
 
 

 

 

  

Kandidatuppsats 

 

 

Sverigedemokraternas ökade inflytande  

i kommunvalen 2010, 2014 & 2018 

- En kvantitativ studie av hur kommunpolitiken utmanas av 

interna och externa faktorer i relation till politiskt 

väljarbeteende och Sverigedemokraternas lokala 

valframgångar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Författare: Fredrika Brambeck 

Handledare: Karl Loxbo 

Examinator: Yonhyok Choe 

Termin: HT18 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SK30E 



2 
 

Abstract 

The aim of this paper is to investigate the internal and external supply in relation to citizens’ 

demand for radical populist parties. To explore how the Sweden Democrats between 2010 and 

2018 has developed its party organisation and how this has changed over time. The essay is 

based on the theory of Cas Mudde which claims demand and supply as a reason and 

understanding for the increasing growth of radical right parties in Western democracies.  

The theory divides Sweden Democrats into three different aspects; demand, internal and 

external supply which explain the stability and increased support for the party. Socio-economic 

factors such as unemployment, education and level of immigration are significant explanation 

factors for radical right parties to establish on long term.  

However, the essay concludes that the internal aspects of the party organisation, in relation to 

lack of trust for the traditional parties and low party identification, are crucial explanations. The 

importance of these factors have gradually increased during the years 2010-2018, while the 

level of significance for socioeconomic factors have decreased. 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, radikala högerpopulistiska partier, utbud och efterfrågan. 
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1. Inledning 

”Min teori är att vi som parti inte har något behov av att bilda opinion kring invandringen. 

Den opinionen finns redan. Vår främsta utmaning ligger inte där, utan i vår förmåga att för 

väljarna framstå som tillräckligt trovärdiga för den redan befintliga opinionen” 

         (Åkesson, 2013:154) 

Med dessa ord författar Sverigedemokraternas (SDs) partiledare, Jimmie Åkesson, boken Satis 

Polito, som gavs ut 2013 inför kommande valrörelse 2014. I citatet beskriver Åkesson partiets 

redan etablerade styrka inom integrationsrelaterade sakfrågor i den svenska politiska debatten. 

Partiledaren beskriver fortsättningsvis de interna resurserna som framförallt betydelsefulla för 

att nå långsiktig framgång. Partiet har genom effektiv opinionsbildning, driven 

organisationsförmåga samt genom att nyttja gynnsamma omvärldsfaktorer vuxit markant under 

vald tidsperiod. SD är i genomsnitt landets tredje största parti. Under perioden 2010-2018 ökade 

SDs representation i kommunfullmäktige genomsnittligt från 4.9% till 12.7% av SDs 

representation i kommunfullmäktige från 2010-2018.  

Tabell 1 Sverigedemokraternas aggregerade kommunala valresultat i kommunfullmäktige som 

representerar partiets tillväxt i genomsnitt och hur det successivt ökat under den valda 

tidsperioden 2010-2018: 

Källa: Statistiska Centralbyrån, ”Kommunfullmäktigeval – erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973-

2018). [Publicerad: 2018-11-21] [Hämtad: 2018-12-05] 

Dagens väljarbeteende är föränderligt och ett nytt politiskt landskap har kontinuerligt vuxit fram 

i Sverige och Sveriges kommuner i samband med valen 2010, 2014 och 2018. Förändrade 

styrförhållandena inom den traditionella blockpolitiken samt rörliga värderingar grundade ett 

nytt partisystem som får benämningen niopartisystem (Hagevi, 2015: 36).1  

                                                           
1 Den nya politiken som resultat av eroderingen av den traditionella svenska politiska strukturen Sverigedemokraternas (SD) 

inträde i fullmäktigeförsamlingarna. De tre senaste kommunvalsresultaten ger evidens till påståendet (SCB, 2018). I samtliga 

eller nästan samtliga svenska kommunfullmäktige finns Sverigedemokraterna idag representerade (Valmyndigheten, 2018).  

(år) Antal giltiga 

valsedlar 

Andel, procent av 

totala 

Antal erhållna 

mandat 

2010 290 782 4.9%  612 

2014 581 476 9.3%  1325 

2018 832 083 12.7% 1806 
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Etablerade partiers byråkratiska tröghet har inte lyckats anpassa sig till den rörliga, flexibla och 

i många fall otrogna väljaropinionen. Väljare utvecklar sitt tidigare tankemönster eftersom 

samhällsapparaten inte besvarar förväntningarna av effektivitet, kvalitet och tillförlitlighet. 

Framväxten av radikala högerpopulistiska (RHP) partier är ett faktum och inget tyder på 

kortsiktiga etableringar (Rydgren, 2005: 22-23).  

1.1. Syfte & frågeställningar 
 

I enlighet med det inledande citatet av Jimmie Åkesson är problembilden inte koncentrerad till 

att förklara opinionen kring integration eller framväxten av SD. Den forskningen finns och är 

väl stadgad i den samhälleliga kalkylen.2 

Uppsatsens bidrag är istället att över tid förklara, och jämföra, interna och externa faktorer av 

utbud och efterfrågan som möjliggjort uppbyggnaden av SD till en omstörtande kraft i det 

svenska traditionella partisystemet. Studien motiveras av behovet att fylla en viktig lucka som 

inte tidigare efterforskats. Luckan definieras av en hypotes kring hur och med vilket 

tillvägagångssätt Sverigedemokraterna har åstadkommit långsiktiga resultat och etablering. 

Detta görs genom att förklara och spåra en utveckling som skett över tid utifrån svenska 

kommunala förutsättningar.  

Frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara är därför följande: 

I vilken mån beror SDs framgång på partiets egna organisatoriska förmåga i jämförelse med 

externa omständigheter som förändrade demografiska, sociala och integrationsrelaterade 

parametrar? 

Hur har SDs position mellan de traditionella blocken samt övriga partiers agerande i det 

svenska niopartisystemet påverkat SDs kommunala valframgångar? 

                                                           
 
2 Tidigare forskning har framförallt relaterat till RHP-partier som missnöjespartier fokuserade på enskilda frågor 

med huvudsakligen explosiva och kortsiktiga lösningar (Betz 1994, Dalton, 2014). Därmed har studier i många 

fall begränsats till att förklara förekomsten av RHP-partier utifrån ekonomiska förutsättningar (Rodrik, 2017:, 

Muller, 2016; Van Kessel, 2016) sammanfattas med citatet: ”Economic insecurity causes faith in traditional 

parties to diminish, inducing disillusioned voters to abstain; in turn, economic insecurity and disillusion attract 

populist platforms offering short term protection” (Guiso & Herrera, 2018: 5).  

Annan forskning har också relaterat till flertalet länder i Europa. Det finns alltså liknande tendens för framväxt av 

radikala högerpopulistiska partier men med oliksinnade förutsättningar beroende på flertalet faktorer och diverse 

sammanhang.  
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Forskning avseende de långsiktiga framgångsfaktorerna som bidrar till att högerpopulistiska 

partier får slagkraft utifrån utbud och efterfrågan saknas i större utsträckning. Uppsatsens 

ändamål är därmed att förklara hur radikala högerpopulistiska partier, i detta fall SD, etablerat 

sig på den svenska politiska marknaden. Följaktligen har de traditionella partierna försatts i 

politisk konflikt av låg tillit och svag partiidentifikation.  

Uppsatsen fortsätter diskutera en viss bipolarisering av det svenska partisystemet. De etablerade 

partiernas ovilja att leverera ett rättfärdigt utbud till väljarnas efterfrågan diskuteras. SDs väl 

fungerande partiorganisation får direkt utfall över det politiska väljarbeteendet som är 

fördelaktigt till partiets etablering (Hagevi, 2015: 66-76, Dalton, 2014: 88-92,101). 

1.2. Disposition 
 

Den första delen motiverar uppsatsens syfte och vilken teori som använts i anslutning till ett 

starkare inflytande från SD. I den andra delen av uppsatsen beskrivs de metodologiska 

utgångspunkter och material som tillämpats. Operationalisering av teoretiska begrepp och 

definitioner belyser studiens statistiska mätbarhet. I den tredje delen kommer resultatet 

presenteras med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS) för 

att ge evidens till undersökningens teoretiska ståndpunkt. Vidare diskuteras hypotesens 

förklaringskraft genom att spåra statistisk signifikans och resultatet jämförs med val till riksdag. 

Till sist, i uppsatsens fjärde del sammanfattas uppsatsens huvudsakliga slutsatser. 

2. Teori 
 

2.1 Cas Muddes teori om förekomsten av radikala högerpopulistiska partier 

utifrån utbud och efterfrågan 
 

Den nederländske statsvetaren Cas Mudde (Mudde, 2007) teori om radikala högerpopulistiska 

partier (RHP) tillämpas. Sverigedemokraterna definieras i denna uppsats som ett RHP-parti 

med tydliga vågmästarambitioner. Benämningen sammanfattas och kokas ner till den 

huvudsakliga svenska debattens värderingar av partiet.  

För det första uppfattas SD som ett radikalt parti i jämförelse till de etablerade partierna. SD 

utmanar etablerade sanningar, avviker från tidigare självklarheter och skapar kraftig opinion 

kring negativt laddade sakfrågor.  
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För det andra tydliggörs SD som ett högerbaserat parti framförallt på grundval av dess 

auktoritära värderingar och nationalistiska ståndpunkter. Lag och ordning har fortsatt stor 

betydelse och definierar partiets värdefrågor genom tydliga regler, hårdare straff och fler 

auktoritära hjälpmedel (Hagevi, 2015: 135-143). Samtidigt har partiet tydlig högerbetoning när 

det gäller sociokulturella politiska ämnen som invandring och arbetslöshet. Även om flertalet 

RHP-partier antar en nyliberal ställning är ekonomiska frågor inte lika kraftigt besvarade utan 

partistadgan definierar värden och inte materiella ting för att upprätthålla den ”naturliga” och 

trygga ordningen (Rydgren, 2005: 17-19).  

Slutligen, den populistiska synvinkeln inbegriper partiets kritiska uppfattning av det 

traditionella partisystemet och ser sig själva som medborgarens och inte elitens väljare (Hagevi, 

2015: 143-46).3 Jens Rydgren, docent i sociologi vid Stockholms universitet, definierar också 

RHP-partier på liknande sätt. Rydgren menar att RHP-partierna ”delar den fundamentala 

ideologiska kärnan av etnisk nationalistisk främlingsfientlighet… och en populism riktad mot 

det politiska etablissemanget” (Rydgren, 2005: 8).  

Rydgren tillför dessutom en ytterligare dimension, en etno-pluralistisk doktrin som förklarar 

hur kulturell rasism fått möjlighet att växa fram i den politiska debatten. RHP-partierna är 

därmed främlingsfientliga i och med dess präglade invandringskritiska ton men har inte en lika 

restriktiv syn på rasbiologi som vissa tidigare extrema partier (Rydgren, 2005: 17).  

Fortsättningsvis diskuterar flertalet forskare en tes om ’modernitetens förlorare’. (Betz, 1994; 

Rydgren, 2005; Dalton, 2014). Tesen grundades av Hans Georg Betz under 1990-talet och 

belyser ett samband mellan globaliseringens starka inflytande på samhällsförändringar i 

korrelation till modern teknik och en ny politik som primära anledningar till RHP-partiers 

kraftiga framväxt. Enligt denna tes hävdar forskare att väljare beskriver ett missnöje gentemot 

det politiska etablissemanget och kräver radikal förändring av de politiska sakfrågorna (Dalton, 

2014, Hagevi, 2015).  

Etableringen av radikala högerpopulistiska partier och dess inflytande på partipolitiken 

kartläggs genom tre teorier. Den första teorin konkretiserar sig till själva definitionen av radikal 

                                                           
3 Samtidigt är författaren medveten om tendenserna till en ökad normalisering och anpassning av 

partiorganisationen som successivt sker på den politiska arenan (Loxbo, mfl.). Uppsatsen kategoriserar dock 

fortsatt SD som ett RHP-parti under vald tidsperiod. Detta görs på basis av en inflytelserik organisationsförmåga 

i en riktning mot omgivningen och utan stöd från det elitistiska och etablerade etablissemanget. De interna resurser 

som SD lyckats åstadkomma får ett särskilt betydande utfall i uppsatsens utformning.  
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högerpopulism och anpassningen till SDs politik och partiets värdegrund. Under samma 

paradigm diskuteras forskning som undersöker effekter av invandring och arbetslöshet i relation 

till förekomsten av RHP-partier. Den andra teorin kommer istället fokusera på konsekvenser av 

SDs lokala valframgångar och hur detta påverkar koalitionsbildningar och minoritetslägen som 

komplicerar bildandet av beslutförd administration. För det tredje kommer RHP-partiers egna 

organisatoriska förmåga att diskuteras med hjälp av Muddes teori om utbud och efterfrågan. 

Den teoretiska delen avslutas med en hypotes som lägger grunden till den empiriska analysen.  

Studien om den populistiska radikala högern genomsyras av Cas Muddes teori om det normalt 

avvikande, det vill säga, högerpopulism är en patologi av samtida västliga demokratier, som 

endast har begränsat stöd under ”normala omständigheter”. Inom detta paradigm kräver folket 

en efterfrågan av RHP-partier och förklaras på makro, meso och mikronivå. 

2.1.1 Makronivå 

Makronivån förekommer vanligen för att exemplifiera den efterfrågan av RHP-partier och 

används lämpligen till att förklara de senaste kommunval och växande stöd till SD. Genom den 

sociala moderniseringsteori beskrivs ökade globala och demografiska utmaningar som 

konsekvens av ett allmänt missnöje och lägre välfärd samt lägre institutionell tillit (Mudde, 

2010: 1179). Globaliseringarnas förlorare och moderniseringens brister tas upp som bevis till 

varför man i större utsträckning väljer en mer protektionistisk agenda. Utöver denna faktor 

diskuteras även auktoritär legitimitet, etniskt bakslag och krissituation som bedöms befinna sig 

på makronivå.  

Från denna ståndpunkt kommer i följande undersökning faktorn av krishantering att belysas. 

Författaren värderar bland annat effekter av den syriska flyktingkrisen 2015 och demografiska 

utmaningar inom vissa kommuner som en betydande faktor till SDs lokala valframgångar 

(Mudde, 2007: 202-17).  

2.1.2 Mesonivå 

Mesonivån används inte i lika stor utsträckning som makro och lite efterforskning har gjorts på 

grundval av nivån. Mudde förklarar nivån som får relevans för den kommande undersökningen 

på basis av statsvetare Roger Eatwell: 

”The meso is concerned with local organizations to which individual belong, or through which 

they gain knowledge and norms, such as the family, school, or party.” (Eatwell, 2000: 350).  
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Förklaringen hänvisar därmed till den lokala uppfattningen av SD vilket denna studie uppmanar 

till att undersöka. Meso-nivå ligger närmare individen än makro och utgår från ett lokalt 

perspektiv. Det är därför också mer trovärdigt att analysenheterna har kommunala skiljelinjer 

och inverkan på röstbeteende. Aspekt av efterfrågan motiveras därför väl genom empirisk 

analys utifrån meso-nivå av samtliga 290 kommuner i Sverige. (Mudde, 2007: 217). 

Valstudier har tidigare i viss mån endast fokuserat på efterfrågan som anledning till RHP-

partiers uppkomst (exempelvis; Ignazi, 1992: 16-20). Samtidigt är utbudsaspekterna av RHP-

partier av vikt för att förstå processer som sker på meso-nivå och motiveras därför som 

nödvändiga förklaringsfaktorer i detta syfte (Mudde,2007: 229-31). 

2.1.3 Mikronivå 

Förklaring på mikronivå syftar till att gå ännu djupare på individnivå än tidigare nämnda meso 

och verkar för att tyda korrelationen mellan individuella attityder och politiskt väljarbeteende. 

Eftersom studien konkretiserats till de gällande kommunala förutsättningarna kommer 

undersökningen inte relatera till individuella värdefrågor som inte har relevans för att besvara 

frågeställningarna.  

Samtidigt som mikronivån i viss mån kan förklara ett valresultat utifrån flertalet individuella 

sakfrågor som en helhet av värdeförändringar vilket må vara en förklaring till SDs generella 

medvind. Värdeförändringarna är i sig viktiga för att förstå relationen mellan makro, meso, och 

mikronivå och förklarar Cas Muddes teori om utbud och efterfrågan i relation till RHP-partier. 

Förändringen preciseras av nativism, auktoritära värden och populism.4 

Den explosiva utvecklingen av högerpopulistiska partier och inte minst SDs här studerande 

lokala valframgångar bidrar till att tesen de facto inte alls är avvikande utan faktiskt tillhör det 

normala. SDs växande dominans inom flertalet kommuner är inte särskilt förvånande (Mudde, 

2010: 1181; Kallis, 2013: 226). Teorin som syftar till att förklara utbud och efterfrågan statueras 

enligt Mudde utifrån tre teoretiska synvinklar, en aspekt i relation till efterfrågan vägs mot en 

extern respektive intern utbudsaspekt (Mudde, 2007: 201, 232,256). 

                                                           
4 Nativism: “Ideology, which holds that states should be inhabited exclusively by members of the native group and 

that non-native elements are fundamentally threatening to the homogenous nation-state.”(Mudde, 2007:19).  

Auktoritära värden:”The belief in a strictly ordered society, in which infringements of authority are to be 

punished severely. (Mudde, 2007:23) 

Populism:”en motsättning mellan det hederliga folkets vilja och den korrupta eliten.”Mudde, 2007:23,31).  
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2.2 Teoretiska effekter av variablerna invandring och arbetslöshet och 

förekomsten av RHP-partier – Förklaring av efterfrågan 
 

Efterfrågan förklarar varför och vilka som är potentiella väljare och stödjer RHP-partier genom 

en viss uppfattning av SD-väljare. Det behöver nödvändigtvis inte förklara varför eller vilka 

som i realiteten röstar på SD (Mudde, 2007: 230, Hagevi, 2015: 105-107) 

Tidigare högerpopulistisk forskning har betonat rollen av det historiska arvet och de socio-

strukturella processer som modernisering, postmaterialism och globalisering gentemot en 

politik- och partiidentifikation (Betz, 1994; Merkl & Weinberg, 2003; Mudde, 2007) och har 

förespråkat en annan betydelse av möjliga strukturer, antingen genom politiska händelseförlopp 

eller genom annan institutionell befattning (Arzheimer & Carter, 2006, Eatwell, 2003; 

Goodwin, Cutts & Ford, 2012; Mudde, 2007; Rydgren, 2005). Med grund av tidigare forskning 

(Arzheimer & Carter, 2006: 422-423) skiljer sig även långsiktiga institutionella funktioner, 

exempelvis valsystem, medelsiktiga faktorer som till exempel nivån av partipolarisation eller 

konvergens samt slutligen kortsiktiga, kontextuella faktorer som invandring och arbetslöshet. 

I variabelhanteringen har de traditionella partierna mer erfarenhet att besvara arbetslösheten än 

vad som gjorts inom immigrationspolitiken. Detta kan till stor del bero på den moraliska 

synvinkel som tvingar partierna att ignorera och motsätta sig SDs inflytande. Utöver denna 

slutsats kan en annan parallell dras, nämligen, korrelationen mellan hög invandring och hög 

arbetslöshet ger ökat stöd till förekomsten av RHP-partier. Flertalet forskare och 

undersökningar kommer till liknande slutsats och RHP-partier nyttjar kris och politisk konflikt 

för att skapa opinion och förtroende för dess politik (Rydgren, 2005: 99-101, Mudde, 2007: 

205-07).  

Rydgren förklarar anledningen till xenofobi5 och effekter av invandring i relation till RHP-

partier på meso-nivå. Detta förtydligar och sammanfattar tidigare forskning genom tillämpning 

av två huvudsakliga syften. Å ena sidan beror SDs kommunala valframgångar på politiska 

kriser och konflikter. Dessa får större betydelse av sociala värdeförändringar men på bekostnad 

av den ekonomiska dimensionen och å andra sidan bidrar det växande missnöjet med politiska 

institutioner. De senare betraktas vara starkt knutna till de etablerade politiska partierna. Detta 

ger viss signifikans till tesen om modernitetens förlorare eftersom tendensen tyder på ett större 

samband mellan de som inte har möjlighet att nyttja globaliseringens resurser samt andel röster 

                                                           
5 ”Intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilken kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet.” – 

Nationalencyklopedin.  
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till SD. Samtidigt är xenofobi, hög arbetslöshet och missnöje endast en del av grundvalarna till 

framgångarna som förklaras av väljarnas efterfrågan (Rydgren, 2003: 56). Därför kommer 

följande teoretiska del förklara själva utbudssidan utifrån det externa utbudet av etablerade 

partier i relation till det interna utbudet av SDs partiorganisation.  

2.3 Teori i förhållande till andra partiers koalitionsbildningar samt RHP-

partiers egen position i partisystemen - Förklaring av det externa utbudet 
 

Den externa aspekten fokuserar på själva utbudet av parti- och valsystem. Den kanske viktigaste 

delen i detta sammanhang är den politiska kontexten, det vill säga, interaktionen mellan ett 

RHP-parti och etablerade partier. Liksom den sociala dynamiken hos partier inom systemet och 

påverkan som i största bemärkelse skapar eller avskärmar möjligheter för RHP-partier att 

etableras (Mudde, 2007:250). Effekten av den strukturerade interaktionen inom valarenan har 

benämnts "valmöjlighetsstrukturen" och formas av flertalet faktorer (Van der Brug et al, 2005: 

552-554).  

En faktor6 som är aktuell i relation till svensk kommunalpolitik är de etablerade partiernas val 

att ignorera SDs politik genom att upprätta en renlighetsbarriär eller så kallad ’cordon sanitaire’ 

genom att fortsatt driva ”gammal” politik i ett nytt politiskt samhälle. De traditionella partiernas 

hantering underlättade för ett ”nytt” parti att ta plats i det svenska flerpartisystemet. SD växte i 

sin roll som nästintill det enda parti som relaterade till aktuella sakpolitiska frågor som baseras 

på demografiska utmaningar, bland annat det höga flyktingmottagandet. Kommunalpolitiken 

påverkas visserligen inte i lika stor utsträckning av den rådande blockpolitik som gäller på 

riksnivå. Det finns ändå evidens av polarisering som försvårar blocköverskridande samtal och 

därmed underlättar för RHP-partier som SDs etablering (Mudde, 2007: 242, 255). 

SD gynnas av att det etablerade partierna, ensamma eller i koalition, valt att inte bara ignorera 

Sverigedemokraternas politik utan också partiets konkreta förslag. De etablerade partierna har 

inte lyckats relatera till de föränderliga och snabbt växande sociala, demografiska och 

integrationsrelaterande utmaningarna. Det ökade behovet av koalitionspolitik och 

blocköverskridande minoritetsstyren i försök att exkludera SDs inflytande har istället bidragit 

                                                           
6 Flertalet andra faktorer som medial och kulturell påverkan beskrivs i teorin men dessa faktorer har sorterats bort 

i avgränsningen. Läsaren blir medveten och informerad om att andra faktorer finns tillhanda som även kan 

tillämpas vid annan forskning med samma teori (Mudde, 2007: 237-38, 242-44). 
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till partiets betydande vågmästarroll. Samtidigt som den förändrade blockpolitik som resultat 

av partifragmentering kan innebära uppkomsten av andra potentiella koalitioner (Loxbo, 2008: 

23-25).  

Sammanfattningsvis innebär det att resterande partiers utbud inte har bemötts av varken SD 

eller flertalet väljares efterfrågan. Konsekvenserna utvecklas genom en lägre tillit gentemot 

politiker som inte lyckas hantera de moderna problemen som det svenska samhället står inför 

(Mudde, 2010: 1079; Weibull,  Lennart. 2017). De etablerade partiers nonchalanta syn på SD 

har istället bidragit till partiets positiva valresultat under tidsperioden. Den politiska konflikt 

som uppstår har resulterat i åtskilliga kommunala minoritetsstyren och förtroendet för 

kommunalpolitiker och den samhälleliga uppbyggnaden minskar. Detta bidrar till ett starkare 

stöd till SD med tillhörande auktoritära värderingar och dess populistiska partiorganisation får 

möjlighet att stadgas även på kommunal nivå (Hagevi, 2015: 76-77). 

2.4 Teori och forskningsresultat kring SDs egen organisationsförmåga – 

Förklaring av det interna utbudet 
 

Ovannämnda punkter har relaterat till den externa politiska möjlighetsstruktur som förklaring 

till SDs tillväxt och framgångsrika inflytande. Denna aspekt motiveras i motsättning till det 

externa synsättet och koncentreras till det interna utbudet såsom partiidentifikation, ideologisk 

tillhörighet, politiskt ledarskap och politisk organisation (Mudde, 2007: 242-244, 256).  

SDs etablering i kommunvalen belyser det faktum att partiet inte längre kan marginaliseras till 

ett missnöjesparti. Dess framväxt förklaras tidigare av primärt ekonomiska argument. Den 

interna aspekten och organisatoriska förmåga är därmed också viktig för att förklara långsiktiga 

valframgångar (Berman, 1997: 102). År 2010 blir även här markör för ett lyft inom SDs interna 

partiorganisation med etablering i alltfler kommuner än tidigare val samt representation i 

riksdagen. Författaren hänvisar till att framgången beror på dess lokala organisationsförmåga. 

Aktivitet i den lokala politiken blir allt viktigare för att få kontakt och röster från rörliga väljare 

(Loxbo & Bolin. 2016: 172-74).  

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap på Lunds universitet stödjer detta argument (Bäck, 

2008: 81-84) och tillför ett antal ytterligare punkter som beskriver hur den interna aspekten 

representerar stabilitet och partiutveckling. För det första belyser Bäck den lokala 

partiorganisationen i korrelation till vilka beslut som fattas inom partiet. Därefter beskriver hon 

politiskt ledarskap som betydande för att organisationen ska fungera effektivt och bidra till stark 
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gruppdynamik. Den lokala politiken har större möjlighet att kompromissa och påverka 

resultatet av särskilda koalitioner samt bygger på mindre byråkratiska styrförhållanden (Bäck, 

2008:80). SDs egna lokala organisationsförmåga har därmed varit nödvändig för att bidra till 

partiets kommunala valframgångar. Partiet har genom lokala förgreningar lyckats med kraftig 

väljarmobilisering under 2010-2018. Framgången har varit möjlig trots begränsade 

förutsättningar som präglats av historisk spårbundenhet, få alternativa resurser och 

partisplittringar (Rydgren, 2005: 127-131).  

Hagevi diskuterar också denna utveckling på svensk kommunalnivå och hänvisar till ökat krav 

på partiledares och organisationens roll. Dessa faktorer har fått större utrymme i och med 

framväxten av begreppet dealignment (Hagevi, 2015:105). Dealignment innebär rent konkret 

att etablerade partier förlorar inflytande över den verkliga politiska debatten. Begreppet får 

därmed en betydande funktion att förklara uppkomsten av ett nytt politiskt landskap med 

tillhörande etablering av SD (Rydgren, 2005: 24; Hagevi, 2015: 41-42,56). Partisk dealignment 

är viktig förklaringsfaktor i sammanhanget och del av den process som kontinuerligt förändrar 

relationen mellan väljare och partier. SDs tillämpning av allt fler moderna rekryteringsmetoder 

som exempelvis en fokuserad och ändamålsenlig media-användning, inhyrda specialister och 

lobbyister verkar också för att förklara partiets interna framgångar. Svenskt väljarbeteende 

definieras fortsatt av ett högt valdeltagande, samtidigt som den personliga anknytningen till ett 

särskilt parti har minskat drastiskt. Det är ytterligare en förklaringsfaktor till varför SD kommer 

undan med mycket av dess historiska problematik (Dalton, 2014: 200-205).  

Mudde lyfter fram tre särskilt betydelsefulla faktorer vilka definieras som interna resurser. De 

beskrivs utifrån en måttlig ideologi, en karismatisk ledare och en välstrukturerad organisation 

(Taggart, 2000: 101; Mudde: 2007: 257-275). Opinionen kring den politiska ledarrollen är 

tudelad. Andra forskare (exempelvis Barr, 2009; Jansen, 2011) hävdar att en personlig och 

karismatisk ledare inte behöver vara en grundläggande faktor för att nya partier ska etableras. I 

en större kontext innebär detta att fokus koncentreras till ökad mobilisering och anpassning till 

samhälleliga förändringar. Det vill säga, inte på vem som är ansiktet utåt för att åstadkomma 

en framgångsrik partiorganisation (Jansen, 2011: 77-84).  

Mudde hävdar att det knappast är möjligt att bevara en hållbar utveckling och framgång utan 

en stabil partiorganisation.7 Både nya och etablerade partier måste uppmärksamt lyssna till den 

                                                           
7 Samtidigt bör man också relatera till vad som utgör en god partiorganisation och i vilket sammanhang det har 

skapat upphov till SDs kommunala valframgångar (Mudde, 2007:265,267). Studien baseras utifrån ett 

kommunalt perspektiv och fokus koncentreras till partiets internt lokala tillämpning och uppfattning. 
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föränderliga väljaropinionen, samtidigt som partiets sammanhållning också prioriteras. Denna 

avvägning måste göras för att inte begränsas till ett ostrukturerat parti som endast vänder kappan 

efter vinden (Hagevi, 2015, 66-70). Däremot står nya och etablerade partier inför diverse olika 

interna möjligheter och utmaningar. Partierna måste välja om de vill stå på egna ben eller ingå 

i koalitioner eller andra samarbeten (Rydgren, 2005: 31-35). Det saknas dock betydande 

forskning på huruvida partiets interna utbud kan relateras till långvarig framgång och etablering 

i det svenska samhället och på så sätt få en självklar plats i partisystemet.  

Den erkände holländske statsvetaren, Wouter Van der Brug (Van der Brug et al, 2005: 565-68). 

har utvecklat en premiss för att tydliggöra det interna utbudet och SDs kommunala 

valframgångar av den lokala partiorganisationens struktur i relation till högerpopulistiska 

framgångar. Enligt flertalet forskare (Lubbers et al, 2002), finns det ett konkret samband mellan 

partiorganisation och tillväxt av RHP-partier samt betydande valframgångar. Mobilisering av 

väljare utifrån kognitiv och partimobilisering är effektiva metoder inom partiorganisation för 

att attrahera nya väljare. Denna kombination definierar en viss typ av väljare och det är till SDs 

uppgift att anpassa sin partistruktur på ett rörligt och flexibelt sätt för att samla en majoritet av 

väljare. Partiet har genom inflytande mobiliserat väljare som sedan tidigare inte har en utpräglad 

identifierad partitillhörighet (Mudde, 2010: 1172).  

2.4 Konklusion av teoretiska utgångspunkter och framställning av hypotes 
 

Sammanfattningsvis kommer studien koncentreras till korrelationen av det externa utbudet, 

etablerade partier, som vägs mot det interna utbudet, SDs partiorganisation, på primärt meso-

nivå men även understödjas av makronivåns påverkan. Teorin motiveras därmed som lämplig 

för att på bästa möjliga sätt testa och förklara den valda hypotesen. 

Hypotes: Externa faktorer i form av invandring, arbetslöshet och koalitionsbildning påverkar 

fördelaktigt SDs interna partiorganisation och inflytande över kommunvalsresultaten.  

Hypotesen bidrar till statistisk signifikans och förståelse mellan sambandet av utbud och 

efterfrågan utifrån interna och externa aspekter. Hypotesen relaterar därmed till de nya 

värdeförändringar som har fått utrymme i den politiska sfären. Detta görs med stöd av Muddes 

motargument till tesen om modernitetens förlorare och istället koncentreras till det allmänna 

väljarbeteende och inte genom att definiera vinnare eller förlorare i den samhälleliga kalkylen 

(Mudde, 2010: 1180).  
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Muddes teori i relation till den svenska väljaren menar att de etablerade partierna misslyckats 

med att hantera aktuella politiska sakfrågor även på kommunal nivå. Konsekvenserna av ett 

högre flyktingmottagande i vissa kommuner och inte andra i korrelation med påföljande 

demografiska utmaningar är ett sådant exempel (Petersson, 2007:206–207).  

Väljarens efterfrågan definieras av sakpolitiska frågor och har operationaliserats till att 

behandla de expansiva sociala, demografiska och integrationsrelaterade utmaningar av 

oberoende variabler som inkluderas av andel utbildade, antalet flyktingmottagande samt 

arbetslöshet. Den statistiska undersökningen uppskattas genom beroende variabel av 

mandatfördelning inom kommunfullmäktige i den kvantitativa innehållsanalysen för att 

uppskattningsvis se tendenser till majoritet eller minoritetsstyren och SDs potentiella roll som 

vågmästare. 

3. Metod 

I följande kapitel presenteras vilken metod som har använts och som anses bäst lämpad för det 

givna syftet. Författaren har tidigt i processen reflekterat över val av metod och beslutat att den 

multivariata regressionsanalysen i högsta grad är kvalificerad. Uppsatsen avser studera ett 

vetenskapligt problem och metodvalet är avgörande för studieresultatets tillförlitlighet 

(Esaisson et al, 2017:227–231). Det finns dock en viss problematik med metodens tillämpning 

som också diskuteras i kommande avsnitt. Utöver den valda metoden argumenteras även för 

vilka avgränsningar som gjorts och varför det specifika tidsintervallet fått större utrymme i 

uppsatsens utformning.  

3.1 Multivariat regressionsanalys 

Multivariat regressionsanalys kommer att tillämpas i denna studie och tillåter en hård prövning 

av en teori med flertalet variabler. Bivariat analys är mer tillförlitlig när man endast har två 

oberoende variabler att mäta. Multivariat regressionanalys uppskattar istället effekten av flera 

oberoende variabler på beroende variabeln vid samma uträkning. Eftersom studien syftar till att 

besvara flertalet interna och externa variablers effekt på SDs lokala valframgångar utifrån tre 

senaste kommunval bedöms den senare metoden som mest lämplig. (Esaiasson et al, 2017: 381-

82).  

I den multivariata regressionsanalysen är det framförallt tre värden som kommer lyftas fram för 

att spåra statistisk signifikans, nämligen, b-koefficienten, justerat R2 och signifikansvärden. 
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B-koefficienten är betydande eftersom den anger regressionslinjens lutning och visar om det 

finns ett positivt eller negativt samband. När författaren tolkar resultatet av en genomförd 

regressionsanalys läser man av x-värdet som oberoende variabler samt y-värdet definierar 

beroende variabeln. Skillnaden mellan ett positivt eller negativt samband är när den oberoende 

variabeln antingen visar ett positivt samband som ökar med ett skalsteg så ökar även värdet på 

beroende variabeln med tillhörande b-koefficientens värde. Ett negativt samband å andra sidan 

innebär att oberoende variabler ökar med ett skalsteg men minskar värdet på beroende 

variabeln.  

Sammanfattningsvis, regressionslinjen indikerar en positiv eller negativ lutning. Däremot om 

analysen skulle tyda att det inte finns något samband mellan inmatade variabler lägger sig linjen 

horisontellt (Djurfeldt et al. 2003: 156-158). Regressionslinjen är fördelaktig för att mäta om 

det finns ett samband mellan oberoende och beroende variabel men det finns också trots allt en 

osäkerhet som uppenbarar sig i observationer som nödvändigtvis inte sammanfaller med linjen. 

Enligt SPSS benämns för regressionens standardfel, (Standard Error of Estimation, SEE) 

eftersom den tydliggör variationen i beroende variabeln inte kan förklaras med den oberoende 

variabeln. Därför används även det tredje värdet, justerat R2-värde som komplement för att 

uppnå större statistisk säkerhet (Djurfeldt et al, 2003: 332-34).  

Den mulivariata regressionsanalysens metodtillämpning har som samtliga, kvantitativa eller 

kvalitativa metoder, vissa brister. Det statistiska urvalet är omfattande i jämförelse med 

exempelvis enkätundersökning eller intervjuer men felmarginaler och systematiska mätfel sker 

på en kontinuerlig basis. En kvalitativ analys har också större förklaringskraft att definiera 

individens perspektiv och avgöra personliga skiljelinjer som inte är möjliga med kvantitativa 

medel.  

De kvalitativa egenskaper må bidra till en djupgående analys på individnivå men är också 

begränsad. Analysen baseras på forskarens tolkning, historiska förutsättningar och icke mätbara 

slutsatser vilket försvårar möjligheten att spåra ett kausalt samband (Esaisson et al, 2017:227–

231). Den statistiska metoden motiveras därför som tillförlitlig eftersom verktyget fungerar som 

ett gott hjälpmedel för att ge en bild av verkligheten, kontrollera teorier och undersöka 

potentiella hypoteser utifrån omfattande data (Esaiasson, 2017: 358-9).  
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3.2 Urval & avgränsningar 

Det kommunala styret har fått en allt viktigare roll att tyda och spegla medborgarens efterfrågan 

redan på lokal nivå genom direkt kontakt och lokala kampanjaktiviteter (Dalton, 2014). I 

relation till variabelhanteringen har kommuner en betydande vikt för att avgöra en viss 

spårbundenhet. Gun-Britt Trydegård, fil. dr i socialt arbete beskrev detta i en studie om 

hemsjukvården i Sveriges kommuner (Trydegård, 2000). Hennes slutsats av hur stark 

traditionsbundenhet som format beslutsfattande hade större inflytande än aktuella sakfrågor. 

Sammanfattningsvis kan detta resonemang appliceras till sociala, demografiska och 

integrationsrelaterade faktorer där traditioner och historiskt ursprung får ta mer plats i 

beslutsfattande än val som fattas utifrån nuvarande krissituation (Trydegård, 2000: 76). Det 

varierade flyktingmottagande som sker mellan svenska kommuner kan därmed relateras till 

identitetspolitik och spårbundenhet.  

Forskningens inriktning på lokal politik syftar också till en avsaknad på ämnet från tidigare 

forskning (Hagevi, 2015: 149). Henry Bäck beskriver detta som högst problematiskt eftersom 

partiernas inflytande får ett starkt grepp över den lokala politiken (Bäck, 2006: 54-59). 

Möjligheten för nya partier som exempelvis RHP-partier att etableras och få representation i 

fullmäktige presenteras i följande stycke. 

Det finns en spårad tendens till att de traditionella partierna har blivit mindre mottagliga för 

väljarens efterfrågan. Väljarens efterfrågan exemplifieras utifrån avsaknad av politiska 

sakfrågor och möjlighet att effektivt besvara politiska händelseförlopp. Detta resulterar i en 

mindre lojal medborgare som i större utsträckning väljer alternativa partier som SD. 

Partiidentifikationen minskar successivt samtidigt som kommuner lär och influeras av varandra. 

Detta skapar nya partier i ett föränderligt politiskt samhälle (Erlingsson i Hagevi, 2015: 159). 

Författaren tillför därmed viktiga brännpunkter utifrån den lokala nivån som överskuggats av 

den nationella- och internationella nivån.  

Vidare kommer uppsatsen domineras av institutionella slutsatser, det vill säga, inget statistiskt 

samband mellan varje väljare och enskilda kommunpolitiker kommer etableras. Denna 

avgränsning motiveras i enlighet med det komplicerade genomförandet och den kritiska 

tolkningsaspekten som kan begränsa viktiga slutsatser. Det bör även noteras att avgränsningen 

gäller landets alla primärkommuner vilket omfattar enhetliga kommuner under tiden 2010-

2018. Detta innebär att landstingen som ibland benämns som sekundärkommuner inte 

inkluderas i undersökningen (Wångmar, 2013: 6). 
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Det är fördelaktigt att, i enlighet med Peter Esaiasson använda tidsspannet 2010-2018 för att 

tydligt och tillförlitligt avgränsa undersökningen till en bestämd tidslinje. Motivering av vald 

tidsaspekt definieras utifrån det nya politiska landskap som växte fram inom flertalet svenska 

kommuner från och med 2010 vilket också ger relevans för att tyda en viss spårbundenhet 

(Esaiasson et al, 2017: 69). Samtidigt ger tre valår tre separata mätpunkter och förutsättningar 

för att beskriva utvecklingen i linjära trender. Tillförlitligheten av det statistiska materialet 

definieras av de tre senaste kommunval (Djurfeldt et al, 2003: 144).  

Det fram till dess etablerade fempartisystem förändrades av en så kallad partifragmentering 

som från och med 2010 gav upphov till det nuvarande niopartisystemet  M, SD, C, L, Fi, S, 

KD, V & MP (Hagevi, 2015: 76; Dalton, 2014: 150). År 2010 värderas som en förändring mot 

ett etablerat granskningssamhälle med intensifierad intern och extern kontroll samt transparens. 

Utvecklingen kan med fördel konkretiseras till ett paradigmskifte från government till ett ökat 

krav på governance med flertalet viktiga aktörer inom den kommunala verksamheten (SKL, 

2017: 17,23). Utöver denna förändringsprocess beskrivs också den statistiska mätbarheten. 

Författaren gör dock läsaren medveten om att detta endast är ett statistiskt samband och att det 

inte går att dra några konkreta slutsatser på individnivå. Uppsatsen beskriver också bara ett 

antal samband medan andra slutsatser eventuellt också kan dras. Den statistiska analysen spårar 

ändå en tendens som är av betydande vikt för framtida forskning.  

4. Material 
 

Materialinsamlingen har baserats på bland annat statistiska källor från myndigheter som 

Statistiska Centralbyrån (SCB), Brottförebyggande rådet (BRÅ) och Valmyndigheten. Den 

insamlade datamängden utgörs av tidsperioden 2002-2018 men uppsatsens fokus berör 2010-

2018 eftersom 2010 definieras av en politisk förändring.  

Studien har koncentrerats till de fyra tidigare mandatperioder, modell 1: 2002-2005, modell 2: 

2006-2009, modell 3: 2010-2013, samt modell 4: 2014-2018. Dessa konstrueras i 

regressionsanalysen och är av betydande förklaringskraft för att värdera förändringar som skett 

över tid (Esaiasson et al, 2017: 53). Slutligen tillämpas även modell 5 som syftar till den totala 

mandatperioden från hämtade data 2002-2018 för att ge evidens till en större helhet. Detta görs 

både för kommun- och riksdagsval.  

Samtidigt öppnas också möjlighet att fördjupa sig vidare i själva komplexiteten av politiskt 

beslutsfattande och hur kris och konflikt påverkar det kommande utfallet. Exempelvis får den 
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syriska flyktingkrisen 2015 hög förklaringskraft till SDs valresultat under mandatperiod 3 och 

4. Även blocköverskridande politik och konsekvenser av minoritetsstyren som resultat av 

värdeförändringar får betydande utslag som kommer att exemplifieras i den multivariata 

regressionsanalysen.  

4.1 Operationalisering av variabler för tillhörande hypotes och 

teoretiska resonemang 

Operationalisering innebär en konkretisering av ett abstrakt begrepp. Det är den process där den 

teoretiska definitionen, tilldelas en eller flera operationella indikatorer. Vilka 

operationaliseringar som väljs är av stor betydelse för vilka resultat som man kommer fram till 

och hur pass statistiskt säkert resultatet blir (Esaiasson et al, 2017: 55). Inga självklara eller 

givna operationella indikatorer till ett teoretiskt begrepp ges. Det går även att diskutera huruvida 

forskare har lyckats med sin operationalisering av det teoretiska begreppet. När det råder dålig 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikator innebär det 

att mätningen har dålig validitet. God validitet är avgörande för att ge trovärdiga slutsatser om 

den studerade verkligheten och innebär att vi helt enkelt mäter det vi påstår att vi mäter 

(Esaiasson et al, 2017:56). En redogörelse av de variabler som har använts för att 

operationalisera och pröva uppsatsens hypotes ger läsaren en överblick av vilka variabler som 

används för att besvara frågeställningarna och val av variabler motiveras i följande uppsatsdel.   

De variabler som tillämpas i studien presenteras i nedan tabell med fem uppgifter för varje 

variabel: hur många observationer man har data för, medelvärdet, standardavvikelsen, det 

minsta värdet (min) och det maximala värdet (max).  

Tabell 2: Beskrivande statistik av tillämpade variabler 

 

Variabel N Medelvärde Standard- Min Max 

avvikelse  

Kandidater 4930 0.07 0.11 0.00 1.12  

% röster SD 4930 5.02 5.36 0.0 35  

i kommunval 

% röster SD 4930 8.39 9.00 0.00 39 

i riksdagsval 

 

SD maktbalans 4930 0.25 0.44 0 1 
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Majoritets- 4930 1.93 0.84 1 3 

styre 

   

Minoritets- 4930 0.16 0.37 0 1 

styre 

 

Block- 4930 0.24 0.43 0 1  

överskridande 

  

Antal mottagna 4930 105 238 0 5401 

flyktingar 

 

Kandidat- 4930 1.35 1.20 0.00 4.00 

kompetens 

 

Andel  4930 0.1 0.04 0.03 0.32 

utbildade 

 

Arbetslöshet 4639 4.51 1.65 0.90 17.30 

Antal flyktingar 4930 3.83 4.50 0.00 40.98 

per 1000 inv. 

Andel 4930 0.11 0.06 0.02 0.41 

utlandsfödda 

Kommentar: Data är hämtad från Karl Loxbo (2018).   

 

4.1.1 Beroende variabler % röster för SD riks- och kommun  

Variabeln för kommun är helt central för att redogöra uppsatsens syfte och ge ett tillgängligt 

mått fördelaktigt för statistisk signifikans.  Det är ett tillförlitligt mått eftersom man utan 

svårighet kan visa en viss ökning eller minskning. Lokala förtroendevalda agerar också 

annorlunda än riksvalda politiker och SD har olika möjlighet att växa beroende på kommunal 

historik och befattning. Analysenheten definieras som en aktör på mesonivå eftersom kommun 

omfattas av en lokal organisation. Den andra beroende variabeln är på riksnivå. Variabeln 

verkar för att genomföra en god jämförelse som stärker argumenten och belyser den kommunala 

nivåns betydelse och uppsatsens syfte.  
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4.1.2 Oberoende variabler 

Flertalet oberoende variabler krävs för att uppnå så säker mätbarhet som möjligt. Oberoende 

variabler redogör för själva variationen i hos analysenheterna som förklarar variationen i den 

beroende variabeln (Esaiasson et al. 2017: 51). De oberoende variabler som talar för att bemöta 

efterfrågan från väljare är bland annat arbetslöshet, andel flyktingar per 1000 invånare, samt 

andel utlandsfödda. Dessa sammanfattar de demografiska utmaningar som Sverige i allt större 

utsträckning ställs inför och kan innebära att de politiska konflikterna eskalerar och splittringen 

i samhället ökar. Ett omfattande flyktingmottagande utan fungerande integration, kombinerat 

med hög arbetslöshet och kraftig lokal befolkningstillväxt bidrar till osäkerhet och försvagad 

legitimering av det politiska styrelseskicket. Det innebär också betydande svårigheter att nå de 

politiska kompromisser som krävs för att långsiktigt driva optimal kommunal verksamhet. De 

oberoende variablerna ställs inför hård prövning genom den beroende variabeln: % röster för 

SD i kommunen.  

Variabeln arbetslöshet är betydande för att exemplifiera och förklara det statistiska 

skensamband som motiveras av hög arbetslöshet och andel röster för SD i kommunvalen 2010, 

2014 och 2018. En ökad arbetslöshet har också relation till utbud i och med tidigare forsknings 

resultat av hög arbetslöshet är lika med lägre tillit till etablerade politiker och större 

tillväxtpotential för SD. Tillväxten grundas på att partiet kan nyttja krissituationer för att bilda 

en fördelaktig opinion mot etablissemanget. På så sätt ökar efterfrågan från väljare som söker 

nya lösningar på plötsliga problem. 

Arbetslöshet har därmed en nödvändig funktion i den multivariata regressionsanalysen för att 

undersöka demografiska utmaningar men kompletteras även med resterande oberoende 

variabler för att få en så heltäckande bild som möjligt.  

Postmateriella värderingar och globaliseringens framfart har i en representativ demokrati som 

Sverige bidragit till självuppfyllande individer med ett mångkulturellt uttryck. Den syriska 

flyktingvågen 2015, betydande arbetslöshet, bostadsbrist och sämre ekonomiska förutsättningar 

är däremot exempel på när plötslig och kraftig invandring bemöts av högre grad xenofobi och 

uttryck av RHP-partier (Dalton, 2014: 111-113). SD har ett framgångsrikt enfrågefokus och har 

lyckats äga vissa sakfrågor mer än andra. Immigrationspolitiken är ett tydligt exempel på 

partiets ensamrätt i frågan genom en radikal politik och befattning (Rydgren, 2003: 63-65).  

Däremot har hög arbetslöshet inte lika tydlig statistisk signifikans som invandringspolitiken 

eftersom väljare i större utsträckning litar på etablerade partier inom ekonomiska frågor 
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(Rydgren, 2003: 48-55). Det kan bero på att väljare anser dessa partier som mer 

regeringsdugliga och- eller erfarna än ett relativt nytt enfrågeparti. Samtidigt kan även 

bemötandet från de traditionella partierna hantering av arbetslöshet och invandringsfrågan 

definiera en viss skiljelinje.  

Aktivt arbete för att isolera SDs invandrarpolitik på riksnivå är exempelvis 

Decemberöverenskommelsen 2014 men också den aktuella problematiken inom 

regeringsbildning 2018.  De etablerade partierna må ha ett bredare nätverk och möjlighet till 

internationell samverkan samt skapa lättare jobb för att ge näring till ett effektivare arbetsklimat 

men ibland får enskilda sakfrågor större genomslag (Loxbo, 2015: 175-180). 

Den teoretiska definitionen av flykting är ett mångfacetterat begrepp och i många fall en 

komplex variabel eftersom olika samband ger olika förklaringar. Detta försvårar den statistiska 

mätbarheten på flertalet nivåer och författaren har därmed valt att inkludera andelen 

utlandsfödda som ett tillförlitligt mått för att förstärka den statistiska säkerheten.  

Slutligen görs en operationalisering som syftar till att beskriva den interna partiorganisationen 

och hur detta får en betydande roll för partiets etablering. Kandidaternas kompetens är 

nödvändig oberoende variabel som beskriver interna resurser. Författaren undersöker vilken 

roll det externa utbudet har för att förklara SD kommunala valframgångar på lång sikt. 

Avvägningen har utgått från variabler som mäter det kommunala resultatet i relation till 

minoritets/majoritetsstyren samt blocköverskridande politik. Detta har gjorts för att upptäcka 

ett samband mellan de etablerade partiernas koalitionsbildningar i relation till SDs potentiella 

vågmästarroll.  

Efter genomförd analys stadgas ett statistiskt mönster som antingen besvarar eller möjligen inte 

besvarar hypotesen. Även om hypotesen inte besvaras har uppsatsen belyst ett antal viktiga 

ståndpunkter som är avgörande för att utveckla sin förståelse om utbud och efterfrågan. I en 

föränderlig politik med partifragmentering och dealignment bidrar uppdelningen av 

mandatperioder till viktiga slutsatser där utveckling kan tydas över tid. 
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5. Resultat 

Resultatet har grundats på det teoretiska ramverket av tidigare forskning samt Cas Muddes 

teoritillämpning av utbud och efterfrågan utifrån interna och externa aspekter. Följande kapitel 

belyser variabelhanteringen och framställer en tabell för vardera modellen av kommun- och 

riksnivå. Den statistiska undersökningens sannolikhet motiveras. Författaren tar sig också an 

en kritisk ståndpunkt i diskussionens analytiska del av variabelvärdena. På så sätt relaterar 

undersökningen även i viss mån till epistemologiska och ontologiska antaganden i relation till 

den teoretiska utgångspunkten utifrån verklighetens beskaffenhet och möjlig kunskapspotential 

(Esaisson et al, 2017: 19).  

5.1 Multivariat regressionsanalys: Kommun för respektive 

mandatperiod samt totala mandatperioder 

 

  2002-2018 (2002-2005,2006-2009, 2010-2013,2014-2018) 

 

  Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5-total 

 

  b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) 

SDs maktbalans  2.355*** 3.174*** 1.642*** 0.386 4.109** 

  (0.120) (0.248) (0.273) (0.522) (0.160)  

Arbetslöshet  0.008 -0.037 0.607*** 0,943*** -0.201*** 

  (0.012) (0.042) (0.088) (0.138) (0.31) 

Andel utlandsfödda 0.496 6.554*** 5.884*** 1.690 8.752*** 

  (0.497) (1.332) (1.664) (2.419) (0.937) 

Antal flyktingar per 1000 -0.004 -0.090** -0.127*** -0.040 0.333*** 

  (0.016) (0.033) (0.031) (0.027) (0.012) 

Andel utbildade  -0.779 -10.388*** -12.187*** -34.762*** -3.257** 

  (0.782) (2.072) (2.420) (3.614) (1.408) 

Antal mottagna flyktingar 0.001*** -4.503E-5 0.000 0.000 0.000 

  (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) 

Majoritetsstyre  0.124*** -0.10 -0,340** -1.244*** 0.339*** 

  (0.031) (0.94) (0.137) (0.286) (0.072) 

Minoritetsstyre  0.758*** 0.402* 1.352*** 0.532* 0.831*** 

  (0.094) (0.236) (0.244) (0.281) (0.143) 

Blocköverskridande -0.004* 0.264 -0.734*** 1.371*** 1.174*** 

  (0.059) (0.187) (0.235) (0.275) (0.118) 

Kandidatkompetens 0.554*** 0.713*** 0.915*** 1.791*** 1.163*** 

  (0.026) (0.057) (0.075) (0.142) (0.045) 
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Konstant  -0.245* 2.076*** 1.606*** 8.047*** 0.007* 

  (0.126) (0.362) (0.536) (0.965) (0.265) 

F-värde  168 68 66 67 627 

Justerat R2  0.60 0.37 0.36 0.36   0.57 

SEE ~  1.17 2.63 3.09 4.61 3.14 

Antal fall  1158 1159 1159 1159 4638 

Kommentar: Beroende variabel: % röster för SD kommunvalet 2002-2018. I tabellen visas linjära 

regressionskoefficienter med standardfel inom parantes. * = p<0.1, ** p<0.05, ***p<0.01 

 

Uppdelningen av mandatperioder belyser ett antal viktiga konsekvenser av politiska katastrofer. 

Ett tydligt utfall som exemplifierar detta är konsekvenserna av den syriska flyktingkrisen 2011-

2017. Under mandatperiod 2010-2013 i modell 3 råder högst statistisk signifikans mellan antal 

flyktingar per 1000 och % kommunala röster till SD, det vill säga, ju fler flyktingar desto fler 

röster på Sverigedemokraterna. Det finns därmed validitet till SDs politik i relation till sociala, 

politiska och ekonomiska kriser (Hagevi, 2015: 77).  En markant ökning av mandat till SD har 

särskild statistisk signifikans efter jämförelse av variabeln ’andel flyktingar per 1000’ mellan 

kategoriserade mandatperioder.  

Samtidigt är det inte själva flyktingmottagandet som är problematiskt. Sverige har sedan länge 

mottagit flyktingar som inte har bidragit till ett minskat förtroende till stadgade partier och/eller 

uppkomsten av nya extrema partier i lika stor omfattning. Problematiken kan istället bero på 

det moderna politiska samhälle som markeras vid 2010 i korrelation till SDs interna partistyrka 

(Hagevi, 2015: 49). I följande avsnitt konkretiseras resultatet till både makro- och mesonivå.  

På makronivå har globaliseringen framförallt bidragit till att länder samarbetar och likväl 

kopierar varandra, vilket kan förklara framväxten av radikala högerpopulistiska partier i 

Europa. Makro är dock inte tillräcklig för att förstå och förklara hur RHP-partier möjliggjort 

etablering och normaliserats in i det politiska samhället. Mesonivån får istället en mer 

genomgående förklaring av den interna aspektens betydelse. Ett större inflytande och högre 

krav ställs på den kommunala verksamheten att hantera efterfrågan och bilda opinion utifrån 

enskilda sakpolitiska händelser. En koppling mellan det globala och det lokala bidrar till 

Ingelhart & Flanagans teori om värdeförändringar med relevans till ökad nativism, populism 

och auktoritära värden (Ingelhart & Flanagan, 1987: 1305-07). 

Den multivariata analys på kommunal nivå omfattar statistisk signifikans för antalet flyktingar 

och andelen utbildade i relation till mandatperioder. Arbetslösheten i relation till % andel som 
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röstar på SD i kommunvalet får statistisk signifikans först 2010 vilket uppsatsen syftar till att 

undersöka. Med hjälp av variabeln arbetslöshet spåras den starka förklaringskraft och det ökade 

stödet till SD. Från cirka 61% under modell 3 till markanta 94% i modell 4. 

 

Sammanfattningsvis råder det störst statistisk signifikans utifrån korrelationen mellan SDs 

kommunala röstandel och väljares efterfrågan under mandatperiod 3 samt mandatperiod 4, 

2010-2018 vilket också motiverar den valda tidsperioden. Under 2010-2014 när 

partifragmentering och politisk instabilitet tog uttryck (Hagevi, 2015; Dalton, 2014; Ingelhart 

& Flanagan) och SD fick representation i riksdagen nåddes också statistisk signifikans på 

samtliga oberoende variabler. Detta belyser det faktum att arbetslöshet, andelen utlandsfödda, 

utbildade och antalet flyktingar per 1000 i hög grad är betydande förklaringsvariabler. Däremot 

visar variabeln andelen utbildade en genomgående negativ varians vilket tyder på att 

regressionslinjen har en negativ lutning.  

 

Andelen utbildade mäter och får hög förklaringskraft vid jämförelse av % andel röster till SD i 

kommunvalen. Detta är något motsägelsefullt eftersom flertalet forskare refererar till att det 

istället är en större korrelation mellan lågutbildade och SD-röstare. Ett statistiskt mätfel skulle 

kunna vara av anledning att Sverige generellt är ett välutbildat land och de flesta har genomgått 

en grundläggande utbildning. Eftersom variabelvärdet inte definierar särskilda nivåer av 

utbildning är det också svårt att bilda konkreta samband. Därför kompletteras uträkningen av 

statistiska värden för hög utbildning, det vill säga, gymnasiala eller eftergymnasiala studier, i 

anslutning till andelen röstberättigade till kommunfullmäktige (KF) 2010 och 2014: 

Röstberättigade till KF 

(valår) 

Andel % gymnasial utb. Andel % 

eftergymnasial utb. 

Totalt 

2010 ~47% ~32% 79% 

2014 45% ~38% 83% 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

En liknande statistisk undersökning har ännu inte genomförts för 2018 års kommunalval. Det 

har skett en kontinuerlig ökning av högre utbildningsnivå från tidigare statistik 2002-2014, 

(totalt; 2002: 71 %, 2006: 75 %). Därför skulle man kunna förutspå en högre andel 

röstberättigade med hög utbildningsnivå även för 2018 års val. Samtidigt kan det höga 

flyktingmottagandet under 2015 påverka utfallet eftersom språkskillnader och själva 

integrationsprocessen för flyktingar att få en rättfärdig utbildning är mer begränsad.   
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Å andra sidan kan flertalet flyktingar vara tvungna att avstå från att rösta eftersom kravet på 

svensk medborgare sammanfattas till den röstberättigade (Valmyndigheten, Rösträtt 2018). 

Andelen utbildade är därmed relativt svår att grunda ett statistiskt samband på men används 

ändå i analysen för att beskriva komplexiteten av SDs kommunala valframgångar i relation till 

sociala, demografiska och integrationsrelaterade förutsättningar.  

Kandidaternas kompetens belyser särskild signifikans för samtliga modeller. Resultatet kan 

tolkas utifrån kandidaternas betydelse som resurs för att förstå SDs framväxt och inflytande. 

När etablerade partier försvagas i och med ökad uppkomst av minoritetsregeringar och 

blocköverskridande politik påverkas också kandidaternas kompetens. 

Även om själva kandidaten ännu inte får kraftig förklaringskraft från väljarstödet beroende på 

personlighetsdrag i den allmänna debatten finns det ändå större stöd för en sådan signifikans på 

lokal nivå. Den lokala politiken har större möjlighet att öppna upp för närmare anknytning till 

förtroendevalda kandidater med närhet till väljaren (Dalton, 2014:222). Kandidaterna har 

därmed en viktig roll och långsiktig inverkan att agera. Själva valprocessen får därför mindre 

utrymme från medborgarna på lokal nivå. Resultat av kandidatkompetensen i relation till 

flertalet minoritetsstyren är betydande och bidrar till SDs möjligheter att anta en tyngre 

vågmästarposition.  

Vågmästarrollen är en viktig position att ha i beaktning eftersom kommande utfall ställs på sin 

spets. I enlighet med rational choice som definieras av politiska aktörer som agerar rationellt 

och för egennyttan (Lowndes et al, 2018: 39) kan SD gynna dess beroende position för 

egenintressets vinning.  Den kommunala nivån påverkar andra partiers beteende och 

koalitionsbildning och på så sätt influerar utbudet.  

Det externa utbudet av etablerade partier och dess ignorans mot SD hotar det svenska 

partisystemet8 genom försvagad partiidentifikation och koalitionssplittringar. Följande 

problematik måste lösas för att kunna återbygga ett starkt modernt politiskt samhälle som krävs 

för att hantera nuvarande och framtida demografiska prövningar.  

Även om partisympatier fortsatt är generellt starka, särskilt inom traditionella kommuner där 

man röstar som man alltid gjort oberoende av politisk utveckling är värdeförändringen ändå 

signifikant (Dalton, 2014: 227-30). Samtidigt kan SD endast agera som vågmästare om det finns 

en så kallad våg att regera på. De etablerade partiernas roll kan därmed få ett större fokus att 

                                                           
8 Notera att det nämnda partisystemet grundas på niopartisystemet, det vill säga, M, SD, C, L, Fi, S, KD, V & 

MP. 
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antingen försöka utesluta ett blockalternativ för väljarna eller samarbeta med varandra i 

blocköverskridande politik. Metafor av en trasig eller icke-existerande våg har med stöd av 

analysens regression inte påvisats utan SDs roll som vågmästare är fortsatt stark och påverkar 

den politiska debatten. 

SD kan på så sätt tvinga de etablerade partierna att ta ställning till sakpolitiska frågor och 

sociokulturella ställningstaganden som till exempel invandring- och integrationspolitik. I dessa 

frågor har de traditionella partierna varit mer passiva än exempelvis de klassiska sakfrågor som 

vård, skola och omsorg. Därför ställs de inför ett komplext dilemma genom att antingen ta stöd 

av SD för att undvika en statisk minoritetsregering eller ignorera dess politik genom utfrysning. 

Utfrysningsmetoden har framförallt nyttjats, vilket i stor utsträckning bidragit till betydande 

koalitionssplittringar (Loxbo, 2010: 311-12).  

Sambandet mellan SDs roll som vågmästare och uppkomsten till minoritetsregeringar innebär 

att väljaren ställer högre krav på det politiska styret att mer effektivt besvara efterfrågan. 

Korrelationen mellan variabeln Andel % röster på SD i både kommun och riksdag- samt 

variabeln minoritetsstyren är statistiskt signifikant i samtliga modeller. Resultatet ger evidens 

till att de traditionella partierna inte klarar av att presentera ett rättfärdigt utbud till 

medborgarna.  

Sammanfattningsvis, Sverigedemokraterna som vågmästare i relation till att problematisera 

samhällets utmaningar, det vill säga, besvara väljarnas efterfrågan är en betydande anledning 

till deras lokala valframgångar.  SDs inflytande får allt större genomslag att agera och regera i 

politiken.  

Parallellt, har väljarna också etablerat flertalet postmaterialistiska värderingar som kan ge stöd 

till ett konkret motarbetande av SD för att relatera till ett självuppfyllande och moraliskt ansvar. 

Denna urvalsgrupp har dock inte bidragit till någon större påverkan till andelen röster på SD. 

Situationen är komplicerad och flertalet variabler kan påverka på olika sätt beroende av hur de 

tolkas och i vilken regressionsanalys variablerna tillämpas. Uppsatsen påvisar ändå att det finns 

statistiska mätresultat av SDs tillväxt som konsekvens av det låga utbudet från traditionella 

partier.  

 

Missnöje med det etablerade partiernas politik må lägga grunden till SDs framväxt men dess 

organisation och opinionsbildning har möjliggjort kvarvarande styrka och spridning. De interna 

resurser med tillhörande variabelvärden får framförallt signifikans i modell 3 och 4. 
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Avläsningen tyder på den ökade vikt som ställs på partiers organisatoriska förmåga att bibehålla 

stödet och inte endast besvara en plötslig och föränderlig efterfrågan. Den markanta ökningen 

är betydande för att kunna förstå och avgöra SDs etablering i det traditionella partisystemet och 

instifta representation i flertalet kommuner.  

Den traditionella vänster-högerskalan är förlegad och medborgarna ställer ett högre krav på 

partierna att hantera andra sakpolitiska frågor som till exempel invandring och integration 

(Ingelhart & Flanagan, 1987: 1304-1310) Frihetliga och auktoritära värden som till följd av 

högre efterfrågan, begränsat utbud och splittrad ekonomisk verklighet får allt större spelrum i 

den politiska debatten (Hagevi, 2015: 75-76). Detta förklarar hur SD har kunnat växa sig så 

starka på så kort tid eftersom partiet i större utsträckning relaterar till aktuella politiska 

frågeställningar som väljaren vill få svar på (Erlingsson i Hagevi, 2015: 158-9 ). Även om dessa 

sakfrågor är radikala och omoraliska enligt flera traditionella kommunpolitiker har 

opinionsbildningen bidragit till betydande valframgångar för SD. Följande citat tydliggör 

skiljelinjen mellan SDs partiorganisation och hur andra kommunpolitiker ifrågasätter SDs 

ställningstagande i sakfrågor gällande integration och invandringspolitik: 

”Alla kommuner måste också ta sitt ansvar i denna viktiga fråga, där respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet måste genomsyra 

integrationspolitiken”. – Mats Johansson (M), kommunalråd i Alvesta 

Resultatet från den multivariata regressionsanalysen visar på ett annat viktigt samband i 

relevans till kommunpolitiken. Forskning tyder på att det är något lättare som medborgare att 

påverka den kommunala verksamheten än den på riksnivå. Medborgarna också större insyn i 

partiernas lokala organisation. En jämförelse av kommun och riksnivåns resultat görs för att ge 

evidens till denna skiljelinje. 

Därmed är det särskilt viktigt för SD att förhålla sig till en god organisationsförmåga med 

möjlig transparens för att undvika politisk omstörtning på kommunal nivå. Författaren 

argumenterar härmed att det är av större vikt för partier att få förtroende om de interna 

resurserna är väletablerade och riktade till väljarens syfte och efterfrågan inom kommun än på 

riksnivå. 

T-värdet som mättes i SPSS varierar också kraftigt beroende på mandatperiod, vilket gör att b-

koefficienten är olika träffsäker beroende på vilken variabel och tidsperiod som analyseras. Den 

multivariata analysen sammanställer den slutgiltiga hypotesen och beskriver en särskild relation 

mellan koalitionsbildning, partiorganisation och typ av styrförhållanden. Resultatet belyser 
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därmed viktiga slutsatser om korrelation mellan internt och externt utbud samt definierande av 

efterfrågan. Författaren argumenterar för att forskningens fokus på efterfrågan är för väl 

etablerad i jämförelse med forskning kring utbudets roll. Det interna utbudet har särskild 

statistisk signifikans och besvarar därmed den lucka som stadgades i uppsatsens början.  

Fortsättningsvis må de ökade koalitionssplittringar, försvagad partiidentifikation och låg tillit 

som resultat av dealignment under 2010s utveckling finna ett statistiskt samband vid jämförelse 

av % röster SD i riksdag.  

5.2 Multivariat regressionsanalys: Riksdag för respektive mandatperiod 

samt totala mandatperioder 

 

  2002-2018 (2002-2005,2006-2009, 2010-2013,2014-2018) 

 

  Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5-total 

 

  b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) 

SDs maktbalans   1.583*** 0.924*** -0.152 6.735*** 

   (0.170) (0.213) (0.560) (0.271)  

Arbetslöshet   -0.103*** 0.231*** 0.377** -0.942*** 

   (0.029) (0.069) (0.148) (0.053) 

Andel utlandsfödda  5.289*** 3.152** 8.724*** 10.824*** 

   (0.911) (1.297) (2.549) (1.581) 

Antal flyktingar per 1000  -0.085*** -0.088*** 0.020 0.973*** 

   (0.023) (0.024) (0.029) (0.020) 

Andel utbildade   -16.162*** -21.784*** -64.827*** 10.940*** 

   (1.417) (1.887) (3.876) (2.376) 

Antal mottagna flyktingar  0.000 0.000 -0.002*** -0.002 

   (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) 

Majoritetsstyre   -0.162** -0,419*** -1.723*** 1.051*** 

   (0.064) (0.107) (0.306) (0.122) 

Minoritetsstyre   0.320** 1.304*** -0.123 1.050*** 

   (0.161) (0.190) (0.295) (0.122) 

Blocköverskridande  0.091 -0.712*** 0.947*** 1.050*** 

   (0.128) (0.184) (0.295) (0.242) 

Kandidatkompetens  0.348*** 0.545*** 0.863*** 0.894*** 

   (0.039) (0.058) (0.152) (0.075) 

Konstant   4.480*** 6.986*** 26.794*** 0.807* 

   (0.248) (0.418) (1.035) (0.447) 

F-värde   53 60 84 754 
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Justerat R2   0.31 0.34 0.42   0.61 

SEE ~   1.46 2.07 4.14 5.31 

Antal fall   1159 1159 1159 4638 

Kommentar: Beroende variabel: % röster för SD riksdagsvalet 2002-2018. I tabellen visas linjära 

regressionskoefficienter med standardfel inom parantes. * = p<0.1, ** p<0.05, ***p<0.01 

 

Resultat från riksdagsvalen 2002-2018 tydliggör SDs starka inflytande på både väljare som 

etablerat parti. Modellerna beskriver statistisk signifikans för flertalet variabler. Uppsatsen 

verkar primärt för att belysa det kommunala inflytandet och därför tillämpas en överblick av 

variablernas användning på riksnivå som motiverar variablernas statistiska sannolikhet.  

6. Avslutande slutsatser 
 

Partiets organisatoriska förmåga får allt större betydelse i det politiska spelrummet och beror 

på flertalet faktorer. Ett konkret exempel är dealignment som bidragit till låg partiidentifikation 

och instabilitet inom de etablerade partierna. Det externa utbudet öppnar upp för möjligheten 

till nya partiers uppkomst och framväxt som svar på väljarens efterfrågan medan det interna 

utbudet bidrar till stabilitet och etablering.  

Följande punkter sammanfattar uppsatsens statistiska slutsatser: 

 Det politiska partisystemets utveckling som spårats över tid 

 Ju fler flyktingar desto fler röstar på Sverigedemokraterna 

 Ju fler röster för Sverigedemokraterna desto fler minoritetsstyren i kommunerna  

 Ju fler minoritetsstyren desto större sannolikhet att Sverigedemokraterna är vågmästare 

 Det interna utbudet har stark förklaringskraft för att nå ett långsiktigt och kontinuerligt 

växande väljarstöd 

Uppsatsen har på meso-nivå bidragit till att förklara RHP-partier, som SD, blir normaliserade 

till en plats i det traditionella partisystemet och representerade i riksdag/kommunfullmäktige. 

Det är därmed inte de sociala, demografiska och integrationsrelaterade faktorer som har starkast 

förklaringskraft i denna undersökning. Istället förklaras SDs väl fungerande partiorganisation 

som en betydande del av politisk utveckling och mobilisering av väljare. 

Uppsatsen tillför framförallt en betydande slutsats. Den kommunala politiken blir allt viktigare 

för att besvara den lokala efterfrågan och avsaknad av utbud i och med flertalet 

minoritetsregeringar samt SDs inflytande som vågmästare. Utvecklingen visar att SDs 
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framgångar inte alls är plötslig eller egentligen särskilt oväntad utan ett subjektivt bekräftande 

på medborgarnas önskan att hantera demografiska utmaningar.  

De etablerade partiernas argument att trakta för medmänniskan och därmed försvara dess 

statiska och byråkratiska ignorans av SDs politik är förlegad. SD har om än med alltför hård 

politik och flertalet snedsteg besvarat flertalet medborgares efterfrågan. Partiet har på så sätt 

fått ett starkt gensvar för ett striktare flyktingmottagande och argumenteras fördelaktigt som en 

betydande räddning för att inte överrumplas av svåra demografiska förutsättningar. Det 

bipolariserade partisystemet är synligt, särskilt i kommuner av glesbygd och svag ekonomi.  

Konsekvenserna blir därmed en lägre tillit till de etablerade partierna men också ett mer 

främlingsfientligt Sverige. Denna tendens ger förklaringskraft till den aktuella 

övergångsregeringen som i sin tur ställer krav på rikspartier att bemöta SD vilket fortsatt inte 

fungerat. 2010-talet har visat att negligera SD har nästintill endast ökat dess inflytande på riks- 

och kommunal nivå. Kommunikationen måste bli bättre och partierna släppa på sina statiska 

ståndpunkter för att lättare kunna möta medborgarnas förväntningar. Annars är möjligheten allt 

för stor att partierna förlorar sin tillit och utveckling av SD framgångssaga ökar ytterligare. Hur 

kan man gå tillväga? 

Medborgaren måste få ett större inflytande över åsiktspolitiken, särskilt lokalt. Vidare bör 

väljaren få möjlighet att filtrera vilka frågor som är viktiga för att få ett direkt gensvar på 

partiernas utbud. Utbudet blir därmed mer dynamiskt och inga sakfrågor blir ignorerade på 

grundval av moralisk ståndpunkt. Önskan är att alla partier ska bemötas utifrån samma 

demokratiska värde som tidigare inte varit fallet.  

På så sätt får den kommunala politiken en allt viktigare roll att besvara efterfrågan genom att 

utveckla utbudet. Den gemene medborgaren har större möjlighet att direkt ventilera sin oro och 

efterlysa konkreta förslag på lösningar inom den kommunala verksamheten. En betydande 

faktor som bör tas i beaktning för att hantera framtida utmaningar och politisk utveckling. 
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