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Abstract: 
 

The purpose of this study is to examine the strategic choice of mainstream parties in 

relation to the competition of voters posed by a niche party and their most important 

issue, in this case radicalist rightwing populists and the migration issue. The study 

uses a comparative approach to examine the mainstream parties Social Democrats 

and Moderates reaction to the niche parties New Democracy 1991-1994 and Sweden 

Democrats 2010-2015. Using Meguid´s PSO-theory and by performing an 

qualitative analyse of the parties rhetoric and political suggestions in the 

parliamentary debates as well as in government bills and reservations in committee 

reports, the study aims to describe mainstream parties position on the issue and if 

and how they change position and strategy. The results of the study shows that both 

mainstream parties over all applies an adversarial strategy, aiming to maintain 

distance to the niche party and its position but with time and due to changes in the 

political environment, changes in position and strategy takes place and the 

mainstream parties applies a slightly more accommodative strategy. 

 
 

 

Nyckelord: 
PSO-teorin, Sverigedemokraterna, Ny Demokrati, strategiskt bemötande, 

etablerade partier, nischpartier, RHP-partier. 
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnesval och bakgrund 

Sedan 1970-talet har den traditionella höger-vänsterskalan, eller den 

socioekonomiska klassdimensionen, i politiken luckrats upp. Såväl nya typer av 

partier som nya frågor har tagit plats på den politiska arenan (Rydgren 2005: 22-23).  

I Sverige fanns på den politiska nationella nivån länge ett begränsat antal partier, 

något som ändrades med Miljöpartiets inträde in i riksdagen 1988. 

 

Under 1980-och 90-talen växte en ny grupp partier fram, ofta betecknade som 

radikala högerpartier, RHP, i Västeuropa. Trots dessa partiers framväxt i många 

andra länder utgjorde Sverige länge ett undantag. Inget sådant parti, förutom den 

korta perioden med Ny Demokrati 1991-1994, fanns på den svenska nationella 

nivån. Sedan riksdagsvalet 2010 har Sverigedemokraterna dock etablerat sig på den 

nationella politiska nivån i Sverige. Denna studie fokuserar på Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna som ”nya” partier där ny används både i bemärkelsen ny sorts 

parti och nytillkommet på den nationella nivån.  

 

När det gäller RHP-partier brukar de initialt mötas av de etablerade partiernas försök 

att spela ned deras sakfråga samt att upprätthålla en tydlig gräns mot det nya partiet. 

De svenska partierna har först gentemot Ny Demokrati och sedan gentemot 

Sverigedemokraterna upprätthållit en ”cordon sanitaire”, det vill säga varken 

samarbetat med SD eller antagit retorik eller position nära dem (Rydgren 2005: 

115). Detta ligger i linje med hur RHP-partier ofta bemöts; med ett moraliskt 

avståndstagande samt avståndstagande strategier för att isolera RHP-partiet ifråga 

(Kiisinen & Saveljeff 2010: 39). Ett illustrativt exempel utgörs av folkpartiledaren 

Bengt Westerberg som på valnatten 1991 reste sig och gick ut ur TV-studion när Ny 

Demokratis företrädare kom in (Svenska Dagbladet, 15 september 2014). Det har 

också länge rått konsensus bland de etablerade partierna om att samarbete med SD 

är uteslutet. Exempelvis svarade i valrörelsen 2010 samtliga riksdagspartier (S, V, 

MP, M, FP, C och KD) nej på Aftonbladets fråga om de kunde tänka sig att 

samarbeta med SD om deras block skulle vinna valet (Aftonbladet, 24 augusti 2010).  
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Stödet för ett RHP-parti ökar sannolikt när en politisk nisch uppstått och RHP-partiet 

i fråga har både organisatorisk och annan kapacitet att kunna dra nytta av denna 

uppkomna nisch, samt av sitt övertag i sakfrågan. Dock spelar också andra faktorer 

en roll för partiets stöd. Etablerade partiers agerande är intressant just i relation till 

RHP-partier eftersom strävan efter legitimitet är extra viktig för RHP-partier. På 

grund av RHP-partiers rötter i utomparlamentarisk extremhöger spelar de etablerade 

partiernas agerande stor roll för hur dessa partier uppfattas. Etablerade partiers 

samarbete med ett RHP-parti eller konvergens i dess sakfråga kan skapa sådan 

legitimitet (Rydgren 2005: 29). 

 

De olika ”nya” partierna i Västeuropa har haft varierande framgång. Olika 

förklaringsmodeller söker svar på vilka faktorer som ligger bakom deras 

framgångar, och i några fall, motgångar, i väljarstödet för nischpartierna och deras 

sakfrågor. Möjligheten för dessa partier att påverka den politiska agendan beror på 

ett flertal faktorer; exempelvis väljarstöd för deras viktigaste sakfråga, 

partiorganisation och resurser eller valsystemets utformning. Även de etablerade 

partiernas agerande gentemot den nya utmanaren påverkar dess möjligheter till 

framgång eller risk för bakslag. 

 

Ur såväl utom- som inomvetenskapligt perspektiv är det intressant att studera 

faktorer bakom dessa nya partiers uppgång och antingen fall eller etablering. 

Forskningen kring RHP-partier i Sverige har ofta utgått från Sverige som ett 

undantag på grund av frånvaron av ett nationellt sådant parti. Men som konstaterat 

ovan har Sverige, förutom Ny Demokratis korta sejour i riksdagen, nu också 

erfarenhet av Sverigedemokraterna (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 20). Denna 

uppsats fokuserar på en svensk kontext och vilka strategier de etablerade partierna 

använder för att möta denna nya sorts konkurrens från RHP-partier. Uppsatsen 

studerar vilken inverkan de etablerade partiernas strategiska bemötande har 

avseende de nya partiernas fram- eller tillbakagång. 

 

Både Ny Demokrati och Sverigedemokraterna kan beskrivas som nischpartier med 

invandrarfrågan i centrum. Ny Demokrati fanns endast ett kortare tag medan 

Sverigedemokraterna etablerade sig på den nationella nivån. Därför är en jämförelse 
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mellan bemötandet av dessa två partier intressant. För att undersöka vilka 

bemötandestrategier Socialdemokraterna och Moderaterna använt gentemot Ny 

Demokrati på 90-talet och Sverigedemokraterna på 2010-talet, samt om förändring 

i bemötande kan ses över tid, har jag i denna uppsats studerat respektive partiers 

position i fråga om invandrings-, flyktings- och integrationspolitik i 

riksdagsdebatter och andra riksdagsdokument.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Genom ett jämförande perspektiv studeras etablerade partiers bemötande av två 

nischpartier. Det mer generella syftet med denna teoriprövande uppsats är 

beskrivande: Att i en svensk kontext studera och redogöra för etablerade partiers 

bemötande på en strategisk nivå gentemot en ny sorts konkurrent om väljarnas 

röster. Det mer specifika syftet är att beskriva Socialdemokraternas och 

Moderaternas strategiska bemötande avseende Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka bemötandestrategier valde Socialdemokraterna respektive 

Moderaterna gentemot Ny Demokrati 1991 och framåt?  

 Vilka bemötandestrategier valde Socialdemokraterna respektive 

Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna 2010 och framåt? 

 Kan man se någon förändring i bemötande över mätperiodernas respektive 

tidsrymd? 

 Skiljer sig bemötandestrategierna åt gentemot de två olika nischpartierna? 

 

 

1.3 Etablerade partier möter ny konkurrens – teoretisk grund 

Bonnie M Meguid har frågat sig vad som ligger bakom europeiska nischpartiers 

varierade valresultat på den nationella politiska nivån i olika länder. Därför tog hon 

fram den teori som ligger till grund för uppsatsen, en förklaringsmodell för 

nischpartiers valmässiga framgångar och bakslag. Hon menar att sociologiska och 

institutionella förklaringsmodeller inte räcker till för att fullt ut kunna förklara varför 

vissa nischpartier når framgång medan andra misslyckas. Meguids teori lyfter 
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istället fram vikten av de etablerade partiernas bemötande av nya nischpartier och 

menar att detta har stor inverkan på utfallet för nischpartierna. 

 

Meguids modell omfattar inte enbart partiernas position i aktuell sakfråga utan också 

hur de etablerade partierna lyfter eller spelar ned sakfrågans relevans och huruvida 

de gör anspråk på att äga sakfrågan. Meguid menar att varken en traditionell spatial 

teori1 eller de förklaringar som nämnts ovan fullt ut kan förklara nischpartiers 

valmässiga framgångar eller tillbakagångar. Meguids teori studerar och förklarar 

medtävlarnas, de etablerade partiernas, agerande (Meguid 2005: 347).  

 

1.3.1 Begreppsapparat avseende PSO-teorin (Position, Salience and Ownership 

theory) 

Meguids modell anger olika idealtyper av de strategier som mainstreampartier2, eller 

etablerade partier, kan använda för att strategiskt bemöta utmanare i form av 

nischpartier och som förklarar vilka skäl som ligger bakom valet3. Under den 

gemensamma beteckningen nischpartier har Meguid studerat gröna partier, 

högerradikala partier och etnoterritoriella partier.  

 

Modellen utgår från det strategiska agerandet mellan två mainstreampartier och ett 

nischparti samt sätter sakfrågan i centrum för agerandet. Sakfrågan är antingen ny 

för väljarna eller hittills oexploaterad – en politisk nisch. Sakfrågan är viktigare än 

ideologisk närhet för väljarna och utgör alltså en central faktor för de etablerade 

partiernas strategiska val. Nischpartiet kan locka väljare från hela det politiska 

spektrat. Deras sakfråga hänför sig inte till den traditionella höger-vänsterskalan 

utan fokuserar ofta på (kulturella) värderingsfrågor. Det handlar om en ny, ej i hög 

grad adresserad fråga (Meguid 2008: 4). I denna uppsats syftar ”sakfrågan” på 

invandrings-, flykting- och integrationspolitik. Uppsatsen fokuserar också på den 

del av PSO-teorin som rör strategiska val som utgår från sakfrågor, inte från 

institutionella eller organisatoriska frågor (Meguid 2008: 6-7). 

 

                                                           
1 Downs, 1957; The spatial theory on party and voter behaviour, enligt vilken partier som konkurrerar om röster har valet att 
konvergera (närma sig) eller divergera (avlägsna sig) från en viss ”medtävlare” inom ett givet politiskt utrymme (Meguid 

2008: 24) 
2 Definitioner återfinns i avsnitt 1.4. 
3 Definitioner återfinns i avsnitt 1.4. 
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Modellen används för att studera hur de etablerade partierna möter konkurrensen 

från ett nischparti genom positionsförflyttningar mot eller ifrån nischpartiets 

sakfråga. Dock omfattar PSO-teorin fler komponenter som agerande kring 

betydelsen eller relevansen av sakfrågan, salience, och ägarskapet av sakfrågan, 

ownership, det vill säga med vilken trovärdighet man företräder en viss position. 

Partierna är inte begränsade enbart till att närma eller avlägsna sig i position i 

sakfrågan utan kan också verka för att ändra betydelsen av den (Meguid 2008: 25). 

Modellen utgår från att partierna är rationella aktörer vars agerande syftar till 

röstmaximering genom att minimera avståndet mellan sin och väljarnas position 

(Kiiskinen & Saveljeff 2010: 95). 

 

Meguid menar att konkurrensen mellan etablerade partier och nischpartier är ojämn. 

De etablerade partierna har tillgång till ett bredare fält av ”verktyg” som tillgång till 

media, god organisatorisk grund och resurser med mera. Nischpartier är sårbara 

inför etablerade partiers manipulation av position, ägarskap och betydelsen av den 

sakfråga nischpartiet profilerat sig i, eftersom de endast ”står på ett ben”. Etablerade 

partier däremot baserar sitt väljarstöd på flera frågor. Nischpartierna måste lita till 

sin sakfrågas attraktionskraft, dess relevans, och att de kan positionera sig väl 

(utnyttja nischen) samt att de i väljarnas ögon äger trovärdighet i sakfrågan genom 

ägarskapet till den. Samtidigt är nischpartierna mer flexibla och kan bygga sitt stöd 

vid sidan av traditionella väljarbaser (Meguid 2008: 14). 

 

Meguid identifierar tre strategier som de etablerade partierna kan använda; 

avvisande/nedspelande, förkortat AV, (dismissive), närmande/konvergerande, 

förkortat NÄ, (accommodative) och avståndstagande/divergerande, förkortat AT, 

(adversarial)4.   

 

Med en avvisande strategi, som etablerade partier antar om sakfrågan antingen är 

för oviktig eller för svår att adressera, visar de väljarna att frågan saknar tyngd. Med 

en aktiv strategi, antingen konvergerande eller divergerande, höjs graden av 

betydelse och ett konvergerande parti utmanar nischpartiet om ägarskapet. Ett 

divergerande parti ökar betydelsen av sakfrågan och synliggör nischpartiet samt dess 

                                                           
4 Inom parentes de originalbeteckningarna i teorin. 
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ägarskap av frågan, vilket troligen leder till ökat stöd för nischpartiet, som framgår 

av figur 1.1. 

 

Figur 1.1 Förväntat resultat av olika strategier 

                Mekanism        

Strategi Betydelse  Position   Ägarskap   NP väljarstöd 

AV Minskar  Ingen rörelse Ingen effekt Minskar   

NÄ Ökar  Konvergerar Övergår till EP Minskar   

AT Ökar   Divergerar   Stärker NP ägarskap Ökar   

EP=etablerat parti, NP=nischparti 

 

Det som mest påverkar väljarstödet för nischpartiet är den kombination som de två 

mainstreampartierna använder och inte endast ett etablerat partis agerande. 

Modellen rymmer således sex möjliga strategikombinationer som påverkar 

nischpartiets vinst eller förlust av röster.  

 

Kombinationerna är som framgår av figur 1.2 avvisande-avvisande (AVAV), 

avvisande-närmande (AVNÄ), avvisande-avståndstagande (AVAT), närmande-

närmande (NÄNÄ), närmande-avståndstagande (NÄAT) samt avståndstagande-

avståndstagande (ATAT).  

 

Figur 1.2 Förväntat resultat av olika strategikombinationer  

 EP B: AV 

 

EP B: NÄ EP B: AT 

EP A: AV NP förlorar röster 
 

NP förlorar röster 
 

 

NP vinner röster 

EP A: NÄ NP förlorar röster NP förlorar röster Om NÄ>AT, NP förlorar röster 

OM AT>NÄ, NP vinner röster 

 
EP A: AT NP vinner röster Om NÄ>AT, NP förlorar röster 

Om AT>NÄ, NP vinner röster 

 

NP vinner röster 

EP A=etablerat parti A, EP B=etablerat parti B, NP=nischparti 

 

En viktig faktor för utfallet är också vilken strategi i kombinationen som bedrivs 

med störst intensitet, under längst tid eller kanske med en kombination av strategi 

för sakfrågan och institutionella medel.  
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Om ett nischparti utgör en låg grad av konkurrens för ett etablerat parti motiveras 

enligt teorin användandet av en avvisande strategi. Konkurrens i hög grad motiverar 

en mer aktiv strategi; närmande eller avståndstagande. En avvisande strategi är 

förenad med minst risker för de etablerade partierna. Om inte nischpartiet utgör 

något större hot mot något av de etablerade partierna är det sannolikt att båda väljer 

denna strategi. Om den egna röstandelen hotas antas en mer aktiv strategi.  

 

Förutsatt att röstförlusten är signifikant antar sannolikt det etablerade parti som 

förlorar mer till nischpartiet än vad dess etablerade motståndare gör, en närmande 

strategi för att vinna tillbaka de förlorade väljarna. Det andra etablerade partiet kan 

dock inte fortsätta med ett passivt agerande utan behöver då också positionera sig 

tydligare. Relativt det första etablerade partiet kan då parti nummer två välja en 

divergerande strategi. Det bidrar till att stärka nischpartiets ägarskap i sakfrågan 

vilket minskar det första partiets möjligheter att vinna tillbaka väljare. Denna 

avståndstagande strategi används alltså för att öka partiets relativa röstmaximering 

i relation till huvudmotståndaren. Slutligen anger modellen att båda de etablerade 

partierna, vid lika grad av upplevd konkurrens, kommer att välja en närmande 

strategi, det vill säga konvergera mot nischpartiets position i sakfrågan (Meguid 

2008: 97, Kiiskinen & Saveljeff 2010: 106-107). 

 

På detta vis förklarar modellen hur och varför en aktör agerar som den gör i relation 

till konkurrenter. Det handlar inte bara om att maximera det egna väljarstödet utan 

också det relativa stödet gentemot huvudmotståndaren. Strategin gentemot 

nischpartiet kan alltså vara en metod för att egentligen påverka ett annat 

mainstreamparti; nischpartiets stöd ökar och samtidigt minskar huvudopponentens 

stöd, eftersom nischpartiet relativt sett utgjorde ett större ”hot” mot opponenten. 

Detta är en användbar strategi framför allt i ett flerpartisystem och handlar inte 

enbart om konkurrens mellan ideologiskt näraliggande partier utan över hela 

spektrat (Meguid 2008: 32).  

 

Ett grundläggande antagande är att partierna är rationella aktörer som strävar efter 

att uppnå sina mål, röstmaximering, till så låg kostnad eller risk som möjligt. Det är 

dock inte alltid möjligt för ett parti att enbart välja strategi utifrån det i ett givet 
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moment mest röstmaximerande perspektivet. En förflyttning i position kan resultera 

i förlust av trovärdighet och av den anledningen inte vara genomförbar, eller bero 

på att partiet inte är enigt. Det är i många fall varken möjligt eller önskvärt för ett 

parti att helt skifta ståndpunkt (Meguid 2005: 351).  

 

Meguids undersökning ger vid handen att etablerade partier ofta använder sig av en 

avfärdande strategi till att börja med. Det är den mest försiktiga och 

”lågkostnadsinriktade” strategin. Efter nischpartiets andra valframgång blir de 

etablerade partierna ofta mer aktiva i sitt bemötande av nischpartiet. En kombination 

av avfärdande och avståndstagande strategier brukar öka väljarstödet för 

nischpartiet och göra konkurrensen kännbar på allvar (Meguid 2008: 77). 

 

1.4 Definitioner  

Följande begrepp och benämningar används i uppsatsen utifrån dessa definitioner: 

 

Etablerade partier/Mainstreampartier 

Här menas partier som är etablerade på den politiska arenan, har ett brett 

partiprogram, återfinns på traditionell höger-vänsteraxel och har god tillgång till 

politiska, institutionella och mediala verktyg som ger dem möjlighet att påverka 

väljarstödet för konkurrenter liksom för dem själva (Meguid 2005: 352). 

Undersökningens valda partier är antingen regeringsbärande eller ledande 

oppositionsparti. 

 

Nischpartier 

Partier som karaktäriseras av att deras sakfrågor ligger utanför höger-vänsterskalan, 

appellerar till väljargrupper över hela det politiska spektrat samt positionerar sig 

enbart i en eller få frågor (Meguid 2008: 2). Också Rydgren beskriver att nischer 

uppstår i politiken – ett tomrum mellan väljarnas och de etablerade partiernas 

position i en fråga. När den socioekonomiska konfliktdimensionen minskar i 

betydelse ersätts klassmotsättningar av andra motsättningar mellan ”vi” och ”dom”. 

Dessa nya frågor rör sig över hela den politiska skalan (Rydgren 2005: 22-23). Det 

är i detta utrymme nischpartierna agerar. 
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Radikalt högerpopulistiskt parti 

Radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) är en ”partifamilj” som återfinns i 

många västeuropeiska länder, exempelvis Front National i Frankrike (Kiiskinen & 

Saveljeff 2010: 16). Dock finns stora skillnader inom gruppen, från nyfascistiska 

Gyllene Gryning i Grekland till sådana som tonar ner den främlingsfientliga retorik 

de tidigare använt, exempelvis Fremskrittspartiet i Norge (Sannerstedt 2015: 399). 

Den etnopluralistiska doktrinen ligger till grund för en ny sorts rasism där det 

tidigare rasbiologiska tänkandet har ersatts av en kulturell rasism. Doktrinen 

uppstod i Frankrike på 1970-talet (Rydgren 2005: 17). Vanligt är att man för fram 

kritik mot värden som pluralism och mångfald (Kiiskinen & Saveljeff  2010: 47). 

Utmärkande för RHP-partier är en nationalism eller främlingsfientlighet baserad på 

doktrinen ovan, kombinerad med en populistisk antietablissemangsstrategi. RHP-

partier är inte enfrågepartier även om invandringsfrågan står i centrum (Mudde 

1999: 190).  I sociokulturella frågor, frågor om lag och ordning eller familjepolitik 

är RHP konservativa. Välfärdschauvinism, där invandringskritik uttrycks i 

ekonomiska termer och exemplifieras i motsättningar mellan hur grupper kommer i 

åtnjutande av välfärden, präglar ofta retoriken (Rydgren 2005: 16-17). RHP-partier 

har ofta rötter i den utomparlamentariska högerextremismen vilket bland annat gör 

att legitimitetsfrågan är viktig för dem. Det är viktigt att inte framstå som extrema 

eller antidemokrater (Rydgren 2005: 8, 63).  

 

Populism 

Kännetecknande för populistisk ideologi, såväl höger som vänster, är en bild av 

”folket” som dels något homogent och dels något som är skilt från eliten eller 

etablissemanget. Populismen är inte antidemokratisk även om misstron mot 

samhällets institutioner, media, etablerade partier etcetera är stark. 

Antietablissemangsstrategin är viktig för populistiska partier och man framställer 

sig själva ofta som den enda sanna oppositionen; i opposition till hela det politiska 

etablissemanget (Rydgren 2005: 15). Dessa partier framhåller sig själva som folkets 

okorrumperade representanter. Populism både till höger och vänster är på uppgång 

i Europa, bland annat på grund av att stora väljargrupper upplever att det finns ett 

politiskt utrymme med frågor som de etablerade partierna inte tar på tillräckligt 

allvar, man upplever att de etablerade partierna är allt för lika varandra, det upplevs 
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att politiken avhänt sig makt till EU eller globaliseringen samt att det nya 

medielandskapet är mer gynnsamt för nykomlingar än vad det var tidigare(Mudde, 

12 maj 2015). 

 

Sverigedemokraterna (SD) 

I uppsatsen har beteckningen RHP-parti valts för att beskriva Sverigedemokraterna. 

Beteckningen har använts i andra studier om partiet och motiveras exempelvis 

genom att Sverigedemokraterna för fram populism, antipluralism, 

värdekonservatism och ideologiska drag som förekommer inom RHP-familjen 

(Kiiskinen & Saveljeff 2010: 67). Sverigedemokraterna kan beskrivas som ett parti 

med rötter i utomparlamentarisk högerextremism som under slutet av 90-talet 

utvecklats mot ett mer renodlat RHP-parti där etnisk nationalism, högerauktoritära 

positioner i sociokulturella frågor och en populistisk systemkritik kombineras 

(Rydgren 2005: 8). Däremot kan de i vissa ekonomiska frågor ställa sig mer till 

vänster och deras väljare placerar sig till höger om de rödgröna, men till vänster om 

alliansens väljare (Sannerstedt 2015: 408). 

 

Ny Demokrati (NyD) 

Ny Demokrati var inte ett renodlat RHP-parti. De uppstod snarare som 

missnöjespopulister, framför allt vad gällde skatter och med en tydlig 

antietablissemangsretorik (Rydgren (2005: 9). Väljarna lockades av talet om ”drag 

under galoscherna”, det vill säga löfte om systemskifte (Göteborgsposten, 21 juni 

2006). Men den invandringskritiska eller främlingsfientliga sakfrågan fanns med 

som en central fråga från början, med stor betydelse för de väljare som valde att 

rösta på Ny Demokrati, och fick med tiden större utrymme (Rydgren 2005: 57). 

 

1.5 Analysbegrepp och operationalisering 

Undersökningen syftar till att studera positionsförflyttningar samt interaktion 

mellan de valda aktörerna. Syftet är alltså inte att analysera innehåll i, eller 

uppbyggnad av, argumentation eller ideologi5. 

 

                                                           
5 Även om det är sakinnehållet och argumentationen som har kodats (se kodschema i bilaga). Innehållet har dock inte 
analyserats i vidare mening. 



 

14 
 

Utgångspunkt för analysen är en dikotom indelning av de olika partiernas position i 

sakfrågan (invandrings-, flykting- och integrationspolitik) där positionen anges som 

(A) med en grundläggande positiv inställning till invandrare och flyktingar, eller 

med en negativ inställning till detsamma (C). Jag har i kodningen också använt en 

tredje kategori (B) i syfte att fånga upp förekomster där aktörerna intar en mer vag 

position/mellanposition. B kan också vara en beskrivande men ej ställningstagande 

förekomst. Referenspunkt är C6, eftersom undersökningen syftar till att se om de 

etablerade partierna förändrar position i relation till nischpartiet. 

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar om vilka bemötandestrategier 

Socialdemokraterna och Moderaterna valde gentemot respektive Ny Demokrati och 

Sverigedemokraterna, samt om det finns någon förändring av bemötande över tid, 

gjordes ett kodschema7. Detta tjänade till att strukturera upp det analyserade 

materialet samt möjliggöra analys och jämförelse genom att kategorisera 

förekomster av uttryck för position8. Kodschemat bygger på innehållsliga kategorier 

men resultatavsnittet redovisar inte dessa utan istället vilka bemötandestrategier som 

Socialdemokraterna och Moderaterna valde gentemot Ny 

Demokrati/Sverigedemokraterna. 

 

Ett parti kan ange sin position i en sakfråga på olika sätt. Det kan exempelvis ske 

genom att partiet i sin retorik ger uttryck för en grundläggande värdering eller 

genom att man lägger fram ett konkret politiskt förslag på åtgärd av något man ser 

som ett problem. För att säkerställa att analysen omfattade samtliga typer av 

positionsuttryck använde jag mig därför i analysarbetet av Tingstens teoretiska 

ramverk för ideologier. Tingsten menade att en ideologi innehåller tre element; 

värdepremiss, exempelvis syn på människans natur, verklighetsbeskrivning, eller 

omdöme om verkligheten; påståenden om förhållanden i samhället samt 

rekommendationer, vilket kan vara handlingsförslag gällande styrelseskickets form 

eller andra konkreta förslag som jag ser det (Bergström & Boréus 2012: 141).  

 

                                                           
6 Den position som NyD respektive SD håller genomgående i undersökningen. 
7 Se bilaga 
8 Observera att antal förekomster kan påverkas av olika faktorer som att någon begär replik varför svaret innebär ökat antal 

förekomster även för den som inte själv valde att ta upp frågan men som svarar, sannolikt ökar det antal förekomster för 

regeringspartiets företrädare som ofta får fler repliker ”på sig”. 
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Huvudsaklig indelning Värdepremiss: 

A, Positiv (tex rasism är negativt, man vill vidta åtgärder för att motverka rasism, 

anhöriginvandring är viktigt för dessa individer) 

B, Vag (intar ingen egentlig position eller resonerar allmänt kring både a och c) 

C, Negativ (tex kulturella skillnader utgör problem, integration omöjligt pga 

kulturella skillnader) 

 

Huvudsaklig indelning Verklighetsbeskrivning: 

A, Positiv (tex invandring blir investering på sikt, bra för Sverige, människor flyr av 

olika anledning som alla är legitima) 

B, Vag (intar ingen egentlig position eller resonerar allmänt kring både a och c) 

C, Negativ (tex användandet av begrepp  som ”massinvandring”, invandring är 

kostsamt, dåligt för Sverige, många flyktingar har inte skyddsskäl utan är 

”ekonomiska flyktingar”) 

 

Huvudsaklig indelning Rekommendation: 

A, Positiv (tex: Vill åtgärda eventuella problem för att göra asylmottagning bättre, 

vill utöka skyddsskälen) 

B, Vag (Anger inte specifika förslag i anslutning till problembeskrivningen eller 

intar mellanposition såsom ja till arbetskraftsinvandring men behovsprövad) 

C, Negativ (Tex: Vill åtgärda eventuella problem genom minskad invandring, vill 

strama åt skyddsskäl) 

 

Nischpartierna ligger, som undersökningarna visar, huvudsakligen i C. De 

etablerade partierna kan välja en avvisande/nedspelande, närmande eller 

avståndstagande strategi vilket framgår av hur deras respektive förekomster av A, B 

och C fördelas och förändras över mätperioderna. Detta framgår av diagrammen i 

kapitel 3 och 4. 

 

1.6 Metod och material  

I detta avsnitt redogörs för forskningsdesign och val av metod motiveras. Här 

redogörs också för val av analysenheter och operationalisering. 
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1.6.1 Val av metod 

Genom en allmän kvalitativ idéanalys utförd som kodning av förekomster av 

politiska positioner analyseras bland annat ett antal riksdagsdebatter. Studien syftar 

till att identifiera partiernas strategiska val av bemötande inom ramen för PSO-teorin 

samt att om och i så fall hur dessa strategiska val har ändrats över tid. Genom ett 

jämförande angreppssätt studeras de två etablerade partiernas strategiska bemötande 

vid olika tidpunkter och av två olika nischpartier med samma sakfråga i centrum. 

 

Uppsatsen studerar inte ”efterfrågesidan”, det vill säga förklaringsmodeller utifrån 

väljarnas perspektiv, utan utgår från Meguids modell för hur mainstreampartier 

reagerar på nischpartier och deras strategiska val av bemötande av dessa.  

 

Socialdemokraterna och Moderaterna utgör i studien representanter för de 

etablerade partierna. Kodningen av analysenheterna täcker in partiernas olika sätt 

att presentera ståndpunkter genom användningen av Tingstens ideologielement. 

Positionerna kanaliseras genom partiernas val av strategiskt bemötande av de nya 

partierna. Detta analyseras genom att förekomsterna av positionsyttringar redovisas 

kronologiskt så att eventuella förändringar över tid framträder. Så kan eventuella 

förändringar i position och ägarskap studeras.  

 

1.6.2 Material och analysenheter 

Olika riksdagstexter utgör undersökningens huvudsakliga analysenheter eftersom 

samtliga riksdagspartier på olika sätt möts i riksdagen; i debatter och i andra texter, 

oavsett om deras partier i övrigt har valt avståndstagande eller nedspelande linje 

gentemot nischpartiet. Alltså finns det i riksdagsdokumenten material som rör 

samtliga dessa partier och materialet är också jämförbart över tid.  

 

Den större delen av undersökningen analyserade debattprotokoll för de aktuella 

riksdagsåren. De debatter som har analyserats är debatter kring relevanta 

betänkanden i ansvarigt riksdagsutskott, Socialförsäkringsutskottet9. För att studera 

bemötandet av Ny Demokrati valdes mandatperioden mellan valen 1991 och 1994, 

samt påföljande 18 månader (detta för att kunna analysera eventuella 

                                                           
9 En förteckning över analyserade debatter återfinns bland bilagorna. 
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positionsförflyttningar med ”fördröjning”). När det gäller bemötandet av 

Sverigedemokraterna valdes mandatperioden mellan valen 2010-2014 samt 

påföljande 18 månader. 

 

Materialet består av ordagrant återgivna diskussionsprotokoll från riksdagens 

kammare10 under de två mätperioderna, cirka tre-fyra debatter per riksdagsår. Något 

år går det upp till sju stycken och ett riksdagsår uppgår det till elva debatter11. 

Kodningen har gjorts på det sätt som framgår av avsnitt 1.5. Resultatet presenteras 

i diagram där förändringar över tid framgår12.  

 

Vidare har regeringsföreträdarens (S eller M) positioner även framträtt i de konkreta 

förslag man presenterar i form av proposition eller skrivelse. För oppositionen (S 

eller M, respektive NyD eller SD) framgår respektive position i de reservationer 

man skriver under utskottets betänkandearbete där proposition eller skrivelse 

behandlas13.  

 

Kodningen har gjorts enligt samma schema som använts för debatterna. Då antalet 

förekomster blir mycket ojämnt fördelat sett till en omfattande produkt som en 

regeringsproposition jämfört med ett partis reservationstext i ett betänkande, har jag 

valt att sätta en enda huvudsaklig kod (A, B eller C) per 

proposition/skrivelse/reservation. Det blir då ett något grovt mätinstrument men jag 

tror att delundersökningen ändå tjänar sitt syfte då den omfattar inte endast 

partiernas retorik i debatterna utan också konkret politik i form av dessa dokument. 

 

Analysmodellen relaterar till PSO-teorin genom att de genom den kvalitativa 

analysen (indelning i positivt och negativt) ger uttryck för ett partis position och 

ägarskap. Graden av relevans framträder genom det faktum att Socialdemokraterna 

och/eller Moderaterna intar en mer C-betonad position, det vill säga ”erkänner 

                                                           
10 Debatterna är analyserade utifrån relevanta betänkanden vilket framgår i bilagorna. 
11 Antalet detta år torde dels bero på propositioner som kom till efter regeringens migrationsöverenskommelse med MP, dels 
på ett antal EU-direktiv som skulle implementeras genom propositioner vilket också föranledde att det blev fler ärenden och 

därmed debatter. 
12 I diagrammen presenteras en sammanställning över de positioner som framhållits av respektive parti i debatten, fördelat 
per riksdagsår. 
13 Obs; propositioner/skrivelser representerar Moderaterna som ledande regeringsparti under båda dessa mandatperioder och 

Socialdemokraterna under den del av mätperioderna som ligger utanför själva mandatperioden, då de övergått till att vara 
ledande regeringsparti. För Ny Demokratis och Sverigedemokraternas har enbart reservationer studerats. 
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problemet” eller frågans relevans, alternativt väljer en avståndstagande strategi, 

också en av de två aktiva strategierna som framgår av figur 1.1.  

 

Jag har vidare tittat på interaktionen mellan de valda partierna i form av vem som 

initierat eventuella replikskiften gentemot ett nischparti eller etablerat parti.  Detta 

redovisas i kapitel tre och fyra. 

 

1.6.3 Avgränsning 

För att kunna avgränsa studien till ett format som passar en kandidatuppsats har jag 

valt att begränsa de etablerade partierna som studeras till två; Socialdemokraterna 

och Moderaterna. Detta motiveras genom att PSO-modellen utgår från två 

etablerade partier samt att dessa är de två största partierna och representerar inte 

bara regering respektive opposition under de studerade perioderna utan också varsin 

del av höger-vänsterskalan. De är också stora partier med tillgång till de verktyg 

som enligt PSO-teorin krävs för att kunna påverka position, ägarskap och betydelse 

av en sakfråga.  

 

Jag har vidare avgränsat studien i tid till två jämförbara mandatperioder, en för 

respektive nischpartis första (och i Ny Demokratis fall enda) mandatperiod i 

riksdagen; 1991-1994 och 2010-2014. Jag valde dessa två perioder just eftersom de 

är jämförbara. Sverige har endast haft dessa två nischpartier (RHP eller liknande) 

på den nationella politiska nivån och Ny Demokrati fanns där endast under en 

mandatperiod. 

 

Utöver detta har jag också valt att i mätperioden inkludera de påföljande 18 

månaderna efter respektive mandatperiod för att kunna ”fånga upp” eventuella 

strategibyten som skett efter fördröjning. Jag valde 18 månader för att få en 

jämförbar period för båda mätningarna (sluttiden vid årsskiftet 2015/2016 framstod 

som lämplig då undersökningen genomfördes under vårterminen 2016). Ett problem 

med de valda tidsperioderna är att samma parti (Moderaterna) är regeringsbärande 

under båda perioderna och Socialdemokraterna övergår till regeringsparti efter valen 

1994 respektive 2014. Ett partis agerande i riksdagen, exempelvis i debatter, 

påverkas av huruvida man utgör regeringsunderlag eller opposition. Jag har försökt 

att upprätthålla en medvetenhet om detta i analysarbetet. 
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1.6.4 Forskningsteknik, validitet och reliabilitet 

Uppsatsens undersökning har inte som syfte att närmare analysera innehållet i 

argumentationen hos de olika aktörerna i analysenheterna. Syftet har varit att 

kategorisera förekomster av politiska yttringar i förhållande till den position som 

nischpartiet i fråga håller. Sakfrågan är central i PSO-teorin och det är nischpartiets 

position i frågan som utgör utgångspunkten för undersökningen. 

 

I den del av undersökningen som omfattar propositioner och skrivelser samt 

reservationer ligger en svaghet i att jag endast satt en positionsbestämmelse på en 

omfattande text (exempelvis en proposition). Det kan skapa utrymme för alternativa 

tolkningar. Även här syftar en tydlig redovisning av valda analysenheter och 

metodiken i kodningen till att skapa en god transparens. Jag menar också att 

undersökningen trots eventuell brist fyller sitt syfte och visar på en generell tendens 

i de olika partiernas positioner över tid.  

 

En annan svaghet i analysen kommer av att den i hög grad bygger på tolkning, som 

i sig är subjektivt (Bergström & Boreús 2012: 30-31). Jag har därför så tydligt som 

möjligt redogjort för operationalisering, kodschema och de bedömningar som gjorts 

under kodningsarbetet, bland annat genom citat som exemplifierar hur kodningen 

har genomförts14. Avsikten med detta är att skapa så god reliabilitet som möjligt. 

Ytterligare en åtgärd för att stärka reliabiliteten har varit att under kodningsarbetet 

vara så konsekvent som möjligt (Bergström & Boreús 2012: 89). Jag har därvid 

försökt vara trogen kodningsschemat, som från början gjordes omfattande för att 

täcka in alla positionsuttryck i debatterna. 

 

När det gäller valideten syftar undersökningen till att ta fram data som visar på de 

etablerade partiernas positionsuttryck och eventuella förändringar av dessa, vilket 

visar på deras förhållningsätt eller strategiska val över tid. Dessa ska kunna prövas 

mot PSO-teorin. Datan är hämtad från den politiska arena som utgörs av riksdagens 

kammardebatter och utskottsbetänkanden. Jag menar att det är ett lämpligt val av 

analysenheter då partiernas idéer och strategier måste mötas i riksdagen, oavsett om 

                                                           
14 Se bilaga. 
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de så önskar eller inte. Denna ”arena” är också som konstaterats jämförbar mellan 

de två mätperioderna eftersom partierna agerar på arenan och vad som kommer till 

uttryck där finns protokollfört.  

 

1.6.5 Disposition  

I uppsatsens inledning beskrivs ämnesval och bakgrund. Jag argumenterar där för 

valet av forskningsproblem och redogör för syfte och frågeställningar för studien. 

Den teoretiska bakgrunden gås igenom och det redogörs för begreppsapparaten och 

definitioner som används i uppsatsen. Metod, material och avgränsningar gås 

igenom. I det följande kapitlet ges en bakgrund för att rama in frågeställningarna.  

 

Därpå följer två kapitel som redogör för undersökningsprocessen och dess resultat. 

Ett kapitel behandlar de etablerade partiernas bemötande av Ny Demokrati på 90-

talet och det andra kapitlet behandlar bemötandet av Sverigedemokraterna på 2010-

talet. Resultat och slutsatser följer i uppsatsens avslutande kapitel.  

 

Bilagt finns kodschema, exempel på kodning och andra exempel från 

undersökningsarbetet, detta för att skapa mesta möjliga transparens avseende 

analysarbetet och de bedömningar och avvägningar som gjorts.  
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2 Bakgrund och kontext 
 

Även om Ny Demokrati inte var ett renodlat RHP-parti menar jag att det går att göra 

en jämförelse mellan deras och Sverigedemokraternas intåg på den nationella 

politiska nivån. Båda är nischpartier med huvudsakligen samma sakfråga. Även om 

viljan att ”röra om i grytan”/systemkritik var stor hos de väljare som röstade på Ny 

Demokrati 1991 var invandringspolitiken den enskilt viktigaste frågan för dem15 

(Rydgren 2005: 44). Ny Demokrati bildades i en tid när fler människor än tidigare, 

61 procent, tyckte Sverige tog emot för många invandrare (Rydgren 2005: 52).  

 

En likhet mellan Ny Demokrati och Sverigedemokraterna ligger också i deras 

innehav av vågmästarställning som (delvis) desarmerades av de etablerade 

partiernas samarbete. Regeringen Bildt gjorde upp med Ingvar Carlsson och 

Socialdemokraterna 1992 (Rydgren 2005: 90) och Sverigedemokraterna stängdes 

ute från inflytande över migrationspolitiken när regeringen Reinfeldt kom överens 

med Miljöpartiet år 2011. Decemberöverenskommelsen 2014 kom till efter att 

Sverigedemokraterna använde sin vågmästarroll och fällde den nytillträdda S/MP-

regeringens budget 2014 (Dagens Nyheter, 2 december 2014). 

Oavsett vilken strategi som valts har nischpartiet haft möjlighet att använda den till 

sin fördel: Är de inne i värmen skapades legitimitet, stängdes de ute kunde de spela 

ut antietablissemangskortet. 

 

Opinionsmässigt i sakfrågan var dock läget det omvända vid tiden för 

Sverigedemokraternas nationella genombrott jämfört med 1991. I 2010 års SOM- 

undersökning ansåg en högre andel än hittills i SOM:s mätserie, 30 procent, det vara 

ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar (Sandberg & Demker 2013: 193). 

 

En ytterligare skillnad mellan de två partierna är att Ny Demokrati uppstod kort tid 

innan valet och senare inte förmådde förvalta sin röstandel. Svag organisation och 

splittring ledde till att de försvann från scenen efter valet 199416. För att ett 

nischparti ska kunna dra nytta av relevans- eller ägarskapsfördelar i sakfrågan måste 

de ha kapacitet att utnyttja den uppkomna nischen på ett effektivt sätt (Rydgren 

                                                           
15 19 procent angav detta jämfört med 14 procent som angav ekonomisk politik. 
16 Ny Demokrati fick 1,2 procent i valet 1994 (Rydgren (200) s 75). 
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2005: 29-30, 79, 81). Sverigedemokraternas röstetal har å andra sidan vuxit under 

hela 2000-talet och de har länge dubblerat sin röstandel vid varje val och gått från 

0,4 procent i valet 1998 till 12,9 procent i valet 2014 (Sannerstedt 2015: 399). 

 

Moderaterna tappade initialt fler väljare till Ny Demokrati än vad 

Socialdemokraterna gjorde (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 126). I SCBs 

partisympatiundersökningar fann jag också att väljarstöd främst skiftade från 

Moderaterna till Ny Demokrati i början. I slutet av perioden tappade både 

Moderaterna och Ny Demokrati till Socialdemokraterna, som 1994 vann valet. 

Mellan 2010-2012 fanns en mindre rörlighet av väljarsympatier från Moderaterna 

och Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna och under de kommande åren 

ökade rörligheten något, främst från Moderaterna. En stor förändring kan iakttas 

under hösten 2015 då både Socialdemokraterna och Moderaterna tappade över två 

procent vardera till Sverigedemokraterna (SCB partisympatiundersökning).  

 

Invandringen till Sverige nådde den hittills högsta nivån i början av 1990-talet i 

spåren av krigen på Balkan. 84 000 personer, främst från forna Jugoslavien, sökte 

asyl i Sverige 1992. Under 90-talet fick 100 000 människor, mest bosnier, asyl 

(Migrationsverket, migrationsstatistik). Antalet överträffades inte förrän 2014 då 

flyktingströmmarna i världen, bland annat på grund av kriget i Syrien och dess 

regionala implikationer, för första gången var högre än under andra världskriget. 

126 966 människor kom till Sverige 2014 (Statistiska Centralbyrån 

migrationsstatistik). Sverige var 2014-15 ett av de länder i EU som tog emot flest 

flyktingar per capita (Sveriges Television, 24 november 2015). 

 

I ett längre perspektiv har den svenska opinionen angående flyktingpolitiken blivit 

allt mer generös över längre tid, men motståndet mot att ta emot flyktingar har ökat 

i närtid. 1992 ville 65 procent ta emot färre flyktingar och 2012 menade 45 procent 

samma sak. Motståndet mot att ta emot flyktingar var som lägst 2010 och 2011, men 

har sedan ökat. Från 2012 har intresset för integration och migrationsfrågor ökat 

liksom medieexponeringen för frågorna och för Sverigedemokraternas politik 

(Sandberg & Demker 2013: 193). 
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Invandringsfrågans betydelse och den ökande betydelsen av en sociokulturell 

konfliktdimension kan vara orsaken till att RHP-partier har ökat sin väljarandel i 

olika västeuropeiska länder. Rydgren menar att det inte ska ses som en ökad 

förekomst av främlingsfientlighet utan att det snarare beror på frågornas ökande vikt 

och därmed ökad exponering för RHP- eller nischpartiet (Rydgren 2005: 26). 

Översatt till PSO-teorins begreppsapparat innebär detta att frågans betydelse 

(salience) har ökat på senare år och att ett RHP-parti vinner väljarstöd på detta 

genom sitt ägarskap över frågan (ownership).  

 

I forskningen om RHP-partier i Europa råder relativ samsyn om att dessa partier 

uppstår i tider av snabb samhällsomvandling och modernisering som inger grupper 

av människor en känsla av att de förlorar på utvecklingen (Mudde 2010: 1172). 

Enbart ekonomiska eller sociologiska förklaringsmodeller är dock inte tillräckliga 

för att förklara främlingsfientliga partiers framgång, även om otrygghet kan ses som 

en faktor bakom sådana attityder (Lindgren Åsbrink 2007: 49) 

 

RHP-partierna är inte antidemokratiska men motsätter sig många kärnvärden i den 

liberala demokratin såsom pluralism och tolerans. Med ökat folkligt stöd för en 

sådan hållning, samt de etablerade partiernas ovilja eller oförmåga att hantera dessa 

frågor, uppstår något av ett demokratiskt dilemma. De etablerade partierna vill inte 

uppfattas som odemokratiska. Men de måste finna ett sätt att bemöta ett parti som 

inom demokratins ramar utmanar liberala demokratiska värderingar och som driver 

en starkt värdeladdad sakfråga. Samtidigt vill ökande väljargrupper se denna fråga 

högre upp på den politiska agendan (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 17, 31, 231). 
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3 Socialdemokraterna och Moderaterna vs Ny Demokrati 
 

3.1 Bakgrund 

Jämfört med andra västeuropeiska länder fick Sverige sent ett RHP-parti eller 

missnöjespopulistiskt parti på nationell nivå. Detta kom med Ny Demokratis 

valframgång 1991 där partiet fick 6,7 procent av rösterna, efter att ha bildats så sent 

som senhösten 1990. Förklaringar till partiets framgång handlar om att det vid denna 

tid blåste en generell högervind i Sverige, att det fanns ett uttryckligt missnöje med 

den offentliga sektorn samt att den invandringskritiska opinionen hade ökat på kort 

tid. Sammantaget med minskat traditionellt klassröstande öppnade detta för 

missnöjesröster och som då kanaliserades åt höger (Rydgren 2005: 41-42).  

 

Vid tiden för Ny Demokratis uppkomst och fram till valet bemöttes de av en 

nedspelande, eller avvisande, strategi från de flesta etablerade partier. Genom att 

undvika debatter och konfrontation försökte de ”tiga ihjäl” den nya utmanaren. Detta 

strategiska val misslyckades med att hålla konkurrensen borta. Ny Demokrati kom 

inte bara in i riksdagen utan fick också en vågmästarroll.  

 

3.2 Undersökningen 

3.2.1 Riksdagsdebatter 

Analysen har gjorts av protokoll från relevanta riksdagsdebatter under mätperioden. 

Kodningen och analysen av de positioner i sakfrågan som de tre partierna 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Ny Demokrati ger uttryck för i de valda 

riksdagsdebatterna visar att Ny Demokratis position till mycket stor del ligger i 

position C, vilket framgår av diagram 3.1. 
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Diagram 3.1 Ny Demokratis position i riksdagsdebatter 

 

 

Av diagram 3.3 framgår att Socialdemokraterna huvudsakligen ligger på A, vilket 

bör tolkas som en avståndstagande strategi. Moderaterna rör sig från A mot C mot 

slutet av mätperioden, vilket framgår av diagram 3.2. Framför allt får Moderaterna 

en större andel vaga B än positiva A jämfört med tidigare. Detta ger vid handen att 

positionen något har skiftat. Strategin kan tolkas som att ha skiftat från aktiv och 

avståndstagande till försiktigt närmande. 

 

Diagram 3.2 Moderaternas position i riksdagsdebatter 
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Diagram 3.3 Socialdemokraternas position i riksdagsdebatter 

 

 

I början av mandatperioden använder alltså både Socialdemokraterna och 

Moderaterna en avståndstagande strategi (ATAT) vilket enligt PSO-teorin bör leda 

till röstvinst för Ny Demokrati. Men när det ett parti skiftar mot närmande och det 

andra partiet ligger kvar i en avståndstagande strategi kan dessa ta ut varandra på 

olika sätt, beroende på med vilken intensitet de genomförs samt på andra faktorer 

som timing. Om den närmande strategin är starkare än den avståndstagande (NÄAT) 

bör det leda till röstförlust för nischpartiet, och motsatt resultat inträffar om den 

avståndstagande strategin är starkast genomförd (ATNÄ). 

 

3.2.2 Propositioner, skrivelser, reservationer 

Som har redogjorts för i metodavsnittet har undersökningen i denna del analyserat 

förekomsten av positioner i sakfrågan kategoriserat som A, B eller C. I diagrammen 

3.4, 3.5 och 3.6 framträder delvis samma mönster som i de analyserade debatterna. 

Kodningen har gett Moderaterna fler förekomster i kategori B, vilket skulle kunna 

tyda på en strategi som är mer nedspelande än närmande men jag tror det beror på 

att propositioner i denna övergripande kodning huvudsakligen får en 

sammanfattande kodning, alltså B. De två olika delarna av undersökningen ger dock, 

sammanfattningsvis, huvudsakligen samma resultatbild med ett skifte mot 

närmande strategi på slutet. 
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Diagram 3.4 Ny Demokratis position i propositioner17/reservationer 

 

 

Diagram 3.5 Moderaternas position i propositioner/reservationer 

 

 

Diagram 3.6 Socialdemokraternas position i propositioner/reservationer 

 

 

3.2.3 Replikskiften 

Som ett led i undersökningen analyserades om och hur många replikskiften de tre 

partierna initierade mot antingen nischpartiet eller mot ett av de två etablerade 

partierna, jämfört med totalen. Ny Demokrati var mer aktivt repliktagande med 23 

initierade replikskiften jämfört med Socialdemokraternas 16 och Moderaternas 918. 

                                                           
17 Här och framgent använt för såväl propositioner som skrivelser. 
18 Den lägre siffran för M kan troligen hänföras till att man regeringsparti och då sannolikt mer utsatt för repliker snarare än 
att initiera dem själv. 
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Socialdemokraterna riktade 25 procent och Moderaterna 67 procent av sina repliker 

mot Ny Demokrati. Ny Demokrati riktade 26 procent av sina repliker mot 

Socialdemokraterna eller Moderaterna.  

 

3.3 Resultat 

Båda delundersökningarna ger samma resultat: I början av mätperioden använder 

såväl Socialdemokraterna som Moderaterna en avståndstagande strategi i riksdagen. 

Mot slutet av mätperioden skiftades positionerna något, trots att Ny Demokrati vid 

den här tiden inte utgjorde någon större konkurrens om väljarna. 

 

Den lilla undersökningen av replikskiften ger vid handen att en förhållandevis stor 

andel av replikerna använts för interaktion mellan dessa tre partier, givet 

förekomsten av sju partier i riksdagen. Jag menar att också detta resultat pekar på 

ett uttryck för valet av en aktiv men avståndstagande strategi för såväl 

Socialdemokraterna som Moderaterna under en stor del av mätperioden. 

 

Givet att det framför allt var Moderaterna som tappade väljare till Ny Demokrati 

skulle, enligt PSO-teorin, Socialdemokraterna i ett sådant här läge välja en 

avvisande eller avståndstagande strategi (vilket undersökningen visar) medan 

Moderaterna skulle inta en närmande hållning. Så skedde inte utan samtliga partier 

behöll någon form av avvisande strategi efter valet 1991 där man visserligen fick 

bemöta Ny Demokrati i vissa sakfrågor men samtidigt höll dem borta från samarbete 

och uppgörelser. Dock kom en viss positionsförändring att märkas mot slutet av 

mandatperioden från både Socialdemokrater och Moderater. Timingen, som PSO-

teorin för fram som förklaring till ett sådant val av strategi, kan här ha spelat in. 

Ytterligare en indikator på detta är att Socialdemokraterna, trots att Ny Demokrati 

försvann från scenen vid valet 1994, under kommande mandatperiod valde att 

genomföra skärpningar i invandrar- och flyktingpolitiken. Detta gjordes möjligen 

för att fånga upp opinionsströmningar.  (Kiiskinen & Saveljeff 2010: 125-127, 

Rydgren 2005: 116). Betydelsen av sakfrågan bör enligt PSO-teorin ha ökat genom 

de två etablerade partiernas två olika strategival där man först vidhöll en 

avståndstagande strategi och sedan svagt konvergerade i position och ägarskap. 
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Enligt PSO-teorin skulle de två etablerade partiernas konvergerande strategier leda 

till väljarförlust för Ny Demokrati, men endast om strategierna genomförs på ett 

starkt sätt. En svag implementering av positionsförflyttningen får liten påverkan. 

Jag menar att det kan vara för ensidigt att hänföra Ny Demokratis kommande 

mycket låga väljarandel till enbart PSO-teorin. I fallet med Ny Demokrati kan också 

andra faktorer spela in. Det var en toppstyrd organisation med karismatiska ledare, 

väl lämpad att snabbt utnyttja en uppkommen nisch men med svårigheter att förvalta 

och utveckla sin politik och organisation. Splittringstendenserna var starka både 

mellan de två partiledarna och mellan ledning och organisation. Vågmästarrollen 

gav partiet stor synlighet som sedan minskade när regering och socialdemokrater 

slöt en överenskommelse om krispaketet år 1992. Den politiska vinden vände 

samtidigt som den ekonomiska krisen återinförde den traditionella socioekonomiska 

konfliktdimensionen i centrum (Rydgren 2005: 75-78). 

 

I den avslutande resultatdiskussionen sammanförs detta resultat och 

resultatdiskussionen i följande kapitel i en samlande diskussion där samtliga 

frågeställningar besvaras. 
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4 Socialdemokraterna och Moderaterna vs 
Sverigedemokraterna 
 

4.1 Bakgrund 

Länge ansågs Sverigedemokraterna inte utgöra någon större konkurrens för de 

etablerade partierna, åtminstone inte på det nationella planet. I valet 2006 fick 

Sverigedemokraterna emellertid stora framgångar. Exempelvis 

Socialdemokraterna, som länge motiverat sin avvisande strategi genom att man inte 

ville bidra till att lyfta fram detta parti och dess frågor, började mer aktivt bemöta 

Sverigedemokraterna i debatter. Det skedde framför allt på den kommunala arenan 

men också nationellt när dåvarande partiledare Mona Sahlin tog en TV-debatt med 

Jimmie Åkesson 2007. Inför valet 2010 deklarerade Socialdemokraterna tydligt att 

man aldrig avsåg samarbeta med SD (Kiiskinen & Saveljeff 2010:145-146). 

Socialdemokraterna hade alltså rört sig från en avvisande till en avståndstagande 

strategi. 

 

Också Moderaterna inledde med en avvisande strategi för att vid 2007 ta debatten 

med Sverigedemokraterna. Moderaterna ville bemöta dem i sakfrågor men ta 

avstånd från samarbete eller beroendeställning. Det finns också indikationer på att 

Moderaterna ville förtydliga sin invandrings- och flyktingpolitik, dock inte 

motiverat av Sverigedemokraterna utan av att frågan ansågs viktig av många väljare 

(Kiiskinen & Saveljeff  2010:178-179). 

 

4.2 Undersökningen 

4.2.1 Riksdagsdebatter 

Analysen har gjorts av protokoll från relevanta riksdagsdebatter under mätperioden. 

Kodningen och analysen av de positioner i sakfrågan som de tre partierna 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ger uttryck för i de 

valda riksdagsdebatterna visar att Sverigedemokraternas position till mycket stor del 

ligger i position C, vilket framgår av diagram 4.1. 
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Diagram 4.1 Sverigedemokraternas position i riksdagsdebatter 

 

 

Av diagrammen 4.2 och 4.3 framgår att såväl Socialdemokrater som Moderater 

under den större delen av mätperioden ligger till stor del i kategori A vilket tolkas 

som en avståndstagande strategi. Ett tydligt skifte framgår mot slutet av mätperioden 

då andelen B ökar samt 2015 då C syns i staplarna. En närmande strategi kan här 

skönjas för båda partierna. 

 

Diagram 4.2 Moderaternas position i riksdagsdebatter 

 

 

Diagram 4.3 Socialdemokraternas position i riksdagsdebatter 
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4.2.2 Propositioner, skrivelser, reservationer 

Som redogjordes för i metodavsnittet har undersökningen i denna del analyserat 

förekomsten av positioner i sakfrågan kategoriserat som A, B eller C. I diagrammen 

4.4, 4.5 och 4.6 framträder ett delvis annat mönster än i de analyserade 

riksdagsdebatterna i avsnitt 4.2.1; Första delen av mandatperioden har 

Socialdemokraterna en högre andel A19, och Moderaterna uppvisar en 

avvisande/nedspelande strategi genom ett stort antal B. Mot slutet av mätperioden 

skiftar båda mot en försiktigt närmande genom att enbart ligga i B. Jag tror dock att 

fallet när det gäller Moderaterna är likadant som i föregående kapitel, att den höga 

andelen B kan hänföras till kodningens natur när det gäller propositioner. Men 

bilden av strategiskifte stämmer huvudsakligen. 

 

Diagram 4.4 Sverigedemokraternas position i propositioner/reservationer 

 

 

Diagram 4.5 Moderaternas position i propositioner/reservationer 

 

 

                                                           
19 Det höga antalet B för S 2012/13 kan bero på att arbetskraftsinvandring började diskuteras i hög grad detta år, 
behovsprövad arbetskraftsinvandring kodades som B. 
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Diagram 4.6 Socialdemokraternas position i propositioner/reservationer

 

 

4.3.3 Replikskiften 

Som ett led i undersökningen analyserades om och hur många replikskiften de tre 

partierna initierade20 – Sverigedemokraterna mot något av de två etablerade 

partierna och de partierna mot Sverigedemokraterna, jämfört med totala antalet 

initierade replikskiften av dessa partier. Socialdemokraterna, troligen på grund av 

oppositionsrollen, var mest aktiva i repliktagandet med totalt 51 initierade repliker 

jämfört med Sverigedemokraternas 42 och Moderaternas 621. Socialdemokraterna 

riktade 24 procent mot SD, Moderaterna riktade 83 procent av sina (dock uppmätt 

på ett mycket litet antal) mot SD och Sverigedemokraterna riktade 36 procent av 

sina repliker mot Socialdemokraterna eller Moderaterna.  

 

4.3 Resultat 

Även här ger båda delundersökningarna huvudsakligen samma resultat: I början av 

mätperioden använder både Socialdemokraterna och Moderaterna en 

avståndstagande strategi i riksdagen. Mot slutet av mätperioden skiftas positionerna 

något visavi en mer B-betonad position och i slutet syns en förändring också vad 

gäller förekomsten av C-positioner. 

 

Den lilla undersökningen av replikskiften ger vid handen att en förhållandevis stor 

andel av replikerna använts för interaktion mellan dessa tre partier, givet 

förekomsten av åtta partier i riksdagen. Jag menar att också detta resultat pekar på 

                                                           
20 Observera att antalet replikskiften i denna delundersökning är högre än i den förra. Den omfattade en treårig 

mandatperiod, denna omfattar en fyraårig period plus efterföljande 18 månader. 
21 Den lägre siffran för M kan troligen hänföras till att man regeringsparti och då sannolikt mer utsatt för repliker snarare än 
att initiera dem själv. 
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ett uttryck för valet av en aktiv men avståndstagande strategi för såväl 

Socialdemokraterna som Moderaterna under en stor del av mätperioden. 

 

Socialdemokraterna och Moderaterna tycks ha baserat det svaga skiftet i strategi på 

sakfrågans vikt hos väljarna och givet att väljarsympatierna vid 2013/14 något 

skiftade från Socialdemokraterna och Moderaterna mot Sverigedemokraterna. 

Invandringen hade ökat i antal och ett skifte i opinionen mot en mer kritisk hållning 

kunde skönjas, om dock från en hög nivå av ”generös” inställning22. Värt att 

understryka är det faktum att den kraftigare positionsförändring som började ta form 

hos både Socialdemokrater och Moderater under hösten 2015 (Aftonbladet, 9 

november 2015, Svenska Dagbladet, 3 december 2015) inte får genomslag i 

undersökningen23.  

 

Sverigedemokraternas ökade stöd bland väljarna kan kopplas till PSO-teorins 

förväntade utfall om de två etablerade partierna använder sig av avståndstagande 

strategi. Även om Socialdemokraterna och Moderaterna över tid ändrar strategi till 

en något mer närmande, kan det enligt PSO-modellen vara otillräckligt då 

Sverigedemokraterna redan har etablerat sig som sakfrågans ägare i väljarnas ögon. 

Det är också i enlighet med modellens förklaringsgrunder att det är svårt för 

etablerade partier att (snabbt) skifta position i sakfrågor, särskilt i ideologiskt 

laddade frågor som migrationspolitik.  

 

I den avslutande resultatdiskussionen sammanförs detta resultat och 

resultatdiskussionen i föregående kapitel i en samlande diskussion där samtliga 

frågeställningar besvaras. 

 

  

                                                           
22 Se kapitel 2 Bakgrund. 
23 Se avsnitt 5.3. 
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5 Slutsatser 
 

5.1 Resultat 

Frågeställningarna som uppsatsen syftar till att besvara är följande: 

Vilka bemötandestrategier valde Socialdemokraterna respektive Moderaterna 

gentemot Ny Demokrati 1991 och framåt? Vilka bemötandestrategier valde 

Socialdemokraterna respektive Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna 2010 

och framåt? Kan man se någon förändring i bemötande över mätperiodernas 

respektive tidsrymd? Skiljer sig bemötandestrategierna åt gentemot de två olika 

nischpartierna? 

 

Undersökningen visar att både Socialdemokrater och Moderater under båda 

mätperioderna huvudsakligen använde sig av en aktiv och avståndstagande strategi 

gentemot Ny Demokrati respektive Sverigedemokraterna. Bemötandestrategin 

skiljde sig alltså inte stort åt mellan de två fallen. Dock kunde för båda 

mätperioderna en förändring över tid ses, där både Socialdemokrater och Moderater 

något skiftade strategi till en mer konvergerande. Andra tillgängliga fakta som 

uppsatsen har redogjort för visar att denna trend höll i sig för Socialdemokraternas 

del också efter mätperioden på 90-talet, liksom för båda partierna efter mätperioden 

på 2010-talet. 

 

När det gäller bemötandet av Ny Demokrati stämmer inte de två etablerade 

partiernas val av strategi fullt ut med den teoretiska modellen. Det parti som mest 

kände av konkurrensen skulle då ha valt en närmande-strategi i sakfrågan, vilket inte 

skedde förrän mycket sent under mätperioden. Det förklaras dock enligt PSO-teorins 

diskussion om vikten av timing för positionsförflyttningar samt genom att en ej 

kraftfullt genomförd strategi förväntas medföra mindre påverkan. Sakfrågans 

betydelse bör dock ha ökat genom agerandet och det kan vara en bidragande faktor 

till att Socialdemokraterna under den påföljande mandatperioden genomförde en 

skärpning av invandringspolitiken i möjligt syfte att fånga upp opinionsströmningar. 

Det är också svårt att i fallet Ny Demokrati enbart titta på PSO-modellens förväntade 

utfall eftersom många faktorer som exempelvis intern partisplittring och svag 
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organisation bör ha varit starkt bidragande faktorer till Ny Demokratis snabbt och 

kraftigt minskade väljarstöd. 

 

När det gäller det strategiska bemötandet av Sverigedemokraterna visar 

undersökningen att både Socialdemokrater och Moderater i början av mätperioden 

använder en avståndstagande strategi i riksdagen. Mot slutet av mätperioden 

skiftades positionerna något visavi en mer B-betonad position och i slutet syns en 

förändring också vad gäller förekomsten av C-positioner. 

 

Socialdemokraterna och Moderaterna tycks ha motiverat det (svaga) skiftet i strategi 

på sakfrågans vikt hos väljarna och mot bakgrund av att väljarsympatierna vid den 

tiden i någon mån hade börjat skifta från Socialdemokraterna och Moderaterna mot 

Sverigedemokraterna. Andra faktorer är den kraftigt ökande invandringen runt 

2013/14 samt att ett skifte i opinionen mot en mer kritisk hållning kunde skönjas.  

 

Sverigedemokraternas ökade stöd bland väljarna kan kopplas till PSO-teorins 

förväntade utfall om två etablerade partier använder sig av avståndstagande 

strategier. Även om Socialdemokraterna och Moderaterna över tid ändrar strategi 

till en något mer närmande, kan det, också enligt PSO-modellen, vara otillräckligt 

då Sverigedemokraterna redan har etablerat sig som sakfrågans ägare i väljarnas 

ögon. Som konstaterats i föregående avsnitt stämmer detta överens med modellens 

förklaringar till att den mest optimala strategin inte alltid kan väljas, bland annat på 

grund av att det för etablerade partier inte alltid är möjligt eller önskvärt att skifta 

position i sakfrågor. Detta kan vara förstärkt avseende ideologiskt laddade frågor 

som migrationspolitik24.  

 

5.2 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att pröva PSO-teorin i en svensk kontext för att genom en 

jämförande ansats beskriva hur etablerade partier strategiskt valt att bemöta en ny 

sorts konkurrens i form av ett nischpartis inträde på den nationella politiska arenan.  

 

                                                           
24 Se också avsnitt 5.3. 
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En slutsats är att den omvittnade ansatsen från svenska etablerade partier att hålla 

en tydlig gräns gentemot respektive Ny Demokrati och Sverigedemokraterna 

kvarstår. Det gäller både samarbete och att sätta sig i parlamentarisk 

beroendeställning av nischpartiet. Denna hållning har tydligt uttalats över tid samt 

har befästs genom olika uppgörelser över blockgränserna. Den avståndstagande 

strategin har också huvudsakligen gällt avseende positioner i sakfrågan. 

 

Däremot tycks en positionsförflyttning och försök att ta över ägandeskapet till 

sakfrågan ha skett, om dock i försiktig skala, från båda de etablerade partierna och 

under slutet av båda mätperioderna. Faktorer som upplevd konkurrens från den nya 

utmanaren som framgångsrikt lyckats använda den uppkomna nya politiska nischen, 

kombinerat med omvälvande omvärldshändelser som medförde ett kraftigt ökat 

antal flyktingar som sökte sig till Sverige och därpå följande skiften i opinionen 

tycks ha haft betydelse. Detta stämmer också tidsmässigt med mätningens resultat. 

 

Resultatet stämmer även med resultatet av en annan studie som behandlar samma 

sakfråga och samma partier (dock ej 1990-talet och Ny Demokrati). Den menar att 

de etablerade partierna i huvudsak upprätthåller en avståndstagande strategi under 

mandatperioden 2010-2014 men att båda, dock framför allt Moderaterna, med tiden 

skiftar tonläge i riksdagsdebatterna där retoriken mer kommer att handla om vikten 

av att upprätthålla den reglerade invandringen snarare än betona rättighetsfrågorna 

(Eriksson 2012: 33-34). 

 

5.3 Reflektioner och forskning framåt  

Givet det upprättade forskningsläget menar jag att uppsatsen kompletterar tidigare 

studier av etablerade partiernas bemötande av Ny Demokrati men framför allt av 

Sverigedemokraterna. Jag menar att det är intressant att pröva PSO-teorin på svenskt 

material för att bidra till samlad kunskap om den politiska utvecklingen på nationell 

nivå under 2010-talet och framåt. 

 

Jag tycker dock att det skedde en positionsförflyttning hos de etablerade partierna 

hösten 2015 som undersökningen inte har fångat in. Skiftet anas i det försiktiga 

positionsskiftet under mätperioden. Men då materialet rör riksdagsdokument hade 
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ännu inte skiftet slagit igenom i materialet under mätperioden25. Det var framför allt 

i media denna debatt fördes hösten 2015. Eventuella motioner från 

oppositionspartierna har heller inte omfattats av studien. För att ge en mer 

heltäckande bild bör eventuellt även riksdagsmotioner studeras men det var i detta 

fall svårt att rymma inom omfång och rimlig tidsåtgång för en kandidatuppsats. 

Likaledes hade det varit intressant att göra en mätning med positionerande 

uttalanden i media som material. Detta valdes dock bort i denna undersökning på 

grund av uppsatsens jämförande anslag: För perioden på 90-talet finns för lite media 

digitaliserat och enkelt sökbart för att en jämförelse skulle kunna vara möjlig att 

göra inom dessa ramar. 

 

Positionsskiftet ovan kan beskrivas som en resa från dåvarande statministerns 

”öppna era hjärtan” till nuvarande regerings åtstramning av politiken (Dagens 

Nyheter 14 augusti 2016, Svenska Dagbladet 3 december 2015). Sverige hörde till 

de länder i EU som tog emot flest flyktingar och statsministern menade att 

situationen inte längre var hållbar varför regeringen såg sig tvungen att införa en 

kraftfull politisk åtstramning (Sveriges television 24 november 2015). Även 

Moderaterna lade fram nya åtstramande migrationsförslag (Aftonbladet 9 november 

2015). Inom Moderaterna väcktes det också under hösten 2015 krav på att partiet 

skulle samarbeta med SD, även om moderatledningen sade nej till detta (Svenska 

Dagbladet 2 juli 2015). Med PSO-teorins terminologi kan dessa skiften beskrivas 

som byte till en närmande strategi, för båda de etablerade partierna i 

undersökningen.  

 

Bakgrunden var stora förändringar i omvärlden och kraftigt ökande 

flyktingströmmar som fick stort utrymme i den politiska debatten. 

Sverigedemokraterna tog i opinionsmätningar röster från både Socialdemokraterna 

och Moderaterna. Under våren 2016 när den nya politiken började implementeras 

minskade väljarflödet i opinionen till Sverigedemokraterna (Ekot 1 maj 2016).  

 

                                                           
25 Undersökningen har använt riksdagsbetänkanden och -debatter som material. Innan regeringens nya förslag hade 

remissbehandlats och skrivits fram som en proposition och denna sedan behandlats i ett betänkande i riksdagen samt 
debatterats hade undersökningens mätperiod gått ut. 
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Det vore alltså intressant att i en framtida studie analysera positions- och eventuell 

ägarskapsförändring i sakfrågan eftersom strategiskiftet skett i en kontext där 

sakfrågans betydelse ökat så snabbt och kraftigt i debatt och opinion som skedde 

under 2015.  

 

Frågan om hanteringen av de stora flyktingströmmarna 2014 och framåt har en stark 

internationell koppling. Inte minst har mottagandet och asylpolitiken varit en central 

fråga på EU-nivå under de senaste åren (EU-upplysningen 2015, 9 oktober). Jag tror 

att det vore intressant att i en kommande studie använda en jämförande aspekt 

mellan olika EU-länder. 

 

Ytterligare en sak som vore intressant att belysa i en kommande studie är den del av 

PSO-teorin som handlar om hinder för etablerade partier att göra 

positionsförflyttningar. En fråga som jag inte tycker riktigt besvaras är om olika 

typer av sakfrågor föranleder olika typer av agerande. En starkt laddad fråga som 

drivs av ett parti kring vilket konsensus om avståndstagande råder kanske föranleder 

ett annat agerande från etablerade partier än vad andra typer av frågor/nischpartier 

skulle göra. Meguid menar att det etablerade partiets val mellan närmande eller 

avståndstagande strategi mer handlar om vilken grad och typ av hot nischpartiet 

utgör mot dem själva eller den etablerade huvudmotståndaren, snarare än vilken 

identitet nischpartiet har (Meguid 2008: 63). Samtidigt tror jag att partiernas 

agerande åtminstone i någon mån påverkas av det demokratiska dilemma som 

redogörs för i kapitel två. 

 

En fortsatt studie, byggd på PSO-teorin i en svensk kontext, med fokus på 

ovanstående, skulle kunna studera de etablerade partiernas strategiska bemötande 

av två olika sorters nischpartier med olika sakfrågor; Miljöpartiet kring valet 1988 

och Ny Demokrati kring valet 1991. 
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Förteckning diagram, figurer   
 

 

Figur 1.1 Förväntat resultat av olika strategier        

Figur 1.2 Förväntat resultat av olika strategikombinationer 

 

Diagram 3.1 Ny Demokratis position i riksdagsdebatter 

Diagram 3.2 Moderaternas position i riksdagsdebatter 

Diagram 3.3 Socialdemokraternas position i riksdagsdebatter 

  

Diagram 3.4 Ny Demokratis position i propositioner/reservationer 

Diagram 3.5 Moderaternas position i propositioner/reservationer 

Diagram 3.6 Socialdemokraternas position i propositioner/reservationer  

 

Diagram 4.1 Sverigedemokraternas position i riksdagsdebatter 

Diagram 4.2 Moderaternas position i riksdagsdebatter 

Diagram 4.3 Socialdemokraternas position i riksdagsdebatter 

 

Diagram 4.4 Sverigedemokraternas position i propositioner/reservationer 

Diagram 4.5 Moderaternas position i propositioner/reservationer 

Diagram 4.6 Socialdemokraternas position i propositioner/reservationer 
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Bilagor 

 

Förteckning riksdagsprotokoll, propar/skrivelser/reservationer enligt SfU 

betänkanden, per riksdagsmöte26 

 

1991/92 

Betänkande SfU16 Förläggningskostnader mm budgetåret 1992/93 

Betänkande SfU15 Förläggningskostnader 

Betänkande SfU11 Befogenheter för invandrarverket vid asylutredning mm 

Betänkande SfU10 Invandrar- och flyktingpolitiken 

Betänkande SfU12 Svenskt medborgarskap mm 

Betänkande SfU6 Vissa invandringsfrågor 

Betänkande SfU4 Utlänningsnämnd mm 

1992/92 

Betänkande SfU20 Anslag till Invandrarverkets förläggningsverksamhet 

Betänkande SfU7 Invandrar- och flyktingpolitiken 

Betänkande SfU11 Invandring mm 

Betänkande SfU1 Introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra 

utlänningar 

1992/93 

Betänkande SfU17 Utvisning på grund av brott 

Betänkande SfU4 Invandrar- och flyktingpolitiken 

Betänkande SfU11 Mottagande av asylsökande mm 

Betänkande SfU6 Överföring och mottagande av flyktingar 

1993/94 

Betänkande SfU7 Skärpta åtgärder mot människosmuggling 

Betänkande SfU5 Vissa utlänningsfrågor 

Betänkande SfU1 Svenskt medborgarskap mm 

Betänkande SfU27 Uppehållstillstånd för anhöriga 

1994/95 

Betänkande SfU16 Ändringar i utlänningslagen 

Betänkande SfU18 Mottagande av asylsökande 

Betänkande SfU14 Tilläggsbudget - flyktingmottagandet 

Betänkande SfU13 Invandrar- och flyktingpolitiken 

Betänkande SfU11 Invandring - tilläggsbudget 

Betänkande SfU2 Vissa utlännings- och medborgarskapsfrågor 

1995/96 – ett halvår 

Betänkande SfU1 Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken 

 

  

                                                           
26 Jag har valt att ange dem per betänkande och inte per protokoll eftersom jag har analyserat debatt per betänkande. Vid 

några få tillfällen ingår flera betänkanden i samma debatt eller debatt förekommer ej, detta anges då i analysprotokollet. Vid 

några tillfällen utgör inte prop/skrivelse underlag för betänkandet utan det rör sig om motionsbetänkande, detta är i sådana 
fall enbart analyserat i debattformen. 
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2010/11 

Betänkande SfU9 EU:s viseringskodex 

Betänkande SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort 

Betänkande SfU6 Migration och asylpolitik 

Betänkande SfU8 Utgiftsområde 8 Migration 

2011/12 

Betänkande SfU12 Anhöriginvandring 

Betänkande SfU11 Arbetskraftsinvandring 

Betänkande SfU10 Migration och asylpolitik 

Betänkande SfU6 Genomförande av återvändandedirektivet 

Betänkande SfU8 Rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare bosatt i 

EU 

Betänkande SfU2 Utgiftsområde 8 Migration 

2012/13 

Betänkande SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn 

Betänkande SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande 

Betänkande SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet 

Betänkande SfU9 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie 

migrationsprocessen 

Betänkande SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare 

Betänkande SfU7 Migration och asylpolitik 

Betänkande SfU2 Utgiftsområde 8 Migration 

2013/14 

Betänkande SfU22 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor 

med barn i Sverige 

Betänkande SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade 

Dublinförordningens ikraftträdande 

Betänkande SfU19 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 

Betänkande SfU13 Cirkulär migration och utveckling 

Betänkande SfU21 Särskilt ömmande omständigheter 

Betänkande SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet 

Betänkande SfU6 Migration och asylpolitik 

Betänkande SfU14 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för 

vissa uppehålls- och arbetstillstånd 

Betänkande SfU12 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och 

deras familjemedlemmar 

Betänkande SfU11 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande 

Betänkande SfU9 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta 

tredjelandsmedborgares ställning 

Betänkande SfU2 Utgiftsområde 8 Migration 

2014/15 

Betänkande SfU13 Arbetskraftsinvandring 

Betänkande SfU12 Anhöringinvandring 

Betänkande SfU11 Migration 

Betänkande SfU7 EU:s gränskodex 

Betänkande SfU4 Utgiftsområde 8 Migratoin 

Betänkande SfU5 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 

2015/16 – ett halvår 

Betänkande SfU4 Utgiftsområde 8 Migration 
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Kodschema 

 

Kod/Begrepp Positivt=A Vag=B Negativ=C 
1 Invandring/Migration Bra för Sverige 

Framtida vinst 

Dåligt för Sverige 

Kostnad 

Mot ”massinvandring” 

Beskriver läget allmänt 

2 Integration Möjlighet  

Framtida vinst 

Svårighet 

Kostnad 

Kultur och språk 
omöjliggör 

Beskriver läget allmänt 

3 Etablering (boende, jobb, 

utbildning) 

Möjlighet 

Innebär utmaningar men vi 

klarar det 
Föreslår satsningar 

Arbetskraftsinv bra 

Svårighet 

Innebär utmaningar som 

samhället inte klarar 
Arbetskraftinvandring 

dåligt 

Arbetskraftsinvandring ok 

men bara behovsprövad 

4 Flykting/Asyl Intar flyktingens perspektiv 
som utgångspunkt 

Asylrätten viktig 

Vill underlätta fler få asyl 
Ömmande omständigheter 

PUT 

Mottagningssvårigheter/ 
utmaningar mot samhället 

som utgångspunkt 

Kostnad 
Rätt till asyl men begränsa 

dem som omfattas 

Inte öka asylskäl  
Inte uppmuntra folk att 

stanna 

Andrum 

Reglerad invandring som 
system viktigt, eller allmän 

beskrivning. 

5 Anhöringinvandring Intar flyktingens perspektiv 
som utgångspunkt 

Bra för Sverige (trygga 
människor) 

Mottagningssvårigheter/ 
utmaningar mot samhället 

som utgångspunkt 
Dåligt för Sverige 

Ok men krävs 

försörjningskrav för 

arbkraftinvandrare som vill 

ta hit familj 

Beskriver läget allmänt 

6 Volym (invandring, men 

obs restriktiv) 

Tar avstånd från begreppet 

Behålla el öka antal 
Behåll kvot 

Signalpolitik bra 

Använder begreppet 

Vill minska antal 
Ska bli lättare utvisa (tex 

vid brott) 

 

Beskriver läget allmänt 

7 Restriktiva åtgärder Är emot 

Eller anser tyvärr 

nödvändigt med vissa 

Är för sådana 

Vill vidta fler/starkare 

Ok hjälpa flyktingar men 
på plats 

Beskriver läget allmänt 

8 Rasism Tar avstånd 

Vill vidta åtgärder mot 

Ser inget problem 

Rasism=realism 

Omvänd rasism 

Beskriver läget allmänt 

9 Belastad mottagning/vill 

göra bättre mottagning 

Beklagar problemen 

Vill åtgärda dem 

Vill satsa 

Problemen är bevis för att 

systemet inte kan hantera 

stora volymer 

Beskriver läget allmänt 

10 Vad är en flykting De som kommer har 
skyddsbehov 

De som kommer är 
ekonomiska/inte riktiga 

flyktingar 

Man gör skillnad mellan de 
två grupperna 

Asylrätt viktigt men man 
måste också åka hem om 

man får nej 

11 Papperslösa Papperslösa har rätt till 

vård mm 

Papperslösa ska inte åtnjuta 

samma rättigheter 

Beskriver läget allmänt 

12 Ökat/delat 

internationellt ansvar tex i 

EU 

Flyktingar ska till Sverige  

Lagliga vägar viktigt 

Bättre asylpolitik får EU att 
ta emot fler 

Minska migrationen genom 

samarbete 

Använd regelverket för att 
få färre till Sverige 

Ok i Sverige, men fler 

länder måste hjälpa till 
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Exempel på resultatprotokoll av analys av riksdagsdebatt 
 

Analys av protokoll från kammardebatt om betänkande 201314 SfU20 

Riksdagens snabbprotokoll 2013/14:126, §9 ändringar i utlänningslagen maa den omarbetade 

Dublinförordningens ikraftträdande, 16 juni 

 

Replikskiften: 

Kort debatt angående betänkande på en proposition om en särfråga.  

Antal anföranden totalt: 

7 

Antal anföranden utan följande replikskiften: 

S, V, M, MP, C, M ansvarig minister. 

 

Antal anföranden med följande replikskiften: 

Sd, av S 

 

I debatten deltog 1 ledamot per parti plus en ansvarig minister 

 

Innehållsanalys: 

 

Kod S M SD 
1a 

1b 

1c 

I   

I 

2a 
2b 

2c 

   
 

3a 
3b 

3c 

   
I 

 

4a 

4b 
4c 

II   

 

5a 

5b 
5c 

   

6a 

6b 

6c 

   

 

I 

7a 

7b 

7c 

 

 

 

 

 

 

I 

8a 
8b 

8c 

I  I 
 

9a 
9b 

9c 

   

10a 
10b 

10c 

   
 

11a 

11b 
11c 

   

12a 

12b 
12c 

I 

 
II 

I 

 
III 

 

 
IIII 

   

 

Antal A-argument för S: 5, Antal A-argument för M: 1, Antal A-argument för SD: 1 

Antal B-argument för S: 0, Antal B-argument för M: 0, Antal B-argument för SD: 2 

Antal C för S: 2, Antal C för M: 3, Antal C för SD: 6 

Antal totalt för S: 7, Antal totalt för M: 4, Antal totalt för SD: 9 
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Citat som exemplifierar kodningar i debatter 

 

Exempel kategori A: 

”Det är bra att extra medel ställs till förfogande för att bekämpa 

främlingsfientligheten och rasismen”  

Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:112, betänkande SfU16, sid 3, S representant. 

 

”Denna politik ska vara human, rättssäker och effektiv. Asylsökande och andra 

som söker uppehållstillstånd ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett vilken 

medlemsstat de söker asyl i.”  

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:109, betänkande SfU8, sid 45, M representant. 

 

”Den här debatten handlar om barn som finns här i vårt land. Det är inte barn 

som finns kvar i krig. Det är inte barn som är kvar i flyktingförläggningar i 

länderna runt om kring. Det är barn här hemma i Sverige som har synnerligen 

ömmande skäl för att få stanna.” 

Riksdagens snabbprotokoll 2013/14:119, betänkande SfU21, sid 54, S representant 

 

 

Exempel kategori B: 

”Det måste vara av allra största vikt att invandrarna lär sig svenska så fort som 

möjligt. Inte minst är det avgörande för att erhålla jobb men också för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet”  

Riksdagens snabbprotokoll 1992/93;91, betänkande SfU7, sid 20, M representant. 

 

”Ifråga om arbetskraftsinvandring är vi väldigt tydliga. Arbetskraftsinvandringen 

behövs i vårt land i sektorer där vi i dag saknar arbetskraft. Vi är inte emot 

arbetskraftsinvandring. Men vi tycker att det ska vara ordning och reda på den 

svenska arbetsmarknaden och att de som kommer hit och arbetar ska få göra det 

på schyssta villkor.” 

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:31, betänkande SfU2, sid 65, S representant 

 

”Sverige har en reglerad invandring. Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska ha 

sökts och beviljats före inresan i Sverige. Samtidigt är rätten till familjeliv en 

viktig princip både i svensk och internationell rätt.” 

Riksdagens snabbprotokoll 2013/14:126, betänkande SfU22, sid 60, M 

representant 
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Exempel kategori C: 

”De lär vara undernärda osv. Men någon krigszon kommer de, som sagt, inte 

ifrån. Därför måste man snabbt ta ställning och avvisa de här personerna.”  

Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:124, betänkande SfU10, sid 27, NyD 

representant. 

 

”Invandringen är alltså en ekonomisk belastning för Sverige”. 

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:31, betänkande SfU2, sid 53, SD representant 

 

”Där framgick det att man till Glava, ett litet samhälle i Värmland med ett par 

hundra invånare, skickade ett par hundra flyktingar. Man öppnade en ny 

flyktingförläggning där. Inte not med att det innebar ett ganska grovt missbruk av 

invånarnas välvilja och gästfrihet, utan det resulterade också i en massa ökade 

besvär för befolkningen, ökat svinn i den lokala livsmedelsbutiken och ökad 

allmän vantrivsel.” 

Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:97, betänkande SfU7, sid 152, SD 

representant 
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Exempel på kodningar av propositioner, skrivelser, reservationer 

 

Exempel på hur huvudsaklig position i proposition respektive reservation kan 

kodas: 

Proposition 1991/92:100, bet SfU16 

M=B (Behåll anslag) 

S=A (öka anslag för bättre/rättssäkert mottagande) 

NyD=C (fler bör avvisas) 

 

 

Exempel på proposition där M som regeringsrepresentant får ett samlande B som 

beteckning och S får likaledes då reservation inte gjorts medan NyD får ett C 

beroende på huvudsaklig position i reservation: 

Proposition 1991/92:172 om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra 

utlänningar, bet SfU1 

M=B 

S=B 

NyD=C 

 

 

Exempel på skrivelse där M, som regeringsrepresentant får ett samlande B som 

beteckning och S respektive SD får A och C beroende på huvudsaklig position i 

reservation/erna: 

Skrivelse 2010/11:29 Migration och asylpolitik, bet SfU6 

M=B 

S=A 

SD=C 

 

 

 


