla olika RHP-partier – ja alla former av 
politiska aktörer – bäst bör betraktas som unika i den meningen att de endast är 
möjliga att förstå fullt ut mot bakgrund av det specifika sammanhang och den 
politiska kultur som de verkar i. Detta bör rimligen ses som en metodologisk 
utmaning och inte som något som omöjliggör kontextuellt känsliga utsagor. Detta 
vore att ducka av forskningsfeghet och potentiellt riskera att kasta bort värdefull 
kunskap. 
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2 Metod och material 

Denna studie har som uttalat syfte att försöka förstå och beskriva en 
partistrategisk interaktion. Detta arbete har som all forskning präglats av 
föreställningar hos forskaren om hur denna interaktion ser ut och hur den kan se 
ut. Ofrånkomligen är det så att forskarens förståelse – eller snarare förförståelse – 
påverkar arbetets utformning och förlopp. Utmärkande för denna studie är att 
denna förförståelse i särskilt stor utsträckning har förändrats och växt fram i takt 
med studiens genomförande. I frånvaron av en tydlig idé om vad studien skulle 
resultera i har arbetet präglats av ständiga teoretiska och metodologiska 
omdisponeringar. Arbetet kan i allt väsentligt beskrivas som utforskande och 
anpassande. 

Att utforska det man studerar – att arbeta explorativt – är ett 
forskningsupplägg som ställer andra krav än vad som gäller för hypotesdriven 
forskning. Att forskningens inriktning, frågeställningar och till och med syfte 
förändras under arbetets gång behöver emellertid inte vara ett tecken på 
metodologiska brister. Tvärtom tillhör det metodens tillvägagångssätt. Det är i 
denna omformuleringsprocess som det skapas förutsättningar för en djupare 
förståelse av det som studeras (Diefenbach 2009:877-878). Med detta sagt är det 
viktigt att understryka betydelsen av systematik i forskningsprocessen samt ett 
konstant medvetandegörande av de implicita antaganden och föreställningar som 
driver forskningen framåt. I detta kapitel kommer dessa frågor behandlas genom 
en diskussion kring tillvägagångssätt, urval och tolkning.  

 

2.1 Urval 

Kvantitativ representativitet skiljer sig från kvalitativ. Likväl blandas de ofta ihop 
(Diefenbach 2009:879). Emedan den förra syftar till att välja de fall som 
representerar ett motsvarande snitt av en större population syftar den senare till att 
säkerställa lämpligheten av att studera ett fall. I den kvalitativa urvalsprocessen 
blir det därför avgörande att se till att det som studeras har mycket att säga om det 
vidare objekt eller fenomen man som forskare har för avsikt att studera. Det blir 
också viktigt att säkerställa en viss mångfald och bredd i sitt material så att alla 
dimensioner – eller i vart fall så många som möjligt – kan belysas. Mot denna 
ambition kan ställas syftet om att också studera på nära håll – på djupet – för att få 
fram intressanta resultat och möjliggöra en förståelse för komplexa skeenden. I 
detta sammanhang är det lockande för forskaren att välja bredd framför djup – att 
välja fler intervjuer snarare än mer ingående sådana – eftersom kvalitén på 
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materialet i stort är dold för utomstående emedan antalet intervjuer står vem som 
helst fritt att bedöma (Berry 2002:680). 

Dessa metodologiska ambitioner och avvägningar – att studera lämpliga 
studieobjekt samt finna en mellanväg mellan bredd och djup – ligger till grund för 
denna uppsats metodologiska urvalsdiskussion. Eftersom variationen mellan 
kommunerna får antas vara betydande ansåg jag att fyra kommuner med två 
huvudsakliga intervjupersoner i varje kommun utgjorde en lämplig sådan 
mellanväg. Jag valde därför att studera fyra sydsvenska kommuner, två i Skåne – 
Eslöv och Kävlinge – och två i Blekinge – Karlskrona och Sölvesborg, med två 
huvudsakliga intervjupersoner i varje kommun. 

Eslövs kommun har drygt 31 000 invånare med en fullmäktige på 49 mandat. 
Kommunen har historiskt haft en röd profil och den styrs idag av en rödgrön 
minoritet bestående av S, V och MP ( 20 + 2 + 1). Efter förra valet gick SD 
kraftigt framåt – från 2 till dagens 6 mandat – och sitter därmed i en klar 
vågmästarposition.1 

I Kävlinge bor knappt 29 000 invånare. Med sina 20 mandat av fullmäktiges 
totalt 45 styrs kommunen idag av M, FP, C, KD (12 + 4 + 3 + 1). Efter valet 2006 
gick SD fram från tidigare 4 till dagens 6 mandat. Likt i alla fyra kommuner i 
urvalet kom SD in i fullmäktige vid valet 2002 men partiets föregångare – 
Kommuns Väl, grundat av lokalprofilen Kenneth Sandberg2 – bildades redan inför 
valet 1994. Kommun kan därför sägas ha en lång tradition av den studerade 
problematiken.  

Karlskrona kommun har drygt 63 000 invånare och en fullmäktigeförsamling 
med hela 75 platser. Efter valet 2006 bildade den borgerliga alliansen – M, FP, C 
och KD (16 + 7 + 6 + 3) – tillsammans med MP (3) den femklöver som idag styr 
kommunen, men utan egen majoritet. SD befinner sig med sina 8 mandat – fram 
från 3 mandat 2002 – i en vågmästarposition. Föregående mandatperiod styrdes 
Karlskrona genom en valteknisk samverkan av S, V och MP (35 + 4 + 2) 
(Ekström von Essen & Fleischer 2006:82). 

Sölvesborgs kommun, med knappt 17 000 invånare, är den minsta kommunen 
i urvalet. Kommunen leds sedan flera mandatperioder tillbaka av 
Socialdemokraterna. Idag styrs kommunen av S, V och ett lokalt parti med 
miljöprofil – Sölvesborgspartiet – (21 + 3 + 1). Med sina 25 mandat av de totalt 
49 mandaten i fullmäktige innehar denna konstellation en knapp majoritet. Detta 
är alltså den enda kommun i urvalet där SD inte innehar en vågmästarposition. 
Med sina 5 mandat – tidigare 2 – har SD trots detta en stark position, inte minst 
tack vare gruppledaren tillika partiledaren Jimmie Åkesson. 

Valet av intervjupersoner föll sig av min ambition att intervjua de personer 
med störst inflytande över, kunskap om och erfarenhet av den partistrategiska 
interaktionen. Jag intervjuade därför kommunstyrelsens ordförande – tillika ledare 

                                                                                                                                                         
 

1 Samtliga politiska sakuppgifter är baserade på uppgifter från Val.se (www.val.se) 
2 Den 24 april 2010 avslöjade Svenska Dagbladet att Kenneth Sandberg och merparten av de 
aktiva sverigedemokraterna i Kävlinge lämnar partiet i protest då man menar att ” 
invandringspolitiken under Jimmie Åkessons ledning blivit alltför utslätad”. 
(http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/sd-profil-hoppar-av_4612903.svd) 
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för den styrande majoriteten/minoriteten – samt oppositionsrådet – dvs. 
kommunstyrelsens första eller andra vice ordförande.3 Dessa oppositions- och 
kommunalråd är de högsta – och oftast enda – heltidspolitikerna i kommunerna 
och de enda politikerna med full tillgång till det egna partiet och med full insyn i 
fullmäktige och diverse nämnder. Dessa båda politiker representerar också i mina 
valda kommuner de två partiblocken, samt de två största partierna på riksnivå: 
Socialdemokraterna och Moderaterna. Mot bakgrund av ovan förda 
urvalsdiskussion, och trots begränsningen i partipolitisk bredd, anser jag att dessa 
båda intervjupersoner utgör de klart bäst lämpade företrädarna att agera språkrör 
för de etablerade partierna. 

För att fördjupa min förståelse för problemområdet valde jag dessutom att 
intervjua två ledande sverigedemokrater4 – Rickard Jomshof i Karlskrona och 
Fredrik Otteson i Eslöv – samt Nicklas Orrenius, som för Sydsvenskans räkning 
rapporterar om SD. 

2.1.1 Att studera kommunpolitik 

Inom partipolitisk forskning på kommunnivå har det ibland hävdats att 
lokalpolitiken inte skulle vara tillräckligt partipolitisk, att den präglas av personer 
snarare än partier och att politikens innehåll präglas av samstämmighet snarare än 
konflikt (Bäck 2003:36). De slutsatser Hanna Bäck drar efter att ha studerat 
koalitionsformering i svenska kommunala församlingar visar emellertid att det 
knappast finns grund för en sådan syn (2003:177). 

Vidare kan intresset för kommunpolitiken sägas vara mindre – såväl elektoralt 
som medialt – än för rikspolitiken vilket naturligt får partistrategiska 
konsekvenser. Kommunpolitiken i allmänhet, och kommunpolitiskt 
partistrategiska avvägningar i synnerhet, är dessutom beroende av – och till viss 
del baserade på – de partistrategier som utarbetats på riksnivå. I denna studie blir 
detta både till nackdel och till fördel; till nackdel eftersom intervjuobjekten inte 
kan antas besitta fullt handlingsutrymme, till fördel eftersom det troligen är lättare 
att skapa sig en bild av gemensamma partiföreställningar på kommunnivå än på 
riksnivå. 

En viktig anledning till varför den kommunala nivån är att föredra som 
undersökningsobjekt är att det är där de svenska erfarenheterna huvudsakligen 
finns. Det är dessutom betydligt lättare att få till stånd en intervju, och därtill en 
tidsmässigt längre intervju, på den kommunala nivån. Det finns också goda skäl 
att anta att politiker på denna nivå är betydligt öppnare och ärligare än på 
motsvarande riksnivå. 

                                                                                                                                                         
 

3 Pga. denna avvägning till fördel för kriteriet relevans ansåg jag inte längre att anonymisering av 
materialet kunde bli aktuellt, något intervjupersonerna heller aldrig efterfrågade. 
4 Förfrågan utgick även till Kävlinges ledande sverigedemokrat – Kenneth Sandberg – men 
avböjdes pga. tidsbrist och tidigare erfarenheter av forskningsintervjuer. Sölvesborgs ledande 
sverigedemokrat tillika partiledare – Jimmie Åkesson – hade pga. andra uppdrag inte heller 
möjlighet att ställa upp för en intervju. 
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2.2 Samtalsintervjun som metod och 
materialinsamling 

Mot bakgrund av uppsatsens kvalitativa och utforskande utgångspunkter – att på 
djupet försöka förstå partistrategisk interaktion – lämpar sig samtalsintervjun som 
tillvägagångssätt väl.5 Som metod har den goda förutsättningar att avslöja 
bakomliggande idéer och generera insikter om studieobjektet (Diefenbach 
2009:882). Men på samma sätt som den öppnar upp möjligheter medför den också 
vissa risker. Två risker är uppenbara: påverkan från intervjuaren och påverkan 
från intervjupersonen. 

Hur intervjuaren agerar i intervjusituationen påverkar intervjusituationen och 
intervjupersonen. Inom metodlitteraturen brukar man här referera till en 
intervjuareffekt (se Esaiasson et al. 2003:293). Mats Alvesson menar exempelvis 
att forskningsintervjuer snarare bör ses och tolkas som sociala interaktioner än 
som instrument för materialinsamling (2003:169). Grundhållningen bör vara att 
intervjuaren och intervjusituationen aktivt är med och formar resultaten. 

Det kan i detta sammanhang bli aktuellt att intervjutekniskt göra en avvägning 
mellan tre ambitioner: (1) ambitionen att som forskare inta en neutral hållning till 
intervjupersonen i syfte att minimera intervjuarens eller intervjusituationens 
påverkan på intervjupersonen, (2) ambitionen att skapa en öppen och följsam 
intervjusituation, och (3) ambitionen att få fram intressanta och relevanta resultat. 

Jag fann att noggranna förberedelser, en tillmötesgående och empatisk 
inställning till intervjupersonen tillsammans med en följsamhet i frågorna skapade 
förutsättningar för förtroende i intervjusituationen och därmed gynnsamma 
förutsättningar för den samtalsliknande situation jag menar är eftersträvansvärd 
och nödvändig för att få intervjupersonerna att öppna upp sig.  

För att lättare kunna anpassa sig till intervjusituationens förlopp utformades 
intervjuformuläret tematiskt så att jag skulle kunna röra mig fritt mellan olika 
delar beroende på vad intervjupersonerna valda att fokusera på. Jag gav här 
intervjupersonen en viss frihet att själv välja samtalsinriktning och såg gärna att 
samtalet fördes mot bakgrund av konkreta händelser. Samtidigt blev det stundtals 
nödvändigt att styra intervjun i en viss riktning eller styra tillbaka den till 
väsentliga delar. Denna öppna form av elit- och samtalsintervju är riskfylld och 
ställer höga krav på intervjuaren att veta när man ska avbryta intervjupersonen, 
när man ska formulera uppföljningsfrågor, liksom att i någon mån förutse i vilken 
riktning dessa ingrepp för samtalet (Berry 2002:679).  

Alla former av intervjusituationer – i synnerhet expertintervjuer – ger också 
upphov till en omedveten, men ofta också medveten, snedvridning av svaren hos 

                                                                                                                                                         
 

5 Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Ljudupptagningen medförde aldrig några 
uttalade invändningar, sannolikt pga. en vissa vana från de intervjuades sida, men det kan givetvis 
inte helt uteslutas att ljudupptagningen i någon mån påverkade intervjusituationen. Den samlade 
intervjutiden uppgick till strax under 10 timmar. För fullständig förteckning över intervjuerna, se 
referensförteckning. 
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intervjupersonen. Det finns en uppenbar risk – och tydliga incitament – att 
modifiera eller manipulera sanningen eller synen på densamma.  

Gränslandet mellan vad som kan betraktas som av intervjupersonen medveten 
respektive omedveten manipulering av svaren är förstås svårdefinierat och 
överlappande. Intervjupersoner tenderar exempelvis att hålla sig inom ramen för 
vad de uppfattar som socialt accepterat; de svarar vad de anser förväntas av dem, 
vad de tror att intervjuaren vill höra (Alvesson 2003:169). De intervjuade tenderar 
också att använda sig av redan färdiga och tillrättalagda stereotyper och utsagor 
skapade av exempelvis opinionsbildare eller media (Diefenbach:880).  

 Tre omständigheter med avseende på intervjusituationens grad av 
manipulering är speciellt allvarliga för denna studie: att de som intervjuas är 
politiker, att de diskuterar partistrategier och att föremålet för samtalet är SD. 
Politiker är ofta välartikulerade och övertygande i sin framtoning. Som 
grundprincip är manipulering av svar mer framgångsrikt hos de personer som har 
stor erfarenhet av att ge intervjuer och följaktligen trygghet i sina roller som 
intervjupersoner (Diefenbach 2009:881). Detta förstärks av det faktum att de är 
ombedda att diskutera ett så politiserat och till sin natur förtäckt ämne som 
partistrategier. 

 Som forskare måste man därför ta hänsyn till att intervjupersonen är en 
politiskt medveten aktör (Alvesson 2003:170) som kan vara såväl förhindrad som 
ovillig att besvara en fråga (Diefenbach 2009:881); man får aldrig glömma att 
intervjupersonen inte har någon skyldighet att vara objektiv eller tala sanning 
(Berry:680). 

Det är inte minst av dessa skäl av yttersta vikt att behandla 
intervjupersonernas utsagor kritiskt och med ett tydligt mått av distans 
(Diefenbach 2009:881). Jag valde därför att i intervjusituationerna ställa 
följdfrågor och be intervjupersonen utveckla sina svar och påståenden. Jag fann 
att om man bara omformulerade sin fråga och gav intervjupersonen tid kom de att 
precisera och fördjupa sina svar, vilket avsevärt förbättrade möjligheterna till 
kritisk tolkning. Min förmåga att förhålla mig kritisk till intervjumaterialet ökade 
också markant av att jag i efterhand kunde ställa olika utsagor mot varandra. 
Tydligast blev detta i de två kommuner där jag pratade med företrädare för SD.  

2.3 Tolkning och analys av materialet 

Hur man väljer att tolka och närma sig sitt material är avgörande för vad man letar 
efter, liksom för vad man kommer att finna. Det svåraste med att tolka en serie 
intervjuer är att försöka se en helhet bland dess många delar; att utifrån en 
närläsning av en intervju försöka se ett mönster – se motsättningar – i förhållande 
till de andra intervjuerna. Det slutgiltiga resultatet av denna uppsats kommer inte 
att bli en representativ återgivning av det empiriska materialet. Syftet har istället 
varit att ta fasta på den bredd i strategisk förståelse som intervjupersonerna ger 
uttryck för. Denna metod kan närmast beskrivas som en kontinuerlig omläsning 
och omkodning – en hermeneutisk cirkel om man så vill – av materialet där en 
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närläsning generar ett delresultat som mot bakgrund av nya närläsningar genererar 
en helhetsläsning. Detta samtidigt som läsningarna av delarna förändras i takt med 
att helheten förändras. 

Konkret innebär detta att jag inledningsvis arbetade enskilt med varje 
transkribering genom att sålla bort ovidkommande information och markera 
intressanta textavsnitt. Nästa steg blev en läsning av intervjuerna kommunvis för 
att slutligen rekonstruera materialet tematiskt i sin helhet. Det sista steget blir 
således att utifrån denna process strukturera materialet till en greppbar helhet. 
Detta valde jag att göra tematiskt utifrån de genomgående teman jag återfann i 
materialet, dvs. hos politikerna. 

Nästa steg i arbetet blev att aktivt börja tolka och analysera materialet. Detta 
gjorde jag med hjälp av uppsatsens analytiska ramverk som består av en 
partistrategiteori och tre konceptuella begreppspar. Detta arbete har syftat till att 
förstå, fördjupa och problematisera resultaten och ytterst till att möjliggöra en 
uppslagsrik och förhoppningsvis nytänkande slutsats. Uppsatsens analytiska 
verktyg bör här förstås som just ett verktyg – ett instrument – som hjälper mig i 
rollen som forskare att strukturera och tolka det empiriska materialet. 

Detta tillvägagångssätt – framförallt utvecklandet och användandet av 
analysverktyget – kan måhända framstå som godtyckligt. Jag menar emellertid att 
uppsatsens utforskande ambitioner förutsätter ett pragmatiskt och allmänt 
förhållningssätt som tillåter att analysverktyget anpassas efter resultaten i takt med 
att dessa växer fram. I detta syfte menar jag att ett enkelt teoretiskt verktyg – 
såsom begreppspar – tillämpat i dialog med empirins motsättningar, kan vara väl 
så kraftfullt. 

I den mån också mitt val av analytiska begreppspar kan sägas vara godtyckligt 
kan följande påpekas. Jag har i forskningsprocessen såväl använt som förkastat 
åtskilliga begreppspar.6 De tre som jag slutligen fastnade för är valda utifrån den 
enkla utgångspunkten att jag anser att de erbjuder bäst förutsättningar för att 
begripliggöra materialet. 

                                                                                                                                                         
 

6 Jag har bland annat resonerat utifrån följande begreppspar: rationellt – lämpligt, konsekvens – 
plikt, process – substans, problem – lösning, och röstminimering – röstmaximering. 
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3 Bakgrund 

Vi har nu kommit fram till uppsatsens bakgrundskapitel som syftar till att ge 
läsaren bättre förutsättningar att tillgodogöra sig uppsatsens analys och resultat. 
Kapitlet inleds med att sätta det partistrategiska bemötandet mot bakgrund av 
forskning kring RHP-partier. I en andra del presenteras en litteraturöversikt över 
forskningen kring hur etablerade partier bemöter RHP-partier. De två avslutande 
kapitlen ger en introduktion till Sverigedemokraterna och sätter partiet i sitt 
svenska och politiska sammanhang. 

3.1 Att förklara RHP-partier 

En rad olika ansatser har använts för att förklara framväxten av och framgången 
för RHP-partier i Västeuropa. Vissa har valt att ta fasta på förändringar på 
efterfrågesidan – dvs. skiften i värderingar och preferenser bland väljarna – andra 
har utgått från utbudssidan – dvs. från de aktuella RHP-partierna som politiska 
alternativ. Många menar dock att forskningen alltför ensidigt har fokuserat på just 
efterfrågesidan av fenomenet (Downs 2002:33; Mudde 2007:275-276). 
Utgångspunkten har här varit att radikal högerpopulism har växt fram som en 
följd av de genomgripande strukturella förändringar som omformat de 
västeuropeiska demokratierna under de senaste decennierna (e.g Minkenberg 
2001; Rydgren 2002:29-30): exempelvis globaliseringen, nya klasstrukturer, 
framväxten av postmateriella värderingar  samt övergången från en industriell till 
en post-industriell ekonomi (Eatwell 2000:415). Detta har i sin tur lett forskningen 
till att intressera sig för väljarnas sociodemografiska attribut och förändrade 
väljarbeteende. 

Bortsett några få undantag är forskningen emellertid idag enig om att varken 
efterfråge- eller utbudsförklaringar ensamma kan ge en heltäckande förklaring av 
fenomenet. Det går inte att förstå framgångar respektive misslyckanden för nya 
partier av SD:s typ genom att enbart leta efter förklaringsfaktorer bland väljarna. 
En efterfrågeanalys på väljarnivå måste kompletteras med en utbudsanalys på 
partinivå (Holmberg 2007:162). Olika efterfrågestrukturer utgör förvisso 
nödvändiga förutsättningar men det är först på utbudssidan, i form av ideologi, 
ledarskap och organisering, som det blir möjligt att förklara framgång respektive 
misslyckande för RHP-partierna (Mudde 2007). Cas Mudde argumenterar därför 
för att ett aktör-strukturperspektiv är nödvändigt för att förklara den varierande 
framgången för RHP-partierna i Västeuropa. Reinhard Heinisch argumenterar i 
linje med Mudde och menar att tre faktorer är nödvändiga för RHP-partiers 
framgång: en underliggande förändring i samhällelig organisering, ekonomi och 
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teknologi, de politiska partiernas konstellationer och strategier före framväxten av 
RHP-partier, samt de programpolitiska föreställningarna och den politiska 
attraktionskraften hos partiet och dess ledare (Heinisch 2003:99). 

Flera forskare använder sig av begreppet möjlighetsstrukturer (e.g Minkenberg 
2001:4) för att beskriva det kontextuella och strukturella sammanhang RHP-
partierna har att verka i. Bland dessa möjlighetsstrukturer finns en minskande grad 
av partiidentifikation, politisering av nya frågor, ett närmande mot mitten bland de 
etablerade partierna, ett proportionellt valsystem med låga inträdesspärrar, samt 
inte minst ett tilltagande politikerförakt. (Holmberg 2007:163) 

Art menar exempelvis att man måste fokusera på interaktionen mellan 
högerpopulistiska utmanare och existerande politiska och sociala aktörer, 
exempelvis civilsamhället eller tryckta media (2007:332, 334). Kai Arzheimer och 
Elisabeth Carter visar på att positioneringen av det största högerpartiet, 
disproportionen i valsystemet och närvaron av blocköverskridande koalitioner, är 
betydelsefulla möjlighetstrukturer för att förklara de stora skillnaderna i framgång 
för RHP-partier i Västeuropa (2006:439). Även nyhetsflödets fokusering på 
immigrationsrelaterade frågor är enligt Hajo G. Boomparden och Rens 
Vliegenhart viktiga komponenter för att förklara framgång (2007:413). 

Jens Rydgren menar att det inom forskningen finns en tendens att fokusera 
alltför ensidigt på fall av framgång för RHP-partier vilket leder till att de länder 
där det i huvudsak saknas framgångsrika RHP-partier förblir relativt outforskade 
(2002:28). På samma sätt menar Arzheimer och Carter att forskningen lägger 
alltför stor vikt vid frågan om varför vissa RHP-partier har lyckats, men inte nog 
ingående undersöker varför andra inte har lyckats (2006:419). I en studie över 
varför Sverige – till skillnad från Danmark och Norge – ännu inte sett någon 
tydlig framgång för något RHP-parti anser Rydgren att de viktigaste faktorerna 
för misslyckande återfinns på utbudssidan i form av låg partikonvergens och 
oattraktiva RHP-alternativ (2002:48). I en undersökning över partisystemfaktorers 
betydelse för anti-etablissemangspartiers valframgångar får Rydgrens resultat stöd 
av Amir Abedi. Abedi menar att dessa partier gynnas av att de etablerade 
partierna positionerar sig nära varandra på en höger-vänsterskala (2002:569-570). 
Resultatet pekar följaktligen på att de etablerade partierna bör säkerställa 
ideologisk divergens för att motverka RHP-partiframgångar. 

Mot bakgrund av denna genomgång blir det tydligt att framväxten av RHP-
partier, i större utsträckning än vad som tidigare har gjorts, måste studeras mot 
bakgrund av de etablerade partiernas agerande. Hur RHP-partierna bemöts av de 
etablerade partierna utgör en viktig delförklaring för att förklara RHP-partiers – 
inte bara tillblivelse – utan även framgång och misslyckande. 

3.2 Att bemöta RHP-partier 

Något systematiskt, ingående, eller empiriskt grundat försök att konstruera en 
fullständig typologi över de strategiska handlingsmöjligheter som står de 
etablerade partierna till buds i bemötandet av RHP-partier har enligt min mening 
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inte gjorts. Det närmaste vi kommer är William M. Downs undersökning av hur 
etablerade demokratiska partier reagerar på framgångsrika inträden av RHP-
partier i representativa församlingar. Genom en kvantitativ enkätstudie undersöker 
han strategiska preferenser bland kommunledamöter för de etablerade partierna i 
Oslo och Antwerpen. 

Downs diskuterar fyra huvudsakliga strategier: ignorering som syftar till att 
beröva det aktuella partiet legitimitet och betydelse genom att svälta ut det på 
makt och publicitet, isolering som syftar till att utestänga partiet från reellt 
politiskt inflytande, kooptering som handlar om att ta över partiets sakfrågor 
genom en förflyttning av policypositioner, och slutligen samarbete som kan ske på 
såväl lagstiftande, exekutiv och/eller elektoral nivå (Downs 2001:38-40, 2002:27-
28). 

Downs menar att ignorering som strategi är attraktiv eftersom den erbjuder 
politikerna s.k. ”rena händer” (Downs 2002:35). Samtidigt ser han den som 
potentiellt riskfylld då den, dels, förutsätter en välfungerande koordinering, dels, 
snabbt kan komma att ifrågasättas om den inte ger önskvärt resultat (Downs 
2001:26, 2002). Den riskerar dessutom att framställa etablerade politiker som 
försummande av sina demokratiska uppdrag och mandat (Downs 2002:35-37). 

Den ignorerande strategin förekommer också i SOU-utredningen Demokratins 
förgörare från 1999. Där lyfter Anna-Lena Lodenius fram tre huvudsakliga sätt att 
bemöta RHP-partier på: att ignorera dem, att konfrontera dem, eller acceptera dem 
som ett parti bland andra (1999:189). 

Den klart mest diskuterade strategin i forskningen torde ändå vara den 
politiska isoleringsstrategin. I stort går denna ut på att de etablerade partierna 
upprättar en form av gemensam uppdämningspolitik genom aktiv isolering. Detta 
kan ske antingen genom legala inskränkningar – exempelvis genom att förbjuda 
partiet, höja tröskelnivåerna för parlamentarisk representation eller neka 
kampanjbidrag – eller på politisk parlamentarisk väg genom att upprätta en s.k. 
Cordon Sanitaire eller Ausgrenzung (jmf. Art 2007), dvs. en tydlig demokratisk 
front eller bred anti-koalition som exkluderar partiet från all form av exekutiv och 
lagstiftande makt (Downs 2002:37-38).  

Den politiska isoleringsstrategin kan sägas fylla tre huvudsakliga syften. Först 
och främst utestänger den partiet från inflytande och makt parlamentariskt. För det 
andra avlegitimerar den partiet gentemot väljarna. För det tredje skänker den 
stärkt solidaritet och gruppgemenskap inom det etablerade partiet (Van Spanje & 
Van der Brug 2007:1022-23). Downs menar emellertid att en politisk 
isoleringsstrategi riskerar att underblåsa populistiska argument om förekomsten av 
ett politiskt etablissemang och elit (Downs 2002:37) samt riskera att framställa 
RHP-partiet som en demokratisk martyr  (Downs 2002:38).  

Joost Van Spanje och Wouter van der Brug undersökte i relation till detta 
vilken påverkan de etablerade partiernas strategi att utesluta och frysa ut anti-
immigrationspartier har haft på de senares interna dynamik. De ställde upp två 
hypoteser där den första undersökte om en uteslutning ledde till en radikalisering 
av partiet och den andra undersökte huruvida partier som inte blev föremål för 
isolering långsamt blev mer moderata (Van Spanje & Van der Brug 2007:1023). 
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De fann starkt stöd för den andra hypotesen medan den första kunde förkastas 
(Van Spanje & Van der Brug 2007:1036).  

I en annan studie undersöker David Art konsekvenserna av en 
isoleringsstrategi. Han menar att en isoleringsstrategi7 underminerar RHP-partiet 
på tre olika sätt: Det resulterar i strategiskt röstbeteende hos väljarna där en röst 
på det isolerade partiet kan uppfattas som bortkastad, det sänder signaler om att 
RHP-partiet saknar politisk legitimitet, och det orsakar svårigheter för RHP-
partiet att rekrytera kapabla partimedlemmar (Art 2007:334-335). Art menar 
vidare att om en av de betydande etablerade aktörerna frångår denna strategi 
kommer samtliga dessa tre mekanismer att få omvänd effekt och därmed gynna 
RHP-partiet (2007:335). Samtidigt betonar Art betydelsen av ett konsekvent 
agerande och menar att en kombination av isolering på nationell nivå och 
samarbete på lokal och regional nivå direkt bidrog till FPÖ:s framgångar i 
Österrike (2007:342). Michael Minkenberg anknyter till denna 
konsekvensproblematik i sin studie av den parlamentariska närvaron av RHP-
partier och menar att det har visat sig svårt att på sikt upprätthålla en gemensam 
isoleringsstrategi. Samtidigt tyder hans resultat på att närvaron av RHP-partier 
inte får någon inverkan så länge de etablerade partierna lyckas isolera RHP-partiet 
(Minkenberg 2001:18). 

 

3.3 Svensk partipolitik och politisk kultur 

Internationellt betraktas det svenska politiska systemet som stabilt med relativt 
hög partiidentifikation och få nya partier. Svensk politik är historiskt djupt 
förankrad i en förhandlingstradition syftande till konsensus där alla parter bör få 
komma till tals (Widfeldt 2004:215). Ett högt valdeltagande, en stor facklig och 
partipolitisk anslutning och en mycket stor grupp valda fritidspolitiker är alla 
uttryck för en stark demokratisk förankring. Den politiska kulturen är sedan lång 
tid tillbaka förankrad i ideal såsom saklighet, god ton och professionalism, alla 
hemmahörande i en utpräglad förhandlingstradition. Demagogi och ett aggressivt 
politiskt språkbruk uppfattas närmast som osvenskt. Blockpolitiken – med höger-
vänsterskalan som ordnande politisk dimension (Sannerstedt 2008:61) – har länge 
varit dominerande, även om Socialdemokraterna så sent som under 90-talet 
regerade med stöd från mittenpartiet Centern. Sedan början av 00-talet har denna 
blockcementring stärkts ytterligare och är i och med den borgerliga 
fyrpartiregeringen nu närmast total. På kommunal nivå följer de flesta kommuner 
blockpolitiken men starka lokala partier – och personer – har lett till såväl 
minoritetsstyren som s.k. oheliga allianser. 

                                                                                                                                                         
 

7 Art använder sig av begreppet ”policy of non-cooperation” vilket jag anser avser just Downs 
begrepp isolering. 
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Bland de etablerade partierna har det länge rått konsensus kring integrations- 
och immigrationspolitiken men mycket tyder på att en övergång till ett mer 
polariserat politiskt läge håller på och ske (Green-Pedersen & Odmalm 2008:378). 
Den svenska erfarenheten av radikal höger-populism kan i ett västeuropeiskt 
perspektiv bäst karaktäriseras som begränsad, om än inte unik. På riksnivå har 
endast ett parti lyckats ta plats riksdagen8: Ny Demokrati åren 1991-1994.  

Ny Demokrati skapades i februari 1991 (Rydgren 2004:199). Grundarna Bert 
Karlsson och Ian Wachtmeister var båda tidigare kända personer och fick tidigt ett 
genombrott i opinionen med mediala framgångar. Vid valet samma år fick partiet 
6,7 procent av rösterna och kom därmed att spela en avgörande roll som stödparti 
till den borgerliga regeringen. Väl inne i riksdagen fick partiet efter en tid 
svårigheter med interna splittringar och då Ian Wachtmeister lämnade politiken i 
februari 1994 satte han också i praktiken stop för Ny Demokratis chanser till att 
bli återvalda (Rydgren 2004:205). I valet samma år föll Ny Demokrati ur 
riksdagen med endast 1,2 procent av rösterna. 

Även om det finns goda skäl för att betrakta Ny Demokrati som ett RHP-parti 
– inte minst gäller detta mot bakgrund av deras skattepopulistiska profil – kan det 
i detta sammanhang vara viktigt att betona att de väsentligen skiljde sig både i 
politiskt innehåll och i framtoning från SD av idag. Ny Demokrati var i huvudsak 
ett populistiskt missnöjesparti med tydliga främlingsfientliga inslag och en 
nyliberal agenda. Det provokativa sätt på vilket man presenterade sig själv och 
sina idéer var nog så viktiga som själva sakinnehållet. Partiet kan dock inte 
karaktäriseras som ett främlingsfientligt enfrågeparti, även om det förvisso allt 
mer gick i den riktningen (Rydgren 2004:204). Ny Demokrati saknade den 
nationalistiska och kulturella ingång i politiken som utmärker SD. Partiet tycks 
först och främst ha velat se sig självt som en obekväm sanningssägare som 
utmanade etablissemanget å det vilseledda folkets vägnar (Widfeldt 2004:151-
152, 156). Sättet som de etablerade partierna agerade mot Ny Demokrati vittnar 
också om en tydlig skillnad i förhållande till SD. Ny Demokrati satt visserligen 
aldrig i regeringsställning men var likväl ett uttalat stödparti. Även om de 
främlingsfientliga sidorna av Ny Demokrati väckte mycket avsky, också från 
borgerligt och då särskilt folkpartistiskt håll, upprättades det aldrig någon enhetlig 
politisk isoleringspolitik gentemot partiet (Widfeldt 2004:161).  

 
 
 

 

                                                                                                                                                         
 

8 På kommunal nivå är erfarenheterna av RHP-partier större, men geografiskt avgränsade till i 
huvudsak Skåne och Blekinge. Skånepartiet – med sin ledare Carl P. Herslow – samt Sjöbopartiet 
– lett av den förre centerpartisten Sven-Olle Olsson – är de två partier som har fått störst medialt 
och elektoralt genomslag (Integrationsverket 2007).  
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3.4 Sverigedemokraterna 

SD bildades 1988 som en direkt efterföljare till Sverigepartiet vilket i sin tur 
skapades genom en sammanslagning av det stockholmsbaserade Framstegspartiet 
och Bevara Sverige Svenskt (BSS) (Rydgren 2004:215). I det första valet 1988 
fick partiet 1100 röster nationellt. Vid påföljande val 1991 vann partiet för första 
gången tillträde till kommunala församlingar och fick varsitt mandat i Höör 
respektive Dals-Långed. 1994 utökades detta till sammanlagt fem kommunala 
mandat. Året efter, 1995, byttes ledarskapet ut och en centerpartistisk avhoppare 
vid namn Mikael Jansson blev partiledare. I valet 1998 gick partiet fram 
ytterligare tre mandat, men det var inte förrän i valet 2002 som det verkliga 
genombrottet kom. SD fick då 1,4 procent av de nationella rösterna och tog nästan 
40 kommunala mandat, huvudsakligen i Skåne. I maj 2005 efterträddes Mikael 
Jansson som partiledare av Jimmie Åkesson. I 2006 års val gick SD fram 
ytterligare och vann 2,9% av rösterna nationellt och tillträde till tre region- och 
landstingsfullmäktige med sammanlagt 16 mandat9 och 144 kommuner med 
sammanlagt 280 kommunala mandat.10 I Skåne kom SD in i samtliga 
kommunfullmäktigeförsamlingar utom i Vellinge. Med totalt 7,5% av de 
kommunala rösterna är SD idag Skånes fjärde största kommunala parti. Skåne och 
Blekinge utgör partiets i särklass starkaste fästen (Sannerstedt 2008:49). 

SD tar i likhet med flera andra europeiska RHP-partier – Vlaams Belang, 
Front National, Dansk Folkeparti – sin utgångspunkt i en socio-kulturalistisk 
distinktion mellan vi, svenskarna, och dem, invandrarna. Enligt SD har dessa båda 
grupper mycket svårt att leva tillsammans eftersom invandrarnas kultur skiljer sig 
från den svenska majoritetskulturen. Lösningen på problemet anses vara att 
kraftigt minska invandringen samt att på olika sätt tvinga invandrarna att anpassa 
sig till ”svenskarna”.11 Målet är ett idealiserat förflutet – ett folkhem utan sociala 
motsättningar och problem. Om Ny Demokrati först och främst var ett populistiskt 
missnöjesparti är SD i större utsträckning ett främlingsfientligt enfrågeparti. De 
delar båda en fientlighet till etablissemanget, men SD:s inställning är mer 
specifikt knuten till invandringen än Ny Demokratis allmänna kritik var. I den 
mån man också förespråkar så kallat hårdare tag mot kriminella, en stark 
kärnfamilj, ekologisk mångfald, en allmän välfärd osv. är det alltid som en del av 
ett nostalgiskt folkhem – ett gemeinschaft – där frånvaron av invandrare skapar 
samhällelig harmoni och trygghet (Integrationsverket 2007:77-80). 

Denna bild stärks om man studerar de Sverigedemokratiska väljarna. Baserat 
på SOM-undersökningarna från 2005-2006 menar Sören Holmberg att det som 
mest utmärker de sverigedemokratiska väljarna är en: 

                                                                                                                                                         
 

9 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/L/rike/delar.html 
10 http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/statistik/sd_2006.pdf 
11 http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/ 
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politikermisstro och en negativ inställning till flyktingmottagning och att de mer än andra 
ser invandringsfrågor och lag och ordning som Sveriges viktigaste problem. I alla dessa 
hänseenden liknar SD sina internationella motsvarigheter i andra länder. (Holmberg 
2007:167) 

Intressant nog verkar de sverigedemokratiska väljarna skilja sig från sina 
motsvarigheter i Danmark och Norge med avseende på hur de placerar sig på 
höger- vänsterskalan (Sannerstedt 2008:68). Emedan man i dessa länder tenderar 
att placera sig långt ut på högerkanten placerar de sverigedemokratiska väljarna 
sig huvudsakligen kring mitten eller till höger.  Om man får tro de 
sverigedemokratiska väljarna är SD följaktligen snarare ett centrum-
högerfenomen än ett renodlat högerfenomen (Holmberg 2007:164). Genom att 
studera de partipolitiska väljarströmmarna till och från SD vid 2006 års val kan vi 
till detta lägga ytterligare ett perspektiv. SD:s väljarvinster motsvarar 18 000 
väljare från socialdemokraterna, 18 000 väljare från gruppen blankröstare, 10 000 
från miljöpartiet och 5 000 från vänsterpartiet (Oscarsson & Holmberg 2008:209). 
Balansräkningen mellan de fyra borgerliga partierna och SD blir nära noll (ibid.). 
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4 Analytiskt ramverk 

I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsens analytiska ramverk. Detta 
består av två delar: en partistrategiteori – där speciellt fokus riktas mot teorins tre 
huvudsakliga mekanismer: position, ägarskap och relevans – och ett 
analysverktyg bestående av tre konceptuella begreppspar hämtade från 
partistrategiteori och tidigare presenterad forskning kring RHP-partier. Dessa två 
delar kommer att användas för att å ena sidan problematisera materialet och 
tillföra teoretiskt och analytiskt djup till analysen, och å andra sidan för att 
begripliggöra och strukturera uppsatsens empiri och därmed förenkla dess 
presentation. Syftet med det analytiska ramverket är således att både komplicera 
och förenkla förståelsen av partistrategisk interaktion. 

4.1 Position, ägarskap och relevans 

Bonnie Meguids, Party Competition between Unequals (2008), syftar till att 
utveckla en partistrategisk teori som lämpar sig för att studera det strategiska 
bemötandet av nischpartier, dvs. partier som har en stark profilfråga och som i 
huvudsak väljer att enbart positionera sig i denna. Meguid diskuterar två olika 
sorters nischpartier: radikala högerpartier och miljöpartier. 

Meguid tar avstamp i den klassiska partistrategiteoretiska utgångspunkten om 
att partier i första hand anpassar sin politik för att vinna val snarare än vinner val 
för att driva igenom sin politik, den s.k. spatiala partistrategilogiken (se Downs 
1957). Denna partistrategiska grundprincip – att partier agerar strategiskt genom 
att byta positioner – menar Meguid är otillräcklig för att förklara hur partier idag 
förhåller sig till varandra strategiskt. Hon menar istället – precis som titeln 
antyder – att partier innehar olika strategiska förutsättningar; hänsyn måste tas, 
dels, till styrkeförhållanden mellan partier, dels, till att alla partier inte 
positionerar sig i alla sakfrågor. Det går därmed inte att studera ett mindre 
nischparti med samma partistrategiska glasögon som man studerar exempelvis ett 
statsbärande socialdemokratiskt parti. En universellt giltig partistrategisk teori är 
således otillräcklig för att förklara det ojämnlika förhållandet mellan etablerade 
partier och nyare partier som i huvudsak bygger sin politik kring ett enda 
policyområde. Hon menar att man måste ta sin utgångspunkt i de faktorer som 
avgör vilka partier väljarna lägger sina röster på. I detta är tre omständigheter 
avgörande (Meguid 2008:24): 

1. Att partiets profilfråga upplevs som betydelsefull och relevant. 
2. Att partiets position i denna fråga uppfattas som attraktiv. 
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3. Att partiet i relation till andra partier framstår som denna positions 
rättmätige ägare.  

Dessa omständigheter svarar mot tre huvudsakliga partistrategiska 
mekanismer – position, ägarskap och relevans (på engelska position, ownership 
och salience12) – vilka tillsammans utgör stommen i Meguids teoribygge – POS-
teorin. Jag kommer nedan presentera dessa mekanismer i tur och ordning. 

4.1.1 Mekanismer 

Partistrategisk interaktion brukar beskrivas som uppbyggt kring en rad olika 
politiska dimensioner längs med vilka partier antas positionera sig. Dessa 
dimensioner kan vidare sägas bestå av, dels, större sakfrågekomplex – exempelvis 
miljö eller integrationspolitik – dels, mindre sakfrågor – exempelvis kärnkraft 
eller anhörighetsinvandring. När partier byter position avser man alltså i realiteten 
att de byter hållning i en sakfråga – eller mer sällan – i ett större 
sakfrågekomplex.13 

Detta kan göras genom att man antingen förflyttar sig i riktning mot ett givet 
parti – s.k. policykonvergens – eller i riktning från ett givet parti – s.k. 
policydivergens. Meguid kallar dessa båda strategier för den anpassande 
respektive fientliga strategin (på engelska accomodative respektive adversarial). 
Den första har i syfte att ta över ett partis position och därmed de väljare som 
följer med denna. Den andra strategin – den fientliga – syftar istället till att 
markera tydligt avstånd till ett parti och dess position. 

Vad Meguid här understryker är att betydelsen av en positionsförändring står i 
proportion till den betydelse frågan tillmäts i vilken ändringen görs (Meguid 
2008:489). Det är inte tillräckligt att byta åsikt i en fråga. Positionsförändringen 
måste också upplevas som relevant och betydelsefull för väljarna. 

En sakfrågas eller ett sakfrågekomplex relevans för att strukturera politikens 
innehåll och form är godtycklig i den meningen att det inte utgör en direkt 
reflektion av samhälleliga tillstånd eller bygger på någon av frågan given 
inneboende egenskap. En frågas relevans och aktualitet är föremål för politisk 
opinionsbildning och manipulation. Huruvida skatter, skola eller arbetslöshet står 
i fokus är i mycket en följd av vilka frågor de politiska och mediala aktörerna 
väljer att lyfta fram.  

Eftersom en sakfrågas betydelse, dels, är möjlig att påverka, dels, spelar en 
viktig roll för hur väljare identifierar sig med partier, fyller denna dimension av 

                                                                                                                                                         
 

12 På engelska har salience två innebörder: den första avser vilken betydelse (eng. importance) 
som frågan tillskrivs, den andra innebörden ligger närmare idén om tillgänglighet (eng. top of 
mind) (Takeshita 2006:277). För att inte blandas ihop med den innehållsmässiga innebörden i 
begreppet betydelse föredrar jag att använda begreppet relevans. 
13 Eftersom logiken är densamma – och att jag i fortsättningen så gott som uteslutande kommer att 
beröra sakfrågekomplexet integrations- och migrationspolitiken – kommer jag för enkelhetens 
skull att benämna även denna fråga som en sakfråga. 
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politiken en viktig strategisk funktion. Partier tenderar att prata om, och fokusera 
på, de sakfrågor där de upplever sig ha en bra politik och ett övertag gentemot 
andra partier. De tenderar vidare att tona ner och undvika de sakfrågor där de 
upplever sig missgynnade. Denna strategiska dimension får emellertid – och av 
förklarliga skäl – större konsekvenser för de partier som endast anser sig ha ett 
eller ett fåtal starka sakfrågekomplex. Nischpartier blir därför mer känsliga än 
andra partier för skiftningar i sakfrågors relevans. Miljöpartier står och faller med 
miljöfrågan på samma sätt som främlingsfientliga partier står och faller med hur 
viktigt invandringen som politisk fråga upplevs vara. 

På samma sätt som effekterna av ett partis positionering i en sakfråga beror på 
sakfrågans relevans, beror den också på att partiet anses vara rättmätig ägare till 
sakfrågan. När väljare röstar ser de inte bara till vilka partier som har vilka 
ståndpunkter i vilka sakfrågor, de ser också till vilket parti som har den mest 
trovärdiga hållningen. Väljare ger sitt stöd till de partier som framstår som de 
mest trovärdiga förespråkarna av en viss åsikt eller ståndpunkt (Meguid & 
Bélanger 2008). En nödvändig förutsättning för ett nischparti blir således att 
framstå som rättmätig ägare till en specifik hållning i en sakfråga, att de är 
ensamma om sin nisch. Även om det finns mönster över vilka partier eller block 
som anses som rättmätiga ägare över en sakfråga eller en viss position är detta, 
liksom sakfrågans relevans, föremål för betydande skiftningar. Om sakfrågan 
anses vara av stor relevans kan detta ge upphov till en kamp om ägarskap partier 
emellan.14 

4.1.2 Strategier 

Vi ska nu titta närmare på de tre huvudsakliga strategier som Meguid menar står 
de etablerade partierna till buds för att bemöta nischpartier: den avvisande 
strategin, den anpassande strategin och slutligen den fientliga strategin (på 
engelska dismissive, accomodative och adversarial) (Meguid 2005:348-349, 
2008:30). 

Genom att parti A väljer att inte bemöta nischparti B:s utspel eller väljer att 
ignorera dess sakfråga X (avvisande), skickar parti A ut signaler till väljarna om 
att sakfrågan X saknar betydelse. Detta får negativa effekter för parti B vars 
ägarskap i sakfråga X minskar i betydelse. På så sätt kan parti A genom att inte 
agera åsamka parti B en strategisk förlust utan att vare sig ifrågasätta parti B:s 
position i frågan eller dess ägarskap. Att inte agera blir i det här fallet en strategisk 
handling. 

Till skillnad från föregående strategi som i huvudsak bygger på att ignorera en 
policydomän, bygger de två senare strategierna på att parti A aktivt positionerar 
sig. Detta skänker i sin tur legitimitet till sakfråga X och ökar dess relevans; det 

                                                                                                                                                         
 

14 Moderaternas försök att etablera sig som det nya arbetarpartiet i 2006 års riksdagsval kan exempelvis i 
dessa termer förstås som en sådan kamp, där Moderaterna försökte överta ägarskapet från 
Socialdemokraterna. 
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signalerar till väljarna att sakfråga X är betydelsefull. Vilken av de båda 
strategierna som används följer av vilken position parti A tar i sakfråga X. Väljer 
parti A en anpassande strategi lägger sig partiet nära eller på samma position som 
parti B och försöker genom detta ta över parti B:s väljare. Vad som avgör om 
detta lyckas är om parti A också lyckas ta över ägarskapet. 

Slutligen har parti A möjlighet att anta en fientlig strategi mot parti B genom 
att markera ett tydligt avstånd och anta en motsatt position i relation till parti B i 
sakfrågan. Likt den anpassande strategin förstärker detta betydelsen av sakfråga 
X, men till skillnad från att försöka ta över ägarskapet förstärker istället parti A:s 
hållning parti B:s ägarskap; den fientliga strategin förstärker ägarskapskopplingen 
mellan parti B och dess position i sakfråga X. Den fientliga strategin riskerar 
därför att öka väljarstödet för parti B. I figur 4-1 nedan summeras POS-teorins 
strategiska implikationer. 
 

Figur 4-1: Förväntade isolerade effekter av POS-teorins strategier 

  Mekanism   
 
Strategier 

Relevans Position Ägarskap Väljarstöd för 
Nischparti 

Avvisande Minskar Oförändrat Oförändrat Minskar 
Anpassande Ökar Konvergerar Förflyttas till det 

etablerade partiet 
Minskar 

Fientlig Ökar Divergerar Förstärker 
nischpartiets 
ägarskap 

Ökar 

Källa: Meguid 2008:30 
 

Med avstamp i POS-teorin menar Meguid att nischpartier har en nackdel 
gentemot de etablerade partierna eftersom: (1) deras stöd är beroende av 
ägarskapet i och relevansen av endast ett sakfrågekomplex, (2) att deras positioner 
i detta sakfrågekomplex är relativt låsta, de är s.k. prisoners of their ideologies, 
och (3) de saknar tillgång till väljarna samt politisk erfarenhet som en följd av de 
etablerade partiernas elektorala, exekutiva och mediala dominans (Meguid 
2008:15). 

Meguid utvecklar även teorin till att innefatta två etablerade partier och ett 
nischparti i ett försök att – givet ett rationellt agerande från de båda etablerade 
partiernas sida – förutse hur de etablerade partierna agerar strategiskt i förhållande 
till nischpartiet (se Meguid 2008:33-35). Meguid menar att detta är görligt mot 
bakgrund av vilket hot nischpartiet utgör i relation till de båda etablerade 
partierna. Tre scenarion är tänkbara; att nischpartiets hot mot de båda etablerade 
partierna är (1) obetydligt, (2) olika stort, och (3) lika stort (Meguid 2008:99-103). 

Även om denna studie inte har för avsikt att skilja på Socialdemokraterna och 
Moderaterna som uttryck för två olika etablerade partier, kan det likväl vara 
intressant att mot bakgrund av denna trepartimodell se hur Meguid förutser 
socialdemokratiskt och moderat partistrategibeteende. 

Enligt tidigare anförda SOM-undersökning från 2006 (Holmberg 2007) 
hämtade SD i huvudsak sina väljare från de tre rödgröna partierna och från 
gruppen blankröstare. Givet att socialdemokraterna också upplever att de förlorar 
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mer röster till SD än moderaterna och M delar den analysen (scenario 2) menar 
Meguid att socialdemokraterna kommer att tillämpa en anpassande strategi och 
moderaterna en fientlig (Meguid 2008:101-102). 

Förmågan och viljan att genomföra dessa strategier är emellertid i viss 
utsträckning begränsad. Meguid menar att det föreligger två huvudsakliga 
begränsningar i det strategiska beteendet som frångår det rationellt förväntade 
(Meguid 2008:104-108). För det första finns det organisatoriska begränsningar – 
såsom förekomsten av elitfraktioner och låg ledarskapsautonomi – som riskerar att 
leda till såväl minskad handlingskapacitet (Meguid 2008:105) som försämrad 
implementeringsförmåga (Meguid 2008:106). För det andra finns det anseende- 
och trovärdighetsmässiga begränsningar i form av såväl ideologisk konsistens 
som policykonsistens över tid. För att ett parti ska kunna driva igenom en 
förändrad strategi måste denna uppfattas som trovärdig i relation till partiets 
politik och tradition, annars riskerar strategin att misslyckas (Meguid 2008:106). 
Meguid menar att begränsningar i organisation och trovärdighet tenderar att leda 
till politisk obeslutsamhet och användandet av en avvisande strategi (2008:105). 

4.2 Analysverktyg 

Som illustrerats i föregående delkapitel utgör POS-teorin ett intressant och 
förhoppningsvis fruktbart sätt att förstå hur etablerade partier och RHP-partier 
agerar strategiskt i en sakfrågedimension. Att centrera sakfrågan som föremål för 
partistrategisk analys har uppenbara fördelar. Meguid visar framgångsrikt på hur 
teorins tre mekanismer relaterar till varandra och hur dessa i sin tur relaterar till 
väljarna och partiets attraktionskraft. Att ta sin utgångspunkt i 
positionsförändringar och dessas effekter medför samtidigt en rad begränsningar 
för att utveckla en praktisk eller tillämpad förståelse kring hur partier agerar 
strategiskt i förhållande till varandra. Visst kan partier röra sig i riktning till och 
ifrån varandra, men de kan också interagera strategiskt på en rad andra sätt. 

Jag kommer att studera partistrategier på en lägre abstraktionsnivå än vad 
Meguid gör. Huvudfokus kommer att ligga på hur de etablerade partierna agerar 
och förhåller sig strategiskt i konkreta situationer. Att studera faktiska 
positionsförändringar faller – som en följd av studiens kvalitativa 
tillvägagångssätt – därmed utanför detta fokus. Det hindrar emellertid inte att 
positionsförändringar studeras som en del av intervjupersonernas förståelse av 
olika partistrategier. 

Sammantaget för detta med sig att väsentliga delar av POS-teorin – speciellt 
partiers faktiska positionering – inte kommer att undersökas empiriskt. Därmed 
kan de tre strategierna i POS-teorin – den avvisande, anpassande och fientliga 
strategin – utgöra ett intressant underlag för diskussion och analys men de kan 
inte direkt appliceras på mitt material. POS-teorins mekanismer – position, 
ägarskap och  relevans – menar jag däremot – i egenskap av just mekanismer – 
har giltighet även på en lägre abstraktionsnivå. Detta eftersom det är just i 
konkreta situationer – en debatt i fullmäktige, ett utspel i lokaltidningen, ett 
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avbrutit torgmöte etc. – som dessa mekanismer kommer till uttryck. Det är i dessa 
situationer som partier markerar sin position, befäster sin profil och understryker 
relevansen av frågor. 

Det blir med andra ord viktigt att inte betrakta POS-teorin som fullständig i 
den meningen att den kan förklara alla former av partistrategiskt agerande i 
förhållande till RHP-partier. POS-teorin hjälper oss föga att förstå eller förklara 
exempelvis den politiska isoleringsstrategin; en strategi som – om vi får tro 
tidigare forskning – ofta tillämpas. 

Isoleringsstrategin har som tidigare beskrivits som syfte att utestänga en 
politisk aktör från inflytande över sakpolitiken. Detta får fundamentala följder för 
det isolerade partiet; detta utan att de etablerade partierna påverkar vare sig sin 
positionering till det isolerade partiet, till sakfrågans relevans eller till vem som 
innehar ägarskapet över sakfrågan. Det går följaktligen att påverka partiet 
strategiskt utan att ta direkt hänsyn till sakfrågan. 

Ett första rimligt steg att försöka utveckla eller komplettera POS-teorin torde 
därför vara att ta ökad hänsyn till RHP-partiet som aktör. Detta går att göra genom 
en analytisk distinktion mellan aktör och sakfråga, dvs. att man renodlar dessa 
kategorier för att se hur de relaterar och hänger ihop. Att påverka sakfrågan 
genom någon av POS-teorins mekanismer ska därför ses som ett – men inte det 
enda – sätt som det går att påverka ett RHP-partis attraktionskraft på. 

För att understryka betydelsen av denna analytiska distinktion kan vi välja att 
betrakta de etablerade partierna som stående inför två utmaningar i bemötandet av 
SD: (1) Hur ska man agera för att få SD som parti och aktör att framstå som ett 
sämre politiskt alternativ, och (2) hur ska man agera för att minska efterfrågan på 
sverigedemokratisk politik. Båda dessa utmaningar syftar till och får som 
konsekvens att SD får minskat väljarstöd – den första utmaningen genom att 
fokusera SD som aktör, den andra genom att fokusera sakfrågan – men de tar 
olika vägar för att nå samma mål. 

Dessa två utmaningar illustrerar nödvändigheten av att analytiskt skilja på 
aktör och sakfråga. De aktualiserar även ytterligare en möjlig distinktion: den 
mellan utbud och efterfråga. 

I POS-teorin utgår Meguid ifrån att partier genom att uppmärksamma en 
specifik sakfråga lyfter upp denna på den politiska dagordningen och därmed även 
gör den mer relevant för väljarna. Utan att explicit uttrycka det så relaterar 
Meguid därmed utbudet av politik med dess motsvarande efterfråga genom 
mekanismen relevans. Detta är inget orimligt antagande och det finns åtskillig 
forskning som stödjer den utgångspunkten; att de frågor som de politiska och 
mediala aktörerna lyfter upp på dagordningen också formar vilka frågor väljarna 
ser som betydelsefulla. Samtidigt går det knappast att i partistrategiska 
sammanhang undvika den omvända riktningen. Den spatiala partistrategilogiken 
bygger precis på antagandena om att partierna anpassar utbudet av sin politik efter 
väljarnas efterfråga. 

POS-teorin menar att de politiska aktörerna genom sina strategiska val 
påverkar vilka frågor som lyfts fram som betydelsefulla och relevanta; de 
påverkar därmed utbudet av en sakfråga. Meguid menar vidare att detta utbud, 
dvs. hur mycket uppmärksamhet en fråga får offentligt, påverkar vilka frågor 
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väljarna ser som viktiga, dvs. efterfrågan av sakfrågan. Efterfrågan av en sakfråga 
påverkar i sin tur efterfrågan hos aktören genom att väljarna antas rösta på den 
aktör som anses ha ägarskapet av den sakfråga de ser som viktig. Jag menar 
dessutom utöver POS-teorins utgångspunkter att det också blir nödvändigt att 
betrakta aktören särkopplad från sakfrågan; jag ser det inte som en rimlig 
utgångspunkt att ett partis attraktionskraft – speciellt ett av SD:s slag – enbart står 
och faller med dess ägarskap och sakfrågans relevans. Hur aktören agerar – och 
paketeras om man så vill – påverkar även dess attraktionskraft och får därmed en 
direkt effekt på efterfrågan av aktören, detta utan att så att säga gå omvägen om 
sakfrågan. Med analysverktygets två första konceptuella begreppspar på plats har 
det nu blivit dags att presentera det tredje och sista. 

Fram till nu har vi i diskussionen betraktat partistrategier som en kamp mellan 
partier om väljarstöd och då mer specifikt mellan de etablerade partierna och SD. 
Inom partiforskning brukar denna målsättning refereras till som röstmaximering, 
dvs. att partier har som ambition att tillskansa sig största möjliga väljarstöd. Detta 
är emellertid långtifrån den enda målsättning som brukar tillskrivas politiska 
partier. De har också ambition att utöva inflytande. För att kunna särskilja partiers 
olika målsättningar brukar man här referera till olika politiska arenor. Flertalet 
sådana diskuteras i litteraturen om RHP-partier, William Dows använder sig 
exempelvis av den exekutiva, legislativa och elektorala arenan för att åskådliggöra 
olika former av isoleringsstrategier. De tre som troligtvis fått mest 
uppmärksamhet inom partiforskningen är den parlamentariska, elektorala och 
interna arenan15 (se Sjöblom 1968), där den elektorala och parlamentariska arenan 
svarar mot den röstmaximerande respektive inflytandemaximerande 
målsättningen.  

Det bör här understrykas att den parlamentariska respektive elektorala arenan 
inte motsvarar någon fysisk plats. Arenorna är konceptuella och existerar i den 
meningen endast i idévärlden. Däremot tenderar de att ha olika kopplingar till 
fysiska arenor. Ett partiutspel i media hör rimligen den elektorala arenan till 
emedan ett beslut i fullmäktige sannolikt kan tillskrivas den parlamentariska. 
Partistrategiskt ger emellertid dessa båda arenor upphov till ett intressant 
växelspel där en handling i den ena arenan får återverkningar i den andra och där 
målsättningarna i de respektive arenorna kan ge upphov till målkonflikter. Således 
kan ett beslut i fullmäktige påverka den elektorala arenan på samma sätt som ett 
medieutspel kan försämra förutsättningarna för att få med andra partier i en 
parlamentarisk omröstning. Genom att lyfta in den parlamentariska och elektorala 
arenan i analysverktyget är detta därmed fullständigt.  

                                                                                                                                                         
 

15 Jag har i denna uppsats av utrymmesskäl valt att inte diskutera den interna arenan, dvs. hur 
partiet fungerar internt. Jag tror dock att detta hade varit såväl möjligt som givande. 
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5 Den sverigedemokratiska 
utmaningen 

I detta kapitel presenteras och analyseras intervjumaterialet mot bakgrund av det 
analytiska ramverket. Uppsatsens utforskande tillvägagångssätt tillåter att nya 
kompletterande teoretiska infallsvinklar tas in och diskuteras när det analytiska 
ramverket faller till korta. Jag har valt att utforma denna genomgång och 
diskussion utifrån de två teman som jag menar strukturerar de etablerade 
politikernas förståelse av situationen: att ta debatten och att hålla distansen. 

5.1 Att ta debatten 

5.1.1 Sverigedemokraterna som nischparti 

Utgångspunkten för Meguids studie är att de partistrategiska förutsättningarna 
förändras till följd av att ett parti endast positionerar sig i en enskild politisk 
sakfråga. Som redan beskrivits i uppsatsens bakgrundskapitel kan SD beskrivas 
som ett nischparti som i allt väsentligt – dock inte uteslutande – väljer att 
positionera sig i sin profilfråga invandrings- och flyktingpolitiken16. Det är också 
så de genomgående beskrivs och betraktas i materialet. Politikerna menar att SD 
är ett enfrågeparti där all politik genomsyras av invandrings- och flyktingfrågor. 
Christina Mattisson i Karlskrona beskriver det såhär: 

Han går bara upp i frågor där han kan få in invandrarperspektivet. Det är det som är 
genomgående, att alltid hitta vinklar där han kan lyfta fram sin främlingsfientlighet. Om de 
nu ska utge sig för att vara ett parti som alla andra så borde man ha en egen politik för de 
andra sakområdena också, men det har man inte. (CM) 

Mattisson visar här på två olika möjliga förhållningssätt till – eller föreställningar 
om – SD som nischparti: (1) att SD endast är intresserad av invandrings- och 
flyktingfrågorna och därför som en följd saknar politik för de andra sakområdena 
och (2) att de vinklar alla andra politiska frågor till att ytterst handla om 
invandrings- och flyktingfrågan, i litteraturen benämnt som framing. Båda dessa 

                                                                                                                                                         
 

16 Jag är högst medveten om att benämningen invandrings- och flyktingpolitiken ingår i en diskurs 
som används av bl.a. SD. Detta kan tyckas problematiskt men jag har för enkelhetens skull valt att 
använda mig av detta begrepp genomgående eftersom det är det som huvudsakligen används i mitt 
material. 
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förhållningssätt – som jag menar får ses som komplementära – får som 
konsekvens att SD undviker att prata politik inom vad som upplevs vara andra 
sakområden. Detta stärker partiets profilering samtidigt som det uppmärksammar 
och framhäver invandrings- och flyktingfrågans betydelse. 

Detta upplever intervjupersonerna som svårt att hantera. Flera politiker anser 
sig har varit dåliga på angripa SD i andra frågor än deras nischfråga. Samtidigt 
menar man att detta är svårt att göra just eftersom de enbart relaterar till 
invandrings- och flyktingfrågan. Det blir helt enkelt svårt att tvinga SD att prata 
politik i någon annan sakfråga när de bara framar den frågan i invandrings- och 
flyktingtermer. Cecilia Lind i Eslöv och Jeppe Johnsson i Sölvesborg beskriver 
detta såhär: 

Pratar vi om hur mycket asfalt vi ska lägga så kommer de in på flyktingar. (CL) 
Om vägen måste göras vid är det min själ invandrarnas fel. (JJ) 

Detta förhållande – att det endast går att föra en diskussion med SD i deras egen 
nischfråga – förändrar, precis som Meguid belyser med sin studie, utsikterna för 
de etablerade partierna att framgångsrikt förhålla sig till SD strategiskt. Henrik 
Wöhlecke i Eslöv beskriver denna situation som ”att spela på bortaplan”. 

5.1.2 Bemöta & ignorera 

Eftersom något av de etablerade partierna inte försöker positionera sig nära – eller 
tillräckligt nära – SD i denna sin nischfråga – dvs. tillämpar en anpassande 
strategi i syfte att ta över partiets väljare – utmanas inte heller på allvar SD:s 
ägarskap av denna position. Enligt POS-teorin skulle därmed de etablerade 
partiernas enda möjlighet att försämra SD:s elektorala utsikter bestå i att försöka 
tona ner relevansen av frågan genom att tillämpa en avvisande strategi, dvs. 
ignorera partiet och dess agerande. På så sätt undviker de etablerade partierna att 
hamna i en uppmärksamhetsspiral där SD tillåts diktera villkoren och sätta 
dagordningen. 

Sådana föreställningar – att man inte vill ge frågan uppmärksamhet eller 
tillmäta den betydelse – förekommer hos samtliga etablerade politiker i materialet. 
Denna strategiska föreställning får som praktisk konsekvens att politikerna helt 
enkelt väljer att ignorera SD. Detta görs genom hela materialet men i varierande 
utsträckning. Jag har valt att benämna denna strategi för den ignorerande strategin 
för att hålla den särskiljd från POS-teorins avvisande strategi. 

Den ignorerande strategin är tillämpbar i många sammanhang men ingen 
politiker menar att den går att tillämpa ensidigt; då skulle SD få stå oemotsagda 
och det skulle uppfattas som om de etablerade partierna saknade svar på tal. 
Strategin måste också kompletteras med ett bemötande av SD. Jag har valt att 
benämna denna strategi för den bemötande strategin eller att bemöta sakpolitiskt, 
för att hålla den skild från POS-teorins fientliga strategi som kan sägas fylla 
samma syfte: att markera avstånd. 

Som utomstående betraktare framstår den bemötande strategin kanske som 
självklar eftersom den grundar sig i den medialt mycket uppmärksammade 
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föreställningen om att de etablerade partierna ”måste ta debatten” med SD, dvs. 
visa för väljarna att SD inte har belägg för sin politik, att deras politik inte är 
trovärdig. Men tar man sin utgångspunkt i POS-teorin skulle den bemötande 
strategin vara kontraproduktiv genom att – likt den fientliga strategin – lyfta fram 
SD:s sakfråga i ljuset och signalera till väljarna att sakfrågan har relevans. 

I materialet framställs förhållandet mellan att bemöta och ignorera som ett 
motsatsförhållande och som en avvägning. Medvetenheten om detta tillstånd – 
eller en något ytligare motsvarighet av detta – ger politikerna ofta uttryck för. 
Roland Palmqvist i Kävlinge resonerar exempelvis på detta sätt: 

Så det är jättesvårt alltså, för vi kan inte låta bli att bemöta dem när det är så grovt så att 
säga. Samtidigt får man ju akta sig för att dansa efter deras pipa hela tiden. Då blir det 
precis som de vill ha det  […] Vi kan inte bara hålla på och bemöta dem i allt alltid, då blir 
det en taktik från dem så att säga. Att få deras frågor på dagordningen […] Så det är en 
jättesvår grej det här. Det är inte alls enkelt utan man måste ha någon form av balans, en 
fingertoppskänsla. (RP) 

Politikerna resonerar här alltså i form av två relaterade strategiska överväganden: 
(1) att bemöta SD riskerar att å ena sidan ge dem uppmärksamhet och möjlighet 
att sätta dagordningen, (2) att å andra sidan ignorera SD är problematiskt eftersom 
deras utsagor då får stå oemotsagda vilket kan uppfattas som att de etablerade 
partierna samtycker eller saknar svar på tal.  

Mitt material visar entydigt att dessa båda strategier – ignorera och bemöta – 
används växelvis mot SD. Denna avvägning kan därmed sägas likna den som 
existerar mellan POS-teorins avvisande och fientliga strategi men med den 
väsentliga skillnaden att de etablerade partierna uppfattar sig ha möjlighet att 
försämra SD:s förutsättningar även genom en bemötande – alltså en fientlig – 
strategi. 

Detta menar man är görligt genom att innehållsligt utmana SD:s trovärdighet i 
sitt ägarskap genom att ifrågasätta partiets politik och innehåll. Henrik Wöhlecke i 
Eslöv menar att: 

[m]an är tvungen att ta den debatten för att visa väljarna vad de står för. För att försöka peta 
hål på politiken så att det spricker, det här håller inte […] Man måste hantera frågorna 
sakligt. (HW) 

Det handlar här alltså inte bara om att ge svar på tal utan även att i sakligt innehåll 
ifrågasätta SD:s politik. Syftet blir att visa på att SD bedriver en dålig eller 
felaktig politik. Om strategin lyckas antas den därmed ha förutsättningar att 
uppmärksamma brister hos SD som aktör; och med tanke på att partiet aldrig har 
suttit i någon form av regerande ställning är dessa sannolikt stora. 
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5.1.3 Det totala ägarskapet 

Det mest omedelbara problemet med en bemötande strategi är att inget etablerat 
parti ligger tillräckligt nära SD positionsmässigt i invandrings- och flyktingfrågan 
för att kunna attrahera de väljare som ett framgångsrikt användande av 
bemötandestrategin skulle kunna tänkas generera. Även om de etablerade 
partierna lyckades i sin föresats att framställa SD som en icke trovärdig politisk 
aktör måste de väljare som övertygas om detta skaffa sig en ny politisk hemvist. 
Risken är här att SD uppfattas vara den enda aktör som tar problemet, dvs. 
sakfrågan, på allvar. 

Mot bakgrund av en uppdelning mellan utbud och efterfråga blir 
resonemanget tydligt. Finns det bara en produkt (parti) på marknaden kommer 
konsumenterna (väljarna) att tolerera betydligt mer brister i denna produkt än om 
de finns konkurerande (substituerande) produkter (alternativa partier) och givet att 
efterfrågan redan finns på plats ska det till betydande brister i produkten (partiet) 
för att konsumenten ska avstå från köp (röstskolka). Även om den bemötande 
strategin genomförs skickligt och med ett visst mått av framgång är det därför inte 
givet att de positiva effekterna blir så betydande. 

Riskerna med denna typ av bemötande är dessutom stora. För det första 
tydliggör den och stärker länken mellan aktören SD och sakfrågan invandrings- 
och flyktingfrågan genom att ge partiet ökad uppmärksamhet i samband med 
sakfrågan. Den låser fast SD i konfliktdimensionen och stärker därmed SD:s 
ägarskap. För det andra erkänner det bemötande etablerade partiet betydelsen av 
sakfrågan. Det etablerade partiet stärker därmed frågans relevans och som en följd 
effekterna av SD:s ägarskap. Grundprincipen är här att ett parti med ägarskap 
tjänar på att sakfrågan ökar i relevans i relation till andra sakfrågor eftersom det 
får som effekt att också betydelsen av ägarskapet ökar. 

De strategiska effekterna av ett stärkt ägarskap ska nog i och för sig inte 
överdrivas. Eftersom SD utmärker sig som det enda parti som förespråkar en 
hårdför lösning på invandrings- och flyktingproblematiken kan de i någon mån 
redan sägas inneha ett totalt ägarskap över den avgränsade positionen i denna 
sakfråga. Det betyder att de väljare som redan ser en kraftigt restriktiv 
invandrings- och flyktingpolitik som den viktigaste politiska sakfrågan sannolikt 
kommer att rösta på SD. För att öka sitt väljarstöd torde därför nyckeln för SD 
vara att koncentrera sina ansträngningar på att framhäva relevansen av dess 
huvudsakliga sakfråga – invandrings- och flyktingfrågan – bland övriga frågor på 
den politiska dagordningen. 

5.1.4 Sakfrågan som problem och lösning 

En politisk sakfråga kan sägas ha två beståndsdelar: problem och lösning. De 
politiska partierna kan följaktligen diskutera en sakfråga genom att: (1) diskutera 
problemet, dess innehåll och omfattning, eller (2) diskutera sina politiska 
lösningar på detta problem. I vissa sakfrågekomplex – likt sjukvård eller skola – 
är alla partier mer eller mindre överens om problemet; de vill alla ha en bättre 
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kvalité i sjukvård och skola. Den politiska striden står istället kring hur man bäst 
ska nå dit, dvs. vilka politiska lösningar man bör tillämpa. Beträffande 
invandrings- och flyktingpolitiken kan detta inte sägas vara fallet. Där är de 
etablerade partierna och SD varken överens om problemets grundförutsättningar, 
omfattning eller om hur man ska komma tillrätta med det. 

Om ett parti har för avsikt att tillämpa en positionsförändring i syfte att 
utmana eller ta över ett ägarskap borde partiet således koncentrera sig på att 
diskutera sina politiska lösningar. I SD:s fall – mot bakgrund av dess totala 
ägarskap av sakfrågepositionen – förhåller sig motsatsen. SD, som redan utmärker 
sig för att förespråka unika och från de etablerade partierna tydligt avgränsade 
politiska lösningar, behöver inte stärka sitt ägarskap ytterligare genom att 
diskutera dessa. SD borde istället koncentrera sig på att framhäva relevansen av 
sakfrågan och därmed sitt ägarskap genom att ta genvägen förbi en diskussion 
kring de politiska lösningarna för att direkt adressera sakfrågan som problem och 
målsättning. 

Detta är också precis vad SD gör. I intervjumaterialet uttrycks en tydlig 
frustration över detta agerande. Det upplevs som svårt att hantera den problem- 
och verklighetsbeskrivning som de sverigedemokratiska politikerna försöker 
etablera. Frustrationen blandas ofta med en osäkerhet över hur man ska agera för 
att krossa den myt SD upplevs ha byggt upp kring invandrings- och 
flyktingfrågan. Jeppe Johnsson i Sölvesborg uttrycker detta såhär: 

De [SD] vill ju att allmänheten ska ha en zon där man inte riktigt vet vad som är sant och 
falskt. De lever ju på myter och det är jättesvårt för oss att krossa den myten […] Det hade 
varit himla intressant om man visste hur man skulle ta dö på detta. (JJ) 

Många av intervjupersonerna diskuterar de etablerade partiernas misslyckade med 
att kommunicera sitt integrationsbudskap till väljarna. Man upplever att närvaron 
av SD har gjort det svårare att diskutera sakfrågan eftersom det finns en rädsla för 
att förknippas med SD. Denna rädsla blandas med en rädsla för att detta hos 
väljarna kan uppfattas som om man inte tar sakfrågan på allvar. Det 
socialdemokratiska oppositionsrådet i Kävlinge – Roland Palmqvist – beskriver 
det såhär:  

Man kan ju visa upp en idealistisk motbild också men den köper inte folk rakt av för de ser 
att det finns de facto problem. Och ska man vara ärlig kan man ju inte säga att 
integrationspolitiken eller invandringspolitiken har varit så lyckosam. Det ser vi ju. Ingen 
vågar liksom ge sig på det och försöka diskutera det på ett mer neutralt sätt utan då är det är 
lätt att man hamnar i facket: ja då är du flyktingfientlig, eller så försöker SD då haka på och 
säga: vad var det vi sa. Alltså det är jättesvårt. Man är rädd för att bli avrättad och hängd. 
Gatlopp i media och så. (RP) 

Palmqvist menar att den myt Jeppe Johnsson refererar till är problematisk att 
förhålla sig till eftersom väljarna genomskådar en idealiserande framställning av 
sakfrågan. Det blir med andra ord svårt att rakt av förkasta SD:s 
problembeskrivning. 

Att förhålla sig kritisk till denna problembeskrivning försvåras dessutom av 
hur SD använder sig av fakta och statistiska uppgifter. Användandet av statistik 
framstår i materialet som en sverigedemokratisk strategi som är såväl 
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framgångsrik som vanligt förekommande. Cecilia Lind i Eslöv pratar i 
metaforiska termer om en statistikgrop som de etablerade partierna riskerar att 
falla i: 

Det är oerhört svårt för de vill presentera fakta som inte är fakta. Hur många miljarder det 
kostar och hur många de ensamkommande flyktingbarnen som inte alls är 14 utan de är 37 
osv. och det är lett i bevis. Så oerhört mycket siffror och då är det lätt att man faller i den 
här statistikgropen och det har vi bestämt att vi i åtminstone mitt parti, vi ska inte bemöta 
det. (CL) 

För SD kan åberopandet av fakta här sägas fylla två syften. För det första fyller 
det ett konkret behov i debattsituationen genom att provocera fram respons och 
därmed generera uppmärksamhet. Det är i detta sammanhang statistikgropen ska 
ses. För det andra utgör det ett sätt för SD att måla upp sin bild av sakfrågan och 
därmed samhället; ett sätt att beskriva problemet och därmed verkligheten. Detta 
senare syfte får inte bara som konsekvens att SD:s politiska lösningar framstår 
som rimliga. Det påverkar dessutom rimligheten i de etablerade partiernas 
politiska lösningar. 

Heléne Björklund i Sölvesborg menar att detta är synnerligen problematiskt 
eftersom det påverkar även den debatt som de etablerade partierna måste ta med 
sina väljare. Extra problematiskt blir detta då sakuppgifterna inte alltid är 
felaktiga: 

Jag möter ju personer dagligen som undrar, är det verkligen sant. Jag fick ett blad i 
brevlådan som säger det här och det här. Och det kan ju ibland vara så att det är sant men 
att det är ryckt ur sitt sammanhang. Någon flykting som kostat X antal kronor. (HB) 

Hon menar vidare att SD:s användande av fakta och statistik är debattekniskt 
problematiskt eftersom det inte går att kontrollera uppgifterna – därmed inte heller 
dementera dem – under själva debattillfället. Jeppe Johnsson tar vidare upp 
svårigheterna med att bemöta korrekta påståenden men som endast ger en del av 
sanningen: 

Puh, svårt problem. Och det räcker ju med ett sådant exempel för att det ska vara generellt, 
att så är det. Jag har ju haft många sådana påstående som man fått bemöta. (JJ) 

SD kan således sägas använda sig av fakta på tre sätt som försvårar bemötandet: 
(1) genom fabricerade eller fabulerade uppgifter, (2) lösryckt ur sitt sammanhang, 
och (3) tendensiöst, dvs. att man endast lyfter fram vissa delar och utesluter andra. 

5.1.5 Media som aktör och arena 

Som avslutning på denna diskussion om vad det innebär att ta debatten med SD 
behöver vi diskutera hur media som arena och aktör påverkar de etablerade 
partiernas förutsättningar. 

Medias roll och betydelse som såväl aktör och arena är ett ofta återkommande 
samtalsämne i intervjumaterialet och det ges uttryck för många och 
motsägelsefulla åsikter och erfarenheter. Vissa menar att medias agerande präglas 
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av osäkerhet (HB) och godtycklighet (HW) emedan andra tycker att media gjort 
”korrekta beskrivningar” (CL) och ”hållit sig rena” (CL); när vissa menar att 
media inte skött sin roll att granska SD:s påståenden (JJ) väljer andra att lyfta 
fram att SD har ”kommit fram lite lätt” (KGS) i media. 

På ett sätt är detta inget förvånande resultat, dels, med tanke på att SD:s grad 
av aktivitet kan tänkas skilja sig åt mellan kommunerna, dels, med tanke på att de 
olika kommunerna – möjligen undantaget Kävlinge och Eslöv – är representerade 
av olika mediala aktörer. Det förefaller också finnas en stor skillnad i hur olika 
tidningar väljer att hantera SD. Roland Palmqvist vittnar exempelvis om att SD är 
mycket aktiva i en lokal gratisveckotidning som heter Kävlinge Nya, emedan de 
mer sällan får in insändare i Skånska Dagbladet och i princip aldrig i 
Sydsvenskan.  

För den strategiska interaktionen mellan partier fyller media två betydelsefulla 
funktioner. I egenskap av aktör17 ska media granska makthavarna – utgöra den 
s.k. tredje statsmakten. Utifrån en partistrategisk horisont fyller media också 
rollen som elektoral arena; ett medium genom vilket partier kan kommunicera 
med väljarna, exempelvis genom politiska utspel och insändare. För partierna blir 
här medias publicistiska roll betydelsefull eftersom media som aktör i viss 
utsträckning styr den mediala arenan och därmed utbudet av politik på den 
elektorala arenan. 

Ett av de få mer genomgående dragen i materialet gäller en viss irritation över 
innehållet i rapporteringen om SD.18 Media uppfattas här tendera att flytta fokus 
från det verkliga beslutsfattandet för att istället ägna sig åt nöjes- och 
sensationsjournalistik. Detta är speciellt framträdande vid rapporteringen från 
fullmäktigemötena där personangrepp och hetsiga debatter mellan de etablerade 
partierna och SD lyfts fram istället för information kring vad man faktiskt 
beslutade om. Detta antas då gynna SD eftersom det tar fokus från sakpolitiken 
och istället uppmärksammar SD som aktör. Pia Almström i Kävlinge uttrycker det 
såhär: 

De diskussionerna blir ju aldrig några citat i tidningarna men så är det ju någon fråga där 
SD kommer upp och då blir det lite tillspetsat och då blir det roligt att skriva i tidningen och 
då kommer det med (PA). 

Flera intervjupersoner ger uttryck för föreställningen att SD – till skillnad från de 
etablerade partierna – gynnas oavsett vilket budskap de får ut till väljarna. Detta 
menar man hör samman med att väljarna har en tendens att bara ta in enklare 
budskap och att dessa budskap dessutom kan antas ha större förutsättningar för att 
få medial spridning. Detta tillstånd antas vidare SD utnyttja till sin fördel genom 

                                                                                                                                                         
 

17 I egenskap av aktör går det givetvis inte i annat än analytiska termer att prata om media som en 
aktör. I själva verket rör det sig om olika aktörer som fattar självständiga publicistiska beslut. 
Trots detta uppenbara tillstånd väljer ändå intervjupersonerna genomgående att prata om ”media” i 
allmänna termer. 
18 Det går i detta sammanhang inte att utesluta att media för de etablerade politikerna kan fylla en 
viss funktion som syndabock. Det är givetvis svårt att spekulera kring en sådan funktion men den 
bör uppmärksammas och i vilket fall inte uteslutas. 
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att spetsa till sin retorik och sina utspel – att medvetet gå för långt i syfte att 
provocera fram en reaktion – för att senare försiktigt ta tillbaka dessa. Christina 
Mattisson i Karlskrona menar att detta är en medveten strategi från SD:s sida: 

Det är deras medvetna strategi. Att gå ut väldigt långt på plankan, och vet att vi går två steg 
för långt egentligen, och sen backar man hem. Men allmänheten hör många gånger bara vad 
man sagt där men sen om man backar tillbaka, det såg man inte. Så det passar deras syfte 
att göra så. Jag tror det är så. (CM) 

Om vi tar vår utgångspunkt i Meguids tes – att de etablerade partierna antas ha en 
fördel över SD genom sin mediala dominans (se Meguid 2008:15) – ger mitt 
intervjumaterial uttryck för en delvis motsägande bild. Oaktat hur det faktiskt 
föreligger med denna sak kan man på ett analytiskt plan instämma i 
föreställningen bland intervjupersonerna att SD i egenskap av att inneha de mest 
avvikande och utmärkande åsikterna gynnas av en medialogik som främjar 
uppmärksamhet. Nyhetsvärdet på en åsikt eller ett utspel som kraftigt avviker och 
som kan tänkas generera starka känslor av såväl aversion, sympati och sensation 
måste antas bli högre.19 Detta ökar därmed utbudet av SD:s sakfråga på den 
elektorala arenan.  

5.1.6 Sammanfattning 

Innan vi går vidare till uppsatsens andra analys- och empiridel – att hålla 
distansen – följer först en kort sammanfattning av vad som diskuterats så här 
långt. 

SD har en stark och tydlig profilering i invandrings- och flyktingfrågan och 
upplevs i allt väsentligt vara ett nischparti. Detta uttrycks, dels, genom att man 
huvudsakligen bara anses vilja debattera denna sakfråga, dels, genom att man när 
man väl tar debatt i andra frågor vinklar – eller framar – dessa till att handla om 
invandrings- och flyktingfrågan. Detta upplever de etablerade partierna som 
svårhanterligt. 

Denna profilering från SD:s sida, kombinerat med partiets radikalt avvikande 
positionering i denna sakfråga, kan sägas ge SD ett totalt ägarskap. I syfte att 
stärka effekterna av detta ägarskap försöker SD att få upp sin sakfråga på den 
politiska dagordningen, dvs. öka utbudet av sin sakfråga på den elektorala arenan. 
Utöver fokuseringen på sin profilfråga upplevs SD dessutom provocera fram 
reaktioner genom att ”spetsa till” sin retorik och framtoning. Denna ambition 
upplevs att gynnas av medias tendens att flytta fokus från det verkliga 
beslutsfattandet till att istället ägna sig åt nöjes- och sensationsjournalistik. 

SD:s ohotade ägarskap av sin sakfrågeposition får dessutom som följd att SD 
kan sätta åtsidan en diskussion kring politiska lösningar till förmån för en 
diskussion kring politiska problem. Genom att etablera sin problem- och 

                                                                                                                                                         
 

19 I intervjun med sydsvenskans journalist Niklas Orrenius tar han upp orimligheten av att media 
som aktör skulle ta partipolitiska hänsyn i sitt agerande. 
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verklighetsbeskrivning, huvudsakligen genom användandet av fakta och statistik, 
stärks sakfrågans relevans samtidigt som de etablerade partiernas politiska 
lösningar – deras positioner i sakfrågan – utmanas. De etablerade politikerna 
upplever här att det är svårt att förhålla sig till SD:s problembeskrivning med 
rädsla för att både förknippas med SD och för att inte ta sakfrågan på allvar.  

Detta ger sammantaget upphov till en avvägning mellan två strategier för de 
etablerade partierna: (1) att bemöta SD sakfrågepolitiskt i syfte att ifrågasätta 
partiets politik och problembeskrivning för att på så sätt utmana SD:s trovärdighet 
i sitt ägarskap samt försvara sin egen politik, och (2) att ignorera SD för att inte ge 
dem och sakfrågan onödigt stor uppmärksamhet och därmed minimera effekterna 
av SD:s ägarskap. 

Utsikterna att genom en bemötande strategi ta över SD:s väljare begränsas 
emellertid av att inget av de etablerade partierna ligger tillräckligt nära SD:s 
position för att erbjuda ett motsvarande – men mer trovärdigt – alternativ. 

 Detta delkapitel kan därmed sammanfattas som en kamp om två former av 
sakfrågepåverkan: en kamp om att definiera sakfrågans innehåll och en kamp om 
att påverka sakfrågans frekvens, dvs. hur mycket den diskuteras.  

5.2 Att hålla distansen 

5.2.1 Den politiska isoleringsstrategin 

I enlighet med Socialdemokraternas respektive Moderaternas partilinjer nationellt 
menar samtliga intervjupersoner från de etablerade partierna att de inte tänker 
samarbeta, göra sig beroende av eller på annat sätt söka stöd från SD. På den 
parlamentariska arenan kan det därför sägas existera en tydlig isoleringsstrategi. 
Detta är genomgående för hela materialet och uttrycks tydligt och ofta. Christina 
Mattisson i Karlskrona uttrycker det såhär: 

Vi är väldigt tydliga. Vi kommer inte under några omständigheter att göra oss beroende av 
dem, samverka med eller förhandla med dem på något sätt. För det är inte ett parti som 
andra. De har inte den gemensamma värdegrunden. (CM)  

Förutom att illustrera förekomsten av en tydlig isoleringsstrategi indikerar också 
citatet vad anledningen, eller bakgrunden, till denna förda politik är. Varför man 
anser sig behöva ta till så drastiska politiska åtgärder och varför man anser det 
nödvändigt att vara så tydlig med detta. Intervjupersonerna menar här att det 
faktum att partiet står för en främlingsfientlig politik som inte harmonierar med 
grundläggande mänskliga värderingar diskvalificerar SD som möjlig politisk 
partner. Henrik Wöhlecke i Eslöv sammanfattar denna uppfattning såhär: 

Och det beror väl egentligen på den människosyn de har, att den ligger så långtifrån vår. Att 
man inte anser att alla svenskar är svenskar. Inte har samma värde. (HW) 

I materialet blir det emellertid tydligt att den isoleringsstrategi som man så unisont 
argumenterar för och försvarar, visar sig problematisk att bedriva i praktiken. 



 

 33 

Framförallt är den inte så allomfattande som den framställs vara. För att 
inledningsvis skapa en tydligare bild av den politiska isoleringen som partistrategi 
följer nedan en figur som utifrån analysverktyget illustrerar strategins begränsade 
räckvidd. 

 

Figur 5-1: Den politiska isoleringsstrategins plats i analysverktyget. 
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Som figur 5-1 illustrerar har isoleringsstrategin för avsikt att isolera eller strypa 
utbudet av SD som aktör på den parlamentariska arenan. Det medför emellertid 
inte av nödvändighet att efterfrågan på SD på den parlamentariska arenan också 
stryps. Det kommer följande underkapitel om inte annat att visa på. På samma sätt 
är det inte heller självklart hur utbudet av sakfrågan påverkas, vilket kommer att 
diskuteras genomgående i detta delkapitel. Vad vi däremot med säkerhet kan utgå 
ifrån är att den politiska isoleringsstrategin på den parlamentariska arenan får 
betydande konsekvenser även för den elektorala arenan. Det går inte att agera hur 
som helst i förhållande till SD på den elektorala arenan om man samtidigt 
bedriver en politisk isoleringsstrategi på den parlamentariska arenan. Att hålla – 
eller upprätta – distansen till SD – att skapa en rågång – blir något av en 
förutsättning. I det följande kommer jag att försöka nyansera bilden av en tydligt 
avgränsad och vattentät isoleringspolitik genom att diskutera tre komplicerande 
parlamentariska situationer och dessas elektorala återverkningar. 

5.2.2 Beskyllningar för samarbete 

Det första, största och mest uppenbara hotet mot en gemensam isoleringsstrategi 
är givetvis risken att något av de etablerade partierna frångår strategin för att 
uppnå kortsiktiga politiska vinster genom att söka stöd hos eller samarbete direkt 
med SD. I november 2009 kontaktade det moderata oppositionsrådet Henrik 
Wöhlecke i Eslöv den sverigedemokratiska gruppledaren Fredrik Otteson för ett 
samtal kring den skuggbudget allianspartierna hade för avsikt att lägga fram vid 
den kommande kommunala budgetförhandlingen. Uppgifterna kring innehållet i 
detta samtal går isär. Wöhlecke själv menar att han bara kontaktade SD 
upplysningsvis för att informera dem om alliansens budget. Efter att först i 
Skånska Dagbladet ha förnekat att han hade kontaktat SD erkände Wöhlecke 
senare att så faktiskt hade varit fallet, men poängterade samtidigt att det inte hade 
rört sig om en förhandling. Fredrik Otteson menade däremot – i Skånska 
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Dagbladet– att det var precis detta som samtalet hade handlat om. I min intervju 
med Otteson kort därefter kommenterade han händelsen såhär: 

Sen i år så rykte alliansen upp sig och hörde då av sig till mig för att informera om deras 
budgetförslag och då såg jag möjligheten att lyfta fram en förhandling. De kommer med ett 
förslag så säger jag att det här vill jag ha med så kan jag köpa ert förslag. Och så anser han 
att han bara ville berätta men ändå så tar han med de frågorna som jag lyft upp till sitt 
gruppledarmöte. Man får givetvis tolka det hur man vill men min tolkning av ordet 
förhandling, vad är en förhandling. Att sätta epitet på saker är alltid känsligt. Det är alltid 
lättare att bara ha en luddig beskrivning av vad som har hänt. En förhandling är ju väldigt 
hårt, det är känsloladdat också en förhandling. Det betyder att någon kommer att träda 
tillbaka någonstans. (FO) 

Otteson poängterar här betydelsen av vilka ord man använder för att beskriva 
situationen. Han menar att förhandling är ett känsligt begrepp, betydligt mer 
känsligt än att exempelvis informera eller samtala. Den socialdemokratiska 
kommunstyrelseordföranden Cecilia Lind delar med sig av sin syn på händelsen 
såhär: 

Eftersom vi styr i minoritet är det viktigt att vi kommer överens och inte låter SD 
bestämma. Och det har vi kommit överens om. Det gjorde vi efter valet. Då hade vi en 
överenskommelse om att aldrig låta SD bestämma. Men nu har de [M] en ny gruppledare 
och oppositionsråd och han kunde inte avhålla sig från att ringa till SD. […] Och han har 
förstått att han kanske inte aktivt ska söka stöd av SD. Han kanske inte tycker att han gjorde 
det men det gjorde han. SD gick ju ut i pressen om att de hade haft 3-4 samtal och ställt en 
massa krav, så det var ju en förhandling som hade ägt rum. Och när det hände blev det ett 
himla hallå på rätt många runtomkring och jag träffade moderata 
kommunstyrelseordföranden i Kävlinge och Båstad och de sa, va fan sysslar han med 
liksom. (CL) 

Cecilia Lind har en klar uppfattning om att det rörde sig om mer än att dela med 
sig av information. Hon menar att Wöhlecke brutit mot den överenskommelse om 
en gemensam isoleringsstrategi som de etablerade partierna slöt efter förra valet. 
Lind gick senare i Skånska Dagbladet ut med avgångskrav på Wöhlecke. Hennes 
uppfattning kring att det rörde sig om en förhandling eller någon form av 
överenskommelse mellan Moderaterna och SD ska här förstås mot bakgrund av 
kommunfullmäktiges beslut att anta oppositionens budget. Lind vidareutvecklar 
sitt resonemang enligt följande: 

I praktiken gjorde de ju det när de lierade sig med SD och röstade igenom sin budget och 
var väldigt strålande lyckliga för det. Det var så märkligt på det fullmäktigemötet. De visste 
att de hade SD:s stöd och de räknade in SD, vi såg ju när detta hände i salen att SD hade 
kommit så många. De hade ringt in en fjärde man som vi aldrig har sett på fullmäktige 
innan. Han kom där och satt i fem timmar utan att ha ett papper med sig. Snacka om 
röstboskap och då var det hans röst som avgjorde. Det blev 24-23, och då visste man under 
fem timmars debatt att vi kommer att vinna det med hjälp av SD och samtidigt så då en för 
varje parti går upp och talar om hur hemska SD är. Bilden stämmer liksom inte riktigt. (CL) 

SD följde upp denna händelse med att i sin tur framföra krav mot Lind att avgå. 
Krav som dock inte fick stöd från borgerlig sida. Fredrik Otteson beskriver 
händelsen: 
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Jag gick rakt upp och sa till Cecilia Lind att som kommunalråd för Socialdemokraterna i 
Eslöv borde hon kanske träda tillbaka när en alliansbudget går igenom. De bemötte hon inte 
ens trots att jag påtalade det två gånger. (FO)  

Oaktat vilka intentioner som låg bakom denna händelse menar jag att den är 
illustrativ för uppsatsens problemställning. För det första kan händelsen betraktas 
som en värdemätare på hur dåligt och otillåtet det anses vara att beblanda sig med 
SD som aktör. För det andra visar den på att gränserna för vad som menas med 
samarbete, förhandling, informationsutbyte eller oberoende är otydliga och att en 
avgränsad uppdämningspolitik – en politisk isoleringsstrategi – därmed är 
betydligt mindre avgränsad i praktiken än vad den är i teorin. För det tredje visar 
den på att om något av de etablerade partierna inte hedrar överenskommelsen om 
politisk isolering av SD leder detta paradoxalt nog inte till att isoleringen upphävs. 
Däremot får det som följd att partiet som bryter mot överenskommelsen förlorar i 
trovärdighet, partiet tappar ansiktet. Kort sagt riskerar det att bli en uppslitande 
process av beskyllningar och ömsesidigt misstroende bland de etablerade 
partierna. Precis som Art visar i sin studie av isoleringsstrategins konsekvenser 
riskerar fördelarna av en sådan strategi att få omvänd effekt – dvs. vändas till 
nackdelar – om någon betydande aktör frångår den föresatta strategin (Art 
2007:335). 

5.2.3 Stöd från fel håll 

I Karlskrona uppstod det sommaren 2009 parlamentariska förvecklingar när SD 
valde att rösta för oppositionens budgetdirektiv. Det moderata kommunalrådet 
Karl-Gösta Svensson sammanfattar detta såhär; 

Vi har ju förlorat en sådan viktig röstning i samband med att vi hade budgetdirektiven i juni 
månad. Då röstade ju han [Rikard Jomshof] på Socialdemokraternas förslag och det 
märkliga är ju att S begärde votering. Och det tycker jag ju att man måste fundera en gång 
extra om man ska göra det.  Det kunde ju Richard gjort naturligtvis men S borde ju inte 
gjort det om man inte hade en strategi att ta över. Jag sa, ok då får S och SD ta över 
ansvaret för kommunen, men det ville man ju inte. […] Jag vet inte om man tänkt sig det 
fullt ut. Det har jag ju märkt tidigare i mindre frågor där vi kan förlora, det spelar inte så 
stor roll, men det här en mycket viktig fråga ju. (KGS) 

Att ett minoritetsstyre inte får igenom en budget är i sig inget unikt. Det som är 
speciellt med denna parlamentariska situation är att SD tillåts agera vågmästare. 
Detta medför att Socialdemokraterna hamnar i en situation där de får svårt att 
agera som självständig opposition utan att behöva ta hänsyn till SD. Moderaterna 
är i sin tur givetvis medvetna om att Socialdemokraterna inte kan anta sin budget 
med stöd av SD, ännu mindre ta över i en styrande koalition. Mot bakgrund av 
denna vetskap kan Karl-Gösta Svensson riskfritt erbjuda Socialdemokraterna att 
ta över kommunstyret i Karlskrona. Det socialdemokratiska oppositionsrådet, 
Christina Mattisson, utvecklar: 

Vi hade ett jättekaos i somras när vi skulle ta budgetdirektiv där han [KGS] hotade med att 
avgå om vårt förslag skulle gå igenom, och då fick han ju boka och tog egentligen, köpte 
hela vårt förslag och gjorde om ett nytt förslag och la på fullmäktiges bord. Nu skiljer det så 
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väldigt lite mellan våra förslag, han hade köpt i princip allting, så det var inte motiverat att 
skapa ett parlamentariskt kaos så då deltar vi inte, vi köper detta. Och det är klart att det 
hade inte skett utan att vi hade haft denna parlamentariska situationen. (CM) 

SD kan i en vågmästarroll se till att rösta så att det ställer de etablerade partierna i 
en svår parlamentarisk situation.20 Faktum är att det inte föreligger några egentliga 
hinder för att göra just det. SD måste givetvis – likt andra partier – förhålla sig till 
sina väljare och upprätthålla någon form av ideologisk konsistens men eftersom 
de i egenskap av nischparti förväntas erhålla röster huvudsakligen i sin specifika 
sakfråga saknar de i andra frågor ideologiskt bagage, vilket gör det relativt enklare 
att förhandla. Jag menar därmed i motsats till Meguid att nischpartiet inte är s.k. 
ideologiska fångar (Meguid 2008:15). Tvärtom har SD möjligheter att navigera 
positionsmässigt mellan övriga sakfrågor i större utsträckning än vad de 
etablerade partierna har, åtminstone så länge sakfrågorna uppfattas ligga i partiets 
ideologiska periferi; Detta utan att ifrågasätta partiets trovärdighet (jmf. Meguid 
2008:106). Att omväxlande rösta med båda de politiska blocken förstärker 
dessutom bilden av partiet som ett mittenparti, en position som partiet gärna självt 
identifierar sig med. 

Erfarenheterna av SD:s stödproblematik är genomgående i alla de tre 
kommuner i materialet där SD har en vågmästarroll, men förekommer även i 
Sölvesborg. I Kävlinge beskriver Roland Palmqvist en situation av denna 
problematik på detta sätt: 

Jag sa att vi har inte med dem att göra men vi kan inte förhindra att de röstar på vårt förslag 
[…] För det blev vi beskyllda för att vi samarbetade med SD för att vi la förslag som de 
röstade på. […] det är ju inte att samarbeta för vi har ju ingen kontakt med dem […] vi kan 
ju inte sitta och vara tysta i fyra år och inte lägga ett enda förslag med risk för att SD skulle 
stödja det. (RP) 

Palmkvist betonar här risken för att av de andra etablerade partierna bli beskylld 
för att samarbeta med SD genom att dessa röstar på de etablerade partiernas 
förslag. Han poängterar också att detta riskerar att leda till politisk passivitet hos 
oppositionen. Trots att både Pia Almström och Roland Palmkvist i Kävlinge 
karaktäriserar relationen dem emellan och mellan deras partier som en av 
ömsesidigt förtroende, och trots att de båda poängterar att de genom den långa 
traditionen av minoritetsstyre i Kävlinge har lärt sig hantera den parlamentariska 
situationen, visar sig en situation likt denna svår att hantera. För de etablerade 
partierna sträcker sig således SD:s vågmästarroll de facto utanför den 
parlamentariska arenan. 

Det är här intressant att notera att trots att händelserna beror på och handlar 
om hur SD agerar, spelar SD som aktör egentligen endast en biroll. Det 
partistrategiska spelet utspelar sig huvudsakligen mellan de etablerade partierna. 
Det blir tydligt hur SD har potential att som självständig aktör utnyttja situationen 
och skapa stora politiska svårigheter för de etablerade partierna. Men även om SD 

                                                                                                                                                         
 

20 Karl Loxbo visar på att en vågmästarroll för SD i minoritetsstyren leder till en genomsnittlig 
ökning av andelen förlorade voteringar med nästan 18 % (Loxbo 2008:25). 
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utgör den utlösande faktorn är det de etablerade partiernas agerande som orsakar 
uppståndelsen och därmed problemet. 

5.2.4 ”Snälla motioner” 

Något förenklat blir denna situation aktuell i händelse av att SD lägger ett förslag 
som: (1) faller utanför deras profileringssakfråga, dvs. invandrings- och 
flyktingfrågan, (2) att detta förslag uppfattas som positivt för kommunen, och (3) 
att det i sitt ideologiska innehåll inte förväntas påverka de etablerade partiernas 
avståndstagande till SD. I materialet omnämns dessa politiska förslag som så 
kallade ”snälla motioner” eller ”ofarliga motioner”. De är ofta centralt 
framarbetade inom SD och läggs samtidigt i ett flertal kommuner. I mitt material 
berör dessa motioner förbud kring vatten på flaska inom den offentliga 
förvaltningen, kommunalt stöd för byggandet av miljövänliga och energieffektiva 
hus (s.k. passivhus), parboendegaranti inom äldreomsorgen, införandet av 
ledhundar för rörelsehindrade personer samt väghastighetsbegränsningar. 

Flertalet politiker framhäver att de åtgärder som föreslås ofta redan finns 
antagna i kommunen eller av kommunspecifika orsaker inte kan bli aktuella. 
Ibland baseras motionerna dessutom på direkt felaktiga uppgifter. Men det har 
också ett flertal gånger inkommit motioner från SD som de etablerade partierna 
har valt att rösta för eller i vilket fall varit oeniga kring. Karl-Gösta Svensson i 
Karlskrona resonerar såhär: 

Alltså kommer det ett förslag som vi tycker är ok, då röstar vi på det. […] Det har det gjort 
och det har vi bifallit också. […] Hur skulle vi förklara att vi röstade emot det? […] [E]n o 
annan sån där röstning får man väl kosta på sig att de vinner. (KGS) 

Karl-Gösta Svensson menar alltså här att SD har något att vinna på att få igenom 
dessa motioner samtidigt som de etablerade partierna ställs inför en svår uppgift 
att förklara sitt agerande gentemot väljarna. Den sverigedemokratiske företrädaren 
i Eslöv – Fredrik Otteson – menar att det finns ett egenvärde för SD att få igenom 
en motion. Han menar att egenvärdet ligger i att väljarna behöver se saker som SD 
har uträttat så att deras röst inte upplevs som en bortkastad röst. Företrädarna för 
de etablerade partierna resonerar i liknande termer och ser dessa motioner som 
legitimerande för SD: 

Nja vi känner en motvilja mot det. Att stötta dem i deras förslag. […] de kanske uppfattas 
som seriösa då […] det är ju ett sätt för dem att visa sig. (RP) 

På samma sätt som dessa motioner upplevs skänka legitimitet upplevs de också 
riskera att mer allmänt generera uppmärksamhet. Hélene Björklund i Sölvesborg 
tar upp den problematiken såhär: 

Det bär ju lite emot att säga ja till en sverigedemokratisk motion. Inte så mycket för det 
lokala men jag vet att det blir nationellt uppmärksammat och jag tycker inte att de förtjänar 
det (HB). 
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Den sverigedemokratiske företrädaren i Karlskrona – Richard Jomshof – för ett 
liknande resonemang. Han menar dessutom att detta kan bli till problem för de 
etablerade partierna och för fram att SD i Karlskrona ibland testar förslag för att 
se hur de andra partierna reagerar:  

Vi vet att de andra partierna delar våra åsikter i frågan, men kommer de att stödja det? Det 
är klart att det har hänt att man har testat gränserna ibland. Förvånansvärt ofta har man gått 
emot förslagen, vilket också har skapat reaktioner bland medborgarna. Man har blivit 
irriterade: ah men det kunde ni väl stödja, kära nån. Folk blir bara förbannade när de går 
emot det. Det är klart att en normal människa tycker att det är bra. Oavsett om det är 
Sverigedemokraterna eller något annat parti som lägger det. (RJ) 

Otteson och Jomshof pekar här på två olika partistrategiska funktioner för dessa 
motioner. För det första skänker de legitimitet och uppmärksamhet åt SD genom 
att visa på aktivitet och inflytande. För det andra skapar de en problematisk 
situation för de etablerade partierna eftersom de inför väljarna måste kunna 
motivera sina ställningstaganden. Båda de effekter som Otteson och Jomshof 
pekar ut tas också upp av de etablerade politikerna. Konsekvenserna av såväl 
bifall som avslag riskerar att bli negativa. Vid bifall riskerar SD att gynnas genom 
mer publicitet och legitimitet och vid avslag riskerar det egna partiets handlande 
att framstå som tvivelaktigt och småsint. 

Utöver denna konsekvensanalys ger flertalet etablerade politiker uttryck för en 
värdeladdad syn på situationen och menar att man som folkvald politiker har en 
skyldighet att se till innehåll och inte till vem som yrkar vad. De etablerade 
politikerna i materialet ger uttryck för en demokratisk pliktetik, att se till 
kommunens bästa utan att ta partistrategiska hänsyn. Henrik Wöhlecke 
sammanfattar åsikten: 

Man ska behandla förslagen eller motionen lika oberoende av vem som är motionär. (HW) 

Oftast förekommer emellertid denna syn i samspel med hänsyn till handlingens 
konsekvenser. Pia Almström i Kävlinge ger uttryck för en sådan föreställning: 

Ett bra förslag är ett bra förslag var det än kommer ifrån. Egentligen tycker jag nog det. 
Men tyvärr är det ju så att hade vi då gått med på ett förslag av Sverigedemokraterna hade 
de fått onödigt stor uppmärksamhet. Det hade ju varit lättare för oss mediamässigt att rösta 
nej till ett bra förslag, för då hade de fått minst utrymme. (PA) 

Det går att sammanfatta detta dilemma i tre förhållningssätt bland de etablerade 
politikerna: (1) de som ser enbart till konsekvenserna av deras handlingar, (2) de 
som menar att de har en skyldighet – en plikt – att inte särbehandla de politiska 
förslagen och följaktligen handlar därefter och (3) de som upplever att det finns en 
motsättning mellan ett konsekvensbaserat och ett pliktetiskt förhållningssätt. 

På vilket sätt skiljer sig då de etablerade partiernas agerande gentemot en 
”snäll” SD-motion från hur man skulle ha agerat i förhållande till en liknande 
motion från sin etablerade politiska motståndare sida. Jag håller det här för troligt 
att alla tre förhållningssätt skulle finnas närvarande även i en sådan situation men 
två principiellt viktiga skillnader föreligger. 

För det första betyder naturligtvis dessa motioner på marginalen mer för SD 
än vad de gör för de etablerade partierna som redan åtnjuter stor legitimitet. Om 
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SD får igenom ett förslag trots den uppmärksammade isoleringspolitiken och trots 
den uppskruvade retoriken får detta anses som en avsevärt större framgång för SD 
än vad det skulle ha varit för ett etablerat parti. För det andra riskerar ett bifall att i 
bästa fall ifrågasätta och i sämsta fall rasera den gemensamma politiska 
isoleringsstrategin. 

Dessa motioner tycks dessutom generera en form av allmänlegitimitet som 
faller utanför POS-teorin. Trovärdigheten eller legitimiteten är inte enbart kopplad 
till någon specifik sakfråga utan också till aktören SD. Frågan är om dessa 
motioner också riskerar att påverka relevansen av invandrings- och flyktingfrågan 
liksom SD:s ägarskap av densamma negativt; dvs. tar SD en risk genom att 
uppfattas tappa fokus på sin profilsakfråga? 

Denna tänkbara risk diskuteras inte i materialet men en rimlig tolkning torde 
vara att någon sådan inte föreligger så länge dessa motioner inte uppfattas ta för 
mycket tid och utrymme i relation till partiets profilsakfråga. De ”snälla 
motionerna” skulle således inte vara en outtömlig källa för legitimitetsökning av 
SD utan snarare utgöra ett komplement. 

5.2.5 Sverigedemokraterna som pariaparti 

Mot bakgrund av de praktiska svårigheterna att genomdriva en aktiv 
isoleringspolitik på den parlamentariska arenan – och de beskyllningar mellan de 
etablerade partierna som detta givit upphov till – blir det naturligtvis viktigt att 
med hjälp av andra medel markera avstånd till SD på den elektorala arenan. Den 
sverigedemokratiske företrädaren i Karlskrona Rickard Jomshof uttrycker det 
såhär: 

Ja officiellt finns det ju någon sorts policy från övriga partier att man inte ska göra sig 
beroende av oss och att man helst ska se oss som något katten har släpat in.[…] När man 
tänker på hur man blir bemött här i debatten i fullmäktige får man ju ofta höra att vi inte 
delar samma människosyn […] eller att det inte skulle finnas ett grundläggande 
människovärde som inte är lika för alla. Jag menar att det bara är ett sorts argument som 
man tar till när man inte har något annat att använda i debatten. Och det är rent nonsens om 
du frågar mig. […] Jag menar att det är ett känsloargument och inget annat. (RJ) 

Utöver att understryka förekomsten av en officiell policy om att man från de 
etablerade partiernas håll inte ska göra sig parlamentariskt beroende av SD 
understryker Jomshofs resonemang en intressant aspekt. Han tar fasta på hur man 
bör betrakta och förhålla sig till SD; vad som är ett lämpligt förhållningssätt. Det 
räcker inte att på den parlamentariska arenan följa partilinjen och avhålla sig från 
samröre med SD. Man bör också utåt sett göra klart att SD avviker från de 
etablerade partierna – de delar inte samma värderingar. Detta gör man genom att 
ifrågasätta den demokratiska och moraliska giltigheten i deras värderingar. Två 
värdeladdade omdömen riktade mot SD återkommer genomgående i materialet: 
att SD inte delar de etablerade partiernas gemensamma människosyn, och mer 
specifikt, att SD inte tycker att alla människor har samma människovärde. 

Det är en grundläggande faktor i en demokrati att man ska värdera människor på lika sätt, 
att alla människor har ett lika värde, och det gör inte dom. (KGS) 
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Genom hela materialet framträder här detta moraliska fördömande som en viktig 
strategi för de etablerade partierna att förhålla sig – dvs. hålla distansen – till SD 
på. Fördömandet blir här den tredje strategin – tillsammans med strategin att 
ignorera respektive bemöta SD sakpolitiskt – som samtliga intervjupersoner ger 
uttryck för. För de etablerade partierna finns det här goda skäl att angripa SD och 
deras ståndpunkter i moral-, värde- och demokratifrågor. Detta blir ett sätt att 
ifrågasätta partiets demokratiska grund och genom det avlegitimera partiet 
demokratiskt vilket i ett partistrategiskt sammanhang får anses som synnerligen 
eftersträvansvärt.  

Det moraliska fördömandet – att hålla en hög retorisk svansföring i 
förhållande till SD – blir emellertid inte bara ett sätt att angripa SD på, det blir 
också ett sätt att legitimera det egna partiet moraliskt och demokratiskt och 
därmed ett sätt att gardera sig mot anklagelser om samröre med SD. Inom RHP-
partilitteraturen används ibland uttrycket ”rena händer” för att åskådliggöra att 
vissa strategier från de etablerade partiernas sida anses attraktiva eftersom de ger 
partiet moralisk och demokratisk legitimitet. Downs menar exempelvis att 
ignorera är en attraktiv strategi av just den anledningen. Min tolkning av 
materialet går emot detta resonemang och visar istället på att ignoreringsstrategin 
faktiskt riskerar att inte säkerställa nödvändig distans till RHP-partiet. Istället för 
ignorerandet är det fördömandet som upplevs skänka de etablerade partierna ”rena 
händer”, dvs. legitimitet.  

Tydligast illustreras detta resonemang av de beskyllningar de etablerade 
partierna utsätter varandra för när de beskyller varandra för samröre med SD, men 
det illustreras också av att de etablerade politikerna stundtals upplever att de 
måste fördöma SD i hårda ordalag för att inte framstå som sämst i klassen. Jeppe 
Johnsson uttrycker att partierna beskyller varandra för passivitet och sätter tryck 
på varandra att använda en hård ton mot SD. 

Så jag menar mina försiktiga påhopp var ju ingenting, det var ju som smekningar. […] Jag 
fick ju ingen uppmärksamhet för jag hade inte kallat honom för rasist. (JJ) 

Den belgiska kritiskteoretiska statsvetaren Chantal Mouffe för i On the political 
en intressant diskussion kring en ökad användning av moralistiska omdömen i den 
politiska debatten. Hennes tes är att en politisk diskussion uppbyggd kring 
moralfrågor omöjliggör en fruktsam politisk debatt. Hon ser också detta som en 
bidragande orsak till framväxten av RHP-partier i Europa. 

Mouffe återgår till själva grunden i moralistiska reaktioner: att säkerställa det 
bra och goda i sig själv genom att fördöma det dåliga och onda hos andra (Mouffe 
2005:74). Likt Mouffe menar jag att fördömandet här blir ett sätt för de etablerade 
partierna att skapa nödvändig distans till SD för att säkerställa sin egen status 
samtidigt som det blir nödvändigt för att skapa och återskapa SD:s status som ett 
pariaparti, dvs. ett parti som inte går att befatta sig med eller beröras utan risk. 
Fördömandet blir ett sätt att avlegitimera SD samtidigt som man legitimerar sig 
själv genom att tydligt distansera sig. Jag menar att denna dubbelhet utgör själva 
kärnan i de etablerade partiernas fördömanden av SD. Detta resonemang får stöd 
av Anders Hellström och Tom Nilsson som i en studie av de retoriska figurerna 
kring SD i media sluter sig till en liknande slutsats:  
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In general, our reading of the news material suggests that representatives along the political 
spectrum seek to, on the one hand, distance themselves from SD and, on the other, indicate 
that perhaps the opposite camp is to be blamed for the advancement of SD. […] In other 
words, SD is the card you least want in your hand. In the rhetorical struggle for electoral 
support, SD-antagonists rely on the rhetorical figure: we are the good guys. In doing this, 
they leave voters to conclude SD must be the bad guy. (Hellström & Nilsson 2010:68-69) 

Pariastatusen kan sägas vara både förutsättningen för, liksom den nödvändiga 
konsekvensen av, en politisk isoleringsstrategi. För att kunna upprätthålla en 
politisk isoleringsstrategi måste man med trovärdighet reproducera pariastatusen. 
För att det ska framstå som legitimt att politiskt isolera ett parti måste detta parti 
också uppfattas avvika radikalt från vad som uppfattas som en lämplig ideologi 
och politik. På samma gång måste det omvända förhållandet råda. Om man 
fördömer ett parti och stämplar det som paria måste detta följas upp i politisk 
handling, annars tappar fördömandet och det fördömande partiet trovärdighet 
inför väljarna. Att stämpla ett parti som paria kan därför betraktas som den 
elektorala motsvarigheten till den parlamentariska isoleringsstrategin. 

5.2.6 Det moraliska fördömandet 

Fördömandet – projicerandet av SD:s pariastatus – är emellertid inte 
oproblematiskt. Precis som gäller för den bemötande strategin finns det här en risk 
för att de etablerade partierna lyfter upp SD och dess sakfrågor på dagordningen. 
Vidare saknar det moraliska fördömandet det sakpolitiska bemötandets ambition 
om att ifrågasätta SD:s politiska innehåll på saklig grund och därmed vinna över 
väljare vilket är en central ambition. Den moraliskt fördömande strategin 
aktualiserar dessutom en problematik av annorlunda partistrategiskt slag. 

De etablerade aktörerna måste förhålla sig till det faktum att SD är 
demokratiskt valda och därmed åtnjuter ett visst mått av demokratisk legitimitet; 
det går inte att enbart avfärda SD som ett gäng politiska och demokratiska 
halvfigurer. Om man bortser från detta faktum riskerar man att själva framstå som 
dåliga demokrater. 

För att tydliggöra detta demokratiska problem kan det här bli aktuellt att göra 
en distinktion mellan demokratiska process- och substansvärden. Enklast görs 
detta genom att lyfta fram motsättningen dem emellan. Enligt statsvetaren Lennart 
Lundquist kan den uttryckas på följande sätt: ”Kan man acceptera vilken substans 
som helst om bara den tillkommit genom demokratiskt korrekta 
processer?”(Lundquist 2001:127). 

Frågan blir följaktligen om SD bör betraktas som demokratiska i egenskap av 
att de valts genom korrekta processer trots att de inte uppfattas dela demokratiska 
substansvärden om alla människors lika värde. Lundquist menar att den svenska 
politiska kulturen präglas av en processuell syn på demokratin (Lundquist 
2001:128-129). Det skulle innebära att partierna i första hand åtnjuter demokratisk 
legitimitet genom att de är valda och endast i andra hand efter vilka åsikter som de 
ger uttryck för. Henrik Wöhlecke i Eslöv ger uttryck för en sådan uppfattning: 
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Nej men vi kan inte utestänga dem från makten, vi måste ju ha respekt för att det finns ett 
antal eslövsbor som röstar på SD. (HW) 

Problemet med att å ena sidan fördöma och ifrågasätta SD som en demokratisk 
aktör och å andra sidan respektera de sverigedemokratiska väljarna blir här tydlig.  

Meguid vidrör – om än flyktigt – detta problem genom att diskutera de 
etablerade partiernas strategiska möjlighet att demonisera RHP-partiet. Hon 
menar emellertid att man genom att tillämpa en sådan strategi endast riskerar att 
stärka partiets ägarskap och attraktionskraft till väljare som inte delar den 
demoniserande beskrivningen (Meguid 2008:31). Det finns här en uppenbar risk 
att fördömandet appellerar endast till de som redan betraktar SD som paria, och 
det är inte om dessa väljare som kampen står. För de som känner sig osäkra eller 
sympatiserar med SD som aktör eller med dess sakfrågeposition, dvs. de väljare 
som ur partistrategisk synvinkel är viktigast att påverka i en viss riktning, riskerar 
fördömandet istället att få omvänd och negativ effekt. Genom att fälla moraliskt 
fördömande uttalanden riktat mot partiet riskerar man helt enkelt att därutöver 
också fördöma och stöta bort de väljare som känner igen sig i SD:s verklighets- 
och problembeskrivning. 

Till det demokratiska dilemma som kan sägas finnas mellan att förhålla sig till 
de demokratiska substans- respektive processvärden följer också ett elektoralt 
dilemma, fångat i frågan: Hur kan de etablerade partierna fördöma SD som aktör 
utan att samtidigt fördöma dess väljare? Det vanligaste sättet som de etablerade 
politikerna i materialet hanterar detta dilemma på är att som Christina Mattison 
resonera i termer av att avslöja SD. Mattison menar att de etablerade partierna 
måste: 

[s]yna partiet i sömmarna. Förklara för väljarna, vad är detta för parti egentligen? Vad står 
de för egentligen bakom dessa slipade fasaderna? […] men också att avslöja deras politik. 
För jag tror inte att alla de väljarna i Karlskrona egentligen vill ha det samhälle som SD vill 
ha. (CM) 

Jag menar att ambitionen att på detta sätt avslöja SD bör ses som både ett tecken 
på hur de etablerade partierna uppfattar SD och som en politisk och strategisk 
målsättning. Jag håller det däremot för osannolikt att de resonerar i termer av ovan 
beskrivna elektorala dilemma. Att avslöja SD som aktör är en attraktiv 
föreställning som gör det möjligt att på samma gång respektera de väljare som 
röstar på SD – och därmed den demokratiska processen – samtidigt som man kan 
fördöma SD som aktör. Genom att tala i termer av ”falska kort”, ”fasad” eller 
”sann bild” går det att köra in en kil mellan SD och dess väljare. 

Att avslöja handlar om att visa på något som inte redan tydligt framgår. Det 
handlar om att demaskera, blotta och klargöra det verkliga tillståndet och dess 
egenskaper. Detta förutsätter att något hålls i det dolda och att det finns en 
anledning till varför det hålls dolt. Materialet ger uttryck för precis sådana 
föreställningar om SD; att de kan avslöjas, fås att visa ”sitt rätta jag, sitt rätt 
ansikte” (CM); att de befinner sig bakom en ”putsad fasad” (CL). 

En avslöjande föreställning knyter på så sätt samman den sakpolitiskt 
bemötande strategin med dess moraliskt fördömande motsvarighet. Den knyter 
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därmed också samman de etablerade partiernas två huvudsakliga ambitioner i 
förhållande till SD: att ta debatten och att hålla distansen. 

5.2.7 Sammanfattning 

Vi har nu kommit fram till slutet på uppsatsens analys- och empiridel. Innan vi 
ger oss i kast med att formulera en slutsats, dvs. svara på uppsatsens 
frågeställning, följer här en sammanfattning av de viktigaste resultaten i detta 
delkapitel. 

Delkapitlet inleddes med att konstatera att de etablerade partierna bedriver en 
aktiv isoleringspolitik som syftar till att strypa utbudet av SD som aktör på den 
parlamentariska arenan. I analysen av denna isoleringspolitik har det emellertid 
blivit alltmer tydligt att isoleringen vare sig är så allomfattande eller väl definierad 
som intervjupersonerna ger sken av. 

Tre huvudsakliga parlamentariska situationer identifieras som utmaningar mot 
genomförandet av denna isoleringsstrategi: (1) att ett etablerat parti avsiktligen 
frångår strategin för att uppnå politiska vinster, (2) att SD, framförallt i en 
vågmästarroll, ställer de etablerade partierna inför en svår situation genom att 
erbjuda – huvudsakligen oppositionen – oönskat politiska stöd, och (3) att SD 
lägger fram förslag – ”snälla motioner” – som till ideologiskt innehåll uppfattas 
som ofarliga och som därför är svåra att hålla distansen till. 

Förutom att generera uppmärksamhet kring SD menar företrädarna för de 
etablerade partierna att dessa situationer riskerar att skänka legitimitet till SD som 
politisk aktör. I synnerhet de två första situationerna tenderar vidare att leda till en 
uppslitande process av ömsesidigt misstroende och anklagelser om svek bland de 
etablerade partierna där de beskyller varandra för att mot överenskommelse 
samarbeta med SD eller att inte hålla tillräklig distans till dem. Dessa tre 
parlamentariska situationer visar sammantaget på den stora betydelsen av att för 
de etablerade partierna tydligt markera avstånd till SD. 

Detta görs huvudsakligen genom att ifrågasätta den demokratiska och 
moraliska giltigheten i deras värderingar i en moraliskt fördömande strategi. 
Förutom att markera avstånd till SD – och gardera sig mot anklagelser om 
samröre – fyller fördömandet syftet att avlegitimera SD demokratiskt och 
moraliskt och på så sätt reproducera partiets pariastatus. Detta får anses vara såväl 
förutsättningen för som den nödvändiga konsekvensen av en politisk 
isoleringsstrategi. 

Den fördömande strategin riskerar likt den sakpolitiskt bemötande strategin att 
lyfta upp SD:s sakfrågor på dagordningen men saknar den senares ambition att 
ifrågasätta SD:s politiska innehåll på saklig grund för att därigenom söka vinna 
över väljare. 

De etablerade partierna måste dessutom förhålla sig till det faktum att SD är 
demokratiskt valda. Genom att fördöma partiet på demokratisk och moralisk 
grund riskerar man att samtidigt fördöma – och som en följd alienera – SD:s 
väljare, och därmed också gå miste om möjligheten att vinna tillbaka dem. 
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Detta problem hanterar de etablerade partierna genom att ge utryck för 
föreställningen om att SD måste avslöjas, att väljarna inte har sett partiets sanna 
ansikte. På så sätt går det att köra in en kil mellan SD och dess väljare. 
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6 Slutsatser & reflektion 

I bemötandet av SD ställs de etablerade partierna inför en rad partistrategiska 
problem inom såväl den elektorala som parlamentariska arenan. Detta kapitel 
syftar till att identifiera dessa svårigheter, relatera dem till varandra och sätta in 
dem i sitt sammanhang. Det har med andra ord blivit dags att knyta ihop säcken 
och svara på uppsatsens frågeställning: Vilka partistrategiska svårigheter innebär 
det att bemöta Sverigedemokraterna?  

6.1 Slutsatser 

I denna uppsats har jag argumenterat för att det finns fyra övergripande sätt som 
de etablerade partierna kan försämra SD:s väljarstöd på. Den första (1) 
möjligheten ligger i att försämra utbudet och därmed efterfrågan på SD som aktör. 
Detta kan göras antingen genom att ifrågasätta – och därmed avlegitimera – SD:s 
politiska lösningar på sakliga grunder, eller genom att ifrågasätta partiets 
moraliska grunder och därmed avlegitimera SD som demokratisk och moralisk 
aktör. En andra (2) möjlighet finns i att minska utbudet av sakfrågan – dvs. 
integrations- och migrationspolitiken – genom att diskutera den mindre. Mindre 
offentlig diskussion förväntas minska efterfrågan genom att sakfrågan prioriteras 
ner på den politiska dagordningen. Det tredje (3) sättet innebär att direkt minska 
efterfrågan av SD:s position i sakfrågan, dvs. SD:s politiska lösningar, genom att 
förändra sakfrågans innehåll och räckvidd; detta huvudsakligen genom att etablera 
en annorlunda och mer trovärdig problem- och verklighetsbeskrivning av 
sakfrågan. För det fjärde (4) och sista kan de etablerade partierna överväga att 
utmana SD:s ägarskap genom att ta över hela, eller delar av, utbudet av SD:s 
position i sakfrågan. På så sätt kan de etablerade partierna fånga upp efterfrågan. 

Samtliga fyra sätt är emellertid långtifrån oproblematiska. En rad strategiska 
svårigheter, avvägningar och begränsningar föreligger inom, men också mellan, 
dessa sätt. Det förekommer också begränsningar som inte nödvändigtvis är 
strategiska till sin natur utan som bottnar i konflikterande målsättningar. De två 
som tydligast framkommit i denna studie är ambitionen eller snarare 
nödvändigheten av att hålla distansen till SD, samt det begränsande förhållandet 
mellan den elektorala och den parlamentariska arenan. Dessa båda arenor svarar 
mot delvis konflikterande mål men handlingar i den ena arenan får likväl 
återverkningar inom den andra. Jag ska nu försöka relatera dessa avvägningar till 
varandra genom att sätta dem i sitt strategiska sammanhang. 

I syfte att utestänga SD från reellt politiskt inflytande tillämpar de etablerade 
partierna en politisk isoleringsstrategi. Denna strategi isolerar partiet och kan 
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därför sägas strypa utbudet av SD som aktör på den parlamentariska arenan. I 
realiteten visar sig dock denna strategi ha flera inneboende problem som gör den 
långt ifrån enkel att driva igenom, än mindre bemästra.  

De etablerade partierna uppvisar svårigheter att upprätthålla en tydlig isolering 
på parlamentarisk nivå, dels, eftersom strategin är dåligt konceptuellt och 
praktiskt definierad, dels, för att det finns partispecifika skäl att bryta mot 
strategin för att tillskansa sig politiska fördelar. Vidare framstår den politiska 
isoleringsstrategin som ofullständig eftersom de etablerade partierna saknar 
förutsättningar för att strypa utbudet av Sverigedemokraterna även på den 
elektorala arenan. Utöver svårigheterna att framgångsrikt genomdriva en kollektiv 
isoleringsstrategi av SD förutsätter strategin dessutom att de etablerade partierna 
följer upp strategin på den elektorala arenan. För att framgångsrikt kunna 
genomdriva och upprätthålla en politisk isoleringsstrategi krävs att SD utmålas – 
och av väljarna uppfattas – som ett pariaparti. Annars uppfattas inte motiven 
bakom en sådan strategi som trovärdiga. För att möjliggöra en isoleringsstrategi 
måste de etablerade partierna därför fördöma SD:s moraliska och demokratiska 
syn. 

Att de etablerade partierna inte fullt ut lyckas genomföra den politiska 
isoleringsstrategin riskerar dock att urholka trovärdigheten av en moraliskt 
fördömande strategi. Det riskerar att inte bara urholka SD:s pariastämpel, utan 
också de etablerade partiernas trovärdighet. 

Den moraliskt fördömande strategin får dessutom som konsekvens att den 
stärker SD:s ägarskap av sin sakfrågeposition. Grundförutsättningen för SD:s 
ägarskap är dess tydliga nisch – att de endast intresserar sig för integrations- och 
migrationsfrågor – i kombination med de etablerade partiernas fördömande och 
bemötande strategi. I den politiska debatten leder detta inte bara till att SD väljer 
att endast diskutera dessa frågor, de framar också andra frågor i dessa termer. På 
så sätt påverkar SD inte bara i vilken utsträckning en fråga diskuteras utan också 
hur den diskuteras och vad denna diskussion innehåller. I syfte att stärka 
relevansen av sin nischsakfråga blir det således viktigt för SD att utmåla en bild 
av denna fråga som betydelsefull, och helst som av avgörande betydelse för 
Sveriges framtid. 

För att denna bild inte ska få stå oemotsagd och därmed låta SD definiera 
sakfrågans innehåll tvingas de etablerade partierna att bemöta SD sakpolitiskt. 
Detta ger dem möjlighet att, dels, presentera en motbild till SD:s sakfrågemässiga 
innehåll, dels, blir det ett sätt att ifrågasätta SD som aktör. Den sakpolitiskt 
bemötande strategin får samtidigt som konsekvens att sakfrågan diskuteras mer 
frekvent. Därmed ges den uppmärksamhet och riskerar att framställa den som 
betydelsefull. I syfte att undvika detta – för att inte tillskriva SD:s nischfråga för 
stor betydelse och för stort utrymme – tillämpar de etablerade partierna även en 
ignorerande strategi. 

Det gäller följaktligen att hitta en balans mellan användandet av, å ena sidan, 
en ignorerande strategi i syfte att minska uppmärksamheten av sakfrågan, och å 
andra sidan en bemötande strategi i syfte att innehållsligt tona ner sakfrågans 
betydelse och presentera en motbild till hur SD beskriver sakfrågan.  



 

 47 

Denna balansgång försvåras ytterligare av att SD provocerar fram respons 
genom mediala utspel och genom provokationer i debatten. På så sätt tvingar man 
fram en respons eftersom de etablerade partiernas trovärdighet som just 
företrädare för de etablerade partierna är beroende av sitt avståndstagande från 
SD. 

6.2 Reflektioner 

Mot bakgrund av den bild jag här tecknat är det inte svårt att förstå att de 
etablerade politikerna upplever det som svårt att bemöta SD. Det är svårt. Det 
finns ingen snabb och enkel mirakellösning – åtminstone inte så länge man 
försöker upprätthålla partiets pariastatus. Huruvida pariastatusen därmed också 
kan betraktas som en belastning – som något som ligger i vägen – för att kunna 
hantera SD faller i den meningen tillbaka på vilken målsättning de etablerade 
partierna ser som överordnad. Är målsättningen att stoppa SD som aktör eller att 
stoppa sverigedemokratisk politik? Den frågan faller utanför ramen för denna 
uppsats men den blir viktig att hålla i minnet om man ska kunna sätta dessa 
utmaningar i sitt sammanhang och formulera en effektiv strategi. 

De etablerade aktörerna bör därför på allvar ta ställning till vilket pris man är 
villiga att betala för att bemöta SD. Att bedriva en politisk strategi med hög 
retorisk svansföring må vara attraktivt av flera skäl men det är inte säkert att det är 
effektivt för att uppnå en målsättning om att stoppa SD. 

Inför fortsatt forskning om denna partistrategiska interaktion vore det därför 
av särskilt värde att tydligare uppmärksamma olika målkonflikter. Det är 
framförallt två sådana som jag har i åtanke. Den första berör målkonflikten mellan 
att maximera sin egen nytta, sitt inflytande, antal väljare etc., mot att minimera 
SD:s. Den andra rör de beskyllningar mellan de etablerade partierna som 
återkommit vid flera tillfällen i analysen. Frågan är om de etablerade partierna i 
förhållande till SD ska uppfattas som en kollektiv aktör eller som flera enskilda 
aktörer. Vad händer om en strategi utformas med utgångspunkt i att den ska vara 
gemensam, men där partierna ändå väljer att agera som enskilda aktörer? 
Målkonflikter som denna är viktiga att diskutera för att förstå, och i förlängningen 
kunna hantera, den sverigedemokratiska utmaningen. 

För fortsatt forskning skulle jag också avslutningsvis vilja lyfta fram några 
partistrategiteoretiska reflektioner som kan göras av denna studie. Först och 
främst bör man i studiet av partier av SD:s karaktär fortsättningsvis inte enbart 
studera dem i egenskap av att vara nischpartier. Man bör också studera dem i 
egenskap av att vara pariapartier. Nödvändigheten av att reproducera SD:s 
pariastatus har visat sig inte bara begränsa de etablerade partiernas strategiska 
kapacitet, den utgör även ett hot mot enhetligheten av de etablerade partiernas 
strategier, och i förlängningen ett hot mot partiernas trovärdighet. 

En andra teoretisk reflektion rör lämpligheten av att – likt POS-teorin – 
studera ett partis elektorala förutsättningar som enbart en konsekvens av 
positioneringar och påverkan på sakfrågans relevans. Mina resultat visar att 
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sakfrågepåverkan är viktig men att den strategiska förståelsen behöver 
kompletteras med ett aktörsperspektiv där ett partis trovärdighet utgörs av mer än 
dess ägarskap av en sakfråga. Det existerar en form av allmänlegitimitet som 
ligger utanför ägarskapet. Vidare kan det mot bakgrund av de tillämpade 
strategierna i denna uppsats bli aktuellt att dela upp sakfrågans relevans i en 
innehållslig del och en frekvensdel där en sakfrågas upplevda relevans för 
politiken bestäms både av vad som i sak sägs i sakfrågan, och hur mycket 
utrymme den får i den politiska debatten. 
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7 Executive Summary 

The purpose of this thesis is to develop and deepen the understanding of what it 
means to face and strategically respond to the Sweden Democrats (SD), a Swedish 
radical right-wing populist party (RRP-party). The ambition is explorative and 
aims to identify strategic problems and relate them to each other. My question is 
this: 
  
What party strategic difficulties are involved in responding to the Sweden 
Democrats? 

 
In addition to this empirical aim, this thesis also reflects a more generic theoretical 
ambition to highlight and address the particular strategic situations that I believe 
follow from responding to parties that in action, rhetoric and content radically 
deviate from the established parties. This ambition can be seen as an attempt to 
map, problemize and elucidate the party strategic game board. 

The empirical material consists mainly of eight qualitative and explorative 
elite-interviews with local government commissioners representing the two largest 
parties at the national and municipal level: The Social Democrats 
(Socialdemokraterna) and the Conservative party (Moderaterna). In addition, to 
complement and balance the empirical input, two leading Sweden Democrats are 
interviewed. All interviews are carried out in four southern Swedish 
municipalities, two in the county of Skåne (Scania)—Eslöv and Kävlinge—and 
two in the county of Blekinge—Karlskrona and Sölvesborg.  

The empirical material is analyzed through an analytical framework consisting 
of two parts. The first part consists of a party strategic theory and framework 
developed by Bonnie Meguid in Party Competition Between Unequals. Special 
attention is given to the theory’s three strategic mechanisms: position, ownership 
and salience. According to Meguid, three conditions representing these three 
mechanisms are crucial in explaining and understanding why parties receive 
electoral support: (1) The party’s issue needs to be considered salient, (2) the 
party’s position on a given issue needs to be perceived as attractive, and (3) the 
party needs to be perceived to be the rightful owner of that policy stance. 

The second part of the analytical framework consists of an analytical tool 
developed in dialogue with party strategic theory and research on RRP-parties. It 
contains three conceptual dualisms: Parliamentary arena-electoral arena, actor-
issue and supply-demand. The purpose of the analytical framework is to provide 
theoretical and analytical depth to the analysis, but also to structure the empirical 
material and thus simplify its presentation. 

The results are presented in two parts where the first part focuses primarily on 
how the established parties electorally respond to SD through rhetoric action. The 
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second part is concerned with the issues of keeping distance to SD, primarily 
through a strategy of political isolation. 

The experiences of the established parties show that SD in all important 
matters should be considered a niche or a single-issue party. This is shown by 
their tendency to debate only the subject matter of immigration policy, but also 
through their framing of other policy areas into an issue of immigration. This is 
perceived as cumbersome by the interviewees. 

This strong immigration profile, combined with the party's radically different 
positioning, can be said to give SD a total ownership of this policy stance. In 
order to enhance its electoral support through increasing the impact of this 
ownership, SD tries to get the immigration issue on top of the political agenda. 
This effort by SD is supported by provocative rhetoric and enhanced through a 
media tendency to favor sensational political action.  

SD's undisputed ownership of their policy stance in immigration politics 
further enables them to put aside a discussion about political solutions in favor of 
a discussion concerned with immigration as a problem. By publicly conveying 
their views on immigration, primarily through the use of facts and statistics, the 
salience of the issue is strengthened, while the established parties' political 
solutions—their positioning on the issue—are being challenged. This is perceived 
as risky as the interviewees find it difficult to debate the issue, with fear of being 
associated with SD and their policy stance. At the same time, by not debating the 
issue, the mainstream parties run the risk of being seen as not taking the issue 
seriously. 

This creates a balancing act between two approaches for the established 
parties: (1) debate SD in order to defend their cause and challenge SD:s policy 
stance and thereby its credibility as issue owner, and (2) ignore SD in order to 
avoid attention to issue and party, and thereby contain the effects of SD's 
ownership. The prospects of successfully refuting SD are however limited by the 
fact that none of the established parties are close enough to SD's position to offer 
an alternative—but more credible—option.  

The results from the second part of the analysis clearly indicate that the 
established parties apply a collective strategy of political isolation towards SD as 
an actor in the parliamentary arena. The analysis shows, however, that this 
strategy is neither as comprehensive nor as well defined as the interviewees 
portray. 

Three main parliamentary situations are identified as challenges to the 
implementation of this strategy: (1) that an established party intentionally deviates 
from the strategy to achieve political gains, (2) that SD offers unwanted political 
support thus putting the established party in a difficult credibility situation, and 
(3) that SD puts forward political bills that in their ideological content are 
perceived as harmless. 

Apart from generating publicity for SD these situations are likely to legitimize 
SD as a political actor. In particular the first two situations tend to cause mutual 
mistrust among the established parties in which they accuse each other for 
cooperating with SD and not being able to put necessary distance between SD and 
themselves.  
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These three parliamentary situations underline the importance for the 
established parties to electorally distance themselves in relation to SD. This is 
done mainly by calling into question the democratic and moral validity of SD 
through a demonizing strategy.  

Apart from being able to create necessary distance between the established 
party and SD—thus covering the established party from accusations—this 
strategy fills the important function of projecting and reproducing SD’s status as a 
pariah, which is a prerequisite for maintaining a political isolation strategy. 

A demonizing strategy risks—as the refuting strategy—to increasing the 
salience of SD’s issues but lacks the latter's ambition to challenge SD's 
descriptions of the issue on a factual basis in order to try to win electoral support.  
In addition to this, the established parties must also face the fact that SD is 
democratically elected. In demonizing the party on value grounds, the established 
parties face the risk of also demonizing the SD voters, thus losing the opportunity 
to win them back. This dilemma can partly be dealt with by projecting the notion 
that SD must be disclosed, that the voters have not seen the party's true face. Thus 
it is possible to drive a wedge between SD and its electorate. 

To sum up, in this thesis I have argued that there are four main ways that the 
established parties can weaken SD’s electoral support. A first (1) option is to 
impair the supply and thus the demand of SD as a party. This can be done either 
by questioning—thus delegitimizing—SD’s policies on political grounds, or by 
questioning the party's moral and democratic grounds. A second (2) option is to 
strangle the supply of SD’s niche issue—i.e. integration and migration policies—
by giving less public attention to the issue. Less public discussion plays down the 
salience of the issue and creates less demand for policies addressing the issue. A 
third (3) possibility lies with directly reducing the demand of SD's policy position 
by altering the substantive content and scope of the issue. This is done primarily 
by successfully establishing a different and more credible description of the issue 
as a societal problem; a description that voters can identify with. A fourth (4) and 
last possibility lies with co-opting SD's position on the issue, thereby challenging 
the party's ownership. In this way, the established parties seize parts of the 
electoral demand. 

The main conclusion that can be drawn from this thesis is that all of these 
options are difficult to successfully employ as there exist strategic constrains and 
trade-offs within, but also between, these options. There are also limitations that 
are not necessarily strategic in nature, but rooted in conflicting objectives, such as 
the need to keep distance to SD, and the circumscribed relationship between the 
electoral and the parliamentary arena. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Problembeskrivning 

• Vad skiljer SD från övriga partier? 
• Tycker du SD är ett problem för din kommun? [På vilket sätt? Andra 
partier? Sverige?] 

Relation till SD 

• Hur skulle du vilja karaktärisera ert partis relation till SD i kommunen? 
• Skulle du säga att ni förhåller er annorlunda gentemot SD än mot era 
andra politiska motståndare? [Hur? Varför?] 
• Tycker du att partierna skiljer sig åt i sitt bemötande av SD? [Vad tror du 
det beror på?] 

Strategier 

• Hur har ni försökt bemöta SD här i …? [Fullmäktige? 
Arbetsgrupper/nämnder? Media? Annat?] 
• Tycker du att ni etablerade politiker ska debattera med SD? [Var? 
Varför?] 
• Hur har ni förhållit er till SD:s utspel? 
• Hur har ni förhållit er till SD:s förslag? 

Strategireflektion 

• Upplever du att ni hade kunnat agera annorlunda? [Varför?] 
• Har ni förändrat er strategi att bemöta SD? 

Samarbete 

• Har samarbete eller passivt stöd varit aktuellt? [Varför?] 

Teoretiska Dimensioner 
Parlamentariskt / elektoralt 
Generellt / specifikt 
Lokalt / nationellt 
Rationellt / lämpligt 
 

Uppföljningsfrågor 
Dåtid / nutid / 
framtid 
Förändring 
Konsensus / olika 
åsikter 
Hur / varför  
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• Hur skulle du resonera och agera om det andra blocket började samarbeta 
med SD? [Varför?] 

Referenser 

• Är det här frågor som har diskuterats mycket i ditt parti? [Lokalt? 
Nationellt? Mellan partier? Andra kommuner?] 
• Har ni utformat några gemensamma riktlinjer inom partiet? [Kommunen?] 

Handlingsbegränsningar 

• Upplever du att ni har haft svårt att formulera er politik eller framtoning – 
i exempelvis integrations- och migrationsfrågor – med hänsyn till SD? 
[Annat parti?]  
• Kan ni agera självständigt gentemot SD? 
• Har de etablerade partierna några skyldigheter i bemötandet av SD? 

Framtid 

• Mot bakgrund av dina erfarenheter, vad anser du att ni i ert parti kan göra 
för att SD inte ska gå framåt i nästa val? [Lokalt? Nationellt?] 
• Hur tycker du att ert parti ska gå tillväga för att ta tillbaka förlorade röster 
från SD? 
• Tror du att SD kommer att stärka sitt inflytande över svensk politik 
framöver? 

Avslutning 

• Det har ofta beskrivits att de politiska blocken i Sverige har närmat sig 
varandra och att detta öppnat upp nya möjligheter för SD, hur resonerar du 
kring detta? 
• Hur skulle du beskriva SD som en partistrategisk utmaning? 
• Har du något övrigt att tillägga? 

 


