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Abstract 

 

The study aims to examine the effects on election results for three nische parties’ in Sweden 

due to mainstream parties accommodating nische parties’ politics, as well as why these effects 

appear. This is relevant since mainstream parties may accommodate not because it finds it 

attractive or aversive, but because the mainstream party recognizes a strategy attractive in order 

to eliminate an opponent. Furthermore, previous research disagree upon the effects. 

Consequences of approaching nische parties are examined through analyses of mainstream 

parties’ election manifestos and compared to the election results that a nische party holds. In 

addition, the results are discussed as well as explained by three determinants; issue-ownership, 

legitimization along with point of accommodation. The result indicates that accommodation 

presumably foster nische party success in the case of the Green Party, but only in the long run. 

In the case of the Feminist Initiative, the results are even less conclusive, although indicative 

of that accommodation hinder nische party success. In comparison, the success of the Sweden 

Democrats cannot be explained by accommodative strategies. This implies that 

accommodation does not have an universal impact on all nische parties. However, be aware 

that the discipline suffers from disagreement upon definitions and ambiguous results. 

 

Keywords: accommodation, party competition, mainstream parties, nische parties, 

determinants  
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1 Centrala begrepp - en översikt 

 
Nischparti: Ett nischparti är, förenklat, ett enfrågeparti som berör en ny sakfråga och som inte 

passar in i befintlig indelning av det politiska landskapet. Hit räknas Sverigedemokraterna, 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. 

 

Mainstreamparti: Ett mainstreamparti är ett parti som inte är ett nischparti. Hit räknas 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet.  

 

Ackommodering: Ett parti närmar sig ett annat partis politik.  

 

Medelackommodering: Hur mycket mainstreampartierna i genomsnitt ackommoderar 

nischpartiets politik.  

 

Avståndstagande: Ett parti tar avstånd från ett annat partis politik. 

 

Den underlättande hypotesen: Mainstreampartiers ackommodering av nischpartiets politik 

tenderar att resultera i ett större stöd för nischpartiet. (Hypotesen är knuten till orsaksfaktorn 

legitimering). 

 

Den hindrande hypotesen: Mainstreampartiers ackommodering av nischpartiets politik 

tenderar att resultera i ett svagare stöd för nischpartiet. (Hypotesen är knuten till 

orsaksfaktorerna ägandeskap och tidpunkt för ackommodering).  

 

Orsaksfaktor: En orsaksfaktor förklarar varför ackommodering påverkar valresultatet. 

Uppsatsen behandlar orsaksfaktorerna ägandeskap, tidpunkt för ackommodering och 

legitimering.  

 

Kontrollvariabel: En kontrollvariabel kan, istället för ackommodering, förklara varför 

valresultatet förändras. Uppsatsen behandlar arbetslöshet, utbildning och immigration.  

 

Förklaringsfaktor: Termen förklaringsfaktor används som ett samlingsnamn för 

ackommodering, orsaksfaktor och kontrollvariabel, för att i generella termer beskriva 

anledningen till att valresultatet förändras.  
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2 Inledning  
 

En anledning till att partier lyckas eller misslyckas är hur partier förhåller sig till och 

konkurrerar med varandras politik. Uppsatsen diskuterar en viss typ av partikonkurrens genom 

att undersöka huruvida mainstreampartier genom ackommodering kan påverka nischpartiers 

framväxt. Att ett parti ackommoderar betyder att ett parti närmar sig, det vill säga tar efter, ett 

annat. Är anfall, ackommodering, bästa försvar för mainstreampartier? 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för syfte och teoretiskt ramverk. Därefter 

redogörs för studiens metodologiska tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter med 

analysen. Till sist presenteras, analyseras och diskuteras vårt resultat och följs av en 

sammanfattande avslutning. Uppsatsen är genomgående tudelad på grund av att 

frågeställningen inbegriper två delfrågor; hur respektive varför.           

2.1 Bakgrund 

 

Ämnet för uppsatsen är en del av en återkommande diskussion kring partiers framgång. Två 

förklaringsmodeller som tidigare forskning talar om är den kontext partier konkurrerar i och 

partistrategiskt agerande. Den kontextuella förklaringsmodellen åsyftar institutionella och 

socioekonomiska förutsättningar för partier att bildas och förändras (Meguid 2005, s. 347–

348). Exempel på detta är samhällets statsskick och arbetslöshet. De två artiklarna som 

uppsatsens hypoteser hämtas från utgår båda från att kontextuella faktorer är otillräckliga för 

att förklara nischpartiers valresultat (Dahlström - Sundell 2012; Meguid 2005).  

Partistrategiskt agerande är en alternativ och kompletterande förklaringsfaktor som 

handlar om hur partiers valresultat påverkas av hur partier, rumsligt, förhåller sig till varandra. 

Teorin om partipositionering, rumslig rörelse, bottnar i konkurrens om väljare. Partier styrs 

bland annat av egenintresse att komma till makten, vilket nås genom att vid val erhålla röster. 

Partier drivs därför av röstmaximering, varför politiken formas därefter. Ett partis förmåga att 

attrahera väljare avgör partiets framtid. Genom positionella förändringar kan parti A vara med 

och konkurrera om en väljare som tidigare stod närmare parti B, varför partiet kan nå ökat stöd 

(Downs 1957, s. 137, 141-146; Meguid 2005, s. 348). Det finns olika perspektiv och 

infallsvinklar inom den rumsliga teorin om partistrategisk positionering. I vår uppsats talar vi 

om partipositionering i form av ackommodering (Meguid 2005; Dahlström - Sundell 2012) och 

kort om ideologisk positionering (Downs 1957).  

 

 

2.2 Syfte och problemformulering 

 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med två studier vars teorier och resultat pekar i 

motsatt riktning; Bonnie M. Meguids Competition between unequals: The role of Mainstream 
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party strategy in Niche Party Success (2005) samt Carl Dahlström och Anders Sundells A 

losing gamble. How mainstream parties facilitate anti-immigrant party success (2012). 

Forskarna undersöker hur nischpartiers valresultat påverkas av mainstreampartiers rörelse i det 

politiska landskapet. Uppsatsen tar utgångspunkt i de två artiklarna, men vi intresserar oss inte 

för respektive studie eller teori i sin helhet, utan för vad respektive hypotes implicerar om 

ackommoderingens effekter. Eftersom hypoteserna implicerar motsatt effekt väcktes vårt 

intresse, varför syftet med uppsatsen är att finna klarhet i vilken hypotes som bäst kan bidra till 

att förklara ackommoderingens effekt. Vår problemformulering lyder På vilket sätt förändras 

nischpartiets valresultat när mainstreampartier ackommoderar nischpartiets politik och 

varför?  

Vi finner att vår uppsats är inomvetenskapligt relevant då det råder oenighet om hur 

ackommoderingen påverkar nischpartiers valresultat och varför. Vidare finner vi uppsatsen 

utomvetenskapligt relevant för riksdagspartierna. Mainstreampartier kan ackommodera 

nischpartiers politik då de finner den intrinsikalt god, att nischpartiets politik som sådan är 

önskvärd. Men mainstreampartier kan också ackommodera nischpartiers politik i ett 

instrumentellt syfte, för att nischpartiet som sådant ska försvinna. Det förefaller därför relevant 

att klargöra på vilket sätt, och varför, mainstreampartiers ackommodering påverkar 

nischpartiers valresultat. Uppsatsens syfte är teori-, eller snarare hypotes-, prövande. 
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3 Teori 

3.1 Hypoteser 

 

3.1.1 Meguid: den hindrande hypotesen 
 

Meguid analyserar hur politiska aktörers strategiska ageranden utgör det huvudsakliga 

redskapet för att påverka konkurrenskraften hos nischpartier. Forskaren analyserar två 

mainstreampartiers val av position gentemot anti-immigration- och miljöpartiers sakfrågor i 

västeuropeiska länder (Meguid 2005, s. 351–352). Tre möjliga ställningstaganden analyseras. 

Mainstreampartierna väljer mellan att inta en ackommoderande strategi (accommodative - 

AC), en ignorerande strategi (dismissive - DI) eller en avståndstagande strategi (adversarial - 

AD). De två förstnämnda resulterar i ett minskat stöd för nischpartierna medan den tredje leder 

till ökat stöd för dem (Meguid 2005, s. 354). Mainstreampartierna måste samtidigt inta samma 

position eller en av de två positionerna som leder till minskat partistöd för nischpartier, det vill 

säga AC+AC, DI+DI eller DI+AC, för att inte öka nischpartiets valresultat. Vidare konstateras 

att samtliga mainstreampartier, oberoende ideologisk position, har inverkan på stödet för 

nischpartiet (Meguid 2005, s. 355).   

Meguid kommer fram till två slutsatser. För det första står nischpartiers framgång i 

direkt relation till hur framträdande, det vill säga hur uppmärksammad, deras sakfråga blir. För 

det andra växlar ägandeskapet av den aktuella sakfrågan mellan partierna och erhållande av 

ägandeskap bidrar till ökat valresultat. Ägandeskap är därför en orsaksfaktor till nischpartiets 

valresultat. Översatt i enklare termer förstår vi resonemanget som följer: om uppmärksamhet 

för nischpartiets sakfråga ökar, gör mainstreampartiet klokt i att ackommodera snarare än att 

ta avstånd. Detta eftersom nischpartiet behandlat sakfrågan längst och därför, vid 

avståndstagande, lättare kommer anses ha mest kompetens i frågan, varför väljaren sannolikt 

föredrar detta parti i frågan. Om mainstreampartiet istället ackommoderar nischpartiets politik 

förstår väljare snarare det som om mainstreampartiet har en kompetent hållning i sakfrågan, 

samtidigt som mainstreampartiet lockar med annan politik, varför mainstreampartiet kan tävla 

om att erhålla en tvekande väljares röst (Meguid 2005, s. 351, 354–355, 357). Därutöver 

kommer Meguid, i studier rörande ämnet, fram till att tiden för ackommodering spelar roll 

eftersom den påverkar mainstreampartiers möjlighet att vinna ägandeskap i nischpartiets 

sakfråga (Meguid 2008, s. 274-277), se resonemang under rubriken Tid i teoridelen.  

I uppsatsen framöver benämns hypotesen som den hindrade hypotesen (Dahlström – 

Sundell 2012, s. 354). Sammanfattat och generaliserat lyder den hindrande hypotesen; 

mainstreampartiers ackommodering av nischpartiets politik tenderar att resultera i ett svagare 

stöd för nischpartiet.  
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3.1.2 Dahlström och Sundell: den underlättande hypotesen 
 

Dahlström och Sundell undersöker effekten av mainstreampartiers strategiska agerande på anti-

immigrationspartiers valresultat. Föremålen för analys är svenska kommuner och 

mainstreampartiernas hållning i förhållande till Sverigedemokraterna (2012, s. 353, 356). 

Dahlström och Sundell menar, i enighet med Meguid, att sakfrågans framträdande har 

betydelse då ökat framträdande mer sannolikt gynnar nischpartiet än en ignorerande strategi. 

De är dock oeniga med Meguid om ackommoderingens effekt (Dahlström - Sundell 2012, s. 

354; Meguid 2005, s. 350). Deras resultat visar att en tuffare hållning i immigrationsfrågan hos 

mainstreampartier tenderar att resultera i ett större stöd för anti-immigrationspartier. En tuffare 

position innebär ett närmande gentemot Sverigedemokraternas politik, vilket överensstämmer 

med det Meguid benämner som ackommodering. Vidare konstateras att det är otillräckligt att 

ett mainstreamparti intar en tuffare position i frågan, istället krävs att hela politiska diskursen 

rörande immigration blir tuffare. De konstaterar också att tuffhet hos partier på vänsterkanten 

har större betydelse än tuffhet hos högerpartier (Dahlström – Sundell 2012, s. 358-359, 361). 

Resultatet indikerar, enligt Dahlström och Sundell, att mainstreampartier legitimerar anti-

immigrationspartier genom att ta en tuffare position i immigrationsfrågan. Legitimering anses 

därför vara orsaken till varför ackommodering leder till ökat valresultat för nischpartier 

(Dahlström - Sundell 2012, s. 354-355).  

Hypotesen benämns hädanefter som den underlättande hypotesen (Dahlström – Sundell 

2012, s. 353-354). Översatt i Meguids termer och generaliserat lyder den underlättande 

hypotesen; mainstreampartiers ackommodering av nischpartiets politik tenderar att resultera 

i ett större stöd för nischpartiet. 

 

3.1.3 Hypotesernas essens  
 

Ovanstående studier är av olika karaktär och utformning, varför forskningsresultaten inte är 

direkt jämförbara gällande ackommoderingens effekt. Vi utvinner två generella och motsatta 

hypoteser, enligt vad vi finner vara essensen i respektive studie. Uppsatsen testar således inte 

ovanstående studier, utan inspireras av dem och använder deras resonemang. Den hindrande 

hypotesen prövas mot den underlättande hypotesen. 

3.2 Orsaksfaktorer 

 

3.2.1 Ägandeskap  
 

Meguid menar att den hindrande hypotesens förklaringskraft ligger i ägandeskap (Meguid 

2005). Efter att ha läst forskningsartiklar på ämnet kan vi konstatera att det finns många olika 

förståelser kring hur ägandeskap ska definieras och mätas.  

Ett första sätt som ägandeskap kan förstås på är Éric Bélangers och Meguids. För att ett 

parti ska vara ägare av frågan måste väljare identifiera partiet som det mest kompetenta eller 

trovärdiga i en viss fråga. För att detta ska ske måste frågan vara framträdande i debatten. Om 
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en väljare både uppfattar ett parti som ägare av frågan och anser att frågan som partiet äger är 

den viktigaste, kommer det bidra till att hen röstar på partiet i valet (Bélanger - Meguid 2008, 

s. 478–479, 489). När positionen i en sakfråga förändras, i detta fall när mainstreampartier 

närmar sig nischpartiers politik, uppmärksammas frågan vilket leder till att mainstreampartiet 

och nischpartiet tävlar om dess ägandeskap. Om väljaren tycker att frågan är obetydlig, har det 

ingen effekt varken på ägandeskap eller röststöd. Finner däremot väljaren frågan viktig, 

kommer det bidra till att personen röstar på det parti som hen anser äga den (Bélanger - Meguid 

2008). Därav kan skiften i röststöd för nischpartier förändras vid maisntreampartiers 

ackommodering.  

Tarik Abou-Chadi erbjuder en alternativ syn på ägandeskap. Han menar att ägandeskap 

består av två dimensioner; kompetens och association. Ett parti har ägandeskap i en dimension 

då väljare anser att partiet har kompetens att lösa en viss fråga. Partiet har ägandeskap i en 

annan dimension då väljare förknippar ett parti med den specifika frågan (Abou-Chadi 2014, 

s. 421). Även Yves Dejaeghere och Patrick van Erkel talar om vikten av en sådan uppdelning. 

De menar att kompetensdimensionen endast spelar roll i fall då väljarna besitter facklig 

kunskap, och tar del av media-rapportering, om respektive partis faktiska kompetens på 

området. För att kunna applicera modellen om ägandeskap på ett generellt plan ska ägandeskap 

därför förstås som association (Dejaeghere - van Erkel 2017, s. 23-24). 

En annan orsaksfaktor till varför nischpartiers stöd förändras är ideologisk position hos 

väljare och parti (Abou-Chadi 2014; Downs 1957, s. 139, 141-145). Abou-Chadi ställer denna 

förklaring i förhållande till ägandeskap. Han menar att huruvida ett parti anses ha ägandeskap 

beror på typen av fråga. Han skiljer mellan två varianter. Partier tävlar å ena sidan i frågor som 

berör kompetens i vad han kallar, positional issues, och å andra sidan i valence issues1. 

Positional issues förklaras som frågor som adresserar både olika mål och medel och där 

väljarnas preferenser går isär. Valence issues är frågor där målet är detsamma men vägen dit 

skiljer sig åt.  

Abou-Chadi beskriver att ideologisk positionering är den bidragande orsaken till att 

valresultat förändras för nischpartier vars fråga är ett positional issues (exempelvis anti-

immigration). Detta kan exemplifieras av vänster-auktoritära väljare. Dessa väljare 

sympatiserar med vänsterpartier gällande vänster-höger-skalan, samtidigt som de sympatiserar 

med anti-immigrationspartier i fråga om immigration. Eftersom inget parti representerar 

väljarens hållning måste hen prioritera en av sina preferenser. Ofta prioriteras den ekonomiska 

höger-vänster-dimensionen. Om ett höger-mainstreamparti som tidigare varit positivt inställt 

till immigration närmar sig Sverigedemokraterna, och därmed bidrar till att öka en frågas 

framträdande, så kan detta parti vinna väljaren genom att väljaren istället prioriterar den 

sociokulturella dimensionen, immigration. En annorlunda positionering i det politiska 

landskapet, och en ökad uppmärksamhet för immigration som sker vid ackommodering, kan 

alltså få en vänster-auktoritär väljare att prioritera ett mitten-högerparti framför ett vänsterparti. 

Detta oberoende av ägandeskap. Detsamma gäller inte för valence issues eftersom lösningar på 

dessa frågor går att inkludera i samtliga partiers befintliga position (Abou-Chadi 2014, s. 420-

423).  

                                                
1  En tillfredsställande översättning av positional och valence issues saknas, varför de engelska begreppen 

behålls.  
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Eftersom nischpartiernas sakfrågor tillhör olika typer av frågor kommer ägandeskapets 

effekt på nischpartiers valresultat erhålla olika bra förklaringspotential för nischpartierna. För 

nischpartier vars frågor är valence issues är det avgörande hur framträdande sakfrågan är och 

vem som erhåller ägandeskap av sakfrågan. Valresultatet för nischpartier vars sakfråga är ett 

positional issue förklaras bättre av partiers ideologiska position än av ägandeskap. Ägandeskap 

kan därför inte förklara förändringen i nischpartiers röststöd gällande positional issues lika bra 

som förändringen som sker när partier konkurrerar om valence issues (Abou-Chadi 2014, s. 

420-422). 

  

3.2.2 Tid 
 

I nära anslutning till Meguids hypotes om ägandeskap beskriver Meguid att tid spelar roll. Om 

ett mainstreamparti tvekar gällande ackommodering är det svårare för det att erhålla 

ägandeskap, vilket innebär att en ackommoderande strategi inte har samma minskande effekt 

på nischpartiets valresultat. Att det är svårare för mainstreampartiet att vinna ägandeskap om 

ackommoderingen dröjer beror på att “[a]n established party’s ability to undermine a niche 

party ultimately rests on its implementation of accommodative tactics prior to the reputational 

entrenchment of the niche party as the only credible issue promoter” (Meguid 2008, s. 274-

277).  

 

3.2.3 Legitimering 
 

Dahlström och Sundell beskriver legitimitet som respektabilitet2 och motsatsen till tabu. 

Diskursförändring i ackommoderingens riktning legitimerar, vilket i sin tur leder till ökat 

valresultat för nischpartiet. Det är således inte tillräckligt att ett parti ackommoderar 

nischpartiets politik. Det krävs att hela diskursen förändras för att åstadkomma en 

legitimerande effekt. Anledningen till att en förändrad diskurs har en legitimerande effekt är 

“because voters will interpret them [ackommodering] as a signal that tough immigration 

polities [för oss generell ackommodering] are relevant” (Dahlström - Sundell 2012, s. 354-

355).  

Ackommodering visar alltså att nischpartiets åsikt är relevant. I likhet med Steven 

Lukes resonemang om maktens andra ansikte, makt över dagordningen (Bergström - Boréus 

2012 -B, s. 18), kan vi urskilja hur ackommodering, till skillnad från ignorans, ger utrymme åt 

nischpartiets sakfråga. Att en fråga tas upp på dagordningen markerar att frågan är viktig. I 

likhet med Lukes resonemang om maktens tredje ansikte, kan makt över tanken (Bergström - 

Boréus - 2012 -B, s. 18) påverkas av problemformuleringar. Anledningen till detta är att 

problem inte uppfattas som problem innan de benämns eller diskuteras som sådana (Bacchi 

2009, s. 262). Nischpartiets sakfrågor förstås som lösningar på tidigare, mer eller mindre, 

ignorerade eller icke formulerade problem. Nischpartier “set the agenda for the established 

parties, presenting or framing issues in novel ways that challenge the narrative framework of 

mainstream parties” (Cowell-Mayers 2017, s. 482, 490).   

                                                
2 Förstått som anständighet 
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Dahlström och Sundell beskriver alltså diskursförändring som första led i förklaringen 

till nischpartiets ökade stöd, de definierar emellertid inte diskurs explicit (2012, s. 354-355). 

Termen diskurs åsyftar olika innebörder i etablerad litteratur. Ett av sätten på vilket diskurs kan 

förstås, är som social och språklig praktik (Bergström - Boréus 2012 -A, s. 355-357). 

Valmanifest är exempel på språklig praktik och att rösta i ett riksdagsval kan förstås som ett 

exempel på en social praktik. Att ett riksdagsparti ackommoderar nischpartiets politik innebär 

en diskursförändring, åtminstone av språklig praktik. Denna språkliga praktik förändrar 

sannolikt den sammanhörande sociala praktiken - vad en individ röstar på.  

Snarare än att förstå diskursförändring som central mekanism för legitimering, så 

förstår vi åsiktsförändringen i sig som orsakande legitimering. Åsiktsförändringen tar sig 

uttryck i en diskursförändring. Å andra sidan kan dessa inte särskiljas, eftersom diskursen både 

formar (åsikter) och formas (Bergström - Boréus 2012 -A, s. 355-357). Det sker alltså en 

växelverkan mellan åsikts- och diskursförändring som tillsammans leder till legitimering och 

att nischpartiers väljarstöd förändras. 
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4 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
 

Den första delen av frågeställningen, på vilket sätt förändras nischpartiets valresultat när 

mainstreampartier ackommoderar nischpartiets politik, förutsätter en positivistisk 

utgångspunkt. Det finns en verklighet, oberoende av människans medvetande, vilken vi kan nå 

kunskap om. Den andra delen av frågeställningen, varför förändras nischpartiets valresultat 

när mainstreampartier ackommoderar nischpartiets politik, behandlas genom fenomenen 

ägandeskap, tid och legitimering. Resonemangen kring dessa orsaksfaktorer förutsätter delvis 

en konstruktivistisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, exempelvis då legitimitet är nära 

kopplat till diskursförändring och dess funktion som verklighetsbyggare (Bergström - Boréus 

2012 -A, s. 355-357). Svaret på frågeställningen är korrekt endast om en kombination av dessa 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkter anses möjlig och relevant.  
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5 Metod  

5.1 Avgränsning  

 

För det första prövas, som tidigare beskrivits, Meguid, Dahlström och Sundells teorier inte i 

sin helhet. Vi avgränsar oss till att endast undersöka medelackommodering för att möjliggöra 

konsekvent jämförelse av den underlättande och hindrande hypotesen. Anledningen till 

avgränsningen är dels att studierna i sin helhet inte är direkt jämförbara, då de exempelvis utgår 

från olika definitioner av gemensamma begrepp, och att vi intresserar oss för just 

ackommodering. Att vi, till följd av uppsatsens begränsade omfång, exempelvis inte kan 

särskilja avståndstagande och ignorerande strategier får konsekvenser för en bredare förståelse 

och slutsatsdragning. Vi kan exempelvis inte med säkerhet dra slutsatser om hur framträdande 

en fråga är, vilket både Meguid, Dahlström och Sundell menar har betydelse (Dahlström - 

Sundell 2012, s. 354; Meguid 2005, s. 350). Samtidigt är de tre forskarna de facto eniga om 

konsekvenserna av hur framträdande en fråga är, varför detta inte är lika aktuellt att jämföra.  

För det andra avgränsar vi oss till att undersöka valresultatet för de svenska 

nischpartierna Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Valet har fallit på 

de nämnda tre därför att de behandlar olika frågor och har varit riksdagsaktuella. Genom att 

adressera olika nischpartier bidrar undersökningen till en bredare förståelse kring 

mainstreampartiers påverkan på nischpartier. Vi anser, därtill, att respektive parti berör aktuella 

sakfrågor och av den anledningen är de intressanta ämnen för diskussion.  

För det tredje undersöks inte mainstreampartiernas genomförda politik, utan det som 

partierna i valmanifest påstår sig vilja genomföra. Se vidare motivering under Material.  

För det fjärde avgränsar vi oss till att undersöka perioden från det att ett nischparti bildas 

tills 2014. Detta beror på att Comparative Manifesto Project (CMP) vid tidpunkten för vår 

undersökning, inte erbjuder analys av valmanifest efter 2014 (Volkens m.fl. 2018 -B). 

Kompletterande analys garanterar inte jämförbarhet av mätningar över tid, eftersom vi då måste 

ändra metod, varför vi avgränsar oss till denna tidsperiod. Anledningen till att vi inte utvidgar 

tidsspannet till innan respektive nischparti bildas beror på att ackommoderingsnivåer innan inte 

intresserar oss. Det kan vara relevant för att bekräfta att ett nischpartis sakfråga är ny. Om höga 

ackommoderingstal erhålls i nischpartiets sakfråga, redan innan nischpartiet bildas, är det inte 

ett nischparti enligt definitionen. Eftersom uppsatsen är begränsad, och en sådan vidgning inte 

bidrar till att besvara frågeställningen, mer än att möjligen öka validiteten, avstår vi från detta. 

Det beror på att vi bedömer annan fakta om nichpartierna, och tidigare forskning, tillräcklig för 

klassifikation.  

För det femte undersöker vi hur mainstreampartiers ackommodering påverkar 

nischpartiers röststöd. Det finns emellertid annan litteratur som resonerar kring en omvänd 

kausalitet. Dahlström och Sundell diskuterar och kontrollerar för den omvända kausaliteten 

(2012, s. 357). Vi finner därför att det finns en dubbelriktad relation (Abou-Chadi 2014, s. 428-

430; Meguid 2005, s. 357-358) men lämnar den därhän.  
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För det sjätte avgränsar vi oss till tre kontrollvariabler. För att finna lämpliga 

strukturella kontrollvariabler använder vi Meguid, Dahlström och Sundells (se mer under 

rubriken Kontrollvariabler i metoddelen) som utgångspunkt (Dahlström - Sundell 2012, s. 354-

359; Meguid 2005, s. 353). Deras studier jämför geografiskt spridda platser, samtidigt som vår 

genomförs på samma plats, men över tid. Detta innebär att vissa kontrollvariabler som är 

relevanta för dem, inte är det för oss. Av de kontrollvariabler som Meguid, Dahlström och 

Sundell använder bedömer vi immigration, utbildning och arbetslöshet relevanta i vårt fall.  

Vi mäter aggregerad utveckling av kontrollvariablerna, det innebär att vi inte ser hur 

utvecklingen ser ut för enskilda grupper, vilket kan inneha förklaringspotential. Det är 

exempelvis möjligt att den aggregerade utbildningsnivån ökar, men att den inte ökar i alla 

samhällsgrupper. Ur gruppen vars utbildningsnivå potentiellt inte förändras kanske fler väljare 

än tidigare föredrar Sverigedemokraterna. Resonemanget innebär att aggregerad 

utbildningsnivå, vilken vi mäter, inte erbjuder en tillräcklig förklaring. Utan att mäta olika 

gruppers utbildningsnivå, och förändringen av denna, kan vi inte med säkerhet uttala oss om 

hur utbildningsnivåns utveckling påverkar nischpartiets stöd och urskilja om detta eller 

ackommodering förklarar valresultatet. Detta är ett tillkortakommande i vår metod, men 

uppsatsens omfång begränsar möjligheten att genomföra analys på individnivå.  

Vidare är kvantitativ mätning, som i fallet med kontrollvariablerna, inte allomfattande. 

Enskilda händelser, lång- eller kortsiktiga sådana, kan påverka stödet för ett parti, exempelvis 

miljökatastrofer eller klimatförändringen i Miljöpartiets fall. Vi kommer dock inte ta hänsyn 

till sådana, detta eftersom vår uppsats för det första är begränsad. För det andra lär ett potentiellt 

samband uppvisas oberoende av en eller ett fåtal tillfälliga händelser.  

För det sjunde beaktar vi nischpartiernas existens som isolerade. Vår uppsats tar alltså 

inte hänsyn till om nischpartierna har en samverkande effekt. Vi bedömer det möjligt att 

ackommodering av en sakfråga kan gynna en annan, såsom att utökad kollektivtrafik kan gynna 

miljö men också jämställdhet, eftersom kvinnor åker mer kollektivt. Sakfrågorna för 

undersökta nischpartier är dock olika i flertalet avseenden, varför vi bedömer att hänsyn till 

sådan samverkan inte är avgörande för vårt resultat. 

För det åttonde avgränsar vi oss till tre orsaksfaktorer; ägandeskap, legitimitet och tid. 

Detta beror på att dessa tre framhålls som de mest relevanta i central litteratur (Meguid 2008, 

s. 274-277; Meguid 2005 s. 349 ; Dahlström - Sundell 2012, s. 356-357). 

 

5.2 Material 
 

Utöver de två artiklarna varifrån hypoteserna hämtas utgörs resterande teoretiskt ramverk av 

en rad artiklar och litteratur som berör ämnet. Vi använder också metodböcker för att motivera 

och utforma uppsatsens metod. För information om partierna används partiernas hemsidor, 

deras valmanifest, ParlGov och Nationalencyklopedin. Vi anser att bilden vi presenterar av 

nischpartierna är pålitlig då jämförelser mellan de nämnda källorna gjorts.  

Information om valresultat för nischpartier återfinns på Statistiska Centralbyrån och 

Valmyndigheten. Valresultaten presenteras inte samlat, varför olika källor används. Trots 

kompletterande källor saknas statistik för Sverigedemokraterna 1988-1994. Detta är en nackdel 

då det minskar utrymmet att utvärdera respektive hypotes förklaringsvärde.  
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Fakta om kontrollvariabler hämtas också från Statistiska Centralbyrån. Fördelen med 

att använda Statistiska Centralbyrån är att den är en trovärdig statlig myndighet (SCB u.å. -A; 

SCB u.å. -B).       

För att mäta ackommodering används, i likhet med etablerad forskning CMP (b.la. 

Meguid 2005; Abou-Chadi 2014). Databasen erhåller data och kodningsredskap, så kallade 

indikatorer (CMP u.å. -A). En indikator kodar kvasimeningar i valmanifest (Volkens m.fl. 2018 

-A). Olika indikatorer mäter olika ämnen eller ståndpunkter. Ett procenttal ges, vilket beskriver 

hur många procent av valmanifestet som ägnas åt det respektive indikator mäter (CMP u.å -B). 

Valet av databas faller på CMP därför att dess mätningar är omfattande så väl som konsekventa. 

För varje mainstreamparti erhålls ett ackommoderingstal per valår, bortsett från 

Kristdemokraterna 1982 och 1988 då data saknas. 

Valmanifest är en central del av materialet. Anledningen till att valmanifest analyseras, 

istället för exempelvis partiers utförda politik, är att detta material behandlas av CMP, vilket 

möjliggör en analys av omfattande material. Därtill anses valmanifest vara “one of the most 

reliable measures of party issue positions and are highly correlated with other measures such 

as expert, mass and elite surveys” (Cowell-Meyers 2017, s. 484).   

 

5.3 Definition och kategorisering av nisch- och  

mainstreamparti 

 

Klassificering av vilka partier som är nischpartier är inte uppenbar. För det första sker vår 

mätning över tid, varför partier kan utvecklas från att vara nischpartier till att bli hybrider av, 

eller fullbordade, mainstreampartier. Det är därtill möjligt att ett parti breddar sin plattform 

över tid, men att väljare fortsatt uppfattar det som enfrågeparti (Meguid 2008, s. 4). Eftersom 

klassificering ska vara ömsesidigt uteslutande (Esaiasson m.fl. 2017, s. 139) behandlas ett parti 

i vår uppsats endast som tillhörande en av klasserna. Även om definitioner i litteraturen är 

olika, stämmer kategoriseringen, av vilka partier som räknas till vad, överens med åtminstone 

delar av etablerad litteratur. Annan kategorisering bedömer vi står i större konflikt med tidigare 

forskning. Se resonemang direkt nedan och under Validitet och reliabilitet.  

 

5.3.1 Nischparti 
 

Ett nischparti är ett nytt parti som uppfyller tre kriterier. För det första är partiet, åtminstone i 

början, ett enfrågeparti som berör en fråga som är ny i den meningen att den inte passar in i 

befintlig indelning av det politiska landskapet, vilken centrerar kring ekonomiska frågor. Detta 

antar vi avser indelning enligt vänster-högerskalan, varför inte heller nischpartiet i sig passar 

in i den befintliga indelningen av det politiska landskapet. För det andra motsätter partiet sig 

traditionell klassbaserad politik vilket innebär att sakfrågan prioriteras över ekonomiska frågor 

(Meguid 2008, s. 3-4). Nischparti är en underkategori till nya partier, vilka även kan vara nya 

varianter av redan existerande partier (Meguid 2005, s. 347-348).  
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5.3.1.1 Sverigedemokraterna  

 

Sverigedemokraterna, SD, bildades 1988 i syfte att inkorporera nationalism och motstånd mot 

invandring på den politiska arenan. Partiet har suttit i Riksdagen sedan 2010 och representeras 

i Europaparlamentet sedan 2014 (NE - Sverigedemokraterna). 

Sverigedemokraterna har idag fyra fokusområden; en “seriös migrationspolitik”, en strävan 

efter “ett land som håller samman”, “ett tryggt samhälle” och en “välfärd värd namnet” (SD 

u.å.). Till dessa huvudområden räknas bland annat ett avstannande av svenskt asylmottagande, 

välkomnande av individer som respekterar svenska seder, värdesättande av svensk kultur och 

tradition, prioritering av välfärd till svenska medborgare och utvisandet av brottslingar med 

utländska medborgarskap (SD u.å.). Partiets sakfråga antas därför vara anti-immigration, i 

synnerhet av icke-nordiska immigranter.  

Sverigedemokraterna betraktas som ett enfrågeparti då partiet exempelvis i samtliga 

sammanfattningar av fokusområden, på deras hemsida, tidigt nämner immigrationsrelaterade 

“problem”. Vi menar att partiet därför i stor utsträckning hanterar andra frågor genom att 

hänvisa till immigration som ett problem eller förhindrandet av immigration som en lösning 

(SD u.å.). En ytterligare indikator på att Sverigedemokraterna är ett nischparti är 

partisympatisörers fokus på invandringspolitik (NE - Sverigedemokraterna). Vidare passar 

partiet inte in i den befintliga indelningen av det politiska landskapet. Sverigedemokraterna vill 

uttryckligen kombinera ståndpunkter från partier på båda sidor om den traditionella höger-

vänsterskalan (NE - Sverigedemokraterna), vilket gör att vi anser dem bryta den traditionella 

indelningen av det politiska landskapet. Sakfrågan förefaller därför också 

prioriteras över ekonomiska frågor. Sverigedemokraterna betraktas därför, i enighet med 

tidigare forskning (Dahlström - Sundell 2012; Meguid 2005; Abou-Chadi 2014), som ett 

nischparti. 

 

5.3.1.2 Miljöpartiet 

 

Miljöpartiet, MP, bildades 1981 bland annat till följd av folkligt missnöje gentemot befintliga 

partier, ett missnöje som följde ur en folkomröstning om utvecklingen av kärnkraft (MP u.å. -

A). Politiken präglas av miljömässigt hållbara lösningar på samhällsrelaterade problem för 

både miljö, klimat och människor. Politiken kretsar kring aktuella och framtida 

klimatförändringar och hur politiken och samhället måste styras för att stoppa en negativ 

utveckling. Det handlar exempelvis om kollektivtrafik, mat och vatten (MP u.å. -B). Partiet 

finns representerat på lokal nivå såväl som i Europaparlamentet. Miljöpartiet har dessutom 

suttit i Riksdagen sedan de kom in för första gången 1988, med undantag för perioden 1991-

1994 (MP u.å -A). Miljöpartiets sakfråga förstås vara hållbar miljö- och klimatpolitik. 

Miljöpartiet betraktas som ett enfrågeparti då dess politik domineras av miljö- och klimatfrågor 

(MP u.å. -B; ParlGov u.å.). Av samma anledning som partiet kan betraktas som ett enfrågeparti, 

passar partiet inte in i befintlig indelningen av det politiska landskapet. Detta eftersom partiets 

politik centrerar kring en fråga som tillfört en ny dimension till det politiska landskapet. I och 

med att partiets politik domineras av miljö- och klimatfrågor, förstås sakfrågan prioriteras över 

den traditionella ekonomiska dimensionen, varför partiet skiljer sig från mainstreampartierna 



 18 

(MP u.å. -B). Dessa aspekter gör att Miljöpartiet betraktas som ett nischparti. Det går att 

argumentera för att Miljöpartiet är en hybrid mellan nisch- och mainstreamparti. För vår 

uppsats är det dock nödvändigt att kategorisera partiet som tillhörande endast en kategori. Vi 

bedömer det vara ett nischparti i enighet med tidigare forskning (bl.a. Meguid 2005; Abou-

Chadi 2014).   

 

5.3.1.3 Feministiskt initiativ 

 

Feministiskt initiativ, F!, bildades 2005 och “sätter de feministiska frågorna högst upp på den 

politiska dagordningen” eftersom existerande partier inte anses göra tillräckligt (F! u.å. -A). 

Partiet behandlar många politiska områden med utgångspunkt i ett feministiskt perspektiv. Det 

rör sig exempelvis om frågor rörande sexualitet, samlevnad, HBTQ, miljö och införandet av 

sex timmars arbetsdag. Feministiskt initiativ har ett intersektionellt perspektiv (F! u.å. -A; NE 

- Feministiskt initiativ), vilket innebär att ojämlikhet anses orsakad av maktordningar som till 

exempel kopplas till sexualitet, funktionshinder, etnicitet, ålder och kön (NE - 

intersektionalitet). Partiet finns representerat i Europaparlamentet och i vissa svenska 

kommuner, men har aldrig suttit i Riksdagen (NE - Feministiskt initiativ). Feministiskt 

initiativs sakfråga förstås vara jämställdhet.  

Partiet kan klassificeras som ett enfrågeparti trots att det behandlar flertalet frågor inom 

politiken. Detta eftersom partiet ständigt hanterar andra frågor med jämställdhet som 

utgångspunkt (F! u.å. -A; Feministiskt initiativ 2017, s. 2-6). Det klassas också av ParlGov som 

ett “special issue party” (ParlGov u.å.). Feministiskt initiativ motsätter sig traditionell 

klassbaserad politik i den mening att de “utmanar den ingrodda höger-vänster politiken” (F! 

u.å. -B) och passar på så sätt inte in i befintlig indelning av det politiska landskapet. 

Feministiskt initiativ betraktas därför, i enighet med tidigare forskning (Cowell-Meyers 2017) 

som nischparti.  

 

5.3.2 Mainstreamparti 
 

Det finns ingen etablerad definition av begreppet mainstreamparti. Meguid definierar 

mainstreamparti som det dominerande partiet till mitten-höger, mitten och mitten-vänster. Hon 

exkluderar dock det dominerande mittenpartiet i operationaliseringen (2005, s. 347-348, 352). 

I Dahlström och Sundells studie behandlas alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, 

som mainstreampartier (2012, s. 360). Vidare kan klassificering av termen mainstreamparti 

baseras på om ett parti tillhör vissa utvalda partifamiljer (Abou-Chadi 2014, s. 424).  

Vi finner inte att en definition är mer korrekt än någon annan, utan snarare att 

definitionerna åsyftar olika objekt. I uppsatsen används genomgående samma definition, den 

som är mest gynnsam för att pröva hypoteserna med hänsyn till deras påstådda orsaksfaktorer. 

Vi menar att en bred definition är nödvändig eftersom Dahlström och Sundell menar att det 

krävs att flera partier tillsammans ackommoderar, vilket innebär en diskursförändring och 

därför legitimering, för att stödet för nischpartier ska påverkas (Dahlström - Sundell 2012, s. 

354-355, 361). För att undersöka detta är det otillräckligt att endast titta på två 

mainstreampartier. Ett mainstreamparti definieras i uppsatsen som ett parti som inte är ett 
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nischparti. Vissa partier kan, som diskuteras ovan, möjligen betraktas som hybrider mellan 

nisch- och mainstreampartier, gränsdragningen är därför problematisk. Vi klassificerar dock 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och 

Kristdemokraterna som mainstreampartier. Eftersom klassifikationen bör vara ömsesidigt 

uteslutande (Esaiasson m.fl. 2017, s. 139) räknas varken Miljöpartiet, Feministiskt initiativ 

eller Sverigedemokraterna som mainstreampartier, då de tidigare klassificerats som 

nischpartier.   

5.4 Operationalisering 

 

5.4.1 Hur - hypoteserna 

 

I frågan på vilket sätt förändras valresultatet för nischpartiet när mainstreampartier 

ackommoderar nischpartiets politik? är mainstreampartiers ackommonderingsstratergi 

oberoende variabel och valresultatet för respektive nischparti beroende variabel. 

Nischpartierna studeras parallellt, vilket innebär att proceduren nedan genomförs på både 

Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.  

 

5.4.1.1 Oberoende variabeln  

 

För att uppskatta ett partis position i en viss sakfråga mäts den oberoende variabeln, 

mainstreampartiets ackommoderingstrategi, genom att valmanifest från partiet kodas. Då vi 

önskar nå en sammantagen bild av ackommoderingens påverkan på nischpartiers röststöd, 

kodas valmanifest från olika tidpunkter. 

Ett första steg i ledet att genomföra mätningen som precis beskrivits, är att välja ut 

representativa indikatorer för respektive sakfråga, vilka beskrivs i mer detalj nedan. 

Dessförinnan ska dock en generell förståelse påvisas. Nischpartier behandlar, enligt 

definitionen, nya frågor. Nya frågor är i viss mån redan berörda av befintliga partier och därför 

i den meningen inte nya. Mainstreampartier väntas därför ge visst utslag på indikatorerna 

oberoende av nischpartiet. Till skillnad från nischpartierna, prioriteras dock inte frågan i 

mainstreampartiernas politik. Indikatorerna förefaller därmed relevanta då de fångar sakfrågan 

hos nischpartiet. Dessutom testar vi över tid, varför indikatorerna fångar utveckling i 

behandling av frågan. Det anses därför inte vara ett problem att frågan möjligen nämns i 

befintlig mainstreampolitik, oberoende av nischpartiet.   

 

Sverigedemokraterna  

Ackommodering av Sverigedemokraternas sakfråga, anti-immigration, mäts i uppsatsen med 

hjälp av indikatorerna per601; a national way of life: positive, per603; traditional morality: 

positive, per605; law and order: positive och per608; multiculturalism: negative. Per601 

mäter alltså gynnsamma benämningar av nationen och landets historia. Per603 mäter 

gynnsamma benämningar av traditionella och religiösa moraliska värden. Per605 mäter 

gynnsamma benämningar av hårdare straff och bekämpning av brottslighet. Per 608 mäter hur 



 20 

negativt ett parti är till kulturell heterogenitet (Volkens m.fl. 2018 -A, s. 18-20). Dessa 

indikatorer mäter inte specifikt anti-immigrationspolitik. Vi uppfattar dock att de mäter frågor 

som är tätt sammanlänkade med anti-immigrationspolitik. Att leva enlighet, för nationen, 

traditionella idéer försvåras rimligen av kulturell heterogenitet vilket kan uppstå vid 

immigration från andra kulturer. Sverigedemokraterna vill vidare skärpa straffen och utvisa 

brottslingar med utländskt medborgarskap (SD u.å.), vilket vi tolkar som anti-

immigrationspolitik. Indikatorerna är inte felfria mätinstrument av Sverigedemokraternas 

politik. CMP ger mer specifika exempel på vad respektive indikator mäter. Av exemplen som 

ges finner vi att det absoluta flertalet stämmer överens med Sverigedemokraternas politik, men 

inte alla. Per603 inkluderar exempelvis stöd för “religiösa institutioner i stat och samhälle [egen 

översättning]” (Volkens m.fl. 2018 -A, s. 18-20). Indikatorn är lämplig om den refererar till 

den dominerande religionen i respektive land. Den är mindre lämplig om den refererar till annat 

än den dominerande religionen i respektive land. Vi finner dock att indikatorerna i stort bidrar 

till att ge en sanningsenlig bild av mainstreampartiers ackommodering. Vidare använder annan 

forskning som mäter stödet för anti-immigrationspartier dessa indikatorer (Meguid 2005, s. 

352; Abou-Chadi 2014, s. 425).  

 

Miljöpartiet  

Ackommodering av Miljöpartiets sakfråga, hållbar miljö- och klimatpolitik, mäts i uppsatsen 

med hjälp av indikatorerna per501; environmental protection och per416; anti-growth 

economy: positive. Per 501 mäter alltså gynnsamma benämningar av grön politik, miljö- och 

klimatskydd (Volkens m.fl. 2018 -A, s. 17). Indikator per416 bygger på två underkategorier, 

vilka inte går att mäta var för sig i databasen. Den ena mäter anti-tillväxtpolitik, den andra 

hållbar ekonomisk tillväxt. Denna indikator mäter inte miljöpartiets precisa position, då partiet 

talar om hållbar tillväxt snarare än ingen alls (Volkens m.fl. 2018 -A, s. 27; MP u.å. -C; MP 

u.å. -D). Vi finner dock att indikatorn bidrar till att ge en bild av mainstreampartiers 

positionering i miljöfrågan. Vidare använder annan forskning som mäter stödet för gröna 

partier dessa indikatorer (Meguid 2005, s. 352; Abou-Chadi 2014, s. 425).  

 

Feministiskt initiativ 

Ackommodering av Feministiskt initiativs sakfråga, jämställdhet, mäts i uppsatsen med hjälp 

av indikatorerna per503; equality: positive och per604; traditional morality: negative. Per503 

mäter gynnsamma benämningar av social rättvisa. Detta exemplifieras som skydd för socialt 

utsatta grupper, motarbetande av så kallade klassbarriärer, en rättvis fördelning av resurser och 

att diskriminering av sexuell eller rasistisk natur måste upphöra. Per604 mäter motstånd mot 

traditionella och religiösa värderingar. Det rör exempelvis stöd för abort, skilsmässa, moderna 

familjekonstellationer och uppdelning mellan kyrka och stat (Volkens m.fl. 2018 -A, s. 17, 19). 

CMP erbjuder inte indikatorer som mäter specifikt jämställdhet, istället ingår jämställdhet i 

indikatorer som mäter fler saker. Indikatorerna är därför inte optimala redskap för att mäta 

jämställdhet. Vi menar dock att dessa ger en ungefärlig bild av partiers positionering i 

jämställdhetsfrågan. De överflödiga delarna av indikatorerna förefaller inte heller stå i konflikt 

med Feministiskt initiativs övriga politik (Feministiskt initiativ 2017). Dessutom ser vi det som 

en större fördel att använda befintliga indikatorer, angivna av och mätta i CMP, snarare än att 
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använda alternativa databaser med mer specifik kodning. Detta eftersom undersökningar av 

samtliga partier då genomförs konsekvent i samma databas, på samma villkor.  

Ackommodering av varje nischpartis sakfråga mäts med fler än en indikator. Talen som 

fås för respektive indikator summeras och divideras med antalet indikatorer. Detta ger ett 

ackommoderingstal som uttrycker hur hög procentandel av valmanifest som inbegriper dessa 

formuleringar.  

 

5.4.1.2 Beroende variabeln 

 

Den beroende variabeln, ett nischpartis valresultat, mäts genom andelen giltiga röster 

respektive nischparti får i riksdagsvalen, från det att partiet bildas fram till 2014 års val.  

 

5.4.1.3 Tillvägagångssätt vid analys 

 

För varje mainstreamparti erhålls ett ackommoderingstal per valår. Det samma gäller 

valresultat för nischparti. Vi undersöker medelackommoderingen för att dra slutsatser om 

vilken hypotes som stämmer bäst. Se motivering under Avgränsning. Medelackommodering 

fås genom att addera ackommoderingstalen för alla mainstreampartier ett valår, och sedan 

dividera summan med antalet mainstreampartier. Operationaliserade lyder hypoteserna; ökad 

medelackommodering leder till ökat väljarstöd för nischpartiet (den underlättande hypotesen) 

respektive ökad medelackommodering leder till minskat väljarstöd för nischpartiet (den 

hindrande hypotesen). 

 

5.4.1.4 Kontrollvariabler  

 

Immigration förväntas påverka stödet för Sverigedemokraterna positivt. Endast immigration 

av icke-nordiska personer förväntas vara relevant eftersom Sverigedemokraterna åberopar 

kulturell homogenitet, vilken immigration av nordiska immigranter inte påverkar i stor 

utsträckning. Icke-nordiska immigranter förväntas däremot påverka Sverigedemokraternas 

stöd positivt eftersom det påverkar kulturell homogenitet. Vidare tänker vi att 

Sverigedemokraternas potentiella väljare uppfattar att immigranter påverkar svenska 

medborgares välfärd och arbetslöshet negativt och därför är icke önskvärt (SD u.å.). 

Immigration antas endast ha avgörande betydelse för Sverigedemokraterna, varför den enbart 

används som kontrollvariabel för detta nischparti.  

Dahlström och Sundell konstaterar att utbildning har betydelse för nischpartiers stöd. 

De konstaterar också att tidigare studier som undersöker arbetslöshets påverkan på anti-

immigrationspartiers valresultat inte har entydiga resultat (Dahlström - Sundell 2012, s. 355, 

358). Således är dessa två potentiellt avgörande socioekonomiska faktorer. Vi avstår från att 

resonera kring hur dessa faktorer påverkar respektive parti, då vi saknar tillräcklig kompetens 

att göra detta utan att titta på statistik, som istället presenteras under resultat. Utbildningsnivå 

och arbetslöshet inkluderas därför som kontrollvariabel för samtliga nischpartier.  
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Sammanfattningsvis ser vi på hur respektive kontrollvariabel förhåller sig till 

nischpartiets valresultat och använder annan statistik och forskning för att dra slutsatser om 

kontrollvariabelns betydelse för valresultatet.  

 

5.4.2 Varför - orsaksfaktorerna 
 

5.4.2.1 Ägandeskap 

 

På grund av den breda oenigheten gällande definition och operationalisering av ägandeskap 

finner vi det olämpligt att använda och sammanställa tidigare, icke-heltäckande, 

undersökningar av vilket parti som de facto erhåller ägandeskap och jämföra detta med 

nischpartiets valresultat och ackommoderingsnivån. Istället jämför vi det som teorier om 

ägandeskap förutspår sker, som konsekvens av skiften i ägandeskap vid ackommodering av 

olika typer av sakfrågor, med vårt resultat på frågan hur. 

 

5.4.2.2 Tid 

 

För att undersöka om tidpunkt för ackommodering, tvekan, spelar roll undersöks vilka nivåer 

medelackommoderingen ligger på under ett nischpartis första tid. Detta kopplas till vad  

teorierna om tidpunkt för ackommodering förutspår om vad som kommer hända vid olika 

ackommoderingsnivåer, och jämförs med nischpartiernas valresultat under senare perioder. 

 

5.4.2.3 Legitimering 

 

För att få en indikation på hur tabubelagd en fråga är, ser vi till inom vilka spann 

mainstreampartiers ackommoderingsnivåer rör sig, för respektive nischpartis sakfråga. Detta 

gäller alltså inte hur ackommoderingen förändras, utan inom vilket spann den förändras. Detta 

är inte en optimal indikator på respektabilitet, men indikerar ändå i vilken utsträckning ett ämne 

är tabubelagt. Vi förutsätter att en mer tabubelagd åsikt (hållning i sakfråga) inte behandlas i 

valmanifest i samma utsträckning som en respektabel sådan. Detta som en konsekvens av ovan 

presenterade teoriers resonemang om legitimitet. Vi jämför sedan vad teorierna om 

legitimering förutspår, angående hur nischpartierna borde påverkas av ackommodering 

beroende på hur legitim sakfrågan är, med nischpartiets faktiska valresultat. 

 

5.4.3 Validitet och reliabilitet 

 

Eftersom det inte finns en etablerad definition för begreppet mainstreamparti, och detta är ett 

centralt fenomen i vår frågeställning, kan validiteten i uppsatsen skadas. Vi finner dock att valet 

av definition motiveras och att denna, åtminstone, är en av flera riktiga definitioner. Observera 

dock att resultatet inte behöver vara detsamma i studier som genomför samma undersökning 

men med en annan definition. Vidare bedömer vi reliabiliten hög vad gäller besvarande av 

första delen av frågeställningen, på vilket sätt förändras nischpartiets valresultatet när 

mainstreampartier ackommoderar nischpartiets politik.  
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Den andra delen av frågeställningen, varför förändras nischpartiets valresultat när 

mainstreampartier ackommoderar nischpartiets politik?, drabbas av att vissa orsaksfaktorer 

antingen saknar etablerad definition och/eller tillfredsställande operationalisering. Vi bedömer 

dock att analys med samma material som vi använder kommer generera samma resultat. 

Litteraturen är emellertid bred och motsägelsefull, varför det är möjligt att någon annan som 

söker besvara frågeställningen finner annan litteratur mer relevant, och därför når fram till en 

annan slutsats. Vi finner dock inte att vår metod kan förbättras, utan att det istället är viktigt att 

vara öppen med den paradoxala litteraturen. Reliabilitet och validitet kan alltså diskuteras, men 

är snarare en konsekvens av oenighet i etablerad litteratur än av brister i vår metod. Med detta 

sagt menar vi att validiteten och reliabiliteten är god även vid besvarande av andra delen av 

frågeställningen, förutsatt att man accepterar de definitioner vi använder och de resonemang vi 

finner i litteraturen relevanta. 

Att området präglas av olikheter och svåra operationaliseringar gör generaliseringar 

svåra. Det går alltså inte att okritiskt höja abstraktionsnivån och dra allmängiltiga slutsatser om 

konsekvenser av hur partier förhåller sig till, och konkurrerar med, varandra. Vårt resultat är 

endast sant inom ramen för de antaganden och ställningstaganden som görs på vägen.  
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6 Resultat, analys och diskussion 

6.1 Hur - hypoteserna 

 

6.1.1 Medelackommodering och valresultat i tabell  
 

Tabell 1: Nischpartiets valresultat, respektive mainstreampartis ackommodering (AC) och medelackommodering 

(medelAC) av Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativs sakfråga. Samtliga resultat anges i 

procent. 

Källa: Volkens m.fl. 2018 -B; SCB u.å. -C; Valmyndigheten 2014; Valmyndigheten 2010. 

SD,  

RESULTAT    

       

ÅR  AC: V      AC: S     AC: L    AC: M AC: KD     AC: C                         MedelAC Valresultat, NP 

stöd 

1988 0,325 0 0,675 3,425  1,55 1,195  

1991 0 0,9615 0,08925 3,255 1,704 2,13175 1,357  

1994 0 0,60675 0,52075 3,77925 1,8845 0,303 1,182375  

1998 0 0,4885 1,488 4,19175 1,27225 1,44625 1,481125 0,4 

2002 0,0615 1,64825 1,34025 5,497 2,423 0,9505 1,98675 1,4 

2006 0,514 1,65375 3,6365 2,62075 2,70975 1,3535 2,081375 2,9 

2010 0,197 0,44325 2,702 3,44475 1,3185 0,19775 1,383875 5,7 

2014 0,139 0,78275 2,4655 2,50625 2,13925 0,06575 1,34975 12,9 

         

         

MP, 

RESULTAT  

        

ÅR  AC: V      AC: S     AC: L    AC: M AC: KD     AC: C                         MedelAC Valresultat, NP 

stöd 

                    1982        5,3        6,45          1,2          1,8           7,3                                  4,41                          1,7 

                    1985      6,55        4,95        3,25          2,4      5,682        7,75                                5,097                          1,5 

1988 6,1 7,95 4,85 4,1  13 7,2 5,5 

1991 7,971 5,769 2,143 1,823 5,682 11,2405 5,771416667 3,4 

1994 6,534 0,971 1,823 1,759 5,814 10,909 4,635 5 

1998 7,855 0,9765 2,976 1,497 5,389 5,785 4,07975 4,5 

2002 4,914 2,564 4,196 1,182 5,271 4,943 3,845 4,6 

2006 2,699 2,5445 2,2315 3,38 3,629 7,0065 3,58175 5,2 

2010 6,1025 0,3545 4,1485 5,0895 2,2965 11,4625 4,909 7,3 

2014 4,306 2,9465 4,243 4,4925 3,085 15,526 5,7665 6,9 

         

         

F!, RESULTAT 

 

        

ÅR  AC: V      AC: S     AC: L    AC: M AC: KD     AC: C                         MedelAC Valresultat, NP 

stöd 

2006 6,5555 2,926 2,975 1,865 2,8225 2,3885 3,255416667                        0,68 

2010 8,4645 7,092 1,474 3,191 3,027 2,701 4,324916667 0,4 

2014 8,611 3,223 3,326 2,3835 3,7275 1,316 3,7645 3,12 
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Kommentar: Det saknas resultat för Kristdemokraternas ackommodering av samtliga 

nischpartiers sakfråga åren 1982 och 1988. Valresultat saknas för Sverigedemokraterna 1988-

1994. 

 

6.1.2 Kontrollvariabler 
 

För kontrollvariablerna redovisas antal, inte andel. Vad gäller arbetslöshet och utbildning 

bedömer vi att andelen är relevant, i synnerhet eftersom dessa sätts i relation till nischpartiets 

andel röster. Vi saknar dock statistik för hela perioden på befolkningsutveckling för de 

specifika ålderskategorier som ingår i mätningen för arbetslöshet. Därav blir framtagande av 

andel missvisande, varför vi avstår från detta. De trender som sker gällande antal bedöms, i 

väsentliga avseenden, vara samma som de för andel. 

 

6.1.2.1 Utbildning  

 

 
Diagram 1: Utbildningsnivåns utveckling över tid i Sverige. 

Källa: SCB 2018 -A 

 

Kommentar: Vi väljer att kontrollera för gruppen ‘eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer’. 

Vi hade lika gärna kunna kontrollera för gruppen ‘förgymnasial utbildning kortare än 9 år’, då 

utvecklingen i grupperna speglar varandra (SCB 2018 -A).  

  



 26 

6.1.2.2 Immigration 

 

 
Diagram 2: Immigrationens utveckling över tid i Sverige. 

Källa: SCB 2018 -B  

 

Kommentar: Vi finner inte statistik på immigration av icke-nordiska immigranter för hela 

perioden (1981-2014), istället används statistik för total immigration. Vi antar att 

immigrationen av nordiska medborgare är relativt konstant, och att variationerna därför beror 

på immigration av icke-nordiska medborgare. Detta eftersom nordiska medborgare har åtnjutit 

rätt att vistas ‘längre’ i ett annat nordiskt land redan innan mätperioden börjar. Rätt att vistas 

‘längre’ förstås som längre än ett år, vilket är kriteriet för att anses vara en immigrant 

(Riksdagen 2007; SCB 2018 -B). 

 

6.1.2.3 Arbetslöshet 

 

 
Diagram 3: Arbetslöshetens utveckling över tid i Sverige. 

Källa: SCB 2017; SCB 2018 -C 

 

Kommentar: Flertalet förändringar har gjorts i SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU), 

vilka påverkar möjlighet att jämföra över tid. Framtagna data baseras därför på länkade 

mätningar. Genom länkning av data kan tidsseriebrott kringgås och jämförelser göras. 

Länkningar är dock inte felfria (SCB 2017). 
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6.1.3 Tolkning av resultat  
 

6.1.3.1 Sverigedemokraterna 

 

 
Diagram 4: Sverigedemokraternas valresultat i förhållande till medelackommodering av partiets politik. 

Källa: Volkens m.fl. 2018 -B; SCB u.å. -C 

 

Valresultatet ökar hela perioden 1998-2014, medan medelackommoderingen endast uppvisar 

små ökande och minskande variationer.  

Högre utbildning påverkar Sverigedemokraternas stöd negativt (SCB 2018 -D). 

Utbildningsnivån har ökat över tid (SCB 2018 -A), vilket borde leda till minskat stöd för 

Sverigedemokraterna. Att partiets väljarstöd ökar under hela perioden innebär därför att 

utbildningsnivåns förändring inte är en förklaring till Sverigedemokraternas utveckling.  

Arbetslöshet har inte tydlig påverkan på just Sverigedemokraternas väljarstöd (SCB 

2018 -E), varför denna inte förklarar variation i väljarstöd för partiet. De skiftningar som sker 

synkroniserat med skiftningar i Sverigedemokraternas valresultat visar således ett spuriöst 

samband.  

 

 
Diagram 5: Immigration i förhållande till anti-immigrationspartiers valresultat över tid i Sverige.  
Källa: SCB 2018 -B; SCB u.å. -C; NE - Ny demokrati 
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Mer immigration förväntas påverka Sverigedemokraternas valresultat positivt, se motivering 

under rubriken Kontrollvariabler i metoddelen. Immigrationen har en ökande trend över tid, 

med vissa tillfälliga skiften. Partiets väljarstöd ökar också över tid vilket tyder på ett samband 

mellan immigration och valresultat. Sverigedemokraternas väljarstöd följer inte lika tydligt mer 

tillfälliga skriften i immigration. Om man däremot tar hänsyn till Ny demokrati, och betraktar 

detta parti som ett substitut till Sverigedemokraterna, följer anti-immigrationspartiers 

väljarstöd i större mån åtminstone det tillfälliga skifte i immigration som sker i början av 1990-

talet. Immigration förefaller således vara en sannolik förklaring till Sverigedemokraternas 

väljarstöd.  

Efter beaktande av kontrollvariabler bedömer vi effekten av ackommodering som 

betydelselös i förhållande till den socioekonomiska effekt som immigration innebär. I 

Sverigedemokraternas fall förefaller ackommodering betydelselös för nischpartiets valresultat. 

Båda hypoteserna saknar stöd, istället är immigration en sannolik förklaringsfaktor. 

 

6.1.3.2 Miljöpartiet  

 

 
Diagram 6: Miljöpartiets valresultat i förhållande till medelackommodering av partiets politik.  

Källa: Volkens m.fl. 2018 -B; SCB u.å. -C 

 

Valresultatet och medelackommodering uppvisar en liknande trend över tid, men inte på kort 

sikt. Mellan 1982-1988 sker en total ökning för båda, liksom en gemensam minskning 1988-

1991. 1991-1994 följer valresultat och medelackommodering klart olika trender. 1994-2014 

uppvisar medelackommodering och valresultat inte exakt samma riktning år för år, men vi 

bedömer att de följer en gemensam långsiktig trend. Sammanfattningsvis bedömer vi att 

resultatet tyder på att det finns ett samband mellan medelackommodering och valresultat. 

  Högre utbildning påverkar Miljöpartiets stöd positivt (SCB 2018 -D). Utbildningsnivån 

har ökat över tid, vilket borde leda till ökat valresultat för Miljöpartiet. Ett sådant samband 

återfinns delvis och kan därför, i viss mån, förklara Miljöpartiets valresultat. Samtidigt uppvisar 

Miljöpartiet förändringar som inte kan förklaras av utbildningsnivåns förändring. Således är 

utbildningsnivån en del av, men inte en tillräcklig förklaring till, Miljöpartiets valresultat.  
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Diagram 7: Arbetslöshet i förhållande till Miljöpartiets valresultat över tid i Sverige. 

Källa: SCB 2017; SCB 2018 -C; SCB u.å. -C 

 

Hög arbetslöshet påverkar Miljöpartiets stöd negativt (SCB 2018 -E). Arbetslösheten har 

skiftat över tid, vilket borde leda till samtidiga skiftningar i motsatt riktning i stödet för 

Miljöpartiet. En sådan förändring sker enbart under perioden 1985-1991. Att partiets väljarstöd 

efter 1991 går i samma riktning som arbetslösheten, indikerar att arbetslöshetens förändring 

inte är en förklaring till merparten av Miljöpartiets utveckling.  

I Avgränsning skriver vi att vi inte avser ta hänsyn till enskilda händelser som 

felfaktorer. Observera dock här att den gemensamma uppgången av valresultat och 

ackommodering 1988 kan ha att göra med säldöden som skedde sommaren innan valet 

(Bergström 2013). Detta tyder på att enskilda händelser i omvärlden är en potentiell felkälla 

och därför relevant kontrollvariabel att inbegripa i vidare forskning. Det går inte att avgöra till 

vilken utsträckning valresultatet beror på ackommoderingen som skedde till följd av händelsen 

eller på grund av händelsen i sig. Sannolikt saknar inte händelsen förklaringskraft, men vi 

bedömer det osannolikt att händelsen skulle få så stort genomslag på valresultatet om den inte 

tagits upp i (den politiska) debatten. Se vidare resonemang under Legitimering i teoridelen. 

Gällande klimatförändringen bedömer vi att den kan förklara varför Miljöpartiet på lång sikt 

växer, men inte de mer medelfristiga trender som följer ackommoderingen. Klimatkrisen 

förefaller öka konstant i aktualitet, inte i huvudsak trenda vid enskilda val.  

Efter beaktande av kontrollvariabler bedömer vi effekten av ackommodering på lång 

sikt som förmodad. Trots att visst stöd för kontrollvariablerna återfinns, bedöms dessa inte som 

tillräckliga. I Miljöpartiets fall leder ökad ackommodering förmodligen till ökat väljarstöd för 

nischpartiet, vilket stämmer överens med den underlättande hypotesen. 
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6.1.3.3 Feministiskt initiativ 

 

 
Diagram 8: Feministiskt initiativs valresultat i förhållande till medelackommodering av partiets politik. 

Källa: Volkens m.fl. 2018 -B; Valmyndigheten 2014; Valmyndigheten 2010 

 

Valresultatet för Feministiskt initiativ minskar mellan 2006 och 2010 och ökar mellan 2010 

och 2014. Under samma period uppvisar medelackommodering motsatt rörelse.  

SCB saknar statistik på hur utbildning påverkar Feministiskt initiativs stöd (SCB 2018 

-D). I likhet med Miljöpartiet, och i enlighet med uttalanden från statsvetare (Lagerwall 2014), 

antar vi att utbildning påverkar Feministiskt initiativs stöd positivt. Utbildningsnivån ökar 

under Feministiskt initiativs livstid medan partiets valresultat först minskar något för att sedan 

öka. Möjligen kan den ökade utbildningsnivån bidra till att förklara varför Feministiskt initiativ 

bildades 2005. Detta tyder på att utbildning kan vara en förklaring till Feministiskt initiativs 

ökade väljarstöd. Utbildningsnivån ökar dock under hela Feministiskt initiativs existens, vilket 

inte följer trender i Feministiskt initiativs valresultat. Detta tyder på att denna kontrollvariabel 

förklarar nischpartiets valresultat på lång sikt, men är otillräcklig för att förklara kortsiktiga 

trender. Perioden förefaller i stort dock för kort för att dra egentliga slutsatser. 

Vi saknar statistik på hur arbetslöshet påverkar Feministiskt initiativs stöd. Det kan 

därför finnas ett positivt-, negativt- eller nollsamband. Slutsatser om arbetslöshetens påverkan 

kan inte heller dras av statistiken vi använder här eftersom arbetslösheten ändrar nivå och trend 

flertalet gånger under partiets livstid, samtidigt som det endast finns tre mätpunkter för 

Feministiskt initiativs väljarstöd.  

Efter beaktande av kontrollvariabler bedömer vi inte effekten av ackommodering som 

motbevisad och därför möjlig. Det krävs emellertid mätningar under en längre period för 

slusatsdragning. I Feministiskt initiativs fall kan ökad ackommodering leda till minskat 

väljarstöd för nischpartiet, vilket stämmer överens med den hindrande hypotesen. 

Om man beaktar att ackommoderingseffekten kan vara fördröjd är det möjligt att 

Feministiskt initiativs valresultat istället stödjer den underlättande hypotesen. Vi återfinner 

dock inga resonemang om detta i litteraturen (Dahlström - Sundell 2012) eller i Miljöpartiets 

fall, där den underlättande hypotesen förmodligen bekräftas utan fördröjd effekt. Därför håller 

vi för sannolikt att den hindrande hypotesen, snarare än den underlättande, är sann. Detta kan 

emellertid bidra till insikten om att mätperioden för Feministiskt initiativ är för kort för att dra 

egentliga slutsatser.  
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6.1.4 Samlat resultat 
  

Resultatet visar att den underlättande hypotesen förmodligen stämmer i Miljöpartiets fall, att 

den hindrande hypotesen kan stämma i Feministiskt initiativs fall och att båda hypoteserna är 

betydelselösa i Sverigedemokraternas fall. Detta tyder på att ackommodering har olika effekt 

på olika typer av nischpartier. 

 

6.2 Varför - orsaksfaktorerna  

 

Som andra del i uppsatsens problemformulering ställer vi frågan varför mainstreampartiers 

ackommodering av nischpartiers politik förändrar stödet för nischpartier. Vi resonerar här kring 

de potentiella orsaksfaktorerna ägandeskap, tid och legitimitet. Gå med fördel tillbaka och läs 

om orsaksfaktorerna under Teori innan du läser nedanstående.    

 

6.2.1 Ägandeskap 
 

Sverigedemokraternas sakfråga är ett positional issue, medan Miljöpartiets sakfråga är ett 

valence issue (Abou-Chadi 2014, s. 420-421). Feministiskt initiativs sakfråga förstås som ett 

valence issue (Cowell-Meyers 2017, s. 490). 

Att Abou-Chadi påstår att ägandeskap har sämre förklaringspotential i anti-

immirgationspartiers fall bidrar till att förklara vårt resultat, att den hindrande hypotesen inte 

stämmer och kan förklara förändringen i Sverigedemokraternas väljarstöd. Eftersom 

ackommodering inte sker av Sverigedemokraternas sakfråga går det inte att bekräfta eller 

dementera om mainstreampartier vinner ägandeskap i frågan. Då ackommodering uteblir blir 

ägandeskap, i detta fall, en icke-fråga gällande ackommodering. Om andra faktorer, såsom 

händelser i verkligheten i form av ökad immigration eller debatter utanför partipolitiken, gör 

Sverigedemokraternas sakfråga framträdande, är Sverigedemokraterna det enda partiet som 

erbjuder en lösning, och äger frågan. Ägandeskap är således en orsaksfaktor som förklarar 

Sverigedemokraternas valresultat, men inte i det sammanhang vi undersöker: i förhållande till 

ackommodering.  

Enligt resonemang i teoridelen borde ägandeskap ses som en orsaksfaktor i Miljöpartiet 

och Feministiskt initiativs fall. Detta då deras sakfrågor är hållbar klimatpolitik respektive 

jämställdhet, båda två exempel på valance issues. Detta innebär att den hindrande hypotesen 

borde stämma åtminstone i dessa fall (Meguid 2005; Abou-Chadi 2014, s. 420-421). Detta till 

trots, kommer vi fram till att ägandeskap möjligen kan förklara Feministiskt initiativs 

utveckling, men resultatet är för kort för att dra säkra slutsatser. Vidare bedömer vi att 

ägandeskap inte får stöd i Miljöpartiets fall. Detta då resultatet, från problemformuleringens 

hur, tyder på att den hindrande hypotesen inte kan förklara partiets förändring i väljarstöd. 

Eftersom ägandeskap inte går att mäta utan stora validitetsproblem, i synnerhet inte i vår 

uppsats omfång, kan vi inte dra någon slutsats om ägandeskap är förklaringen till dessa partiers 

stöd. Vi kan däremot konstatera att de forskare som knutit ägandeskap till sig som potentiell 
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orsaksfaktor, stöttar den hindrande hypotesen. Att den hindrande hypotesen inte får stöd i vårt 

resultat indikerar därför att ägandeskap inte är en orsaksfaktor till förändringar i valresultat, 

och därför inte heller för ackommodering. En orsaksfaktor kan stämma även om tillhörande 

hypotes inte stämmer, men tillsvidare kan hypotesen ses som en någorlunda indikator på en 

svårmätt orsaksfaktor. 

Det kan vara så att Miljöpartiet bibehållit ägandeskap, trots att ackommodering var 

mainstreampartiernas bästa chans att erhålla ägandeskap. Ägandeskap kan inte falsifieras 

genom att den hindrande hypotesen falsifieras, eftersom den hindrande hypotesen inte påstår 

att det finns ett hundraprocentigt samband. Hypotesen säger endast att mainstreampartiet lättare 

vinner ägandeskap vid ackommoderar men att detta inte är garanterat. Att den hindrande 

hypotesen falsifieras gör det emellertid mer troligt att hypotesen i sig inte stämmer, och således 

inte dess underbyggande teorier om ägandeskap. 

Resultatet kan tolkas som att det krävs mindre ackommodering från mainstreampartier 

av jämställdhetspolitik än av miljö, eftersom ackommoderingen av jämställdhet är lägre än 

ackommodering av miljö, samtidigt som miljöpartiet är större än Feministiskt initiativ. Det kan 

i sin tur förstås som att mainstreampartier lättare vinner ägandeskap i jämställdhet- än 

miljöfrågor. Vi uppmanar till vidare forskning: kanske beror det på att mainstreampartierna i 

modern tid inte aktivt motarbetat jämställdhet på samma sätt som de motarbetat miljö, varför 

det krävs mer ackommodering för att återvinna förtroendet i miljöfrågan?  

Ägandeskap i ackommoderingssammanhang har svagt stöd som orsaksfaktor för vårt 

resultat, endast i Feministiskt initiativs fall har den potentiellt stöd. Eftersom ägandeskap i sig 

inte mäts, är det dock svårt att dra säkra slutsatser.  

 

6.2.2 Tid  

 

Om man tar hänsyn till resonemanget angående vilken fråga som mainstreampartierna kan 

erhålla ägandeskap i, borde det enligt teorin gynna Sverigedemokraterna att deras sakfråga 

ackommoderas tidigt, men missgynna Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.  

Det är oklart hur lång tid ett mainstreamparti ska vänta för att det ska anses som tvekan. 

Medelackommoderingen för nischpartiernas respektive sakfråga rör sig dock i ungefär samma 

spann under nischpartiernas första år som under hela deras existens, om spannen för de olika 

nischpartierna sätts i relation till varandra. Således blir svårigheten i att definiera tvekan inte 

ett problem.  

Medelackommoderingssiffrorna för Sverigedemokraternas sakfråga är genomgående 

relativt låga, varför partiet enligt teorierna om tidpunkt för ackommodering och möjlighet för 

mainstreampartierna att få ägandeskap i deras sakfråga, inte borde gynnas. Partiet växer 

emellertid, varför tidpunkt för ackommodering inte förefaller vara en orsaksfaktor. 

Medelackommoderingssiffrorna för Miljöpartiets sakfråga är genomgående relativt 

höga, vilket enligt teorin borde missgynna Miljöpartiet. Miljöpartiet växer dock, varför tid för 

ackommodering inte är en orsaksfaktor till Miljöpartiets valresultat. 

Medelackommoderingssiffrorna för Feministiskt initiativs sakfråga är höga, om än inte 

lika höga som Miljöpartiets. Detta borde enligt teorin missgynna Feministiskt initiativ, vilket 

stämmer med partiets valresultat. Tidsperioden, under vilken Feministiskt initiativ existerat och 
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undersöks är dock för kort för att dra säkra slutsatser. Tid för ackommodering är därför en 

potentiell, men långt ifrån garanterad orsaksfaktor till Feministiskt initiativs valresultat. 

Tid för ackommodering kan möjligen vara en orsaksfaktor endast till Feministiskt 

initiativs valresultat.  

 

6.2.3 Legitimering 

 

Enligt teorin bör ackommodering ha större legitimerande effekt på nischpartier vars sakfråga 

är mer tabubelagd. Sverigedemokraterna erhåller lägst medelackommodering av 

mainstreampartierna; mellan 1,18 till 2,08 procent av partiprogrammen. Miljöpartiet når siffror 

mellan 3,58 och 5,77 procent, och Feministiskt initiativ rör sig mellan 3,25 och 4,32 procent. 

Detta tyder på att Sverigedemokraternas fråga är mer stigmatiserad. Enligt teorin skulle därför 

Sverigedemokraterna gynnas mer av den legitimering som sker vid ackommodering än 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Detta står dock i kontrast till våra resultat som endast 

visar på att Miljöpartiet förmodligen stödjer den underlättande hypotesen, och därför gynnas 

av ackommodering. Legitimering förefaller sammanfattningsvis vara en förmodad 

orsaksfaktor enbart för Miljöpartiets valresultat.  

 

6.3 Förklaringsfaktor, parti för parti 

 

Nedan redogörs samlat för vilka förklaringsfaktorer vi finner sannolika för respektive 

nischpartis valresultat.  

För Sverigedemokraterna kan ingen av prövade orsaksfaktorer (ägandeskap, tidpunkt 

för ackommodering och legitimering) förklara partiets valresultat. Ackommoderingsnivån för 

Sverigedemokraternas sakfråga är relativt låg. Detta tyder enligt samtliga orsaksfaktorer på att 

Sverigedemokraternas valresultat inte borde öka.3 Om andra faktorer, såsom händelser i 

verkligheten i form av ökad immigration eller debatter utanför partipolitiken, gör 

Sverigedemokraternas sakfråga framträdande, är Sverigedemokraterna det enda partiet som 

erbjuder en lösning. Således är den socioekonomiska faktorn immigration sannolikt en kraft 

som gör Sverigedemokraternas sakfråga framträdande, oberoende av rörelser i det 

partipolitiska landskapet. Rimligen fungerar denna förändring “i verkligheten” legitimerande, 

som ett substitut till den legitimering som ackommodering i partilandskapet potentiellt 

inneburit om så skett. Detta i kombination med sakfrågans karaktär, leder rimligen till att 

Sverigedemokraterna växer.  

I Miljöpartiets fall finner vi endast legitimering som förmodad orsaksfaktor. För 

Feministiskt initiativ är möjligen ägandeskap och tid förklaringar till partiets valresultat, men 

detta är behäftat med osäkerhet. 

 

                                                
3 Observera dock att frågan kan nå höga medelavståndstagande tal, vilket också visar på frågans framträdande. 

Detta mäter vi inte. 
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6.4 En syntes av legitimering och ägandeskap 

 

Det är möjligt att legitimering och ägandeskap ska betraktas som kompletterande snarare än 

motsatta orsaksfaktorer. Genom mainstreampartiers ackommodering legitimeras sakfrågan. 

Eftersom nischpartiet behandlat frågan längst kommer väljaren sedan sannolikt anse att partiet 

äger frågan. Detta kan innebära att ägandeskap inte vinns lika lätt av mainstreampartier som 

Meguid antagit. Eftersom vi inte mäter legitimitet eller ägandeskap kan ett sådant samband inte 

bekräftas, men det framstår för oss rimligt.   
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7 Avslutning  
 

I korthet tyder resultatet på att ackommodering i Sverigedemokraternas fall är betydelselös för 

nischpartiets valresultat, eftersom ackommoderingsnivån varit låg och relativt konstant 

samtidigt som nischpartiets valresultat ökat drastiskt. Våra resultat tyder istället på att den 

socioekonomiska faktorn immigration är en sannolik förklaringsfaktor. Resultatet för 

Sverigedemokraterna stöder varken den underlättande eller hindrande hypotesen. Ingen av de 

prövade orsaksfaktorerna får, i ackommoderingssammanhang, stöd. 

I Miljöpartiets fall ger ökad ackommodering förmodligen ökat väljarstöd för 

nischpartiet, vilket stämmer överens med den underlättande hypotesen, och resonemanget om 

legitimering som orsaksfaktor.  

I Feministiskt initiativs fall kan ökad ackommodering leda till minskat väljarstöd för 

nischpartiet, vilket stämmer överens med den hindrande hypotesen. Ägandeskap och tid kan 

förklara Feministiskt initiativs utveckling. Resultatet är för kort för att dra säkra slutsatser och 

då ägandeskap dessutom är svår att operationalisera, gäller detsamma för denna.  

Mainstreampartiers ackommodering har olika effekt på olika typer av nischpartier, 

ingen hypotes får genomgående eller säkert stöd, varför anfall generellt förefaller vara ett 

försvar, lika gott som något annat. Även om vissa orsaksfaktorer delvis bekräftas, finner vi inte 

heller någon förklaring till varför respektive förklaringsfaktor stämmer olika bra i olika fall.  

För att knyta an till frågeställningen: nischpartiers valresultat kan förändras när 

mainstreampartier ackommoderar nischpartiers politik, men enhetlig förändringsriktning 

saknas, liksom anledning därtill. Observera dock att disciplinen lider av oenighet gällande 

definitioner av centrala begrepp liksom mångtydiga och motsägelsefulla resultat (Dahlström - 

Sundell 2012; Meguid 2005; Abou-Chadi 2014). Vårt resultat ska, liksom annan forskning på 

området, ses i ljuset av avgränsningar, valda definitioner och resonemang. Sammanfattningsvis 

anser vi det därför svårt att dra slutsatser från det samlade resultatet då resultatet bygger på, 

och drabbas av, nödvändiga förenklingar.   

Vi uppmanar till vidare studier som inkluderar ett bredare tidsspann, undersökningar 

av, och resonemang om, respektive orsaksfaktor och sambandet mellan dem. Vi efterfrågar 

också forskning som klargör och uppmärksammar skillnader i definitioner av centrala begrepp 

och operationaliseringar av dessa. Nuvarande forskning är sann inom ramen för respektive 

definition och operationalisering, men jämförelser och generaliseringar försvåras eller 

omöjliggörs på grund av olikheter. Vidare uppmuntrar vi att studier av mainstreampartiers 

rörelser i partilanskapet tar hänsyn till samtliga potentiella rörelser i förhållande till 

nischpartiet, det vill säga både avståndstagande, ackommoderande och ignorerande, för att få 

en helhetsförståelse. Slutligen efterfrågar vi forskning om ackommoderingens potentiellt skilda 

konsekvenser för olika partier för att klargöra om, och vilket samband som, föreligger. 
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