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Abstract 

This essay examines the strategies adopted by the Swedish parliamentary parties against the 

Pirate Party (Piratpartiet). The study uses the PSO-theory, which attempt to explain the 

success of niche parties as a consequence of the established parties’ strategies against the new 

competitor. A qualitative analysis and a comparison of the parties’ manifestos from the 2002, 

2006 and 2010 national elections is used to determine which strategies are adopted. Results 

show that a mixture of accommodative and dismissive strategies is used, which could help 

explain the failure of the Pirate Party in the elections. 
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1 Inledning 

Ett fenomen som blivit allt vanligare de senaste årtiondena inom europeisk politik är vad som 

populärt brukar kallas enfrågepartier. Detta är till stor del en konsekvens av att den 

traditionella höger-vänster-skalan, med en utbredd klassröstning, fått mindre betydelse inom 

politiken till förmån för enskilda politiska sakfrågor (Dalton, 2002). Dessa enfrågepartier – 

eller nischpartier – brukar främst vara av tre typer, gröna – med fokus på miljöfrågor, 

högerpopulistiska – med invandringsfrågor i fokus, samt etnoterritoriella – som representerar 

en viss del av ett land eller en speciell folkgrupp. I Sverige finns dock sedan 2006 ett nytt 

parti inom denna kategori, Piratpartiet. 

Piratpartiet är ett särskilt intressant studieobjekt eftersom de har en tydligt avgränsad politik, 

och uttryckligen säger att de inte tar ställning i andra frågor (Piratpartiet, 2006). Detta kan 

jämföras med Miljöpartiet, som tar ställning även i frågor som ligger utanför miljöpolitiken 

(se t ex Miljöpartiet, 2010). Piratpartiet tar i sitt valmanifest för 2010 även upp andra 

politikområden, men enbart för att föra in sina frågor, de tar inte ställning i sådant som ligger 

utanför (Piratpartiet, 2010). 

I denna studie undersöks hur Piratpartiet blivit bemött av de etablerade partierna i svensk 

politik. Som grund för analysen används en relativt nyutvecklad teori som är särskilt 

framtagen för att förklara nischpartiers framgång eller brist på framgång.  

 

1.1 Problemformulering 

Forskning kring nischpartier och varför de lyckas olika bra i olika länder har tidigare främst 

fokuserat på institutionella och sociologiska faktorer. Dessa faktorer har dock visat brister i 

sitt förklaringsvärde. En ny teori, PSO-teorin, menar att det istället är de etablerade partiernas 

bemötande av den nya utmanaren som avgör ifall den lyckas eller inte (Meguid, 2005; 2008). 

Föreliggande studie kommer tillämpa denna teori för att undersöka de svenska 

riksdagspartiernas bemötande av Piratpartiet, för att hitta möjliga förklaringar till deras hittills 

bristande framgång i riksdagsvalen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka strategier de svenska riksdagspartierna 

använde för att bemöta Piratpartiet. Detta görs genom en jämförande textanalys av de 

respektive partiernas valmanifest inför riksdagsvalen 2006 och 2010. De kontrolleras även 

mot valmanifesten inför valet 2002, för att säkerställa att en förändring har skett. Den 

övergripande frågeställningen är: Vilka av PSO-teorins strategier, konvergerande, 

divergerande, eller avvisande, använde de svenska riksdagspartierna sig av i sitt bemötande 

av Piratpartiet inför valen 2006 och 2010. 

Frågeställningen konkretiseras i två delfrågor som besvaras i analysen: 

1. Hur ställer sig de svenska riksdagspartierna i de frågor som Piratpartiet lyfter upp? 

2. Förändras deras ställningstaganden mellan valen? 
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2 Teori och metod 

Teorin som ligger till grund för analysen i denna uppsats är den så kallade PSO-teorin – 

Position, Salience, Ownership – utvecklad av Bonnie Meguid, vid University of Rochester 

(Meguid, 2005; 2008).  

 

2.1 PSO-teorin 

PSO- teorin gör ett försök att förklara nischpartiers framgångar genom att analysera de 

etablerade partiernas strategi gentemot ett nytt parti. I centrum för teorin står den politiska 

sakfrågan (issue), och tar upp tre olika aspekter av den, som partierna kan påverka genom 

olika strategier, för att locka till sig väljare. 

1. Hur ställer sig partiet i frågan? (Position) 

2. Är frågan viktig? (Salience) 

3. Är partiet ”ägaren” av frågan, det vill säga är de det mest trovärdiga partiet? 

(Ownership)  

(Meguid, 2008:24) 

Dessa tre aspekter, menar Meguid, ligger till grund för väljarnas uppfattning om partiet i den 

aktuella frågan. När det gäller stora partier finns det givetvis flera olika frågor som väljaren 

måste förhålla sig till, innan han kan besluta vilket parti han ska lägga sin röst på (2008:24). 

För att tävla om väljarna måste alltså partierna förhålla sig till dessa tre aspekter, och förändra 

dem till sin fördel. Detta kan först och främst göras genom att ändra sin position i frågan. 

Antingen kan de närma sig sin motståndares ståndpunkt i frågan (konvergerande strategi), för 

att locka till sig väljare från det konkurrerande partiet, eller så kan de ytterligare röra sig ifrån 

motståndaren (divergerande strategi), för att locka till sig väljare som tar avstånd från 

motståndarens åsikt (Meguid, 2008:24; Kiiskinen & Saveljeff, 2010:97). 

En annan strategi ett parti kan tillämpa är att försöka förändra sakfrågans betydelse. Detta sker 

genom att partiet försöker styra debatten mot de frågor där de har ett övertag gentemot 

motståndaren, och bort från frågor där de inte är lika starka, för att flytta väljarnas fokus. 
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Denna aspekt är av särskild vikt för nischpartier, då de är beroende av att just deras fråga får 

mycket uppmärksamhet, och därmed uppfattas som relevant för väljarna. (Meguid, 2008:25-

26). 

Den tredje aspekten ett parti kan försöka förändra är vem som är sakfrågans ”ägare”, det vill 

säga vilket parti som är mest trovärdigt. Återigen är detta av högsta vikt för ett nischparti, som 

inte kan hoppas på något väljarstöd om de inte betraktas som trovärdigt i frågan, både vad 

gäller frågan i sig och dess förmåga att genomföra sin politik. Vad gäller det senare har de en 

nackdel gentemot de etablerade partierna, då nischpartierna som regel inte har någon 

regeringserfarenhet (Meguid, 2008:26-27). 

Sammantaget ger detta tre olika strategier ett parti kan använda gentemot ett nischparti. Dels 

finns de två nämnda strategierna att ändra sin position i frågan i förhållande till nischpartiet, 

konvergerande respektive divergerande. Den tredje är en avvisande strategi, vilket innebär att 

det etablerade partiet väljer att ignorera frågan, och på så sätt visa för väljarna att den är 

oviktig (Meguid, 2008:28; Kiiskinen & Saveljeff, 2010:99). 

Dessa strategier påverkar enligt PSO-teorin väljarstödet för nischpartiet, vilket visas i 

nedanstående tabell. 

 

  Mekanismer  

  Position i frågan Frågans betydelse Frågans ägarskap Nischpartiets 

väljarstöd 

Strategi 

Avvisande Ingen förändring Minskar Ingen förändring Minskar 

Konvergerande Konvergerar Ökar Överförs till det 

etablerade partiet 

Minskar 

Divergerande Divergerar Ökar Förstärker 

nischpartiets 

ägarskap 

Ökar 

Tabell 1. Olika strategiers förväntade effekter på nischpartiets väljarstöd. (Meguid, 2008:30) 

Enligt denna tabell skulle det vara väldigt irrationellt av ett parti att tillämpa en divergerande 

strategi, då detta skulle leda till ökat stöd för nischpartiet. Det hade också varit sant om 
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nischpartiet varit den enda politiska motståndaren för det etablerade partiet. I ett 

flerpartisystem, som det svenska, finns däremot flera andra partier att ta hänsyn till och 

konkurrera med. I en sådan kontext kan en divergerande strategi leda till att nischpartiets stöd 

ökar på bekostnad av en annan, viktigare politisk motståndare, och därmed kan partiet som 

tillämpar strategin få en relativ ökning i sitt eget väljarstöd (Kiiskinen & Saveljeff, 2010:101-

102).  

När flera olika partier konkurrerar med nischpartiet blir det dessutom kombinationen av deras 

strategier som påverkar nischpartiets stöd. I ljuset av ovanstående resonemang kring 

strategiernas effekt ger PSO-teorin en modell för dessa mekanismer, genom ett tänkt 

partisystem med två starka partier som utmanas av ett nischparti. 

 

 Parti B 

Parti A 

Strategi Avvisande Konvergerande (KO) Divergerande (DI) 

Avvisande Minskar Minskar Ökar 

Konvergerande (KO) Minskar Minskar KO > DI – minskar 

DI > KO – ökar 

Divergerande (DI) Ökar KO > DI – minskar 

DI > KO – ökar 

Ökar 

Tabell 2. Förväntade effekter på nischpartiets stöd utav en kombination av flera partiers strategier. 

(Meguid, 2008:34) 

Ett nischparti påverkas olika beroende på vilken kombination av strategier de etablerade 

partierna väljer. Om ett parti väljer en divergerande strategi kommer nischpartiets väljarstöd 

öka, såvida inte ett annat parti har en konvergerande strategi som är starkare än det första 

partiets divergens. Detta visar ännu mer tydligt hur partierna kan använda sig av nischpartiet 

mot varandra. Om ett parti är snabbt med att använda en divergerande strategi, kan de tvinga 

sin huvudmotståndare att konvergera med nischpartiet för att inte förlora väljare. (Meguid, 

2008:33-35) 
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Det är av olika skäl inte heller möjligt för ett parti att fritt välja strategi. Framförallt kan de 

etablerade partierna inte ändra position till något som går emot partiets tidigare ståndpunkt, 

eller inte stämmer överrens med partiets åsikt i andra frågor. Ett parti skulle till exempel 

kunna gå från att försöka minska betydelsen av en fråga till att senare ta en aktiv position i 

densamma, men det blir svårare för dem att först divergera med ett parti på en viss fråga för 

att i nästa val ha en konvergerande strategi. Detta riskerar att uppfattas som oansvarigt av 

väljarna, och minska partiets trovärdighet (Meguid, 2008:35-36). 

 

2.2 Implementering i studien 

PSO-teorin kommer att ligga till grund för analysen i denna studie. Genom att kategorisera de 

etablerade partiernas ståndpunkter i teorins strategier – konvergerande, divergerande eller 

avvisande – och jämföra hur ståndpunkterna förändras mellan valen 2002, 2006 och 2010 är 

det möjligt att belysa hur de tar sig an utmaningen av Piratpartiet.  

2.2.1 Analysverktyg 

Analysen kommer ske i form av en kvalitativ textanalys av de olika partiernas valmanifest. Då 

det är partiernas åsikter som är föremål för analysen kommer en idéanalys ligga till grund för 

genomläsningen av valmanifesten och kategoriseringen av partiernas ställningstaganden. 

Bergström & Boréus (2005) beskriver kort den innehållsliga idéanalysen, som särskilt 

lämplig för denna typ av studie. Principerna för denna kommer att tillämpas i analysens första 

moment, vilket kommer bli att systematisera Piratpartiets valmanifest, så att detta sedan kan 

användas som ett raster för att hitta de relevanta delarna i de andra partiernas valmanifest.  

I nästa steg kommer de övriga partiernas ställningstaganden jämföras med Piratpartiets. Detta 

kommer att ske genom att använda PSO-teorins olika strategier. Partierna kommer att 

kategoriseras efter vilken strategi de huvudsakligen använder sig av, konvergerande, 

divergerande, eller avvisande. Detta kan vara mer eller mindre tydligt hos de olika partierna, 

då det dels finns några olika frågor som Piratpartiet tar upp, dels för att partierna kan ha en 

mer eller mindre tydligt uttalad åsikt i de respektive frågorna. Tillvägagångssättet kommer 

dock ligga närmast den teknik med idealtyper som Bergström & Boréus (2005) beskriver. En 

idealtyp är en renodlad form av en ideologi eller åsikt, och används som ett analytiskt verktyg 

för att kunna kategorisera ett uttalande, en text eller, som i denna undersökning, ett 

ställningstagande uttryckt i ett valmanifest. I detta fall handlar det dock inte så mycket om att 
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definiera de olika idealtyperna, de finns redan i och med PSO-teorins beskrivning av de olika 

strategierna. Det centrala för analysen blir istället att kategorisera partiernas uttalanden och 

avgöra ifall de konvergerar eller divergerar med Piratpartiets åsikt. Tecken på en 

konvergerande strategi skulle då vara att partiet visar sig ha samma åsikt som Piratpartiet i en 

viss fråga, medan en divergerande strategi skulle visa sig genom att partiet tar upp frågan, 

men uttrycker en annan åsikt. Om partiet istället inte tar upp frågan alls, eller inte gör något 

tydligt ställningstagande, kan det vara tecken på en avvisande strategi (jmf Meguid, 

2005:352). 

För att kunna avgöra om det verkar röra sig om en strategi från partiernas sida, och inte en 

åsikt partiet tidigare haft, kommer en jämförelse över tid slutligen göras. Valmanifesten inför 

valet 2002 kommer användas för att kontrollera så partierna inte tog upp de aktuella frågorna 

innan de tvingades konkurrera med Piratpartiet. Detta är viktigt för att säkerställa att det 

verkligen rör sig om en reaktion mot Piratpartiet.  En jämförelse mellan valen 2006 och 2010 

skulle även kunna visa ifall de till exempel betraktade Piratpartiet som ett större hot efter 

deras framgångar i EU-valet 2009, jämfört med när Piratpartiet var ett helt nytt parti. Detta 

skulle i så fall kunna visas av att partiet gick ifrån en huvudsakligen avvisande strategi, till en 

konvergerande eller divergerande. 

 

2.3 Validitet 

Begreppet validitet brukar definieras som att man verkligen mäter det man påstår sig mäta, 

och är ett centralt begrepp inom all samhällsvetenskaplig forskning. Esaiasson m fl (2007) gör 

vidare en distinktion mellan begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet 

definieras som en god ”överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda 

empiriska indikatorerna” (Esaiasson m fl, 2007:64). Den centrala frågan för denna studie 

skulle då främst vara: Kan man avgöra ett partis strategi genom att studera dess valmanifest? 

Att helt avgöra ifall det rör sig om en strategi är väldigt svårt att göra med mindre än en 

utförlig intervjustudie med ledande representanter för studien. Valmanifesten kan dock ändå 

ge en tydlig indikation, särskilt om det visar sig finnas en förändring över tid i partiets 

ståndpunkt, som sammanfaller med Piratpartiets deltagande i politiken. Meguid (2005) 

använde i sin studie data från The Manifesto Project, som har samlat in data från valmanifest 

från över 50 länder. Hennes studie är visserligen kvantitativ, men visar ändå på hur 

valmanifest kan användas i detta syfte. 
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Den andra typen av validitet, resultatvaliditet, bygger delvis på en god begreppsvaliditet. 

Dessutom måste en hög reliabilitet finnas, vilket innebär frånvaro av slumpmässiga fel i 

analysen (Esaiasson m fl, 2007:70). Vad gäller denna studie innebär en hög reliabilitet att de 

verktyg som utformats används på rätt sätt. Brister i tillämpningen kan ske på flera nivåer. 

Först och främst när det gäller att identifiera Piratpartiets ståndpunkt i en fråga och sedan 

jämföra den med de andra partiernas. Det stora problemet här skulle kunna vara när partierna 

argumenterar för samma ståndpunkt, men utifrån olika utgångspunkter. Hur ska man i så fall 

tolka och kategorisera det uttalandet? Genom att tydligt redovisa på vilka grunder man gör 

bedömningen kan man dock komma runt detta problem, även om det fortfarande kan finnas 

andra åsikter angående tolkningen. 

 

2.4 Piratpartiets manifest 

En förutsättning för att kunna göra en bra jämförelse är att hitta lämpliga jämförelsepunkter. 

Då det är Piratpartiets åsikter som ligger till grund för jämförelsen måste dessa tydliggöras så 

att det blir möjligt att jämföra med de andra partiernas. Grunden kommer här vara 

Piratpartiets valmanifest från 2006, vilket sedan kommer kompletteras med det från 2010, för 

att se om de ändrat ståndpunkt eller tagit upp nya frågor. 

2.4.1 2006 

Piratpartiets manifest från 2006 är väldigt tydligt strukturerat och gör det lätt att hitta konkreta 

jämförelsepunkter. De mest centrala punkterna som tas upp är:  

1. Privatlivet måste skyddas, övervakning får inte ske mot en medborgare som inte är 

misstänkt för brott. 

2. Meddelarfriheten och privat kommunikation måste skyddas. 

3. Upphovsrätten ska förändras till att tillåta ”inhämtande, nyttjande, förädlande och 

spridande av kultur” i icke-kommersiellt bruk.  

4. Patenträtten ska begränsas, och i vissa fall avskaffas. 

(Piratpartiet, 2006) 
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Utöver detta hänvisar de till en rad olika lagar och lagförslag som de vill riva upp eller 

förändra, och då sådana som handlar om övervakning, upphovsrätt eller patenträtt. 

2.4.2 2010 

Piratpartiets valmanifest för 2010 är uppdelat i tre delar: integritet, kultur och kunskap. Det är 

också mycket mer utförligt än det från 2006, men fortfarande tydligt strukturerat. De 

tydligaste tillskotten är: 

1. Rätten att vara anonym måste stärkas, både på och utanför internet. 

2. Filtrering av internettrafik ska förbjudas. 

3. Personnummer ska enbart få hanteras av myndigheter, eller andra institutioner på 

uppdrag av myndighet. 

4. Myndigheter och offentliga institutioner ska använda öppna standarder och mjukvara 

med öppen källkod. 

(Piratpartiet, 2010) 

Även här hänvisas till olika lagar och direktiv, framförallt FRA-lagen och IPRED-lagen. 

2.4.3 Sammanfattning 

Piratpartiet delar upp sin politik i tre huvudområden: integritet, upphovsrätt och patenträtt. 

Analysen kommer ta fasta på ställningstaganden inom dessa områden i de övriga partiernas 

valmanifest, och jämföra dessa ställningstaganden med Piratpartiets åsikter inför respektive 

val. Samma sak kommer att göras med manifesten inför valet 2002, för att säkerställa att det 

skett en förändring 
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3 Bakgrund 

Ett nischparti kännetecknas, enligt Meguid (2008), av tre saker som skiljer dem från andra 

partier. Till att börja med motsätter de sig de traditionella klassbaserade frågorna. Istället för 

fokus på ekonomi och fördelningspolitik försöker de föra in nya frågor i politiken som de 

anser vara förbisedda. För det andra går det inte att placera in ett nischparti på den 

traditionella höger-vänster-skalan. Detta innebär att de kan vara potentiella hot eller 

samarbetspartier för samtliga av de etablerade partierna. Slutligen har de också ett väldigt 

begränsat antal frågor som de intresserar sig för och profilerar sig utifrån. Även om de 

efterhand anammar fler frågor, förknippar väljarna dem oftast med sina ursprungsfrågor 

(Meguid, 2008:3-4). 

 

3.1 Svenska nischpartier 

I Sverige har ett flertal nischpartier under de senaste drygt 30 åren tagit mandat i något av 

våra nationella val, till riksdagen eller EU-parlamentet. Det första var Miljöpartiet, som deltog 

för första gången i valet 1982. Deras fokus var framförallt på kärnkraften, och andra 

miljöproblem, men de var även missnöjda med de etablerade partiernas fokus på gamla 

politiska problem (Hadenius, 2003:177). Miljöpartiet kom dock inte in i riksdagen förrän sex 

år senare, i valet 1988, då de fick 5,5 procent av rösterna. Anledningarna till deras framgång 

bedömdes vara att många lättrörliga väljare fått upp ögonen för miljöfrågorna, mycket 

beroende på den uppmärksamhet de fått i media under det året (Hadenius, 2003:190-191). 

Nästa nischparti som lyckades ta sig in i riksdagen var Ny Demokrati. De gick till val på att 

förnya den svenska politiken, samt att begränsa invandring och bistånd. De lyckades ta 

mandat i riksdagen vid valet 1991, då de fick 6,7 procent av rösterna. Samtidigt åkte 

Miljöpartiet ut, med 3,4 procent (Hadenius, 2003:202-204). Ny Demokrati åkte däremot ut 

redan till valet 1994, med bara drygt en procent av rösterna, och Miljöpartiet tog sig tillbaka 

in med 5,8 procent (Hadenius, 2003:217). 

Ett nytt nischparti bildades inför valet till EU-parlamentet 2004, Junilistan. Junilistan 

betraktar inte sig själva som ett riktigt parti, utan en tvärpolitisk lista, med medlemmar från 

alla svenska partier. Partiet är emot ökad överstatlighet i EU, men ändå för svenskt EU-

medlemskap. I valet 2004 fick de 14,5 procent av rösterna, och blev därmed det tredje största 
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svenska partiet i parlamentet. I valet 2009 fick de dock bara 3,6 procent och förlorade därmed 

sina mandat (Nationalencyklopedin, 2010). 

Förutom Piratpartiet (som jag återkommer till) har vi slutligen ett nischparti som tagit mandat 

i ett nationellt val, Sverigedemokraterna, som kom in i riksdagen 2010 med 5,7 procent av 

rösterna (Valmyndigheten, 2010). Sverigedemokraterna bildades 1988, från resterna av dess 

föregångare Sverigepartiet. De är ett nationalistiskt parti, som vill bevara en svensk kultur, 

begränsa invandringen, och assimilera invandrare i den svenska kulturen (Kiiskinen & 

Saveljeff, 2010). 

 

3.2 Piratpartiet 

Piratpartiet bildades 2006 av IT-teknikern Rickard Falkvinge. Partiet var till att börja med 

bara en hemsida, med ett diskussionsforum och ett formulär för elektronisk signering så att 

partiet skulle kunna samla ihop de 1 500 signaturer som behövs för att kunna starta ett parti. 

Signaturerna gick snabbt att samla ihop, men dessvärre var denna metod inte godkänd, utan 

det svenska systemet krävde underskrifter på papper. Partiet lät även människor bli 

medlemmar genom sms-betalning, och de många nya medlemmarna användes för att samla 

ihop de underskrifter som krävdes (Rydell & Sundberg, 2010:120-125). Piratpartiet 

registrerades slutligen hos valmyndigheten den 15 februari 2006 (Valmyndigheten, 2010).  

Partiets första partiprogram, som Falkvinge själv skrev, var väldigt kortfattat. De punkter som 

togs upp var först och främst att all immaterialrätt skulle avskaffas, både upphovsrätt, patent, 

mönsterskydd och varumärkesskydd. Dessutom skulle alla internationella avtal rörande dessa 

saker sägas upp. De ville även förbjuda avtal som förhindrar informationsspridning, och 

brevhemligheten skulle upphöjas till en generell kommunikationshemlighet, som gällde 

oavsett vilket medium man använde för kommunikation. Det fanns även en särskild punkt 

som tog upp Thomas Bodström, som Falkvinge ansåg vara särskilt farlig för den personliga 

integriteten. Slutligen klargjordes att partiet inte tog ställning i några fördelningspolitiska 

frågor, eftersom de inte ville placera in sig som höger eller vänster (Rydell & Sundberg, 

2010:121-122). Partiets första principprogram, en utveckling av Falkvinges eget, antogs i 

februari 2006 genom en omröstning på partiets hemsida. Enligt detta ville man inte helt 

avskaffa upphovsrätten, bara begränsa den, och avsnittet om Bodström togs bort (Rydell & 

Sundberg, 2010:145). 
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Partiet fick redan från första dagen uppmärksamhet i media. Det verkliga genombrottet kom 

dock i samband med polisens razzia mot fildelningssiten The Pirate Bay den 31 maj 2006. 

Efter det förekom partiet frekvent i media, och även de andra partierna började nu diskutera 

fildelningsfrågan, vilket skapade splittring inom flera av dem (Rydell & Sundberg, 2010:147-

178). Trots all denna uppmärksamhet lyckades partiet inte samla ihop mer än 0,63 procent av 

rösterna (Valmyndigheten, 2006). 

Nästa val som Piratpartiet ställde upp i var EU-parlamentsvalet 2009, fram till dess hände en 

del saker inom svensk politik som gjorde att partiet fick ytterligare medial uppmärksamhet. 

Det första var den så kallade FRA-lagen, som skulle ge Försvarets Radioanstalt rätt att 

bedriva signalspaning inte bara i luftburna sändningar, utan även på internet. Förslaget 

splittrade återigen riksdagspartierna, och frågan fick stor uppmärksamhet i media, och 

framförallt på ett stort antal bloggar (Rydell & Sundberg, 2010:243). Piratpartiet var starkt 

emot förslaget, då det gick tvärsemot deras krav på ökad personlig integritet och minskad 

övervakning. Under våren 2009 fick de dessutom stor plats i media i samband med 

rättegången mot grundarna av The Pirate Bay. Dessutom trädde en annan kontroversiell lag 

ikraft, den så kallade IPRED-lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive). 

Denna lag byggde på ett EU-direktiv, som skulle göra det lättare att ingripa mot illegal 

fildelning. Även IPRED-lagen hade kritiserats flitigt i media och av Piratpartiet (Rydell & 

Sundberg, 2010:245). I EU-valet den 7 juni samma år lyckades partiet få ihop 7,1 procent av 

de svenska rösterna, vilket gav ett mandat i parlamentet. Mandaten utökades senare till två i 

och med Lissabonfördraget, som ökade antalet ledamöter i parlamentet från 736 till 754 

(Rydell & Sundberg, 2010:247). I riksdagsvalet drygt ett år senare gick det dock inte lika bra, 

utan partiet fick denna gång bara 0,65 procent av rösterna (Valmyndigheten, 2010). 

 

3.3 Tidigare forskning 

En nypublicerad svensk avhandling har använt PSO-teorin i en undersökning av 

Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna. 

Undersökningen använder sig främst av intervjuer med representanter från de båda partierna, 

vilket kompletteras med offentliga uttalanden från partiernas ledningar, samt intervjuer med 

representanter från Sverigedemokraterna (Kiiskinen & Saveljeff, 2010) 
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Avhandlingens resultat visar att både Socialdemokraterna och Moderaterna använde en tydligt 

avvisande strategi mot Sverigedemokraterna inför valet 2006, men blev på grund av 

Sverigedemokraternas framgångar i valet tvungna att omvärdera sin politik. Efter valet tar 

partierna aktivt tag i flykting- och invandringsfrågorna, men med olika strategier. 

Socialdemokraterna tar tydligt avstånd från Sverigedemokraterna, och använder en 

demoniseringsstrategi i syfte att minska trovärdigheten för konkurrenten. De använder enligt 

avhandlingen en divergerande strategi. Moderaterna använder även de sig av en 

demoniseringsstrategi, dock inte lika tydlig. Dessutom väljer de att själva börja diskutera de 

frågor som Sverigedemokraterna driver. Sammantaget visar avhandlingen att de använder sig 

av en svagt konvergerande strategi (Kiiskinen & Saveljeff, 2010). Enligt PSO-teorin skulle 

denna kombination av ett starkt parti som intar en divergerande strategi (Socialdemokraterna), 

och ett annat som intar en svagare konvergerande strategi (Moderaterna) resultera i att 

nischpartiet (Sverigedemokraterna) blir starkare och får fler röster (Meguid, 2008:34), vilket 

också visade sig sant efter valet 2010, då Sverigedemokraterna fick mandat i riksdagen. 

Bonnie Meguid (2008), som har utvecklat PSO-teorin, har i sin avhandling tillämpat teorin i 

några europeiska länder där nischpartier av olika typ har utmanat de etablerade partierna. 

Utgångspunkten är, i enlighet med teorin, att de etablerade partiernas strategier är det som 

avgör ifall nischpartiet lyckas eller inte. Det första exemplet fokuserar på det brittiska gröna 

partiet (Green Party), och visar att båda de två stora partierna (Labour och Conservative 

Party) använde sig av konvergerande strategier och började föra en aktiv miljöpolitik för att 

försöka säkra sina röster. Strategin lyckades, men gjorde samtidigt att miljöfrågorna fick ökad 

betydelse i politiken, tack vare partiernas kamp för att säkra sina positioner. 

Nästa exempel hämtas från Frankrike, med fokus på det högerpopulistiska Front National 

(FN). Slutsatsen här är att Front National lyckades tack vare det socialistiska partiets (Parti 

socialiste) divergerande strategi gjorde att FN fick fler väljare, framförallt på bekostnad av det 

gaullistiska partiet (Rassemblement pour la république, RPR). RPR försökte då vinna tillbaka 

rösterna genom att anamma FN:s politik, vilket dock ledde till splittringar inom partiet 

(Meguid, 2008). 

Det sista exemplet är det skotska nationella partiet (Scottish National Party, SNP) som vann 

stora framgångar i de skotska valkretsarna sedan 1970-talet. Framgångarna förklaras återigen 

av de stora partiernas strategier, Conservative Party använde sig av en divergerande strategi i 

syfte att splittra sina huvudmotståndare Labour, vilket gjorde att SNP växte i styrka. Labour 
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svarade med att konvergera med SNP:s politik, men de hade redan växt sig så starka att det 

inte fick den effekt Labour hoppades på. 

Sammanfattningsvis styrker den tidigare forskningen PSO-teorins förklaringsvärde, både 

internationellt och inom den svenska politiken. Det är dock viktigt att notera att teorin 

fortfarande är väldigt ung, och ännu mer forskning krävs för att pröva den ordentligt. 
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4 Analys 

Partiernas ståndpunkter kommer här redovisas vart parti för sig, i bokstavsordning, och 

eventuella skiftningar kommer särskilt belysas. Deras huvudsakliga strategi kommer även 

redovisas för respektive år. Något problematiskt är Moderaterna, som i valen 2006 och 2010 

inte hade några egna valmanifest, utan ställde sig helt bakom Alliansens gemensamma 

manifest. De övriga partierna i Alliansen har egna manifest som kompletterar det 

gemensamma, vilka redovisas för respektive parti, men de uttrycker i manifesten att de även 

står bakom det gemensamma. Inför valet 2010 har Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet också antagit ett gemensamt manifest under namnet ”De rödgröna”, vilket också 

finns med som komplement till de respektive partiernas egna manifest.  

Inför valet 2002 hittades ingen tydlig motsvarighet till piratpartiets frågor i något av partiernas 

valmanifest, med undantag för i Vänsterpartiets manifest, där kan man läsa att de vill ”värna 

yttrandefriheten för alla och garantera en allsidig tillgång till information” (Vänsterpartiet, 

2002). 

 

4.1 Alliansen 

I Alliansens valmanifest för 2006 tar de upp en del av de frågor Piratpartiet fokuserar på, 

främst de som handlar om integritet. De har dock inga konkreta förslag angående detta, utan 

använder mest värdeuttryck, som ”Ett fritt och öppet meningsutbyte, och respekt för den 

enskildes integritet är grundläggande värden i en demokrati.” De tar även upp integriteten när 

de diskuterar rättssamhället och polisen. De vill öka polisens befogenheter på flera områden, 

men menar samtidigt att ”stor hänsyn ska tas till den personliga integriteten”. (Alliansen, 

2006) 

För 2010 har Alliansen två olika dokument, dels en valplattform, och dels vad de kallar 

”Jobbmanifestet”. Jobbmanifestet tar inte upp någon av Piratpartiets frågor mer än genom 

meningen ”Vårt Sverige skall vara en ledande kraft för såväl friheten på som säkerheten för 

nätet.” (Alliansen, 2010a) I valplattformen är de däremot något mer specifika än i manifestet 

från 2006. De säger här uttryckligen att lagstiftningen måste värna ”både trygghet och 

integritet även i den digitala miljön”, och menar att debatten om integritet är viktig att hålla 

levande (Alliansen, 2010b). 
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Sammantaget kan Alliansen sägas använda en försiktigt konvergerande strategi gällande 

integritetsfrågorna, som blir något tydligare inför valet 2010, men en tydligt avvisande 

strategi angående upphovsrätt och patent. 

 

4.2 Centerpartiet 

I valmanifestet för 2006 nämner Centerpartiet inget angående de frågor som Piratpartiet tar 

upp, men inför valet 2010 skriver de att ”medborgarens rätt till personlig integritet är 

grundläggande i ett liberalt samhälle” och betonar vikten av ett öppet samhälle (Centerpartiet, 

2010). Detta innebär att Centerpartiet förefaller använda en huvudsakligen avvisande strategi, 

fast med svagt konvergerande inslag 2010. 

 

4.3 Folkpartiet 

Inte heller i Folkpartiets valmanifest för 2006 hittar man något som berör Piratpartiets frågor. 

De tar förvisso upp att de vill införa möjlighet att drogtesta barn under 15 år i syfte att 

förebygga missbruk (Folkpartiet, 2006), men detta är inget som Piratpartiet tar upp förrän i 

sitt manifest för 2010, och kan därför inte säkert sägas vara en del i en divergerande strategi.  

Inför valet 2010 tar de däremot upp några punkter på integritetsområdet. Bland annat vill de 

införa krav på att lagstiftning särskilt ska granskas med fokus på effekter för den personliga 

integriteten, och de vill ersätta datainspektionen med en integritetsinspektion. De vill även 

motverka införandet av ett allmänt DNA-register (Folkpartiet, 2010), en fråga som Piratpartiet 

inte tar upp specifikt, men som ändå kan anses ligga under deras motstånd mot lagring av 

personuppgifter. 

Även på upphovsrättsområdet tar Folkpartiet upp några saker, främst anser de att ”det behövs 

en utredning om en modern upphovsrättslag som utökar de legala möjligheterna som 

fildelning och andra tekniker ger.” (Folkpartiet, 2010) 

Folkpartiet kan alltså anses ha gått från en avvisande strategi 2006, till en ganska tydligt 

konvergerande strategi, både på integritets- och upphovsrättsområdena. 
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4.4 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna nämner inte något om vare sig integritet, upphovsrätt eller patent, varken 

2006 eller 2010. Däremot skriver de i sitt manifest för 2010 att de vill blockera internetsidor i 

syfte att hindra spridning av barnpornografiskt material (Kristdemokraterna, 2010), något som 

Piratpartiet tar upp, men anser är fel väg att gå. Detta är inte nödvändigtvis en medveten 

strategi från Kristdemokraterna, men visar ändå på en svag divergens gentemot Piratpartiet. 

 

4.5 Miljöpartiet 

Inför valet 2006 skriver Miljöpartiet i sitt manifest att de vill tillåta nedladdning av musik och 

film för privat bruk, och att upphovsrättsinnehavarna får söka ersättning på annat sätt 

(Miljöpartiet, 2006). I manifestet för 2010 tar de även upp integritetsfrågor, de vill skärpa 

reglerna kring kameraövervakning, avskaffa den så kallade FRA-lagen, och inte tillåta att 

staten har möjlighet att registrera medborgarnas internettrafik. Angående upphovsrätt skriver 

de lite mer utförligt att de vill ”modernisera upphovsrättslagen och avkriminalisera fildelning 

för privat bruk”, och även ändra den så kallade IPRED-lagen (Miljöpartiet, 2010). 

Miljöpartiet verkar ha en till en början försiktig, men senare tydlig konvergerande strategi på 

först upphovsrättsområdet, och senare även i integritetsfrågorna. 

 

4.6 De rödgröna 

De rödgröna skriver att de vill göra om den så kallade FRA-lagen genom en parlamentarisk 

utredning, och vill stärka den personliga integriteten (Rödgröna, 2010), och verkar därmed 

använda sig av en konvergerande strategi inom ett begränsat område. 

 

4.7 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna tar inte upp någonting om vare sig integritet, upphovsrätt eller patent, 

utan använder sig av en klart avvisande strategi både 2006 och 2010. 
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4.8 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet sätter sig i sitt valmanifest för 2006 emot ökad kontroll och övervakning, och 

vill motverka ”integritetskränkande lagstiftning som genomförs i terroristbekämpningens 

namn” (Vänsterpartiet, 2006). I sitt manifest för 2010 tar de upp flera punkter både om 

integritet och upphovsrätt.  Bland annat vill de att både FRA-lagen och IPRED-lagen 

upphävs, då de ”undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet”. De vill även 

upprätta digitala bibliotek för musik och film. Slutligen vill de också införa lagar, dels om 

allmän kommunikationshemlighet, och dels om integritetsskydd i arbetslivet, den senare ska 

förbjuda arbetsgivares kontroll genom utdrag ur belastningsregistret, urinprov och avlyssning 

av kommunikation (Vänsterpartiet, 2010). 

Vänsterpartiet visar prov på en tydlig konvergerande strategi, framförallt inför valet 2010. 
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5 Slutsatser 

Som visas i resultatet blev Piratpartiet till största delen bemött av avvisande strategier inför 

valet 2006. Det märks samtidigt en osäkerhet hos de etablerade partierna, och framförallt 

Alliansen talar svävande om personlig integritet, utan något konkret förslag. Undantagen är 

Miljöpartiet, som tydligt anger att de vill tillåta nedladdning för privat bruk, och till viss del 

Vänsterpartiet, som vill begränsa lagstiftning i terrorismens namn. Vänsterpartiet hade, redan 

innan Piratpartiet bildades, uttalanden som tangerade de som Piratpartiet senare tog upp. En 

konvergerande strategi låg därför helt i linje med deras egen politik, och de ansåg troligtvis att 

de inte hade något att förlora på att tidigt ta till sig de nya frågorna. Även Miljöpartiet, som i 

föregående val bara låg precis över 4-procentspärren (Valmyndigheten, 2002), såg troligtvis 

en chans att locka till sig fler väljare. De var däremot båda väldigt försiktiga, precis som de 

övriga partierna. Denna kombination av avvisande och konvergerande strategier skulle enligt 

PSO-teorin minska stödet för Piratpartiet, vilket också visade sig i valet, där de enbart fick 

0,63 procent av rösterna – lägre än både Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ. 

Inför valet 2010 var det mycket annorlunda. Fler partier anammade en konvergerande strategi, 

och frågorna fick större utrymme i deras valmanifest. Alliansen och Centerpartiet tar 

fortfarande bara försiktigt i frågorna, medan Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

tydligt tar ställning. Eftersom Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de mest konvergerande 

2006, står Folkpartiet för den största vändningen. I manifestet från 2006 nämner de ingenting 

om integritet eller upphovsrätt, utan är på gränsen till divergerande gentemot Piratpartiet, 

medan de 2010 tydligt tar ställning för bevarande av integriteten och även vill utreda 

upphovsrättslagstiftningen. En tänkbar orsak kan vara deras dåliga valresultat 2006, då de 

tappade nästan 6 procentenheter från föregående val (Valmyndigheten, 2006). 

Även Miljöpartiet tar tydligt ställning för ökad integritet och minskad övervakning, och vill 

avskaffa eller förändra de impopulära FRA- och IPRED-lagarna, vilket också Vänsterpartiet 

uttryckligen anger. Medan Miljöpartiet fortsatt vill införa fri nedladdning, kommer 

Vänsterpartiet dessutom med ett eget förslag, att inrätta digitala bibliotek för musik och film. 

De två stora undantagen från den allmänna konvergerande trenden är Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna. Kristdemokraterna tangerar en divergerande strategi, medan 

Socialdemokraterna är tydligt avvisande. Även i de Rödgrönas gemensamma manifest finns 

endast en punkt som relaterar till Piratpartiets politik, att göra om FRA-lagen. Detta ställer sig 
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dock både Miljöpartiet och Vänsterpartiet bakom, vilket skulle kunna tyda på att 

Socialdemokraterna har tvingats till en kompromiss i denna fråga. Att Socialdemokraterna 

och Alliansen inte tydligt tar ställning i dessa frågor kan bero på att de hellre vill se 

valrörelsen kretsa kring jobbpolitiken. I likhet med valet 2006, möttes Piratpartiet 2010 av en 

kombination av konvergerande och avvisande strategier. Kristdemokraternas svaga divergens 

är inte tillräcklig för att stärka Piratpartiets ställning, vilket återigen syns i deras dåliga 

valresultat på 0,65 procent. 

Intressant är även att inget av partierna tar i sina manifest upp de frågor Piratpartiet driver 

angående patent. Orsaken till detta kan möjligen ligga i att de inte fått lika stor 

uppmärksamhet i media, där fokus mest har legat på integritet och upphovsrätt, vilket antyder 

att medierna även spelar en viktig del i huruvida frågorna lyfts upp i debatten. 

Slutsatserna i denna studie ger ett visst ökat stöd åt PSO-teorin, även om andra 

förklaringsfaktorer självklart kan föreligga. Studien ger dessutom ökad insikt i hur de svenska 

partierna hanterar hotet från ett nytt parti, som för in tidigare odebatterade frågor på den 

politiska dagordningen, något som tydligt märks i partiernas manifest att Piratpartiet har 

lyckats med. Vad som däremot inte framkommer i denna studie är hur partierna resonerar 

bakom sina ställningstaganden, något som skulle kräva ytterligare forskning på området. 
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6 Sammanfattning 

Denna studie undersöker de svenska riksdagspartiernas bemötande av Piratpartiet, ett 

nischparti med fokus på integritets- och immaterialrättsfrågor. Syftet är att ta reda på vilka 

strategier partierna använder sig av i sitt bemötande, vilket görs genom att jämföra partiernas 

valmanifest inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Som utgångspunkt används PSO-teorin 

(Position, Salience, Ownership), en nyutvecklad teori som menar att nischpartiers framgång 

beror på hur de blir bemötta av de etablerade partierna. I sitt bemötande kan partierna använda 

sig av tre huvudsakliga strategier: konvergernade, divergerande eller avvisande. Den 

konvergerande strategin innebär att partiet försöker närma sig det utmanande nischpartiet för 

att locka till sig deras potentiella väljare. En divergerande strategi innebär att partiet tar upp 

frågan, och därmed visar för väljarna att den är viktig, men uttrycker en åsikt som går emot 

nischpartiets. En avvisande strategi innebär att partiet inte tar ställning i frågan, och signalerar 

därmed till väljarna att frågan inte är viktig, och försöker styra debatten till andra frågor. 

Undersökningen genomförs i form av en kvalitativ textanalys av partiernas valmanifest inför 

valen 2006 och 2010. Detta kompletteras med valmanifesten för 2002 för att kunna säkerställa 

att en förändring har skett i deras ställningstaganden. Som grund för analysen används 

Piratpartiets valmanifest för de respektive valen. Piratpartiet fokuserar på tre huvudområden: 

integritet, upphovsrätt och patenträtt, de vill stärka medborgarnas integritetsskydd och 

begränsa upphovsrätten och användningen av patent. Dessa åsikter jämförs med de etablerade 

partiernas ställningstaganden i samma frågor för att kunna avgöra vilken av PSO-teorins 

strategier de tillämpar. 

Resultaten visar att de flesta partierna inför valet 2006 använde sig av en avvisande strategi, 

undantaget Miljöpartiet och Vänsterpartiet som använde en konvergerande strategi i vissa 

frågor. Inför valet 2010 var det fler partier som tillämpade en konvergerande strategi. 

Tydligast var Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och 

Kristdemokraterna var tydliga undantag, och använde sig av en tydlig avvisande strategi, och 

Kristdemokraterna var dessutom svagt divergerande mot Piratpartiet inför valet 2010.  

PSO-teorin förutspår ett minskat stöd för nischpartiet av denna kombination av konvergerande 

och avvisande strategier, vilket kan förklara Piratpartiets dåliga valresultat i de båda valen. 

Detta ger ett ökat stöd åt teorins förklaringsvärde, även om andra faktorer också kan ha 

påverkat. 
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