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Abstract 
 
 
As the Sweden Democrats established its position in the Swedish party system by gaining 5,7               
percent of the public vote in 2010, the other parties in the system were required to react. Along                  
with the fact that the public interest in migration grew immensely during the refugee wave in                
2015, this study’s aim is to investigate how the Social Democrats as the largest party in Sweden                 
reacted to this change in the political climate. Theories show that established parties, when being               
met with competition from a niche party, will have as an alternative strategy to adjust their own                 
policy in the direction of the new party as well as of public opinion in order to preserve their                   
support. The research question was studied with quantitative methods, using votes in the             
Swedish parliament as indicators of the Social Democratic policy and surveys from European             
Social Survey to demonstrate public opinion, or the median voter. By analyzing the policy shifts               
of the Social Democrats in relation to the changes in public opinion, the investigation found that                
the party have in fact altered their stance on migration, in the same direction as the Sweden                 
Democrats as well as the public opinion.  
 
Nyckelord: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, migrationspolitik, partikonkurrens, 
sakfrågekonkurrens 
 
Antal ord: 9775 
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1. Introduktion 
 
 
1.1 Inledning 
 
Mellan juni 2015 och februari 2016 mer än fördubblades svenskarnas intresse för            
migrationsfrågan, vilket är en ovanligt stor ökning (Delin 2016). Delar av befolkningen visar             
dessutom en högre intolerans gentemot invandring- både i placeringen av sin röst men också i               
attityder i sin helhet. Den tidigare svenska trenden av tolerans och öppenhet har på senare år, mer                 
specifikt alltsedan vågen av flyktingar från bland annat Syrien nådde Sverige under andra halvan              
av 2015, istället börjat plana ut. Frågan om migration blir både allt viktigare och allt mer                
polariserad för väljarna (Höjer 2020).  
 
Det parti som blivit nästintill synonymt med svensk migrationspolitik är Sverigedemokraterna.           
Partiet positionerar sig som ett parti som är anti-etablissemang och tydligt kritiskt mot den              
tidigare förda migrationspolitiken. “Vi styrs inte av allianser, fackförbund eller journalister och            
kan därför göra det vi själva tror är bäst för Sverige. Till skillnad från Socialdemokraterna och                
Moderaterna ändrar vi inte vår politik bara för att opinionssiffrorna viker. Till skillnad från andra               
vill vi på riktigt bygga upp ett starkt och tryggt Sverige” (Sverigedemokraterna, 2020). Så skriver               
partiet om den egna politiken och partiets position, och som det nyaste partiet i Sveriges riksdag                
har deras framgång påverkat det politiska klimatet och de politiska frågor som står högt upp på                
agendan (Loxbo 2014, s. 301).  
 
2010 intog SD för första gången en plats i riksdagen då partiet fick 5,7 procent av svenska                 
folkets röster (SCB 2010). Sedan dess har inget varit sig likt på den politiska arenan.               
Inledningsvis var resterande riksdagspartier eniga kring att utesluta SD från förhandlingar med            
syftet att minska partiets inflytande (Loxbo 2014, s. 297). Med tiden har dock flertalet partier               
öppnat dörren för eventuella samarbeten, eller åtminstone ställt den på glänt. Socialdemokraterna            
(S) har inte ingått i något formellt samarbete med Sverigedemokraterna, men har däremot             
ifrågasatts för ställningstaganden som påstås gå emot Socialdemokraternas initiala         
förhållningssätt i migrationsfrågan- en fråga i vilken Sverigedemokraterna tagit en tydlig           
position (TT 2020). Vidare gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val någonsin år 2018, och det              
står klart att det parti som till andel tog störst del av 2014-års S-väljare var Sverigedemokraterna                
(Valanalys, 2018).  
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1.2 Bakgrund 
 
År 2015, när flyktingströmmarna från kriget i Syrien tilltog och behovet av asylmottagande             
ökade, gick Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen ut och tog ställning i frågan.              
Sverige skulle vara ett land som tog sitt ansvar, och som för allas bästa skulle bli en tillflykt för                   
behövande i sviterna av bland annat konflikten i mellanöstern (Dagens Nyheter 2015). I             
jämförelse med det ställningstagandet kan partiets förhållningssätt betraktas som aningen mer           
sparsam, och partiet sammanfattar den egna migrationspolitiken som “en reglerad invandring           
som fungerar” (Socialdemokraterna 2020). 
 
När S tidigare i år lade fram sitt förslag inför migrationskomittén väcktes kritik, inte minst från                
regeringspartnern Miljöpartiet (MP). Förslaget innehöll åtgärder som bland annat skulle försvåra           
möjligheten för nyanlända att få permanenta uppehållstillstånd. Miljöpartiets migrationspolitiske         
talesperson Annika Hirvonen Falk tryckte även på att delar av förslaget inte är förenligt med den                
överenskommelse som mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet (C) och        
Liberalerna (L) bildade januariavtalet, och menar därmed att S frångår sin tidigare position (TT              
2020). Även Socialdemokraternas väljare har på olika sätt visat sitt missnöje över S eventuella              
avvikelse från partilinjen. År 2016 sjönk väljarnas stöd för partiet till följd av “tvära kast” som                
statsvetaren Ulf Bjereld valde att kalla det, där han syftade till att väljarna fann det svårt att veta                  
var Socialdemokraterna stod i migrationsfrågan till följd av en skärpt politik (Svensson, 2016).  
 
Enligt teorier om partikonkurrens kan partier komma att behöva anpassa den egna politiken till              
följd av olika mekanismer med målsättningen att bevara såväl stöd som inflytande. I en tid när                
enskilda sakfrågor dominerar den politiska dagordningen allt mer och nya, inte sällan            
högerpopulistiska, partier utökar sin relevans i länder över hela Europa, tvingas de andra             
etablerade partierna att reagera. Socialdemokraterna, som är Sveriges största parti, har plötsligt            
en ny konkurrent som konkurrerar om partiets väljare, men också anseende (Bale et.al 2010, s.               
413). 
 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Med bakgrund av rådande omständigheter för partikonkurrens och politiskt samspel är syftet            
med undersökningen att kartlägga vilken, eller vilka, faktorer som kan komma att förklara             
Socialdemokraternas migrationspolitik. Detta med utgångspunkt i ett förändrat politiskt klimat i           
och med Sverigedemokraternas framväxt och partiets “ägande” av frågan som studeras.           
Undersökningen kommer att omfatta perioden mellan 2013 och 2019 och utgår från följande             
frågeställning: 
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● “Vad kan förklara variationen i Socialdemokraternas migrationspolitik under        
tidsperioden 2013-2019?” 

 
Forskningsproblemet är utomvetenskapligt relevant ur den aspekten att det ämnar förklara en            
aktuell politisk företeelse. Studier uppnår kriteriet för utomvetenskaplig relevans om det har en             
betydelse ur ekonomiskt, politiskt eller ett socialt perspektiv. Meningen är att problemet ska vara              
intressant för omvärlden och förankrat i verkliga företeelser. Inomvetenskaplig relevans, vilken           
kanske är den mest centrala av de två kriterierna som tillsammans bygger en intressant              
problemformulering, handlar istället om teoretisk anknytning. Frågeställningen ska vara kopplad          
till tidigare forskning samt teori och engagerande för forskningsfältet i stort. Den            
inomvetenskapliga relevansen för detta problem är att den givna frågeställningen är sprungen ur             
på förhand existerande teorier och hypoteser sprungna ur dessa. På så sätt kan följande              
undersökning komma att bidra till studiet av det valda ämnet- det fall och empiriska material               
som med hjälp av teorier om partikonkurrens ska studeras är ett exempel på hur idéerna kan                
användas och förstås i realiteten (Teorell & Svensson 2007, s. 14-15).  
 
 

1.4 Tidigare forskning 
 
Bale et.al studerar hur socialdemokratiska partier i Europa möter utmaningen av högerradikala            
partier. De lyfter tre utmaningar som partierna står inför i mötet med dessa partier. Delvis leder                
framväxten av dessa partier till en ökad uppmärksamhet för frågor som generellt sett ägs av               
högerpartier. Dessutom konkurrerar dessa partier på ett särskilt sätt med socialdemokratiska           
partier i och med att arbetarklassen, som är vänsterorienterade partiers huvudsakliga målgrupp,            
tenderar att lockas av deras idéer. Vidare ökar risken för att en högervriden koalitionsregering              
skapas i och med att partierna i fråga ligger just åt höger, medan socialdemokratiska partier               
förhåller sig till vänster om mitten. Sammantaget har socialdemokratiska partier incitament att            
vilja minska effekten av högerradikala partiers intåg på den politiska arenan (2010, s. 410). 
 
Undersökningens målsättning är att kartlägga vilka strategier socialdemokratiska partier antar för           
att möta den nya konkurrenten, och varför samt när. Enligt Bale et.al finns tre idealtypiska               
strategier för partierna att anta i samband med att just migrationsfrågan politiseras- hold, defuse              
och adopt. Den första beskrivs som att partiet håller fast vid sin initiala position, den andra som                 
att partiet ignorerar det nya partiets försök att dominera politiken med en särskild sakfråga, och               
den tredje att partiet närmar sig de nya konkurrenterna och folkopinionen genom att anpassa och               
därmed skifta det egna förhållningssättet till frågan. Resultatet Bale et.al fann var att strategierna              
partierna antar, samt när och varför, varierar mellan länder. En likhet som gick att finna i de                 
flesta fall var att partier försöker konkurrera utan att behöva frångå de egna värderingarna och               
dess trovärdighet. Socialdemokratiska partier väljer alltså att bevara en tolerant inställning tills            
det att de anser att de politiska möjligheterna begränsas av det nya partiet. Om bibehållandet av                
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den öppna politiken äventyrar partiets väljarstöd är alltså den sistnämnda, adopt-strategin det            
alternativ med vilket partiet har störst chans att konkurrera och återfå folkets sympatier (2010, s.               
414). I likhet med Bale et.al ämnar denna studie att undersöka huruvida Socialdemokraterna             
anpassat den egna politiken i och med Sverigedemokraternas politiserande av migrationsfrågan,           
men med tillägget att även medianväljarens inställning till frågan tas hänsyn till.  
 
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis kommer undersökningens teoretiska ramverk att presenteras. Ramverket består av          
existerande teorier vilka har lagt grunden till de hypoteser på vilka undersökningens analys             
kommer att utgå ifrån. Därefter följer ett metodologiskt avsnitt där forskningsdesign, empiri och             
material redogörs för. Här tillkommer även tydliga beskrivningar av undersökningens variabler           
tillsammans med operationaliseringar. Även urvalsmetoder för materialet och avgränsningar i tid           
tydliggörs. På detta följer analys- och resultatdelen, materialet presenteras i sin helhet följt av en               
analys av det, med utgångspunkt i teorierna. Uppsatsen avslutas med en diskussion baserad på              
undersökningens resultat med ändamålet att finna ett svar på studiens frågeställning, tillsammans            
med förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 
 
2.1 Val av teori 
 
De teorier som kommer att användas i uppsatsen berör på olika sätt partikonkurrens; de              
mekanismer som får partier att agera på särskilda sätt. De hypoteser som ligger till grund för                
undersökningen är sprungna ur de använda teorierna vilka har ett egenvärde- de är inte valda               
med syfte att förklara undersökningens fall. Det är istället fallet som ska användas för att               
motivera alternativt avvisa någon eller flera av de teorier som används (Teorell & Svensson              
2007, s. 49). Teorierna kompletterar varandra på ett sätt och överlappar varandra på ett annat               
sätt. Detta är syftet med att använda mer än en teori. Partikonkurrens är komplext och förklaras                
med fördel på flera olika sätt, med hjälp av flertalet interagerande mekanismer (Green-Pedersen             
2007, s. 608).  
 
 

2.2 Konkurrens utifrån nischpartier 
 
Studiet av partikonkurrens har gått från att fokusera på positionell konkurrens enligt “spatial             
theory” till att handla om “issue competition” som en av de viktigaste komponenterna. Issue              
competition kommer benämnas som “sakfrågekonkurrens”, vilken är en direktöversättning till          
svenska, i följande undersökning. Christoffer Green-Pedersen belyser vikten av att studera hur            
samhälleliga förändringar, och inte minst nya partiers framväxt, påverkar hur partier agerar och             
vilka frågor de konkurrerar om. Vilka sakfrågor som sedermera blir centrala kan påverkas av              
externa faktorer (t.ex samhälleliga förändringar eller massmedia) eller interna faktorer (partierna           
själva). Den positionella konkurrensen, enligt “spatial theory”, menar istället att partier           
konkurrerar genom att placera sig på en skala. Den skala som används brukar vanligtvis vara               
höger-vänster-skalan vilken främst syftar till ekonomiska frågor, men har med tiden kommit att             
ibland referera till GAL-TAN-skalan. Enligt denna tanke är det dessutom framförallt de            
ideologiska grannarna partierna konkurrerar med (2007, s. 609).  
 
Precis som många andra påvisar även Green-Pedersen att så kallad “unnatural voting” blir allt              
vanligare. Med detta menas att bland annat klassintressen inte längre dominerar individers            
politiska åsikter. En konsekvens av detta blir att deras röstmönster är mer lättföränderliga, och              
det går inte längre att fastställa hur en röst kommer att placeras utifrån en individs klass- eller-                 
religionstillhörighet. Istället menar Green-Pedersen att individer röstar utifrån centrala frågor på           
den politiska arenan, vilka som nämnt ovan kan determineras av olika faktorer. Hur som helst               
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behöver inte positionell konkurrens och sakfrågekonkurrens utesluta varandra. Green-Pedersen         
hänvisar till William Riker’s idéer, vilka bygger på att sakfrågekonkurrens ofta förutsätter            
positionell konkurrens. Om partierna i det politiska systemet skulle dela ideologi hade inte             
sakfrågekonkurrensen varit lika dynamisk eftersom den går ut på att partierna “tävlar” om att              
göra sin specifika fråga till den centrala och de andra partierna ämnar att komma med en                
konkurrerande politik i frågan (2007, s. 610-611). Följaktligen kan partier alltså konkurrera såväl             
positionellt som över ägandet av en sakfråga. 
 
Ytterligare relevans, till följd av förändringen i partikonkurrens, har de partier som äger frågan.  
Bonnie M. Meguid belyser att hur de redan etablerade partierna förhåller sig till nya nischpartier               
har en betydelse för dessa partiers väljarframgångar. Även denna studie utmanar vikten av             
“spatial theory” och hävdar att det istället är sakfrågekonkurrens som är det mest centrala- inte               
minst när nya partier intar den politiska arenan. Istället framhävs hur etablerade partier anpassar              
sig efter det nya partiet för att ge ett alternativ till detta parti och på så sätt konkurrera om “issue                    
ownership”, “sakfrågeägande” översatt till svenska. Oavsett hur små partiernas framgångar blir           
visar empiriska studier att det politiska klimatet, och vilka frågor som dominerar det, inte sällan               
förändras när nya partier tillkommer i ett flerpartisystem. Det är inte ovanligt att det              
tillvägagångssätt som många etablerade partier använder sig av för att konkurrera med dessa nya,              
nischade partierna, är att själva försöka “ta över” ägandet av frågan som lyfts av det nya partiet.                 
Här är det inte längre de ideologiska grannarna partierna tävlar emot, utan de tävlar framförallt               
om den framträdande frågan (2005, s. 347). 
 
Meguid presenterar två strategier som etablerade partier kan anta i mötet med nischpartier. Den              
ena kallar hon för Adversarial strategy, vilken går ut på att ta avstånd från den av nischpartiet                 
förda politiken. Meguid menar att denna strategi ökar väljarnas incitament att placera en röst hos               
det nya partiet och således inte är en effektiv metod för att återställa balansen på den politiska                 
arenan. Den andra benämner Meguid Accommodative strategy, vilken istället innebär att partiet            
närmar sig politiken hos den nya konkurrenten med målsättningen att locka bort väljarna från              
nischpartiet med moroten att det finns ett alternativ som är minst lika bra (2005, s. 348).  
 
Medan Green-Pedersen teoretiserar kring bakgrunden till att nya partier, och sakfrågor, lättare            
kan etablera sig på den politiska arenan och konkurrera med de redan befintliga partierna, lyfter               
Meguid de tillvägagångssätt som dessa partier använder för att möta den nya motståndaren. I              
Sverige har man sett just detta ske- att migrationsfrågan dominerat den politiska debatten sedan              
Sverigedemokraternas framväxt. Partiet blev i valet 2014 Sveriges tredje största parti, och har             
precis som många andra invandringskritiska partier runt om i Europa, vunnit mark under det              
senare decenniet (Kokkonen 2015, s. 29). Som nämndes i inledningen har Socialdemokraterna            
dessutom kritiserats för att inte hålla sitt ord vad gäller migrationspolitiken. Med utgångspunkt i              
ovanstående teori tillsammans med Sverigedemokraternas framväxt och kritik mot         
Socialdemokraternas skiftande politik kommer följande hypotes att prövas:  
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● Hypotes 1: I linje med accommodative strategy kommer Socialdemokraterna att skärpa 

sin migrationspolitik i samband med att Sverigedemokraterna blir allt större.  
 
 

2.3 Konkurrens utifrån medianväljaren  
 
Etablerade partiers vilja att ta över ägandet av viktiga frågor, frågor som initialt lyfts av nya                
nischpartier, hänger till stor del samman med en önskan att maximera röster. Detta gäller, enligt               
James Adams, för såväl partier med ändamålet att få så stort antal röster som möjligt som för                 
partier som till största möjliga grad vill förespråka och implementera sin policy (2007, s. 405). 
 
Partier reagerar på förändringar i folkopinion genom att justera den egna policyn. När             
åsiktsfördelningen skiftar så kommer alltså partierna att anpassa policystrategierna. Mer specifikt           
är det en prediktion att partierna utgår från the median voter, på svenska medianväljaren. Tanken               
om medianväljaren förutsätter att individen röstar utifrån sina egna värderingar, och att den             
därmed kommer att placera sin röst hos det parti som bäst representerar dennes åsikter. Skiftar               
exempelvis fördelningen åt höger, så kommer partierna i det politiska systemet göra detsamma,             
eftersom partierna har för ändamål att förhålla sig nära medianväljaren (Adams 2007, s. 403).  
 
Studier påvisar att svenska folket jämförelsevis med andra europeiska länder är toleranta            
gentemot invandring och att utvecklingen över tid visat en ökning, men att det nu råder osäkerhet                
kring huruvida denna trend kommer att skifta, eller om den kanske redan har gjort det. Detta                
kopplas dels till en ökad invandring, men även till att den invandringspolitik som förs och               
implementeras, påverkar attityderna. Studier visar en särskild förändring hos den högutbildade           
befolkningen, som tidigare varit den del som varit allra mest tolerant gentemot migration. Trots              
att det dessutom syns ett ökat missnöje mot mångkulturella uttryck och levnadssätt uppger             
befolkningen att de inte har något emot migranter i sig, men att migrationen kan vara ett                
problem. Det går att dra slutsatsen att ökningen av migration satt sina spår i folkopinionen (Höjer                
2020).  
 
Eftersom Adams teoretiserar kring partiers strävan att förhålla sig till medianväljaren med            
målsättningen att representera de åsikter och värderingar som är relevanta för befolkningen antar             
denna undersökning att en ökad intolerans hos folket kommer påverka de svenska partiernas             
politiska ställning i migration. Med utgångspunkt i ovanstående teori tillsammans med den            
skiftande folkopinionen kommer även följande hypotes att prövas:  
 

● Hypotes 2: I linje med teorin om medianväljaren kommer Socialdemokraterna att skärpa 
sin migrationspolitik i samband med att folkopinionen i migrationsfrågan blir mer 
intolerant. 
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3. Metod 
 
 
3.1 Forskningsdesign 
 
Uppsatsen är en teoriprövande studie i form av en orsaksanalys av Socialdemokraternas            
migrationspolitik. Teoriprövande studier går ut på att de använda teorierna kokas ner till             
konkreta hypoteser och prövas på ett visst empiriskt material. Målet är att finna stöd för, eller                
motbevisa, en teori alternativt jämföra dess gångbarhet med en annan. Det är alltså teorin som               
står i centrum, och det fall teorin appliceras på anpassas efter den. Målsättningen är att granska                
det empiriska materialet, som representerar undersökningens variabler, för att med utgångspunkt           
i de valda teorierna nå ett svar på undersökningens forskningsproblem (Esaiasson 2017, s. 43).  
 
Motiveringen till val av fall baseras på en rad olika faktorer. Inledningsvis utgår studien från               
teorier som avser konkurrens mellan partier i ett förändrat klimat, nämligen när nya partier              
etablerar sig på den politiska arenan. Dessutom studeras partikonkurrens med hänsyn till            
sakfrågeägande. Sverigedemokraterna är ett exempel på ett nischparti som har kommit att bli en              
högst relevant konkurrent till de etablerade svenska partierna, inte minst till Socialdemokraterna.            
SD:s inträde på den politiska arenan har inte skett obemärkt, särskilt med tanke på den påverkan                
partiets intressen haft på den politiska dagordningen (Loxbo 2014, s. 300). Ytterligare orsaker till              
varför det svenska fallet är intressant kan motiveras med hjälp av exempelvis studien av Bale               
et.al som presenterades i avsnittet Tidigare forskning. Det är inte fallet i sig som är relevant utan                 
förutsättningarna. I Bale et.al- studien belyser författarna omständigheterna kring konkurrensen          
mellan socialdemokratiska partier och högerpopulistiska partier. Vidare exempel finns på studier           
som belyser just socialdemokratiska partiers respons på en ökad relevans hos invandringspolitik,            
där just dessa partier är intressanta då de skiljer sig ideologiskt från det nya partiet och trots det                  
kan tvingas närma sig det politiskt med ambitionen att inte förlora röster (Downs 2011, s. 243). 
 
Vidare är det intressant att studera hur S konkurrerar med ett parti som tidigare inte varit                
naturliga motståndare till följd av så kallad “unnatural voting”, onaturlig röstning på svenska.             
Teorier kring detta menar att individer i allt mindre utsträckning röstar utifrån ekonomiska             
intressen och istället bortser från klasstillhörighet, vilket ju nämndes i Green-Pedersens studie            
vilken ligger till grund för hypotesen kring policyförändringar till följd av nya partier.             
Socialdemokraterna, som traditionellt sett betraktas som ett arbetarparti, skulle vanligtvis          
konkurrera partier som ligger nära partiet på höger-vänster-skalan. I och med denna påvisade             
förändring i röstmönster går det inte längre att anta att andra arbetarpartier blir det rivaliserande               
partiet, utan att partier som ligger längre ifrån S kan vara ett minst lika stort hot. Denna idé kan                   
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underbyggas genom att studera väljarströmmarna från de senaste riksdagsvalen. Dessa visar att            
väljare rör sig mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vilket kan betraktas som ett            
onaturligt röstmönster (SVT 2018).  
 
Uppsatsens tidsperiod är avgränsad till åren 2013-2019. Jag ser två syften med den valda              
tidsperioden. Inledningsvis börjar den innan flyktingvågen 2015. Detta är värt att ta i beaktning              
med tanke på att intresset för migrationsfrågan medför en ökad relevans för Sverigedemokraterna             
på grund av partiets politiska inriktning (Delin 2016). Vidare var det i valet 2014 som               
Sverigedemokraterna stärkte sin vågmästarroll i riksdagen till följd av att de fick hela 12,86              
procent av de svenska rösterna, och även 2018 års val täcks av tidsperioden. Syftet med att                
studera variablerna över tid är att kunna tyda en eventuell förändring, för att undersöka om               
förändringarna hänger samman. Vidare kommer studien inte att inkludera variabelvärden för           
medianväljaren och Socialdemokraternas migrationspolitik från varje utan för år 2012, 2014,           
2016 och 2018 när det gäller medianväljaren och år 2013, 2015, 2017 och 2019 för politiken.                
Detta med anledning av begränsningar i data; det material som används för att kartlägga              
folkopinionen finns inte för varje år, utan för vartannat (ESS, 2020). Med det sagt hade det, i                 
studiet av relationen mellan Socialdemokraterna och medianväljaren, inte funnits något att           
jämföra migrationspolitiken med för resterande år. 
 
 

3.2 Variabler och operationaliseringar 
 
För att överhuvudtaget kunna studera den förklarande frågeställning som ligger till grund för             
undersökningen är det av vikt att precisera de variabler den avser. Med detta menas att tydliggöra                
vad som påverkar vad, eftersom ändamålet är att just förklara en företeelse till följd av en annan                 
(Teorell & Svensson 2007, s. 25). Det är vidare relevant att operationalisera de variabler som               
studeras- detta med syftet att göra det abstrakta konkret. Detta för att det ska kunna bli mätbart                 
och därtill mätas på rätt sätt. Detta berör en undersöknings reliabilitet och validitet. Reliabilitet              
berör mätinstrumentet i undersökningen, vilket bör vara anpassat så att mätningen blir            
tillförlitlig. En stark reliabilitet menar inte att det undersökningen hävdar är sant eller falskt, utan               
att mätningen saknar systematiska fel. En bristfälligt reliabilitet kan undvikas genom           
noggrannhet vid insamling av empirin samt bearbetningen/användningen av den. Validitet å           
andra sidan syftar till att mäta rätt sak. En undersöknings validitet kan tillta genom att säkerställa                
överensstämmelsen mellan de teoretiska begrepp och de empiriska indikatorer för begreppet.           
Detta kallas begreppsvaliditet och är en viktig orsak till att operationaliseringar är väsentliga             
(Teorell & Svensson 2007, s. 55-57).  
 
Med bakgrund av detta kommer följande avsnitt att redogöra för de variabler som ligger till               
grund för undersökningen samt operationaliseringarna av dessa. Detta för att möjliggöra att            
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parametrarna blir mätbara, med ändamålet att öka såväl validiteten som reliabiliteten i            
undersökningen.  
 
 
3.2.1 Socialdemokraternas migrationspolitik 
 
Den beroende variabeln i undersökningen är Socialdemokraternas migrationspolitik. På många          
sätt kan valmanifest vara effektiva för att fastställa ett partis hållning alternativt ambitioner eller              
målsättningar i en politisk sakfråga. Det är inte ovanligt att just denna typ av empiri används i                 
studier med samma syfte som denna- att kartlägga ett partis politik. Denna undersökning             
kommer däremot använda ett annat material- voteringar i riksdagen. Detta med avsikten att             
påvisa politiken i praktiken. Undersökningar visar att valmanifest fungerar som ett bra ramverk             
för partiet att förhålla sig till samt representerar partiet utåt under valkampanjer, men att det inte                
är ovanligt att det finns avvikelser mellan partiets valmanifest och dess hållning i praktiken (Eder               
et.al 2017, s. 83).  
 
Eftersom det alltså inte är ovanligt för partier att frångå sitt valmanifest, något just              
Socialdemokraterna kritiserats för att ha gjort (Naurin 2013), kommer istället voteringar i            
riksdagen att användas som empirisk material representativt för Socialdemokraternas politik.          
Med det sagt operationaliseras “Socialdemokraternas migrationspolitik” som hur partiet röstat i           
frågor som berör migration för följande undersökning. Att socialdemokraterna blir mer eller            
mindre toleranta kommer att identifieras genom att studera hur partiet voterar. Mätningen av             
partiets inställning kommer med andra ord ske genom att voteringarna kategoriseras som positiva             
eller negativa gentemot migration. Här innefattas alltså förslag vilka försvårar alternativt           
förenklar migration på ett eller annat sätt, exempelvis genom begränsningar av möjligheter till             
asyl eller medborgarskap, då detta är frågor som innefattas i svensk migrationspolitik            
(Regeringskansliet).  
 
Slutsatsen kring huruvida S genom voteringen agerar till fördel eller nackdel för migration görs              
genom att kategorisera varje förslag som för eller emot migration och därefter notera             
Socialdemokraternas votering. Om det råder oklarhet kring förslagets påverkan på migration har            
även debatter från Socialdemokratiska ledamöter studerats med ändamålet att kategorisera          
voteringen på ett korrekt sätt. Omröstningarna kommer även att jämföras med           
Sverigedemokraternas votering i samma frågor med ändamålet att finna en direkt           
samstämmighet i de två partiernas förhållningssätt i särskilda frågor. Detta innefattas alltså också             
i operationaliseringen för att kunna kartlägga Socialdemokraternas migrationspolitik. 
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3.2.2 Sverigedemokraternas framväxt och Medianväljaren 
 
Då den första hypotesen förmodar att Socialdemokraterna kommer att anta en striktare            
migrationspolitik i anslutning till att Sverigedemokraterna vinner politisk mark definieras denna           
variabel som partiets stöd. Sverigedemokraterna är ett nischparti som, vilket redovisats i avsnittet             
Inledning, utmanat de etablerade riksdagspartierna och inte minst Socialdemokraterna. Med          
nischparti menas ett parti vars politik fokuserar på frågor som står utanför de gängse partilinjerna               
vilka oftast utgår ifrån ekonomiska intressen. Exempel på nischpartier kan vara gröna eller             
högerpopulistiska, där Sverigedemokraterna är ett typexempel på det sistnämnda (Meguid 2005,           
s. 347). Därmed är Sverigedemokraterna som oberoende variabel representativ för de teorier som             
prövas i denna studie. Det som är intressant för denna studie är hur stort partiet är, och därmed                  
kommer ingen kartläggning över Sverigedemokraternas politik att göras förutom när den jämförs            
med Socialdemokraternas. Det är alltså inte Sverigedemokraternas migrationspolitik som är den           
förklarande variabeln, utan dess storlek. Det är alltså den andel av befolkningen som             
sympatiserar med partiet mätt över tid som är det intressanta i representationen av denna              
variablel.  
 
Teorin om medianväljaren utgår ifrån att individer röstar utifrån egna preferenser och att             
partierna därmed gynnas av att förhålla sig till dessa (Adams 2007, s. 404). Eftersom              
konkurrensen utifrån medianväljaren utgår ifrån medianväljarens förhållningssätt till migration         
är det så variabeln bör operationaliseras. Det som i praktiken ska mätas är hur svenska folket                
ställer sig till migration- vilka attityder som går att avläsa. Eftersom hypotesen utgår ifrån en               
förändring i attityder vad gäller både migration i sig och den effekt migrationen har på landet är                 
det utifrån båda dessa aspekter som åsikterna bör kartläggas (Höjer 2020). Medianväljaren            
operationaliseras som folkopinionen i migrationsfrågan, där folkopinionen innebär hur individer          
uppger att de upplever migrationen. Om folket anser att Sverige bör ta emot fler migranter så                
upplever de migration som positiv och attityderna i frågan är detsamma. Är åsikterna istället de               
omvända, att färre migranter bör tas emot i landet, visar befolkningen och därmed             
medianväljaren på intoleranta attityder. 
 
 

3.3 Material 
 
 
3.3.1 Migrationspolitiken 
 
Det material som kommer att användas för att studera Socialdemokraternas migrationspolitik är            
voteringar i riksdagen mellan åren 2013 och 2019. Voteringar sker när ledamöterna i kammaren              
tycker olika i en fråga. Materialinsamlingen har skett genom en sökning på ordet “migration”,              
där ett urval sedan har gjorts genom att inkludera voteringar som berör migration i beslutet. I                
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vissa fall kom sökningarna på migration att innehålla andra frågor; exempelvis om ordet nämns i               
debatten för att exemplifiera något annat. För att göra undersökningen så enhetlig som möjligt              
har endast de voteringar som tydligt berör migrationsfrågan inkluderats i det empiriska            
materialet. Med detta menas att förslaget ska beröra migrationsfrågan- det räcker alltså inte med              
att en motion i betänkandet nämner migration. Kategoriseringen utgår alltså från huruvida det             
förslag som voteras om påverkar migrationen eller inte. Totalt har 88 voteringar legat till grund               
för undersökningen (Riksdagen 2013; 2014; 2015; 2017; 2019).  
 
Vidare berör undersökningen endast beslut där votering krävdes. I vissa fall röstar ledamöter på              
förslagen via acklamation. Acklamationen består i ett “jarop” från de närvarande ledamöterna,            
och är ett sätt att fatta beslut när ingen votering krävs. Om ingen opponerar sig går förslaget                 
igenom. Acklamation betraktas inte som en omröstning i formella ordalag, utan används när             
omröstning inte har krävts. Därmed används endast de förslag vilka har krävt en aktiv votering,               
för att säkerställa att partierna faktiskt röstat ja, och inte bara avstått från att rösta nej (Riksdagen                 
2020). När jämförelsen mellan partiernas likhet görs kommer endast frågor där båda partier             
voterat användas av uppenbara anledningar- värden för båda variabler måste finnas för att det ska               
gå att använda. När det däremot är Socialdemokraternas migrationspolitik som ska kartläggas            
spelar det ingen roll huruvida Sverigedemokraterna voterat eller inte. Dessa voteringar kommer            
alltså att inkluderas när S politik studeras men inte när de två partiernas politik jämförs.  
 
En problematik som kan uppstå när materialinsamlingen sker på detta vis är att vissa voteringar               
kommer bort alternativ inkluderas trots att de inte egentligen berör undersökningen. Detta berör             
alltså urvalets täckning. Ett täckningsfel uppstår när ramen för urvalet är bristfällig, och             
inkluderar (övertäcker) eller exkluderar (undertäcker) urvalsenheter som bör alternativt inte bör           
vara en del av undersökningen (SCB 2020). För att undvika undertäckning har även remisser              
från regeringen tagits hänsyn till, i syfte att minimera risken att de mest centrala frågorna som rör                 
migration och som tagits upp för debatt exkluderas. Remisser är det medel med vilket regeringen               
ber påverkade myndigheter eller andra organisation att ta ställning till vad de uppskattar att              
förslaget kommer att ha för effekt (Regeringskansliet 2003). För att istället undvika            
övertäckning har voteringar som berör just migrationsfrågan inkluderats, och inte frågor som            
berör t.ex integration. Förslaget ska alltså direkt påverka migrationen på ett eller annat sätt- det               
räcker inte med att förslaget exempelvis kan tolkas som “fientligt” mot invandring. Detta för att               
undvika en egen tolkning av vilka frågor som blir relevanta eller vad som demonstrerar en mer                
negativ inställning till migration. Alla vetenskapliga studier bör vara präglade av objektivitet,            
och således i största möjliga mån vara värderingsfri (Teorell & Svensson 2007, s. 54).  
 
Voteringarna tillhör nominalskala, då variabelvärdena kan delas upp i grupper men inte            
rangordnas eller jämföras med varandra. Vid votering kan ledamöterna rösta ja/nej/avstår           
(Teorell & Svensson 2007, s. 107). Därmed kommer värdena att delas in gruppvis och en sedan                
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tas en procentsats fram, där en skiftning kan indikeras genom att studera hur denna procentsats               
varierar.  
 
 
3.3.2 Partiernas stöd 
 
För att redogöra för SD:s storlek kommer partisympatiundersökningar (PSU) tillsammans med           
faktiska valresultat att användas. Detta med ändamålet att kartlägga hur stödet för partiet har sett               
ut över tid med ändamålet att kunna dra slutsatser om förutsättningarna för den första hypotesen-               
nämligen hur S påverkas av SD:s framväxt. Såväl partisympatiundersökningarna som          
valresultaten är tagna från Statistiska Centralbyrån. Den fråga som ligger till grund för             
undersökningen, och som den därmed möter, är “Om det var val idag”. Fyra PSU används för att                 
redovisa stödet för partiet mellan 2013-2019, och två valresultat från valet 2014 och 2018              
används. Partisympatiundersökningarna är gjorda i november respektive år. Det finns även           
undersökningar gjorda i maj varje år, men november-undersökningen används då den anses mer             
representativ för året som studeras då de utförs i slutet. Även Socialdemokraternas stöd kommer              
att inkluderas i undersökningen, med ändamålet att kunna fastställa hur nedgången alternativt            
uppgången hos vardera parti relaterar till varandra. Vidare är de urvalsundersökningar och            
bygger på officiell svensk data (SCB 2020).  
 
Syftet med att använda två olika dataset är att valresultatet endast kan representera partiets stöd               
för två av de studerade åren, och hade istället endast partisympatiundersökningarna använts hade             
det faktiska stödet för partiet gått förlorat. Tilläggas ska att trots att PSU:arna inte visar hur                
mycket makt partiet har så mäter det ändå inställningen till partiet. Denna variabels mätvärden,              
för båda dataseten, tillhör intervallskala och är redan presenterad i procent. Intervallskala innebär             
att värdena är numeriska och tillhör en skala i vilken de kan rangordnas jämföras med varandra                
(Teorell & Svensson 2007, s. 108). Den kommer därför inte bearbetas, utan användas som den är                
för att representera partiernas storlek över tid.  
 
 
3.3.4 Medianväljaren 
 
Den empiri som kommer att representera variabeln “folkopinion” är tagen från European Social             
Survey (ESS). ESS utför överstatliga enkätundersökningar och har gjort det sedan 2001. Syftet             
med organisationen är att kartlägga förändringar i attityder, beteenden och värderingar samt            
sprida kunskap om dessa parametrar (ESS, 2020). För att kartlägga medianväljarens position i             
migrationsfrågan kommer ett antal frågor ur det svenska materialet från ESS användas. Nedan             
redovisas de frågor vilka har legat till grund för kartläggningen: 
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1. Allow many/few immigrants of same race/ethnic group from majority 
2. Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority 
3. Immigration bad or good for country's economy 
4. Country's cultural life undermined or enriched by immigrants 
5. Immigrants make country worse or better place to live 

 
Eftersom operationaliseringen av folkopinion är medianväljarens attityder kring såväl migration          
som mångkulturalism är syftet med de utvalda frågorna att just representera detta. Fem frågor har               
inkluderats för att ge en bredd på redogörelsen, då variationen i vad frågorna avser bidrar till en                 
övergripande bild av såväl inställningen till faktisk migration som åsikter kring hur den påverkar              
landet. Datan för denna variabel tillhör en intervallskala. Svarsalternativen för de två första             
frågorna består inte av numeriska värden, men kommer att tilldelas detta då avståndet mellan              
alternativen är konstant. Det finns fyra svarsalternativ som lyder; Allow none, Allow a few,              
Allow some, Allow many (ESS 2020).  
 
Variationsvidden på fråga ett och två är 1-4 (då det finns fyra svarsalternativ), och är på fråga tre,                  
fyra och fem 0-10. Därmed kommer ett medelvärde för varje år att tas fram, med ändamålet att                 
göra folkopinionen jämförbar med hjälp av variationen i detta värde. För samtliga frågor innebär              
ett högt värde en positiv inställning i frågan. För att kunna göra denna data jämförbar med den                 
som representerar Socialdemokraternas migrationspolitik samt likheterna de två partierna         
emellan kommer en omvandling att göras för att värdet istället ska visa intoleransen. Eftersom S               
värde för varje år visar hur restriktivt partiet är, bör även värdet för denna variabel visa hur                 
kritisk medianväljaren är. Därmed kommer värdet, som utifrån datan representerar tolerans,           
subtraheras från 1 för att istället påvisa intoleransen.  
 
För att vidare kunna göra datan jämförbar har en max-min-normalisering gjorts. Normaliseringen            
görs för att värdena ska förhålla sig till samma skala. Metoden är effektiv för just dessa variabler                 
då fördelningen på variablerna inte är särskilt spridd och att det därför inte finns några avvikande                
värden (Code Academy 2020). Detta innebär att en omvandling till en variationsvidd mellan 0-1              
fö samtliga frågor har skapats genom följande formel: max−min

värde−min  
 
 

3.4 Tillvägagångssätt 
 
De hypoteser som ligger till grund för undersökningen kommer att prövas på det empiriska              
materialet med hjälp av kvantitativa metod. Undersökningen kommer framförallt att baseras på            
en kvantitativ analys av voteringar i riksdagen såväl som på väljaropinion. Kvantitativa metoder             
används för att på ett systematiskt sätt bearbeta observationer som representerar undersökningens            
variabler. Det som är eftersträvansvärt i denna undersökning är alltså att kvantifiera det givna              
materialet för att göra det jämförbart (Esaiasson 2017, s. 359). Ändamålet med denna metod är               
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att fastställa huruvida det går att finna ett positivt samband mellan den beroende och de två                
oberoende variablerna. 
 
Det empiriska materialet för den beroende kommer att redovisas på två sätt. Delvis kommer en               
procentsats av Socialdemokraternas voteringar i frågor som berör migrationspolitik tas fram, för            
att se en förändring i hur partier röstar. Procentsatsen representerar hur stor del av de studerade                
voteringarna per år som kategoriseras som negativa i migrationsfrågan. Med negativa menas            
försvårande eller minskande. Denna sats kommer att benämnas som partiets “värde”- ju högre             
värde desto mer negativt är partiets politik. 
 
Vidare kommer voteringarna partierna emellan att jämföras och kartläggas i studerandet av ett             
eventuellt samband mellan de två partiernas politik. Det som kommer fastställas är i hur många               
av voteringarna både S och SD röstar negativt. Syftet med att använda sig av såväl en analys av                  
Socialdemokraternas voteringar för sig samt en jämförelse partierna emellan är att           
Sverigedemokraterna kan ha anledning att rösta på ett särskilt sätt med ändamålet att skilja sig               
från de andra partierna. Därmed kan Socialdemokraterna genom voteringarna visa tendenser till            
en restriktiv inställning till migration utan att rösta likadant som Sverigedemokraterna. Det är             
däremot intressant att jämföra partierna för att det då går att se en direkt likhet mellan hur                 
partierna röstar- trots att undersökningen redan har som grundantagande att Sverigedemokraterna           
är ett invandringskritiskt parti. Partiets inställning har redovisats i såväl bakgrund som teori, och              
det krävs därmed ingen “prövning” av partiets politik. Både S:s migrationspolitik och            
folkopinionen är på förhand okänd, vilket är anledningen till att dessa två variabler bör              
kartläggas med hjälp av empiriskt material.  
 
De mätvärden som representerar Socialdemokraternas migrationspolitik kommer att jämföras         
med motsvarande värdena för medianväljaren, med ändamålet att undersöka huruvida det går att             
se ett mönster alternativt en liknande trend i hur variabelvärdena rör sig. Hypotesen som avser               
Socialdemokraternas förhållningssätt till folkopinionen kommer att studeras med hänsyn till          
eftersläpning. Eftersläpning (“lag” på engelska) menar att ett dataset jämförs med ett annat             
dataset vid en fixerad tid framåt i framtiden. I detta fall innebär det Socialdemokraternas politik               
kommer jämföras med folkopinionen med ett års mellanrum. Till exempel kommer S hållning             
2015 att jämföras med opinionen 2014. Detta för att man kan förvänta sig en eftersläpning i                
policyförändringar. Eftersom hypotesen hävdar att Socialdemokraterna skiftar sin politik i          
respons till utomstående faktorer, är det också lämpligt att undersöka sambandet på detta vis              
(Glen 2016). Anledningen till att detsamma inte kommer att göras med Sverigedemokraterna är             
delvis för att denna undersökning antar att Sverigedemokraternas migrationspolitik är mer eller            
mindre konstant, eller åtminstone partiets profilering och målgrupp, och delvis för att det gör det               
omöjligt att jämföra huruvida Socialdemokraterna röstar på samma vis som Sverigedemokraterna           
i riksdagen.  
 

Shivani Tugwell 
18 



Lunds universitet STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen      HT20 

Handledare: Maiken Røed 

4. Resultat och analys  
 
 
Nedan redovisas resultatet av det empiriska material vilket representerar undersökningens          
variabler. Därefter kommer en analys att genomföras med ändamålet att undersöka huruvida            
studiens hypoteser stämmer. En jämförelse av Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas         
migrationspolitik kommer att göras för att pröva hypotesen “I linje med accommodative strategy             
kommer Socialdemokraterna att skärpa sin migrationspolitik i samband med att          
Sverigedemokraterna blir allt större.” Detta genom att studera huruvida Socialdemokraterna rör           
sig i riktning mot Sverigedemokraterna genom att bli mer restriktiva i sitt förhållningssätt till              
migration. Enligt hypotesen bör Socialdemokraterna bli mer restriktiva till följd av att            
Sverigedemokraterna vinner politisk mark, vilket är syftet med att studera Socialdemokraternas           
eventuella rörelse i relation till Sverigedemokraternas förändring i storlek.  
 
Därefter kommer en analys av Socialdemokraternas migrationspolitik i relation till folkopinionen           
att utföras, med avstamp i hypotesen “I linje med teorin om medianväljaren kommer             
Socialdemokraterna att skärpa sin migrationspolitik i samband med att folkopinionen i           
migrationsfrågan blir allt mer negativ.” Syftet är att studera om Socialdemokraternas           
migrationspolitik rör sig i samma riktning med folkopinionen- det vill säga blir striktare om              
folkopinionen blir mer intolerant och tvärtom. Resultatet kommer först att redovisas årsvis, och             
därefter analyseras förhållandet mellan den beroende variabeln och de två oberoende variablerna            
i en sammanfattande jämförelse.  
 
 

4.1 2013 
 

Tabell 1: Partiernas stöd 2013  
 
År 2013 hade 9,1 procent av den svenska befolkningen lagt en röst på Sverigedemokraterna om               
det hade varit val idag. Det senaste valet innan det var år 2010, i vilket partiet fick 5,7 procent.                   
På denna treårsperiod har alltså SD:s stöd ökat med 3,4 procentenheter, eller med närmare 60               
procent. Vad gäller Socialdemokraterna har en ökning skett med 4,24 procentenheter, från 30,66             
i valet till 34,9 i partisympatiundersökningen, vilket i procent endast uppgår till ca 14.              
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Parti PSU - senaste val 

Socialdemokraterna 35.9% - 30,66% 

Sverigedemokraterna 9,1% - 5,7% 
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Proportionerligt till valresultatet är det alltså en större ökning för Sverigedemokraterna, men i             
personer mätt är tillväxten större för Socialdemokraterna (tabell 1).  
 

Tabell 2: Voteringar 2013  
 
Från detta år gjordes ett urval på totalt 18 voteringar. Voteringarna berörde frågor som              
anhöriginvandring, tiggeriförbud och fri rörlighet. I fyra av de 18 studerade voteringarna röstade             
S på ett sätt som kategoriseras som negativt för migration, exempelvis i frågan om en ökad                
arbetskraftsinvandring. Socialdemokraternas värde uppgick till 0,22. Det innebär att de i 22            
procent av voteringarna påvisade en negativ inställning till invandring (tabell 2). Partierna            
röstade lika i en fråga av de 15 där båda röstade. Detta ger partierna ett likhetsvärde på 0.066 för                   
2013. 
 

Tabell 3: Folkopinion 2012 
 
Vad gäller samtliga frågor som representerar variabeln folkopinion ligger åsikterna under medel            
vad gäller tolerans gentemot invandring år 2012- det vill säga närmare minimum än maximum.              
På frågorna som berör huruvida invandring ska tillåtas eller inte anser visserligen något fler att               
individer av samma etniska tillhörighet ska tillåtas än olika, men värdet på båda frågor visar att                
befolkningen är mer positivt än negativt inställda till migration i sin helhet (tabell 3). Sett till de                 
andra frågorna tyder resultatet på att inställningen varierar något mer. På frågan om migration är               
bra eller dåligt för Sveriges ekonomi uppgår medelvärdet till 0,44- strax under medel. Detta              
innebär att folkopinionen, trots en välvillig inställning till migration i sig, inte har en riktigt lika                
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Parti Positiva Negativa Värde 

Socialdemokraterna 14 4 0.22 

Sverigedemokraterna 2 13 0.066 

Fråga Medelvärde 

Allow many/few immigrants of same race/ethnic group 
from majority 

0,26 

Allow many/few immigrants of different race/ethnic 
group from majority 

0,28 

Immigration bad or good for country's economy 0,44 

Country's cultural life undermined or enriched by 
immigrants 

0,31 

Immigrants make country worse or better place to live 0,36 

Medianväljarens inställning 0,33 
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positiv syn på invandring med avseende på hur det påverkar landets ekonomi. Vad gäller              
migrationens påverkan på landets kultur såväl som levnadsstandarden anser däremot fler att den             
är positiv. För ingen av dessa två frågor förhåller sig medelvärdet närmare minimum än medel,               
men däremot närmare minimum än vad gäller frågan om effekt på ekonomin (tabell 3).  
 
Socialdemokraternas politik från 2013 vilken jämförs med folkopinionen från 2012 med hänsyn            
till eftersläpning uppgår till ett värde på 0,22. Detta är ett lågt värde då max är 1 (tabell 2). Det                    
går alltså att avläsa att S inställning är relativt positiv samtidigt som stödet för partiet ökar och att                  
folkopinionen i migrationsfrågan är mer positiv än negativ.  
 
 

4.2 2015 
 

Tabell 4: Partiernas stöd 2015 
 
Detta år visade partisympatiundersökningen att Sverigedemokraternas stöd ökat till 19,6 procent.           
Det innebär en ökning från valet 2014 med 6,7 procentenheter, och hela 10,5 procentenheter från               
samma undersökning från 2013. Detta är alltså en ökning på 115 procent sedan två år tillbaka,                
och cirka 50 procent sedan valet ett år tidigare. För Socialdemokraterna visas en motsatt trend-               
samma undersökning visar att partiet når ett stöd på 27,8 procent av den svenska väljaren. Detta                
är en minskning sedan valet 2014, där stödet uppgick till 28,26 procent, och en skillnad sedan                
2013 med 7,1 procentenheter. Minskningen från två år tillbaka uppgick till 20,3 procent och              
sedan föregående val till 1,6 procent. Medan Sverigedemokraterna tar ett stort kliv framåt tar              
Socialdemokraterna istället ett kliv bakåt vad gäller medianväljarens stöd (tabell 4).  
 

Tabell 5: Socialdemokraternas voteringar 2015 
 
Vad gäller politiken går här inte att avläsa någon ökning i Socialdemokraternas restriktion vad              
gäller migration, utan istället tvärtom. Socialdemokraterna röstar endast negativt i 12 procent av             
de 34 studerade voteringarna. Voteringarna berör frågor som familjeåterförening, ID-kontroller          
och instegsjobb för nyanlända (tabell 5). Stödet ökar alltså för Sverigedemokraterna medan det             
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Parti PSU - senaste val 

Socialdemokraterna 27,8 % - 31,01% 

Sverigedemokraterna 19,6% - 12,86% 

Parti Positiv Negativ Värde 

Socialdemokraterna 30 4 0,12 

Sverigedemokraterna 10 14 0,125 
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minskar för Socialdemokraterna, och toleransen hos S verkar öka. Även likheten med            
Sverigedemokraterna är låg, trots att den ökar från 0,066 till 0,125 sedan 2013. Partierna röstade               
alltså lika i 2 av de 24 frågor där båda partierna deltog.  
 

Tabell 6: Folkopinion 2014 
 
Sett till folkopinionen är relationen mellan resultatet för frågorna de samma- invandrare av             
samma etniska tillhörighet är att föredra framför motsatsen trots att marginalerna har minskat             
och landets ekonomi påverkas mer än kulturen och levnadsstandarden. Den största skillnaden            
kan avläsas i opinionen kring kulturella fördelar med invandring, där värdet som mäter intolerans              
minskat från 0,31 till 0,27. Totalt sett visar medelvärdet för samtliga frågor en ökning i tolerans,                
eftersom värdena minskat (tabell 6). 
 
Även socialdemokraterna uppvisar en större tolerans. Partiet, som två år tidigare hade ett värde              
på 0,22 uppvisar för detta år ett värde på 0,12 (tabell 5). Det går alltså att se en liknande trend                    
hos folkopinionen som hos S (tabell 4).  
 
 

4.3 2017 
 

Tabell 7: Partiernas stöd 2017 
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Fråga Medelvärde 

Allow many/few immigrants of same race/ethnic group 
from majority 

0,21 

Allow many/few immigrants of different race/ethnic 
group from majority 

0,22 

Immigration bad or good for country's economy 0,42 

Country's cultural life undermined or enriched by 
immigrants 

0,27 

Immigrants make country worse or better place to live 0,34 

Medianväljarens inställning 0,29 

Parti PSU - senaste val 

Socialdemokraterna 31.8% - 31,01% 

Sverigedemokraterna 15,2% - 12,86% 
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År 2017 kan en förändrad trend avläsas. Medan stödet för SD ökade markant 2015, sker 2017 en                 
minskning till 15.2 procent. Detta är en minskning på ungefär 29 procent, eller 4,4              
procentenheter. Vad gäller S kan det istället avläsas medvind, där partiet sedan 2015 ökat från               
27,8 år 2015 till 31,8, eller 14,3 procent. I kontrast med jämförelsen i partiernas stöd mellan                
2013 och 2015 går det att tyda det omvända- Socialdemokraterna ökar medan            
Sverigedemokraterna minskar (tabell 7).  
 

Tabell 8: Socialdemokraternas voteringar 2017 
 
Även en förändring kan ses i hur Socialdemokraterna väljer att votera i riksdagen. Bland de 17                
voteringar som studerades, vilka berörde frågor som borttagningen av lagen om eget boende,             
garanter på förkortad handläggningstid hos migrationsverket samt uppehållstillstånd för         
gymnasiestuderande, uppgick Socialdemokraternas värde till 0,35 procent. Till skillnad från          
2015 röstar alltså S för en åtstramad och minskad migration i 35 procent av fallen kontra 12                 
procent. Exempel på frågor där partiet röstat på ett negativt sätt är just lagen om eget boende men                  
även ökade gränskontroller och aktivitetskrav för asylsökande (tabell 8). Detsamma gäller för            
likheten mellan de två partierna, där även denna visar att de voterat lika i 35 procent av de 14                   
omröstningar de båda deltog i. Likheten partierna emellan fortsätter alltså öka.  
 

Tabell 9: Folkopinion 2016 
 
Jämfört med förändring som skedde mellan 2012 och 2014 går det nu att se en minskning i                 
tolerans hos befolkningen. På de två första frågorna, vilka berör mottagande av migranter, kan en               
högre grad av intolerans avläsas i jämförelse med 2014. De är fortfarande lägre än 2012, men                
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Parti Positiv Negativ Värde 

Socialdemokraterna 11 6 0,35 

Sverigedemokraterna 3 11 0,35 

Fråga Medelvärde 

Allow many/few immigrants of same race/ethnic group 
from majority 

0,23 

Allow many/few immigrants of different race/ethnic 
group from majority 

0,24 

Immigration bad or good for country's economy 0,42 

Country's cultural life undermined or enriched by 
immigrants 

0,31 

Immigrants make country worse or better place to live 0,37 

Medianväljarens inställning 0,31 



Lunds universitet STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen      HT20 

Handledare: Maiken Røed 

den nedåtgående trenden är inte ihållande. På frågan om ekonomins påverkan av invandring är              
intoleransnivån densamma som föregående år. Om man däremot ser till fråga fyra och fem, vilka               
avser landets kultur och levnadsstandard till följd av migration, är värdena högre än de var 2014.                
Dessutom är värdet på den sista frågan, vilken avser hur invandrarna påverkan landet i stort,               
även högre än 2012. Det är alltså det högsta intoleransvärdet hittils (tabell 9).  
 
Socialdemokraterna, vilka ökar i värde, uppvisar alltså en liknande trend. Både folkopinionen            
och Socialdemokraterna skiftar mot en lägre tolerans och en mer negativ inställning i             
migrationsfrågan. Från en större tolerans mellan 2013 och 2015 ökar istället 2017 års värde med               
mer än det dubbla från föregående år.  
 
 

4.4 2019 
 

Tabell 10: Partiernas stöd 2019 
 
År 2019 uppmäter medivanväljarens stöd för Sverigedemokraterna det högsta hittills- 22,7           
procent. Detta är en ökning på 5,17 procentenheter, tillika ungefär 29,5 procent, sedan valet              
föregående år. Inte bara är ökningen den största hittills, stödet har heller aldrig varit så nära som                 
det för Socialdemokraterna. Jämfört med stödet för partierna år 2017, som var nästintill det              
dubbla för Socialdemokraterna, skiljer det nu endast 2,3 procentenheter mellan partierna.           
Socialdemokraterna har dessutom till skillnad från Sverigedemokraterna fått ett lägre stöd än i             
valet 2018. Minskningen ligger på ca. 12 procent, eller 3,26 procentenheter, och det är det lägsta                
uppmätta stödet för partiet sedan 2013 (tabell 10).  
 

Tabell 11: Socialdemokraternas voteringar 2019 
 
När det kommer till hur Socialdemokraterna röstar i riksdagen och därmed ställer sig till              
migrationspolitiken är värdet nästintill detsamma som föregående år- 0,37. Det är alltså en             
ökning på 2 procent. Det är en ringa ökning, vilket innebär att partiet blivit som mest restriktivt i                  
sin politik. Voteringarna gjordes över frågor som bland annat berör begränsningar av            
uppehållstillstånd och försörjningsstöd för papperslösa (tabell 11). Trenden mellan S och SD är             
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Parti PSU - senaste val 

Socialdemokraterna 25 % - 28,26% 

Sverigedemokraterna 22,7 % - 17,53%  

Parti Positiv Negativ Värde 

Socialdemokraterna  12 7 0,37 

Sverigedemokraterna 3 10 0,42 
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oförändrad- en fortsatt ökning kan avläsas där värdet som mäter likheten partierna emellan ökar              
från 0,35 till 0,42. Partierna röstar alltså likadant i 42 procent av 13 voteringar. 
 

Tabell 12: Folkopinion 2018 
 
Medianväljaren minskar i tolerans för de tre första frågorna, och förhåller sig likgiltig i de två                
sista. Detta innebär alltså att inställning till att mottaga fler invandrare, både de som är av samma                 
och olika etniska bakgrund som svenskar, blir mer negativ i jämförelse med år 2016. Attityderna               
kring hur migrationen påverkar landet förblir däremot densamma (tabell 12). Totalt sett innebär             
det dock att inställningen till migration blir mindre tolerant, precis som för Socialdemokraterna.  
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Fråga Medelvärde 

Allow many/few immigrants of same race/ethnic group 
from majority 

0,25 

Allow many/few immigrants of different race/ethnic 
group from majority 

0,28 

Immigration bad or good for country's economy 0,43 

Country's cultural life undermined or enriched by 
immigrants 

0,31 

Immigrants make country worse or better place to live 0,37 

Medianväljarens inställning 0,33 
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4.5 Sammanfattning och diskussion 
 

 
Figur 1: Jämförelse mellan S:s migrationspolitik och SD:s storlek (procent) 
 
Trots att ökningen i stöd för Sverigedemokraterna inte har varit konstant har en markant ökning               
skett mellan 2013 och 2019. Detta kan ses med hjälp av trendlinjen i figur 1. Stödet minskade                 
mellan 2015 och 2017, men därefter skedde återigen en ökning som ledde till att partiet blev                
Sveriges tredje näst största parti i valet 2018, och närmade sig Socialdemokraterna med             
stormsteg i partisympatiundersökningen 2019. Socialdemokraterna- som jämförelsevis med år         
2013 blev något mer toleranta 2015 samtidigt som Sverigedemokraternas stöd ökade- visade            
därefter en uppåtgående trend av restriktiv politik. År 2019, som var det sista året inkluderades i                
undersökningen, är S tolerans som högst. Det är även stöder för Sverigedemokraterna (figur 1).              
Tilläggas ska att även likheten partierna emellan har ökat mellan de studerade åren. För år 2013                
låg värdet så lågt som 0,066 (tabell 1) och 2019 till 0,42 (tabell 11).              

 
Figur 2: Jämförelse mellan SD:s och S:s storlek (procent) 
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Vidare går det att se ett negativt samband mellan partiernas stöd. När stödet för              
Socialdemokraterna minskar mellan 2013 och 2015 ökar Sverigedemokraternas, medan det          
sedan är motsatt mellan 2015 och 2017. När det sedan kommer till det sista året vänder trenden                 
återigen. Det var alltså samtidigt som Socialdemokraterna vände och blev mer skärpta i sin              
migrationspolitik efter år 2015 som stödet för partiet ökade (figur 2). Vad som sedan skedde efter                
det var däremot det motsatta- och trots att Socialdemokraterna fortsatte med den skärpta             
inställningen dök stödet medan stödet för Sverigedemokraterna ökade (figur 1).  
 

 
Figur 3: Jämförelse i intolerans mellan Socialdemokraterna och medianväljaren 
 
Genom att studera utvecklingen i intolerans hos medianväljaren jämfört med          
Socialdemokraternas skärpta migrationspolitik syns ett samband. För det första studerade året-           
2012 för folkopinion och 2013 för Socialdemokraternas voteringsvärde, uppgår båda variabler           
till ett lägre värde än det nästkommande året. Alltså minskar intoleransen och både väljaren och               
S blir mer välvilligt inställda till migration. Därefter visar båda variabler en motsatt trend- från               
2014/2015 ökar intoleransen. För Socialdemokraterna är förändringen mer drastisk, och 2017           
uppgår värdet för migrationspolitiken till ett högre än för det första studerade året. Vad gäller               
folkopinionen är ökningen mindre brant och för det sista året återgår medelvärdet till detsamma              
som det första året. Genom att studera trendlinjen går det att avläsa att inställningen hos               
medianväljaren inte gjort några stora förändringar under den studerade tidsperioden. Däremot har            
den fram till 2017 varit mer negativ än Socialdemokraternas- därefter går partiets inställning om              
medianväljarens vad gäller intolerans. Både variabler påvisar alltså en successivt stigande trend            
under de studerade åren, trots att Socialdemokraternas förändring är mer extrem i jämförelse med              
medianväljarens (figur 2).  
 
Sammantaget kan man se att attityden hos medianväljaren, trots att den inte varierat i stora siffor,                
blir mer negativ efter 2015. Förändringen har alltså följt samma spår som Socialdemokraternas             
migrationspolitik- partiet blev även det mer negativt mot invandring efter 2015. Medan            
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Sverigedemokraternas storlek inte förändrats på samma sätt är kontentan densamma- partiet har            
under den studerade tidsperioden växt sig större i paritet med Socialdemokraterna som istället             
blivit mindre. Trendlinjen i figur 1 visar att Sverigedemokraternas storlek och           
Socialdemokraternas migrationspolitik gått i samma riktning- SD har vunnit stöd och S har blivit              
mer restriktiva.  
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5. Slutsats 
 
 
I enlighet med hypotes 1 skulle ett ökat stöd för Sverigedemokraterna också leda till en mer                
restriktiv migrationspolitik för Socialdemokraterna. Hypotesen är sprungen ur teori som menar           
att etablerade partier kan reagera på nya nischpartier genom att anpassa den egna politiken med               
ändamålet att konkurrera om sakfrågeägandet och ge väljarna ett alternativ i frågan som av det               
nya partiet gjorts central på den politiska arenan. Tillsammans med att sakfrågekonkurrens            
numera blir allt vanligare inom politiken bäddas för en möjlighet för nya partier att etablera sig,                
och därmed också för resterande partier att tvingas justera den egna politiken. Teorierna menar              
att ju större det nya partiet blir, desto mer kommer resterande partier att behöva agera för att                 
bevara sin konkurrenskraft. Reaktionen kan te sig olika men enligt accommodative strategy,            
vilken hypotesen baseras på, kommer partierna att, även de, göra den fråga som domineras av               
nischpartiet till en central fråga i den egna partilinjen. I denna studies fall, vilken hypotesen               
prövas på, är Sverigedemokraterna det nya partiet, migration den fråga som blivit allt mer              
framträdande och Socialdemokraterna det parti som representerar de etablerade partierna.  
 
Ovanstående analys av Sverigedemokraternas storlek i relation till Socialdemokraternas         
migrationspolitik bevisar hypotesen ovan- det etablerade partiet anpassar den egna politiken och            
blir därmed mer restriktivt i inställningen till migration. Genom att bli mindre toleranta kan              
Socialdemokraterna försöka utmanövrera Sverigedemokraterna i deras eget spel, och bli en           
motpart till Sverigedemokraternas hårda hållning i frågan. Huruvida syftet uppfylldes är           
tveksamt i och med att Socialdemokraterna snarare förlorat än vunnit väljare genom denna             
strategi, men oavsett det går det att se en liknande variation mellan Sverigedemokraternas snabbt              
växande stöd hos folket och Socialdemokraternas allt mer restriktiva invandringspolitik.  
 
Hypotes 2 ger en kompletterande förklaring till ovanstående hypotes- att medianväljarens           
inställning i migrationsfrågan också kan vara en förklaring till Socialdemokraternas förändring.           
Hypotesen bygger på teorin om att partier, med röstmaximering i sikte, anpassar den egna              
politiken i riktning med folkopinionen. Tillsammans med hypotesen om en anpassning efter            
Sverigedemokraterna, Sveriges nu tredje största parti, kan det spekuleras i hur en ambition att              
återfå kontrollen över det politiska klimatet kan leda Socialdemokraterna till att även ta hänsyn              
till opinionen. Teorin menar att när medianväljaren rör sig i en riktning, kommer även politiken               
att göra detsamma. I detta fall kan man se det som att när medianväljaren rör sig mot höger med                   
avseende på migration, kommer även det politiska systemet att göra det.  
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Med hänsyn till den empiriska undersökningen av medianväljarens rörelse i relation till            
Socialdemokraterna blir två saker klara: Inledningsvis har folkopinionen inte skiftat på det sätt             
som kanske förutspåddes. Opinionen har varierat i relativt små skalor, men den skiftning som har               
skett har gått mot det mer intoleranta. Det som kan konstateras är att medianväljaren vid               
undersökningens start kunde avläsas som betydligt mer intolerant än vad Socialdemokraternas           
migrationspolitik var restriktiv, och i slutet av undersökningen det omvända. Socialdemokraterna           
har alltså anpassat politiken efter folkopinionen, men snarare gått om än endast placerat sig på               
samma nivå. Huruvida man kan dra dessa slutsatser med det givna materialet är aningen              
tveksamt, men det går åtminstone att fastställa att Socialdemokraterna blivit mindre öppna och             
mer restriktiva under de år som studerats.  
 
Med ambitionen att ge ett svar på den givna frågeställningen kan man konstatera att indikationer               
på att båda hypoteserna i någon mån stämmer- undersökningen visar att Socialdemokraternas            
migrationspolitik blivit mer restriktiv, och även att denna trend följt samma riktning som såväl              
Sverigedemokraternas framgångar som medianväljarens attityder till migration. Att det går att se            
en perfekt korrelation mellan variablerna kan man inte med hjälp av denna studie påstå, men               
trenderna överensstämmer och i det stora hela kan man, utifrån det givna materialet, dra              
slutsatsen att Socialdemokraternas förändrade migrationspolitik kan härledas till en omställning i           
både det politiska klimatet och svenska folkets förhållningssätt till migration. Detta stämmer            
även överens med Bale et.al idé om att partier antar adopt-strategin om deras ställning i det                
politiska systemet är hotad. Socialdemokraterna, som tappat väljare och dessutom till           
Sverigedemokraterna, kan ha haft anledning att förmoda att en skiftning i politik i riktning mot               
SD skulle kunna vara ett gynnsamt alternativ i en strävan att återfå stöd hos den svenska                
väljaren. 
 
 

5.1 Framtida forskning 
 
Som ett komplement till undersökningen hade någon typ av statistiska tester, som exempelvis en              
regressionsanalys, kunnat användas för att kunna fastställa ett signifikant samband mellan           
variablerna. Medan denna undersökning endast har kunnat kartlägga riktningar och trender hade            
man, med mer tid, kunnat ha större ambitioner på att dra mer välgrundade slutsatser om               
variablernas korrelation. Materialet hade även kunnat breddas. Användandet av fler dataset,           
exempelvis beslut på kommunnivå, hade kunnat inkluderas för att spegla en större bild av den               
socialdemokratiska politiken. Vidare hade även en större undersökning, där flera länder           
inkluderades i forskningsdesignen. På så sätt hade det varit möjligt att studera om den strategi               
som de svenska Socialdemokraterna tycks ha valt går att finna hos andra Socialdemokratiska             
partier, och om inte så vilken strategi de valt och vad variationen hade berott på. Det hade alltså                  
varit möjligt att med mer tid och utrymme utföra en mer utförlig och bred undersökning, med                
större ambitioner för generaliserbarhet och statistiskt säkerställda slutsatser.  
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