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Abstract 

 
The purpose of this thesis is, through both a quantitative and qualitative study, to map out 

how the interaction appears between the established parties and the radical right-wing party, 

the Sweden Democrat’s (SD) and their core issue – immigration in the Swedish parliament. 

By applying analytical dimensions on the parliamentary protocols regarding the immigration 

issue between the years of 2010-2012 this study will get an insight on how the argumentation 

concerning immigration has developed since their entrance into the Swedish parliament in 

2010. The result shows that SD, through the rejection treatment of the established parties, 

fulfilled the three conditions which accordingly to the study's theoretical framework are 

crucial for the party's future success. In the established parties’ reception of SD regarding 

immigration, SD is, to a large extent, left unchallenged as the established parties rather focus 

on integration instead of challenge SD in the immigration issue. Furthermore, the result 

reinforce the previous studies stating that a radical right-wing party gains greater success if 

the established parties refuses to treat them as equals in the parliament.   
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1. Inledning  
 

Under 1980-talet bevittnade många Västeuropeiska länder en s.k. tredje våg av radikala 

högerpopulistiska partier, som i allt högre grad tog sig in på den politiska arenan (Meguid, 

2005:348)1. I september 2010 nådde denna våg också till Sverige då det radikala 

högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna (SD), som redan valet 2006 fick ett ökat stöd 

bland väljarna (Lindgren Åsbrink, 2007:42), tog sig in i riksdagen med 5,7 procent av rösterna 

(Valmyndigheten, 2010). SD ansågs länge vara ett hot som befann sig i periferin av svensk 

politik. Hotet blev dock allvar efter riksdagsvalet 2010. I och med detta val kan Sverige inte 

längre ses som ett undantag i Europa om att vara förskonade från radikala högerpopulistiska 

partier som nischar sig på invandringsfrågan (Rydgren, 2005:6). 

Enligt en rundringning gjord av Aftonbladet innan riksdagsvalet 2010 deklarerade samtliga 

riksdagspartiledare att samarbete med SD inte under några omständigheter skulle kunna 

tänkas förkomma oavsett valresultat (Sandberg, 2010). Denna tydliga deklaration stämmer 

överens med tidigare forskning (Downs, 2001, Rydgren, 2005), som hävdar att etablerade 

partier som första reaktion försöker desarmera och i största mån eliminera RHP–partiets 

möjligheter att påverka politiken
2
.  

Partiledarnas ovilja till samarbete indikerar att de etablerade partierna valde en strategi om att 

upprätthålla en barriär mot SD, en inställning som utmynnade i verklig händelse i och med 

den blocköverskridande ramöverenskommelse i invandringsfrågan som avtalades mellan 

Miljöpartiet och Moderaterna i mars 2011 (Riksdagen, 2011). På senare tid kan dock en 

förändring anas. Indikationer om förändring ges då en av SVT:s programledare för Agenda 

inledde en av de senaste partiledardebatterna genom att ställa frågan ”Hur mycket invandring 

tål Sverige?”3. Frågeställningen i Agenda har lett till en upprörd debatt. Bland andra har 

statsvetenskapsprofessorn Ulf Bjereld via sociala medier uttryck att det är märkligt att 

invandringsfrågan lyfts i detta sammanhang då den inte ens prioriteras särskilt högt av de 

svenska väljarna. När dessutom den svenska statsministern Reinfeldt en tid innan 

                                                             
1 Den tredje vågen är den senaste fasen i populismens historia. Klassiska populismen var den första vågen och 

växte fram på 1800-talet. Den andra vågen växte fram under 1960-talet och innefattade uppståndelsen av s.k. 

protestpartier som uttryckte en missnöjespolitik där skattefrågan centrerades. Idag domineras den tredje vågen av 

s.k. högerpopulistiska partier som är kritiska till det mångkulturella samhället och hävdar starkt att invandringen 

bör stramas åt (Aress&Diaz, 2006, s.25).  
2 Det finns en bred arsenal av begrepp som definierar partier som SD. För denna studie är förkortningen RHP–

partier vald som står för radikala högerpopulistiska partier och kommer fortsättningsvis konsekvent att 

användas (se vidare Rydberg 2005 kap 1). 
3 Citat ut SVT program ”Agenda” från partiledardebatten den 14 oktober 2012 00:20 in i programmet  
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partiledardebatten talade om ”etniska svenskar mitt i livet
4
” frågar sig många idag om de 

etablerade partierna har påverkats av SD:s existens, eller om påverkan har uteblivit.  

Då ett RHP–parti har tagit sig in i den svenska riksdagen är det inte enbart av intresse att 

studera just partiet i sig som mycket av den tidigare forskningen helt har koncentrerat sig på 

(se bl.a. Mudde 1999). Det är även av hög relevans att undersöka hur de etablerade partierna 

responderar på RHP–partiets inträde i det politiska systemet och hur de bemöter det nya 

partiet. Detta av den enkla anledningen att det i ett politiskt system inte enbart handlar om ett 

parti och deras förda politik som blir avgörande för framtiden utan snarare hur de 

demokratiskt valda partierna tillsammans i riksdagen styr ett land och hur de i sig påverkar 

varandra (Meguid 2008:14,16). 

Mot denna bakgrund frågar sig denna uppsats om SD möter ett konsekvent motstånd från 

etablerade partierna i riksdagsdebatterna gällande invandringsfrågor eller om det finns 

tendenser till att SD står oemotsagda eller att de etablerade partierna t.o.m. anpassar sig till de 

frågor SD för fram?  

För att besvara den frågan kommer jag i denna uppsats att studera riksdagsdebatter gällande 

invandringsfrågan mellan de samtliga riksdagspartierna för att undersöka i vilken mån SD har 

fått en framträdande plats i dessa debatter. För att kartlägga bemötandet undersöks först hur 

samtliga riksdagspartier argumenterar i invandringsfrågan för att undersöka om det råder 

eventuella skiljelinjer mellan partierna som kan tänkas påverka bemötandet av SD. Vidare 

undersöks i vilken mån, och i sådana fall hur, det etablerade partierna bemöter SD. En 

tydligare beskrivning av syftet samt de preciserade frågeställningarna presenteras under 

kapitel 3 ”Syfte”. 

I det följande presenteras först uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer studiens 

syfte samt de preciserade frågeställningarna som ska besvaras. I studiens fjärde kapitel görs 

en redogörelse av den tidigare forskningen som sedan mynnar ut i den analysmodell som 

presenteras i kapitel 5 ”Analysmodell”, skapad för att besvara studiens frågeställningar. 

Slutligen redovisas analysen med de avslutande slutsatserna. 

 

 

                                                             
4 Hämtat från artikel ”Sänkt krogmoms kritiseras av experter” i Svenska Dagbladet den 14 maj 2012 13:52  
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2. Teorietisk utgångspunkt  
 

I linje med andra forskare (Bale 2003, Downs 2008, Green-Perdersen et al.2008) hävdar 

Bonnie M Meguid att de socioekonomiska och institutionella förklaringarna till RHP–partiers 

utveckling är otillräckliga för att beskriva deras framgångar. Trots att det kan konstateras att 

RHP–partier gynnas då ett samhälle genomgår ekonomiska kriser eller snabba strukturella 

förändringar som exempelvis globalisering (Mudde 2010:1171–1172) hävdar Meguid att det 

finns andra förklaringsfaktorer bakom deras varierande framgångar. Meguid hävdar istället att 

nisch-partiernas framgångar, däribland RHP–partiernas, är en biprodukt av partikonkurrensen 

i det politiska systemet och att det är i samexistens med de etablerade partierna som 

utvecklingen av RHP–partiet ter sig (Meguid, 2008:22). PSO–teorin, som för denna studie är 

vald som teoretisk utgångspunk är framtagen av Meguid just för att studera hur etablerade 

partierna bemöter ett RHP–parti och dess sakfråga som partiet har nischat sig på. PSO står för 

positionering, relevans och ägandeskap (på engelska position, salience, ownership) och utgör 

teorins mekanismer.  

I boken ”Party Competition between unequals” menar Meguid att det uppstår en ojämn 

partikonkurrens mellan de etablerade partierna och RHP–partiet för att den senare aktören 

skiljer sig från de etablerade partierna på tre huvudsakliga punkter. För det första förnekar de 

det traditionella klassbaserade upplägget av politik och ger mindre prioritet till ekonomiska 

frågor, varför RHP–partier är mer flexibla och kan skifta position i ekonomiska frågor. Mer 

prioritet ges istället till uppsättningar av värdefrågor, ofta kulturella, som tidigare inte har 

getts lika stort utrymme på den politiska agendan (Rydgren 2005:18, Meguid 2008:4).  RHP–

partier prioriterar främst familjevärden och skydd för den nationella identiteten, frågor som 

inte nödvändigtvis är klassbaserade. För det andra är den sakfrågan som RHP–partiet lyfter 

antingen ny eller nygammal och sammanfaller inte på den existerande höger-vänsterskalan. 

Då de klassbaserade skiljelinjerna försvagades i takt med RHP–partiernas framväxt (se 

Franklin et al 1992, Inglehart 1997) skapades ett utrymme för RHP–partier att lyfta fram 

frågor som, trots att de inte sammanföll på höger-vänsterskalan, ändå lyckades locka till sig 

väljare. För det tredje skiljer sig RHP–partier från de etablerade partierna genom att klassas 

som enfrågepartier då de kännetecknas för att enbart driva politik främst i en sakfråga 

(Meguid 2008:4). För att RHP–partiet ändå ska överleva i ett parlament med hård konkurrens 

är det enligt Meguid väsentligt att partiet lever upp till de tre villkoren som utgör de 

huvudsakliga mekanismerna i PSO–teorin; 
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(1) att RHP–partiets sakfråga får ett ökat utrymme och en ökad relevans i debatten  

(2)  att RHP–partiet framgångsrikt kan positionera sig i sakfrågan 

(3) att RHP–partiet, genom de etablerade partiernas bemötande, får ett ökat ägandeskap av 

sakfrågan 

Lyckas inte partiet leva upp till dessa villkor riskerar partiet att tappa väljarstöd och utgör då 

inte lika stor konkurrens gentemot de etablerade partierna (Meguid 2008:24). Att en fråga ska 

anses vara tillräckligt framträdande är inte något som SD själva kan styra över, inte heller kan 

ett parti konstateras vara de rättmätiga ägarna över en sakfråga i en studie frånkopplade från 

de andra partierna i riksdagen. Det är alltså i samexistens med, och i bemötandet av de andra 

partierna som dessa villkor kan avgöras vara uppfyllda, likaså huruvida partiet kan positionera 

sig eller inte. 

Meguid grundar sin teori på den s.k. spatiala strategilogiken (se vidare Downs 1957) där 

partier anses vara rationella aktörer vars främsta mål är att vinna val. Partierna anpassar därför 

i första hand sin politik efter väljarnas efterfråga, snarare än att vinna val för att driva sin 

politik. Ett sätt att anpassa politiken efter väljarnas efterfrågan är att prioritera vissa sakfrågor 

framför andra. Ett parti kan välja att ge mer utrymme åt en sakfråga som de tror gynnar dem 

bättre sätt till de andra partiernas ställningstagande i samma sakfråga. Det handlar om på 

vilket sätt partierna, i konkurrens med varandra, bäst presenterar sitt partis ställningstagande i 

sakfrågor som av väljarna anses vara viktiga (Meguid 2008:22ff, Green- Pedersen & 

Krogstrup, 2008:613). Som tidigare nämnt uppstår det en ojämn konkurrens då ett parti som 

SD inte har tillgång till lika många sakfrågor att profilera sig i. Därför är det än viktigare att 

SD lyckas påverka de andra partierna så att deras sakfråga ges utrymme och en framträdande 

roll på den politiska agendan. Det är alltså inte enbart SD och partiet i sig som är avgörande 

för dess framgångar. Avgörande är snarare hur de etablerade partierna bemöter SD i riksdagen 

och vilka ståndpunkter de intar när sakfrågan debatteras. Beroende på hur de etablerade 

partierna väljer att bemöta SD menar Meguid att partierna kan ”manipulera” sakfrågan där 

mer eller mindre utrymme ges för att SD ska kunna leva upp till PSO–teorins villkor (Meguid 

2008:39).   
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3. Syfte  
 

Mot bakgrund av den teoretiska utgångspunkten kommer således studiens centrala syfte vara 

att kartlägga och beskriva hur de etablerade partierna har bemött SD och deras sakfråga i 

riksdagen. Riksdagsdebatter som berör invandrings-, integrations-, flykting-, asyl- samt 

migrationsfrågor kommer således utgöra de analysenheter som studeras för att undersöka hur 

interaktionen partierna emellan har sett ut. Innehållet i protokollen kommer att analyseras dels 

via kvantitativ metod men även via en kvalitativ innehållsanalys. Analysverktyget som består 

av skapade analysdimensioner används för att systematisk sortera och synliggöra de budskap 

som vid en anspråkslös läsning inte tidigare har framgått lika tydligt (Beckman 2005:49). Den 

kvantitativa delen syftar till att söka reda på hur SD lever upp till PSO–teorins två första 

villkor, utrymme samt positionering. Då sakfrågans utrymme över tid ska studeras lämpade 

sig riksdagsåret 2006/07 som utgångspunkt eftersom SD då inte fanns närvarande i riksdagen. 

Perioden 2006/07-2011/12 är ett tillräckligt långt tidsspann att studera för att kunna utläsa 

eventuell variation i utrymme för sakfrågan (Bergström & Boréus 2012:54). För den 

kvalitativa delen där kartläggning av bemötandet görs besvaras även hur det tredje villkoret, 

ägandeskap levs upp till. Riksdagsåret 2010/11 är här utgångspunkten eftersom det var året då 

SD tog sig in i riksdagen och kunde delta i debatterna.  

3.2 Preciserade frågeställningar 

 

1. I vilken utsträckning har utrymmet i riksdagsdebatten avseende sakfrågan 

förändrats över tid och har SD haft möjlighet att framgångsrikt positionera sig i 

sakfrågan? 

2. Hur uppfattar riksdagspartierna verkligheten avseende invandring och på vilket 

sätt uttrycker partierna lösningar för att förbättra samhället utifrån den givna 

verklighetsbeskrivningen?  

3. Hur ser bemötandet ut av SD från de etablerade partierna i debatten vad gällande 

sakfrågan och dess ägandeskap?  

 

 

 

 



9 
 

4. Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras den tidigare forskningen som är gjord avseende hur etablerade partier 

bemöter ett RHP–parti. Avslutningsvis ges en inblick i hur SD ser på invandringsfrågan samt 

hur de etablerade partiernas tidigare strategi har varit i bemötandet av SD.  

Som ovan nämnt har den vetenskapliga forskningen gett allt för mycket uppmärksamhet åt att 

studera efterfrågesidan där väljarna befinner sig (se bl.a. Dalton 2008). Under de senaste åren 

har dock mer intresse väckts för hur det politiska klimatet har påverkats av RHP–partiers 

framgång och existens. Statsvetaren William M Downs är en av de forskare som har bidragit 

med verktyg för att förklara hur RHP–partier, via de etablerade partiernas bemötande, 

påverkar det politiska klimatet. I sin studie (2001) presenterar Downs belägg för att det råder 

stor kluvenhet inom partierna om hur bemötandet av ett RHP–parti ska gå till vilket tycks 

bottna i huruvida politikerna i de etablerade partierna å ena sidan värdesätter partiets och sin 

egen framgång i val eller, om de å andra sidan värdesätter insikten om deras demokratiska 

ansvar som förtroendevald inför sina väljare (Downs 2001:24f). Slutsatsen av Downs studie är 

att kvaliteten på de politiska besluten och policyskapandet försämras i och med existensen av 

ett RHP–parti i parlamentet och att de politiska företrädarna för de etablerade partierna i 

förvånansvärt många fall anser att strategin att samarbeta med RHP–partiet är den mest 

gynnsamma (Downs 2001:39–40).  

Liknande studier som har genomförs på kommunalnivå i Sverige visar att de etablerade 

partiernas bemötande av SD hitintills har gynnat snarare än hämmat SD:s framgångar. 

Dessutom tycks kvaliteten på de politiska besluten upplevas som försämrade även i det 

svenska fallet (Loxbo 2010:295). Tidigare studier visar att SD redan innan de befann sig i den 

svenska riksdagen påverkade de etablerade partierna och vise versa, samt att om SD i 

framtiden skulle besitta rollen som vågmästare i riksdagen skulle sannolikheten för 

blocköverskridande samarbeten i sakfrågan mellan de etablerade partierna minska (Loxbo 

2010:311). Ett samarbete över blockgränserna skulle enligt Downs vara ett sätt att försöka 

stänga ute SD från politiken och på så sätt lyckas med att tränga undan dem. Dock uppstår det 

svårigheter med att skapa blockkoalitioner eftersom de etablerade partierna har betydande 

åsiktsskillnader vad gällande bl.a. politisk ideologi vilket försvårar ett eventuellt samarbete. 

Samarbetet skulle vara högst ostabilt då det enda som riktigt binder dem samman är målet att 

eliminera RHP–partiet (Downs 2001:27). Sveriges riksdagspartier har fram till i mars 2011 

följt den tidigare forskningens antagande om hur ett etablerat parti med största sannolikhet 
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torde agera när ett RHP–parti träder in i riksdagen. Vad som nu indikerar att Sverige är ett 

unikt fall i utvecklingen av hur ett RHP–parti bemöts i riksdagen är den tidigare nämnda 

blocköverskridande ramöverenskommelsen som ägde rum mellan Miljöpartiet och 

Moderaterna i mars 2011 (Riksdagen, 2011). 

4.1  SD:s syn på invandringspolitik  

 
SD tillhör partifamiljen som växte fram under 1980– och 1990– talet och kännetecknas enligt 

Rydberg av att ”de delar den fundamentala ideologiska kärnan av etnisk nationalistisk 

främlingsfientlighet (som är baserad på den så kallade etno - pluralistiska doktrinen) och en 

populism riktad mot det politiska etablissemanget”
5
. Gemensamt för dessa partier är att de 

härstammar från den utomparlamentariska högerextremismen. Över tid har dock SD lyckats 

tvätta bort en del av den anti-demokratiska stämpeln som kopplar dem till deras förflutna, 

vilket är av stor vikt då en överväldigande majoritet av de västeuropeiska väljarna avvisar 

anti-demokratiska organisationer och istället stödjer demokratin till fullo (Rydgren 2005:15–

16). SD är idag Sveriges ledande RHP–parti och präglas av att kombinera etnisk nationalism, 

främlingsfientlighet, högerauktoritära positioner i sociokulturella frågor med en populistisk 

negativ inställning till det svenska systemet vilket skiljer dem från de etablerade partierna i 

riksdagen (Rydgren 2005:8). I likhet med andra RHP–partier i Västeuropa har SD sin 

utgångspunkt i den sociokulturella konflikdimensionen där svenska invånare blir grupperade i 

”de” -invandrarna och ”vi”-svenskarna. SD betonar att dessa två grupper har svårigheter att 

leva tillsammans i ett samhälle på grund av de stora kulturella skiljaktigheter som råder 

grupperna emellan. Lösningen enligt SD är att minska invandringen och assimilera 

invandrarna till den svenska kulturen istället för att värna om mångkulturalismen
6
. Målet är 

att Sverige ska vara ett samhälle utan sociala och kulturella motsättningar, ett samhälle som 

består av en förskönad bild av Sveriges förflutna - ett tryggt folkhem med minskad 

brottslighet och bättre välfärd (Fryklund 2007:77–80).  

4.2  Tidigare strategi i bemötandet av SD   

 
Då de grundläggande värderingarna kring invandring skiljer sig mellan de etablerade partierna 

och SD har det sedan SD:s riksdagsinträde 2010 erhållits en konsensus bland de etablerade 

partierna att inta en så kallad cordon sanitaire mot partiet (Rydgren 2005:115). En cordon 

sanitaire beskrivs av Downs vara ett sätt att genom isolering av RHP–partiet upprätthålla, vad 

                                                             
5 Citat av Rydberg, Jens 2010 ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism” sidan: 8 
6 Se Sverigedemokraterna http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/ 



11 
 

jag kallar en barriär emot RHP–partiet för att på så sätt ta avstånd från dem (Downs 2002:38). 

Rydgren med andra forskare (Meguid 2005,2008) hävdar att detta bemötande snarare gynnar 

än missgynnar SD. Innan 2010, då SD inte besatt några riksdagsmandat ansågs strategin om 

att upprätthålla en barriär mot SD som den rätta strategin sätt till målet att minska deras 

påverkan i politiken (Rydgren 2005:117). SD är idag det partiet som växer mest och är enligt 

de senaste opinionsundersökningarna det tredje största riksdagspartiet (SIFO, 2012). 

Intressant är därför att undersöka hur debatten i SD:s sakfråga – invandringsfrågan ser ut och 

om den tänkta barriären kan urskiljas i den språkliga retoriken trots att forskning har kunnat 

ge belägg för att metoden är missgynnande sett till målet att förhindra SD från att påverka 

politiken. 

5. Analysmodell 

 
Analysmodellen som är skapad grundar sig i Downs bemötande-modell vars utgångspunkt är 

hur de etablerade partierna kan anta två motsatta strategiska alternativ i det generella 

bemötandet av RHP–partiet i sig (se Downs 2001:24ff). De tillägg som har gjorts i modellen 

är hämtad från Meguids PSO–teori och utgör ett tredje bemötande-alternativ. PSO–teorin 

bygger på hur de etablerade partierna agerar i interaktionen och partikonkurrensen vad 

gällande RHP–partiets sakfråga (Meguid 2008:22) vilket är av relevans för förevarande studie 

då avgränsning har gjorts till att centrera hur bemötandet av SD ser ut inom ett visst politiskt 

sakområde. Analysmodellen som är skapad för denna studie ger en mer uttömmande 

beskrivning om hur bemötandet av SD kan se ut från de etablerade partierna och hur SD:s 

existens påverkar partikonkurrensen i riksdagen. Detta eftersom Downs och Meguid båda 

behandlar bemötandet av ett RHP–parti men med olika utgångspunkter. 

Nedan följer en beskrivning av de strategiska alternativ som de etablerade partierna kan antas 

inta i bemötandet av SD i riksdagsdebatterna om invandringsfrågan.  

5.1  Avståndstagande  

 
Genom att undvika RHP–partiet för att inte beblandas med dem intar de etablerade partierna 

den strategi som Downs kallar ”disengage” men som jag har valt att översätta till 

Avståndstagande. Partierna kan under denna strategi välja två olika sätt att ta avstånd på. Det 

första, att ignorera RHP–partiet innebär att de etablerade partierna avsiktligen undviker den 

sakfråga som RHP–partiet lyft fram. Valet av att ignorera kan bl.a. bero på att de etablerade 
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partiet inte tror sig gynnas av att lyfta RHP–partiets sakfråga (Meguid 2008:28). Det andra 

sättet, att isolera RHP–partiet innebär att de etablerade partierna inte vill bemöta RHP–partiet 

alls, varför de snarare pratar förbi sakfrågan. Det är ett sätt att signalera att frågan om 

huruvida invandring eller ej ska äga rum, saknar relevans. Partierna uppmanar väljare att göra 

samma sak, att helt avfärda frågan. Enligt modellen kan även de etablerade partierna skapa 

blockkoalitioner i sakfrågan mot RHP–partiet för att på så sätt isolera dem. Målet med 

avståndstagandet är att på sikt försumma sakfrågans legitimitet (Meguid 2008:28,31). Enligt 

de etablerade partierna kommer det, genom detta bemötande-alternativ, ges mindre utrymme 

och uppmärksamhet till RHP–partiet vilket minskar deras möjlighet att utgöra någon 

konkurrens och påverkan i parlamentet. Risken är dock att väljare anser att de etablerade 

partierna bryter mot deras demokratiska plikt då ett parti, oavsett karaktär, via en 

demokratiskt korrekt process vinner stöd hos väljare, även bör bli bemött därefter och inte 

stängas ute av de andra partierna (Downs 2001:26).  

5.2 Anpassande 

 
Lyfts sakfrågan däremot upp på dagordningen och börjar i allt större utsträckning diskuteras 

kring, legitimeras även sakfrågans existens (Rydgren 2005:29). Signaler skickas då ut till 

väljarna om att frågan är tillräckligt viktig och bör framhävas. Här kan de etablerade partierna 

inta två olika positioner var av det ena alternativet är att på ett eller annat sätt närma sig RHP–

partiet, att anpassa sig till dem. Downs hävdar att denna strategi kan gynna de etablerade 

partierna då en anpassning resulterar i liknande åsikter i sakfråga vilket ökar chansen för en 

bredare majoritet vid voteringar. Därmed kan de etablerade partierna använda RHP–partiet 

som ett verktyg i partikonkurrensen för att i större utsträckning lyckas realisera sin önskade 

politik. Vidare hävdar Meguid att RHP–partiet skulle förlora röststöd om de etablerade 

partierna intar en liknande position i sakfrågan vilket eliminerar RHP–paritets möjligheter att 

erbjuda en ny och attraktiv position för väljarna. Genom att anta en liknande position 

underminerar de etablerade partierna SD:s ägandeskap i sakfrågan. Väljare stannar då snarare 

kvar hos de etablerade partierna eftersom de känner en större trygghet i ett parti med längre 

och mer stabil erfarenhet i parlamentet (Meguid 2008:29). Risken med att anpassa sig till 

RHP–partiet är dock att de etablerade partierna tappar väljarstöd tackvare en misstanke om att 

det etablerade partiet desperat säljer ut sig själva för att nå framgång i val vilket kan få 

väljarna att känna sig lurade och besvikna (Downs 2001:27).  
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5.3 Fientlighet  

 
Det tredje alternativet förutsätter också att sakfrågan lyfts upp på agendan, får en 

framträdande roll och blir legitimerad. Skillnaden från ovanstående alternativ är att 

inställningen till sakfrågan från de etablerade partierna är fientlig. Meguid kallar denna 

strategi för ”adversial” och innebär att de etablerade partierna intar en helt motsatt ståndpunkt 

i sakfrågan mot vad RHP–partiet lyfter fram i debatten (Meguid 2008:29). Eftersom de 

etablerade partierna, genom ett fientligt bemötande, deklarerar ett missnöje med frågans 

existens och hur RHP–partiet har positionerat sig uppfattar väljarna att de etablerade partierna 

inte tycker att frågan är av relevans att ens diskutera. Därmed stärks RHP–partiets ägandeskap 

i sakfrågan eftersom RHP–partiet är den enda aktören som anser att frågan är viktigt och intar 

en position som skiljer sig från de etablerade partiernas positionering. De väljare som anser att 

frågan är av relevans kan effektivt mobiliseras av RHP–partiet i de tomrum som uppstår 

mellan väljarna och de etablerade partierna
7
 (Meguid 2008:31). 

  

Som tidigare nämnt är det avgörande för SD att deras sakfråga lyfts fram, att de kan 

positionera sig samt att de är de rättmätiga ägarna av frågan vilket är beroende av hur de blir 

bemötta av sina partikonkurrenter. Sammanfattningsvis, genom att kartlägga hur de valda 

partierna agerar och uttrycker sig i debatten kring invandring kommer indikatorer finnas på 

hur partierna väljer att bemöta SD i deras sakfråga.  

                                                             
7 Eftersom den nya sakfrågan inte har varit en del av de etablerade partiernas politiska profil uppstår det ett 

tomrum mellan de etablerade partierna och väljarna om de etablerade partiet inte tillräckligt snabbt kan anpassa 

sig till väljarnas efterfrågan (se vidare Rydgren 2005 kap 2). 

BEMÖTANDE 

A 

IGNORERA 

AVSTÅNDSTAGANDE 

 

ISOLERA  

FIENTLIGHET  

 ANPASSANDE 

 

  

EJ LYFTA SAKFRÅGAN 

LYFTA SAKFRÅGAN 

 

Figur 1 Analysmodell 

Kommentar: Figuren ovan visar de olika strategier i analysmodellen som de etablerade partierna kan 
inta i bemötandet av SD i riksdagsdebatterna gällande invandringsfrågan. 
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6. Metod  

 
I följande del redogörs studiens forskningsdesign vari den för studien valda metoden 

redogörs. Därefter presenteras uppsatsen studieobjekt, de material som används samt en 

metodologisk diskussion. Avslutningsvis beskrivs studiens analysinstrument där även 

instruktioner för tillämpandet ges. Slutligen benämns även validitet och reliabilitet.  

6.1 Forskningsdesign 

 
Studiens ambitioner är av främst beskrivande karaktär då studien frågar sig hur den språkliga 

interaktionen mellan partierna ser ut. Även förklarande ambitioner finns eftersom 

användandet av PSO–teorin fungerar som ett hjälpmedel för att förklara hur 

partikonkurrensen ser ut mellan riksdagspartierna i invandringsfrågan (Esaiasson et al., 

2007:337–43). Valet av metod grundar sig i att använda det mest lämpliga sättet att analysera 

de politiska budskap som de olika partierna lyfter fram vilket motiverar metoden idéanalys 

där skriftliga texter analyseras både kvantitativt och kvalitativt (Bergström & Boréus 

2012:139).   

 

För att besvara studiens första frågeställning tillämpas en kvantitativ innehållsanalys där 

utrymmet för sakfrågan studeras i en stor mängd debattprotokoll. Genom att göra en 

grovsortering av det totala antalet debatter där undersökningen kretsar kring innehållet i 

debattprotokollen kommer svar ges på hur stort utrymme sakfrågan har fått över tid 

(Bergström & Boréus 2012:50f).  

För att kunna besvara de två sista frågeställningarna används en kvalitativ textanalys där 

resultatet kommer identifiera de idéer som uttrycks av partiföreträdarna i riksdagsdebatterna. 

En idé kan studeras som en tankekonstruktion som till skillnad från de ytligare intrycken eller 

attityderna kännetecknas för att inneha en viss kontinuitet. Idéer kan vara komponenter i 

ideologier, vilka kan beskrivas som målinriktade och systematiska sammanställningar av 

politiska ståndpunkter. Idéer kan även vara en föreställning om hur verkligheten är beskaffad 

samt om hur ett parti bör handla. Detta lämpar sig för förevarande studie där partiernas 

verklighetsbeskrivning och deras beskrivningar av vilka, om några, lösningar som bör 

genomföras studeras (Bergström & Boréus 2012:140,146).  

 

I denna uppsats gör jag ingen ansats till att placera in idéerna i definierade ideologier. Istället 

söker jag kartlägga vilka idéer som uttrycks och vad idéerna innehåller. Det finns många olika 
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typer av idéanalyser, den som är vald för denna studie kan karaktäriseras som en allmän 

idéanalys eftersom fokus ligger på ett särskild politiskt sakområde, nämligen 

invandringsfrågan (Bergström & Boréus, 2012:145 f.). Som analysverktyg har jag valt att 

använda mig av ett antal analysdimensioner som appliceras på debatterna för att kunna få 

fram kontentan ur de olika argumentationerna. Analysdimensioner utgör den analysram som i 

metodologisk mening är studiens verktyg (Beckman 2005:11,13). Analysdimensionerna 

fungerar som hjälp för att sortera och analysera debattmaterialet och därigenom kunna ge en 

mer heltäckande bild av de idéer som uttrycks i debatterna (Bergström & Boréus 2012:156). 

Den utgångspunkt dimensionerna är konstruerade efter härstammar från det teoretiska 

ramverk som Herbert Tingsten skapade för att analysera ideologier på 1950–talet. De tre 

centrala element som enligt Tingsten innefattas i en ideologi är värdepremisser, 

verklighetsbeskrivelse och rekommendationer (Bergström & Boréus 2012:146–164). För att 

analysverktyget ska vara överensstämmande med studiens syfte och kopplade till det som ska 

analyseras, nämligen partiernas interaktion, har en modifiering av dimensionerna gjorts och är 

följande: verklighetsbeskrivning, lösningar samt bemötande. Den sista dimensionen besår av 

den analysmodell som presenterades under kapitlet 4.1 ”Analysmodell”
8
. Instruktioner för hur 

dimensionerna ska användas för denna studie ges under kapitlet 6.6 ”Operationalisering”  

6.2 Val av studieobjekt 

  
Då det uttalade syftet för denna uppsats är att studera hur de etablerade partierna bemöter SD i 

den svenska riksdagen har således samtliga riksdagspartier valts som studieobjekt för 

analysen. Valet att studera samtliga partiers argumentation grundar sig i att väsentliga repliker 

i debatten kan riskera att gå förlorade om vissa partier utesluts. En mer heltäckande 

beskrivning av hur bemötandet av SD har sett ut ges då samtliga partier tas i beaktning. Krav 

för att ett parti ska klassa som ett studieobjekt för denna uppsats är att de måste besitta 

riksdagsmandat och således utgöra en del av riksdagsdebatten i invandringsfrågan.  

                                                             
8 Dimensionen Bemötande kartlägger hur den övergripande partikonkurrensen mellan de etablerade partierna och 

SD har sett ut i debatten gällande invandring. För att kunna kartlägga hur bemötandet har sett ut tillämpas den 
analysmodell som verktyg för att leva upp till det uttalade syftet att kartlägga hur de etablerade partierna väljer 

att bemöta SD. Det är således endast de etablerade partierna som placeras in under dimensionens 3 huvudsakliga 

alternativ.  
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6.3 Val av material  

 
För att besvara studiens första frågeställning där utrymme över tid undersöks, jämförs 

samtliga riksdagsdebatter med de debatter som berör invandringsfrågan. De för studien 

aktuella debattprotokollen tas fram genom att använda nyckelorden invandring, integration, 

asyl, flykting och migration i sökningen i riksdagens databas över kammarens protokoll 

(Bergström & Boréus 2012:55). För att söka reda på om utrymmet för SD:s sakfråga har 

förändrats över tid har debattprotokoll från riksdagsåret 2006/07 till och med riksdagsåret 

2011/12 valts att kvantitativt studera. För studiens resterande två frågeställningar är samtliga 

debatter som berör invandringsfrågan valda från de riksdagsår som SD trädde in i riksdagen, 

(2010/11) fram till 2011/12 vilket är det senaste kompletta riksdagsåret. Då studiens syfte är 

att undersöka hur de etablerade partierna bemöter SD, är det för att besvara studiens två sista 

frågeställningar ett krav att SD är representerade i debatten. 

6.4 Avgränsningar  

 
För att presentera resultatet på ett tydligt sätt kommer analysens resultat avgränsas till att 

enbart redogöra för hur de större partierna argumenterar i debatten vad gällande 

invandringsfrågan. Då det råder en blockkoalition mellan de borgerliga partierna 

Moderaterna, Folkparitet, Kristdemokraterna samt Centerpartiet har slutsatser dragits om att 

dessa partier bör uttrycka liknande åsikter i sakfrågan då det tillsammans utgör Sveriges 

regering. Förevarande studie har inte som avsikt att kartlägga hur ett visst parti bemöter SD 

utan snarare ämnar studera samtliga etablerade partiers reaktion vid RHP–partiet SD:s 

riksdagsinträde. Därför kommer analysens resultat delvis enbart redogöra för hur 

allianspartierna genom Moderaterna argumenterar i sakfrågan. Då Socialdemokraterna utgör 

riksdagens största oppositionsparti redogörs även deras argumentation i resultatet. Varför 

Miljöpartiets argumentation redogörs för i analysens resultat grundar sig i att partiet efter 

bildandet av den blocköverskridande ramöverenskommelsen med Moderaterna inte länger 

utgör en del av den tidigare rödgröna oppositionen vad gällande den sakfråga som studien 

centrerar – invandringsfrågan. Vidare redogörs även analysen av Sverigedemokraternas 

argumentation eftersom det är hur bemötandet av detta parti som studien ämnar undersöka.  

6.5 Metodologisk diskussion 

  
Valet av textanalys som metod faller sig givet då studiens material består av nedskrivna 

debattprotokoll. Kombinationen mellan den kvantitativa och kvalitativa analysen är 
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fördelaktig för att få en helhetsbild av hur den språkliga retoriken i sakfrågan har sett ut både 

vad gällande utrymme och frekvens över tid allt sedan SD:s riksdagsinträde samt vad som 

explicit och implicit uttrycks i debatten som framgår först genom en kvalitativ läsning av 

materialet (Bergström och Boréus 2012:50–51,81). Fördelen med den kvantitativa metoden är 

att den lämpar sig för det mekaniska räknandet som används för att beskvara studiens första 

frågeställningar där utrymme undersöks (Esaiasson et al 2007:223). Vad den kvantitativa 

metoden däremot inte kan besvara är de budskap som kan tänkas förekomma i textens 

passager, det som inte explicit uttryckts. För att finna dessa latenta budskap krävs en läsning 

av textens delar såväl som en läsning av hela texten i sig samt den kontext som delarna av 

texten befinner sig i (Esaiasson et al, 2007:237, Bergström & Boréus 2012:80–81).  

 

Alternativet till att använda sig av dimensioner är att konstruera och applicera idealtyper på 

debattprotokollen. Syftet med idealtyper är att försöka hårdra en viss typ av idé till dess 

renodlade form, vartefter verkligheten placeras in i de konstruerade idealtyperna (Bergström 

& Boréus, 2012:150 f.). Idealtyper är mycket mer precist utformade än dimensioner och kan 

därför ge ett säkrare resultat. Dock är idealtyper svåra att konstruera utan tillräckligt god 

förkunskap om en viss sakfråga. Därför är användandet av dimensioner fördelaktigt då det, 

tackvare analysverktygets ökade flexibilitet ger utrymme för en relativt fri analys av 

debattinnehållet eftersom de är mer allmänt hållna. Nackdelen kan därmed vara att 

analysverktyget är för grovt tillhugget. Analysverktyget att skapa idealtyper är mer anpassat 

för ideologianalyser vilket kräver en god kännedom om ideologier (Bergström & Boréus, 

2012:166f). Då denna studie inte ägnar sig åt någon ideologianalys utan istället fokuserar på 

ett sakområde är valet av dimensioner som analysverktyg att föredra.  

6.6 Operationalisering  

 

För att söka reda på studiens första frågeställning som lyder ”I vilket utsträckning har 

utrymmet i riksdagsdebatten för sakfrågan förändrats över tid och har SD haft möjlighet att 

framgångsrikt positionera sig i sakfrågan?” upprättas ett kodschema där antalet debatter som 

benämner invandringsfrågan ställs mot det totala antalet debatter i kammaren. Genom en 

jämförelse över tid, från riksdagsåret 2006/07 fram till riksdagsåret 2011/12 där utrymmet för 

SD:s sakfråga i riksdagen undersöks, ges svar på om invandringsfrågan har påverkats av SD:s 

riksdagsinträde. Har frågan blivit mer framträdande uppfylls det första villkoret i PSO–teorin 

vilket är av vikt för SD:s möjlighet att utgöra en konkurrens mot de etablerade partierna 
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(Meguid 2008:22). Dessutom kan det, om resultatet visar på en ökning, konstateras att 

möjlighet har getts för partiet att framgångsrikt positionera sig i sakfrågan. Att positionera sig 

innebär i denna studie att partiet först och främst deltar i debatten kring sakfrågan och får 

således möjlighet att lyfta fram sina ståndpunkter. Därför undersöks det om, och hur många 

anföranden som görs av SD i det totala antal debatter som berör invandringsfrågan allt sedan 

deras riksdagsinträde. Om det dessutom framgår i den kvalitativa analysen att SD skiljer sig 

från de etablerade partiernas ståndpunkter i sakfrågan kan det konstateras att SD har profilerat 

sig på ett framgångsrikt sätt i sakfrågan (Meguid 2008:29, Rydgren 2005:27). Meguid menar 

att partiet måste positionera sig på ett ”attraktivt” sätt gentemot de andra etablerade partierna 

vilket för denna studie blir svårt att mäta och kan upplevas som godtyckligt. Jag kommer 

istället förlita mig på fakta från Cas Muddes’ artikel The Populist Radical Right: A 

Pathological Normalcy där stöd ges för att många av Europas, och således även Sveriges, 

befolkning delar RHP–partiers, således vissa av SD:s, verklighetsuppfattningar
9
. 

För att besvara studiens två sista frågeställningar används analysverktyget som består av de 

analysdimensioner som för studien är skapade för att kartlägga och beskriva vad som uttrycks 

i debatterna. De två första dimensionerna; verklighetsbeskrivning och lösningar används för 

att besvara studiens andra frågeställning som lyder; Hur uppfattar riksdagspartierna 

verkligheten avseende invandring och på vilket sätt uttrycker partierna lösningar för att 

förbättra samhället utifrån den givna verklighetsbeskrivningen? För att kunna studera hur de 

etablerade partierna bemöter SD i en bestämd sakfråga måste svar först ges på hur partiernas 

åsikter ser ut i just den sakfrågan. De två första dimensionerna används alltså för att kartlägga 

riksdagspartiernas idéer där den verklighetsbeskrivning och de föreskrivna lösningar partierna 

ger, indikerar partiets åsikt om hur invandring påverkar Sverige. När riksdagspartiernas 

ståndpunkter i sakfrågan är redovisade kan den sista frågeställningen besvaras. 

Frågeställningen lyder ”Hur ser bemötandet ut av SD från de etablerade partierna i debatten 

vad gällande sakfrågan och dess ägandeskap?” och besvaras genom att placera in de 

                                                             
9 Eurobarometerns är en regelbunden opinionsundersökning som kartlägger Europas befolknings åsikter och har 

används i Muddes studie vad gällande åsikter kring invandringen i Europa. Undersökningen visar bl.a. att 65 % 

av befolkningen i EU-15 länderna ansåg att kvoten av hur många invandrare deras land kan ta emot var fylld. 

Siffror rapporterade av the European Social Survey (ESS) att undersökning gjord i 18 Västeuropeiska länder år 

2003 visar att 46 % av de svarande anser att invandrare som begår någon form av brott ska avvisas omedelbart, 
45 % anser att de invandrare som är långtidsarbetslösa också ska avvisas samt att 19 % av de svarande anser att 

invandrare inte har fullgoda rättigheter i samhället (se vidare Mudde, 2010:1 176). Belägg finns därmed för att 

SD position sakfrågan som redogjordes för under kapitel 4.2 ”SD:s syn på invandringspolitik”, där det 

konstaterades att Sverige bör minska på invandringen, kan med viss sannolikhet anses vara en attraktiv 

positionering för vissa väljare. 



19 
 

etablerade partierna under den sista analysdimensionen där det övergripande bemötandet av 

SD kartläggs. Nedan följer en presentation av analysdimensionerna samt hur dessa tillämpas 

och används i analysen. 

 

6.6.1 Instruktioner för hur dimensionerna används vid analys 

 

Dimensionen Verklighetsbeskrivning ifrågasätter på vilket sätt partiet anser att invandring 

påverkar samhället. Partierna kan placeras in under tre alternativ som beskriver partiets 

generella åsikt till invandringen. Under alternativet Problem placeras partiet om de anser att 

invandringen är mödosam för samhället och där anföranden ges om att ökad invandring skulle 

leda till bl.a. högre brottslighet, ökad ekonomisk belastning för samhället eller ökad 

segregering. Alternativet Möjlighet innebär att partiet anser att invandring gynnar samhället. 

Företrädare uttrycker då att invandring bl.a. ger en positiv ökning i befolkningsmängd, ökad 

arbetskraft som stärker landets välfärd och/eller stimulans för Sveriges ekonomi. Placeras 

partierna under positionen Vagt, obefintligt pratas det istället runt sakfrågan, där invandring 

inte förknippas med varken något problem eller någon möjlighet. Partiet som placeras i denna 

dimension deltar i debatten kring sakfrågan men uttrycker ingen tydlig ståndpunkt om hur 

partiet ser på invandring.  

Dimensionen Lösningar ställer sig frågan om/hur partiet föreslår konkreta rekommendationer 

för att förändra den rådande verkligheten (Bergström & Boréus 2012:141). Frågan handlar om 
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vilka handlingsförslag, om än några, som partiet erbjuder för att förbättra samhället enligt 

deras ståndpunkt. Partierna kan även här placeras under olika alternativ beroende på vad de 

uttrycker i debatten. Under alternativet Konkret placeras ett parti som lägger fram ett faktiskt 

förslag om hur framtiden ska förbättras. Anser ett parti att invandringen skapar problem kan 

ett konkret förslag innebära en åtgärd där invandringen bör stramas åt. Om ett parti endast 

fokuserar på att lyfta fram de problem som råder i samhället utan att ge något reellt förslag på 

förbättring placeras partiet in under dimensionen Ingen alls. Partiet har i sitt anförande snarare 

enbart kritiserat den rådande verkligheten. Om partiet däremot snarare uttrycker diffusa 

viljeyttringar genom att hänvisa till framtida utmaningar utan att ange några praktiska förslag 

som ska genomföras i nutid placeras partiet under kategorin Vagt.  

Dimensionen Bemötande kartlägger hur den övergripande partikonkurrensen mellan de 

etablerade partierna och SD har sett ut i debatten gällande invandringsfråga. Placeras ett parti 

in under alternativet Anpassande har det etablerade partiet uttryck ett liknande 

ställningstagande om invandringsfrågan som SD yttrar i debatten. Exempelvis skulle ett parti 

som anpassar sig till SD söka koalition med dem för att vinna majoritet vid voteringar i 

sakfrågan, uttrycka medhåll i SD:s anföranden eller på andra sätt inställa sig i den position SD 

har tagit i sakfrågan. Under alternativet Avståndstagande placeras partiet om de inte replikerat 

SD:s anförande alls eller med repliker som inte relaterar till sakfrågan. De bemöter inte SD 

och låtsas som att sakfrågan aldrig lyfts i debatten vilket är ett tecken på att de försöker 

ignorera SD:s existens. Det etablerade partierna kan även välja att isolera SD genom att lyfta 

fram generella värden, kritisera SD som parti eller skapa blockkoalitioner med de resterande 

etablerade partierna genom att instämma i varandras ställningstagande eller använda liknade 

argument mot SD:s ståndpunkt i sakfrågan. Placeras ett parti under alternativet Fientlighet har 

de klart och tydligt intagit en motsatt ståndpunkt mot vad SD lyfter fram i debatten. Att inta 

motsatt ståndpunkt innebär exempelvis att de etablerade partiet i debatten uttrycker att de inte 

alls instämmer med SD:s verklighetsbeskrivning eller de handlingsförslag som SD lyfter 

fram. Genom att inta denna position visar de etablerade partierna sitt missnöje med att frågans 

existens och det sätt som SD får frågan att framstå genom sin positionering (Meguid 2008:30–

31). Sammanfattningsvis bör följade frågor ställas vid användandet av dimensionerna: 

Den första dimensionen:  

Beskrivs verkligheten av invandring som orsaken till ett problem eller som en möjlighet för 

samhället, eller uttrycks det inte någon direkt verklighetsbeskrivning kopplat till invandring? 
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Den andra dimensionen: Lyfter partierna några tydliga nutida förslag till förändring 

(konkret), återger partiet enbart en beskrivning av verkligheten (ingen alls) eller pratar partiet 

i svävande termer där ambitioner och viljeyttringar snarare framhävs (vagt)?  

Den tredje dimensionen Uttrycker de etablerade partierna liknande ställningstaganden som 

SD (anpassning) i debatten eller dribblas frågan om invandring bort och pratas förbi 

(avståndstagande) eventuellt, intas helt skilda ståndpunkter i sakfrågan (fientlighet)? 

6.7 Validitet och reliabilitet  

 
För att studien ska bibehålla god validitet där undersökningen ska studera det uttalade syftet 

samt att reliabiliteten för studien ska vara god har ett analysverktyg i form av 

analysdimensioner skapas för att ordna innehållet i materialet. Analysverktyget stärker 

studiens reliabilitet och replikerbarhet på så sätt att andra forskare som använder sig av 

samma analysverktyg ska kunna få fram likande resultat (Beckman 2005:20,47).  

Då det i förevarande studie finns ambitioner om att tolka vad riksdagspartierna uttrycker i 

debatterna kan reliabilitetsproblem uppstå. Olika forskare kan tänkas göra olika bedömningar 

om till vilket alternativ i dimensionerna olika uttryck tillhör främst, intersubjektiviteten kan 

således riskera att bli bristfällig då forskarens förförståelse kan tänkas påverka resultatet. För 

att minska denna problematik kommer jag lyfta fram citat o utdrag från materialet för att inte 

enbart presentera min egen tolkning i den kvalitativa resultatredovisningen (Bergström & 

Boréus 2012:158). För att stärka studiens intrasubjektivitet är det viktigt att det ges en tydlig 

beskrivning av hur studiens analysverktyg skall tillämpas vilket ges under kapitel 6.6.1 

”Instruktioner för användandet av analysdimensioner” (Bergström & Boréus 2012:55).  
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7. Resultat  
 

Nedan redovisas studiens analys. Analysen presenteras genom att redogöra resultat för varje 

frågeställning. Inledningsvis följer den kvantitativa analysen där utrymme över tid har 

studerats. Därefter presenteras den kvalitativa analysen där riksdagspartiernas 

verklighetsbeskrivningar samt deras föreskrivna lösningar presenteras samt hur de placerar sig 

sett till analysdimensionerna. Avslutningsvis redogörs hur det övergripande bemötandet från 

de etablerade partierna ser ut gentemot SD i invandringsfrågan. 

7.1 Frågeställning I 

I vilken utsträckning har utrymmet i riksdagsdebatten avseende sakfrågan 

förändrats över tid och har SD haft möjlighet att framgångsrikt positionera sig i 

sakfrågan? 

Tabellen nedan visar de resultat som har sammanställts i kodschemat för att beskriva hur 

utrymmet för sakfrågan har varierat över tid.  

Tabell 1 Utrymme för SD:s sakfråga sedan 2006/07 fram till 2011/12 

 

 

 

 

 

I jämförelsen mellan det totala antalet debatter i riksdagskammaren och de antal debatter där 

partierna diskuterar invandringsfrågan, visar resultatet att det har skett en ökning av utrymmet 

för SD:s sakfråga över tid. Under riksdagsåret 2006/07 var det endast 2,5 procent av det totala 

antalet riksdagsdebatter som berörde invandringsfrågan. Fram till riksdagsåret 2011/12 har det 

dock skett en ökning av sakfrågans utrymme med 3,7 procent. Under riksdagsåret 2010/11, 

vilket var de år då SD tog sig in i riksdagen, sker en markant förändring där sakfrågans 

utrymme ökar med 3,9 procent. Under riksdagsåret 2009/10 då SD inte var en del av 

riksdagen utgjorde invandringfrågan endast 1,8 procent av det totala antalet debatter. 

Beskrivningen av hur frekvensen av invandringsfrågan har sett ut över tid samt om SD:s 

År* 
Totalt antal 
debatter i 
riksdagen 

Antal debatter där 
sakfrågan 

diskuteras** 
% 

Variation 
(minskat, ökat, 

oförändrat) 

2006/07 543 14 2,5 -  

2007/08 598 18 3,0 Ökad 

2008/09 644 16 2,4 Minskad 

2009/10 748 14 1,8 Minskad 

2010/11 629 36 5,7 Ökad 

2011/12 626 39 6,2 Ökad 

Kommentar: * åren redogörs enligt riksdagens kalenderår som sträcker sig från början av september till 
slutet av juni (20__ -09-01 till 20__ -06-31) . ** Sökord i riksdagens databas; invandrings- flyktingpolitik, 
invandrings- integrationspolitik, invandrings- asylpolitik, invandrings- migrationspolitik 
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riksdagsinträde har påverkat utfallet blir mer innehållsrik om vi för in en jämförelsepunkt i 

undersökningen (Beckman 2005:51–53). Sakfrågan ”sysselsättning” används här som 

jämförelsepunkt. Sysselsättning valdes eftersom det inte är en av SD:s sakfrågor och bör 

därför inte ha påverkats av SD:s riksdagsinträde. Resultatet som presenteras i diagram 1 

nedan, visar att sysselsättningsfrågan snarare har fått ett minskat utrymme över tid i 

jämförelse med hur förekomsten av invandringfrågan har sett ut. Det är ytterligare en 

indikation på att invandringsfrågan har påverkats och fått en mer framträdande roll i och med 

SD:s riksdagsinträde, vilket besvarar studiens första frågeställning.  

Diagram 1 Utrymmet för sakfrågan i riksdagen över tid  

Kommentar: Diagrammet visar hur invandringsfrågan har ökat i utrymme över tid sedan 2006/07 och 
i jämförelse med hur utrymmet för sysselsättningsfrågan har sett ut.  

Vidare kan det konstateras att SD har haft möjlighet att positionera sig i sakfrågan då partiet 

under riksdagsåret 2010/11 deltog och gjorde flertalet anföranden i 35 av 36 debatter gällande 

invandringsfrågan. Under riksdagsåret 2011/12 deltog SD i 30 av 39 debatter. Sammantaget 

kan det konstateras att SD tydligt deltar aktivt i debatten vilket ger dem möjlighet att framföra 

sina åsikter i invandringsfrågan (Rydgren 2005:8). 

7.2 Frågeställning II 

Hur uppfattar riksdagspartierna verkligheten avseende invandring och på vilket 

sätt uttrycker partierna lösningar för att förbättra samhället utifrån den givna 

verklighetsbeskrivningen? 

  Verklighetsbeskrivning 

Samtliga etablerade partier kan efter genomförd analys placeras in under alternativet där 

invandringen till största del ses som en möjlighet för Sverige. I majoriteten av de etablerade 

partiernas anföranden gällande invandring framhävs det positiva aspekter med invandringen. 

Företrädare för bland andra Moderaterna ser det positiva i arbetskraftsinvandring och hävdar 

att arbetskraftsprognoserna har gett tydliga indikationer på att Sverige kommer att vara i stort 
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behov av fler arbetskraftsinvandrare inom en snar framtid, särskild då det varnas för en brist i 

arbetskraft inom vård och omsorgsyrkena. Precis som flera andra etablerade partier framhäver 

Moderaterna sin stolthet över att 600 000 invandrare, genom en lyckad integrering, idag har 

ett arbete att gå till vilket bidrar till landets välstånd genom fler skattebetalare
10

. 

”Jag hoppas att vi med alla till buds stående medel – kultur, jobb och integrationspolitik – kan se till 

att vi som bor här är tillräckligt öppna, stolta och trygga för att ta emot några till och se till att alla som 
bor i Sverige känner sig hemma här” – citat Michael Svensson (M) Prot. 2010/11:10 anf. 60 

I citatet ovan menar Michael Svensson att Moderaterna hoppas att Sverige ska kunna ta emot 

flera invandrare i framtiden vilket indikerar att de har en positiv inställning till invandringen 

där särskilt arbetskraftsinvandringen är en möjlighet för landet. Vidare menar 

Socialdemokraterna att Sverige, i dagens globaliserade samhälle, måste visa öppenhet mot 

våra medmänniskor. Att visa andra människor solidaritet och välkomna människor från andra 

kulturer är något som partiet ofta framhäver vilket klargör även deras positiva inställning till 

att Sverige tar emot invandrare 

”För att vår beredskap ska vara god måste människor som söker sig hit få vara med och bidra till 

samhällets utveckling, var och en efter sin egen förmåga. Det bygget börjar i dag. Då har vi inte råd 
med ett kollektivistiskt synsätt som delar in medborgare i invandrare som en tärande del och endast 

etniska svenskar som en bidragande del i samhället. Fler människor som kan arbeta behövs för att vi 

ska kunna garantera välfärden i framtiden. Vi har inte råd att halka efter.” – citat Fredrik Lundh 

Sammeli (S) Prot. 2010/11:79 anf. 4  

Socialdemokraterna lyfter fram att Sverige kan dra fördelar av att ta emot invandrare men inte 

enbart genom ökad arbetskraft utan även genom att landet berikas med influenser av nya 

tankesätt och kulturer från människor som flyr till Sverige för att söka skydd
11

. 

Socialdemokraterna tycks mena att den svenska välfärden gynnas både idag och i framtiden 

genom att öppna upp för fler invandrare. Både Moderaterna och Socialdemokraterna lyfter 

fram risken med den demografiska förändringen som i framtiden förespås att drabba Sverige 

där en ökad tillströmning av invandrare skulle vara en möjlig förmildring av förändringens 

konsekvenser
12

. Under 2011/12 håller Socialdemokraterna fast vid att mottagandet av 

invandrare gynnar både individen och samhället som berikas med nya medborgare med olika 

och unika kompetenser
13

. Citatet som följer är en stark indikation på att Socialdemokraternas 

säger sig se invandring som en möjlighet. 

                                                             
10 Prot. 2010/11:37 anf. 57 Tomas Tobé (M) Prot. 2011/12:94 anf. 43 Ulf Nilsson (FP) 
11 Prot. 2010/11:35 anf. 58 Berit Högman (S) 
12 Prot. 2010/11:37 anf. 44 Ylva Johansson (S)  
13 Prot. 2011/12:43 anf. 89 Maria Stenberg (S), Prot. 2011/12:120 anf. 79 Eva-Lena Jansson (S)  
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”Migrationen i världen ökar, och Sverige är en del av den utvecklingen. En del kommer hit för att söka 

skydd, andra för att förena sig med sin familj och en del för att arbeta. Oavsett skälet till att människor 

flyttar hit bidrar de med kunskaper, idéer, arbetskraft och företagande, vilket har fått och kommer att 
få stor betydelse för Sveriges utveckling. Migration handlar om människor och möjligheter” – citat 

Eva-Lena Jansson (S) Prot. 2011/12:94 anf. 26  

När det gäller Miljöpartiet finns det flera belägg för att partiet ser på invandring som en klar 

möjlighet. Miljöpartiet tar upp flera konkreta situationer där invandrarna anses ”berika” landet 

genom exempelvis ökad arbetskraft. Följande citat är belysande för partiets generella 

inställning 

”Herr talman! Öppna gränser mot omvärlden är en förutsättning för en ansvarsfull ekonomisk politik. 

En öppnare värld där människor ges möjlighet att röra sig och söka arbete i andra länder gör oss alla 
rikare” – citat Mikaela Valtersson (MP) Prot. 2010/11:4 Anf.20  

Miljöpartisterna talar om att i tider av globalisering leder invandring, både till och från länder, 

till en positiv utveckling för Sverige. Invandring gynnar landets ekonomi på sikt eftersom den 

totala efterfrågan på marknaden antas öka genom att brukare och konsumenter blir fler. 

Konsekvensen av detta är enligt Miljöpartiet en ökning av arbetstillfällen som på sikt pressar 

ner landets arbetslöshet. Under debatten kring budgetpropositionen i december 2010 uttrycker 

företrädare för Miljöpartiet att Sverige som land kommer stå starkare med en öppen och 

liberal invandringspolitik. Partiet ser även – precis som Socialdemokraterna – invandringen 

som en möjlighet inför de kommande demografiska förändringar som hotar stora delar av 

Europa
14

. 

”I Sverige, precis som i resten av Europa, kommer befolkningssammansättningen att ändras drastiskt. 

Människor lever allt längre och föder färre barn. Det innebär att allt färre personer i arbetsför ålder 
kommer att behöva försörja allt fler äldre som lever allt längre. Det ligger alltså i EU-ländernas 

egenintresse att öppna gränserna mer” – citat Maria Ferm (MP) Prot. 2010/11:31 anf. 78  

 

När det gäller Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning skiljer sig den avsevärt mot de 

etablerade partiernas verklighetsuppfattning. SD ser snarare invandringen som orsaken till 

många problem i Sverige vilket tydliggörs i Erik Almqvists (SD) anförande:   

”Vi ser också hur invandringen, såväl av flyktingar som av anhöriga, segregerar Sverige. Den skapar 

utanförskap, motsättningar, främlings- och svenskfientlighet, arbetslöshet, ökad kriminalitet och så 
vidare. Utöver att detta gör Sverige till ett sämre land riskerar det också att minska stödet för den 

internationella solidaritet som en fungerande flyktingpolitik innebär” – citat Erik Almqvist (SD) Prot. 

2010/11:96 anf.43  

SD instämmer med de etablerade partiernas verklighetsbeskrivning att Sverige lider av en hög 

arbetslöshet och en alltför låg sysselsättningsnivå. SD:s beskrivning är dock mer tillspetsad då 

partiet ofta påstår att arbetsmarknadspolitiken inte har fungerat på 20 år vilket har kostat 

                                                             
14 Prot. 2011/12:4 anf. 41 Per Bolund (MP) 
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samhället allt för mycket pengar. De grupper som har blivit lidande är bland annat 

pensionärerna. Det som gör att SD avviker från de etablerade partiernas ståndpunkter är att de 

entydigt pekar ut invandringen som roten till alla dessa problem. Denna inställning framgår 

tydlig när Johnny Skalin (SD) i riksdagsdebatten den 12 oktober 2011 uttryckligen menar att 

Sverige måste ”skapa andrum och minska på inflödet [av invandrare]” för att få landet på 

fötterna igen
15

. Att SD kan klassificeras som ett enfrågeparti syns många gånger i 

riksdagsdebatterna. Trots att partiet flera gånger har försökt bredda sin politik och deltar mer 

och mer i debatter rörande andra frågor än enbart invandringsfrågan, står det ändå klart att de 

främst fokuserar på just invandringsfrågan. Det blir tydligt när SD gång på gång betonar att 

”massinvandringen” är en primär orsak till de samhällsproblem som finns
16

. Tydligt är alltså 

att SD beskriver invandring som ett problem. 

  Lösningar  

Samtliga etablerade partier kan placeras in under alternativet där de förslag på förändringar 

som ges uttrycks väldigt vagt om det ens ges några förslag alls.  

Moderaterna uttrycker, som ovan nämnt, aldrig att det är själva invandringen i sig som skapar 

problem. I stället argumenterar partiets företrädare för att integrationen av invandrarna, om 

den fungerar dåligt, kan framkalla problem i samhället med bland annat segregation och 

utanförskap
17

. Partiets företrädare pratar ofta om att förändringar i politiken måste till för att 

förbättra integrationsprocessen för de invandrare som idag befinner sig i landet. I linje med 

allianskollegorna i bl.a. Folkpartiet är svaren på problemen enligt Moderaterna arbete och 

ökade språkkunskaper. Den mest konkreta handlingen som regeringen lägger fram som 

förslag på hur partiet ska få bukt på integrationssvårigheterna är reformen med instegsjobb
18

  

”När det gäller instegsjobben, som finns på vårt område i detta utskott, tycker jag att det största 

problemet är att utrikes födda som kommer till Sverige inte tillräckligt snabbt lär sig svenska och att 

de inte kommer ut i arbete. Jag tycker att det är de största problemen. Därför är instegsjobben väldigt 
viktiga. De ger en möjlighet att kombinera lärandet av svenska med att arbeta. Därmed kan vi också 

underlätta integrationen i Sverige” – citat Tomas Tobé (m) Prot. 2010/11:37 anf. 59  

                                                             
15 Prot. 2010/11:4 anf. 46 Johnny Skalin (SD) 
16 Prot. 2011/12:134 anf. 3 Erik Almqvist (SD) 
17 Prot. 2010/11:37 anf. 59 Tomas Tobé (M)  
18 Instegsjobb är ett erbjudande som ges till invandrare för att enklare integreras på arbetsmarknaden. 

Instegsjobbet innebär en subventionerad anställning där 80 procent av den anställdes lön är bidrag från staten. Se 

vidare www.arbetsförmedlingen.se  
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Utöver förslaget med instegsjobbet uttrycker Moderaterna mestadels ambitioner om hur 

invandringen bättre ska kunna gynna samhället där bl.a. företrädare för Moderaterna pratar 

om hur invandringspolitiken ska vara generös, human och stabil
19

.  

I likhet med Moderaterna menar Socialdemokraterna att integrationen av invandrarna måste 

förbättras. Dock uttrycks det sällan några konkreta handlingsförslag som lösningar på den 

dåliga integrationsprocess som oppositionspartiet Socialdemokraterna ofta kritiserar den 

sittande regeringen för. Istället pratar företrädare som bl.a. Maria Stenberg (S) i vaga termer 

om hur partiet ska förbättra integrationsprocessen  

”Fru talman! Vi rödgröna vet att vi förlorade valet, men i vår budgetmotion har vi valt att lyfta fram 

behoven av satsningar på kvalitativa insatser i stället för på lotsar. Vi har alltså valt att flytta en del 

pengar från det här utgiftsområdet till andra utgiftsområden, bland annat utbildningspolitik – ni vet, 

yrkesutbildningar, bättre kvalitet och mer arbetsmarknadsinriktning på sfi-undervisningen, validering 
av redan inlärd kunskap och stöd för att starta eget företag och praktik […]” – Citat Maria Stenberg 

(S) Prot. 2010/11:33 anf. 27  

Maria Stenberg uttrycker hur partiet vill genomföra andra ekonomiska prioriteringar än vad 

regeringen hitintills har gjort men uttrycker aldrig hur pengarna ska omvandlas i konkreta 

handlingar. Företrädare för Socialdemokraterna föreslår vidare att den diskriminering på 

grund av etnicitet, kön, eller religion som råder i samhället måste bekämpas för att samhället 

ska kunna nyttja de positiva influenserna som ges med invandring
20

. I ett annat anförande 

uttrycker Maria Stenberg (S) att Sveriges kommuner bör ta mera ansvar vad gällande 

invandrarmottagandet. Hon menar att regeringen måste ge kommunerna bättre ekonomiska 

förutsättningar för att lyckas med en långsiktig och stabil integreringsprocess och kritiserar i 

samma mening de förändringar regeringen hitintills har genomfört genom att säga ”Det får ju 

inte bli som idag, när etableringsreformen har bildat ett ekonomiskt glapp som drabbar både 

enskilda människor och kommuner […] Det är klart att det går att göra bättre”
21

. Sett till 

analysdimensionerna är det dock inget konkret förslag på lösning utan snarare en vilja som 

partiet strävar efter att nå, eller en kritik till den politik som regeringen hitintills ha fört, en 

kritik som saknar nya förslag.  

”Jag har lyft fram vad vi socialdemokrater vill göra. Vi vill satsa på forskning och innovation, och vi 

tror att väldigt många av dem som inte har utbildning, oavsett varifrån de kommer, från Vingåker eller 

från Irak, behöver få utbildning. Då blir de också skattebetalare som inte bara försörjer sig själva utan 

som också bidrar till samhället i övrigt” – Citat Fredrik Olovsson (S) Prot. 2011/12:97 anf. 16  

 

                                                             
19 Prot. 2011/12:94 anf. 33 Mikael Cederbratt (M)  
20 Prot. 2011/12:94 anf. 26 Eva-Lena Jansson (S)  
21 Prot. 2011/12:43 anf. 89 Maria Stenberg (S)  
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I citatet ovan uttalar Fredrick Olovsson (S) att partiet vill göra för en förändring, men 

utelämnar återigen de handlingsförslag som satsning på forskning och innovation konkret 

skulle innebära. Stundtals väljer även företrädare för partiet att prata runt sakfrågan som 

indikerar en vilja att minska sakfrågans relevans vilket är ett uttryck som passar in under 

alternativet att ge vaga eller inga lösningar alls. Tecken på hur en partiföreträdare pratar runt 

sakfrågan ges då Tomas Östros (S), i replik på Johnny Skalins (SD) anförande gällande den 

nettokostnad som invandring för med sig, börjar prata om de höga kostnader som följer då 

invånare i landet föder barn. Frågan som Östros ställer - ”Ska vi sluta att skaffa barn och se 

allt som kostnader?” har inte med sakfrågan som diskuteras att göra
22

. Även företrädare för 

Centerpartiet väljer att använda liknande argument som Socialdemokraterna genom att prata 

runt sakfrågan där företrädare ifrågasätter SD:s retorik om att vilja minska på invandringen 

för att dra ner samhällets kostnader. Fredrick Federley hävdar i debatten den 11 april 2012 att 

om SD anser att våra medmänniskor som kommer hit är en ekonomisk belastning för 

samhället, bör vi även göra åtstramningar i hur många barn varje människa ska få föda. Fram 

tills att barnen är i 25-30 års ålder är de oförmögna att bidra samhället ekonomiskt precis som 

nyanlända invandrare är
23

. Vidare menar även företrädare för Miljöpartiet att den 

integrationsprocess som Sverige idag har vid mottagandet av nyanlända invandrare borde 

fungera bättre. Miljöpartiet menar att den invandringspolitik som regeringen hitintills har fört 

är alltför restriktiv, vilket illustreras av följande citat 

”Miljöpartiet anser att de resurser som regeringen satsar på ökade utvisningar och avvisningar i stället 

bör gå till att förbättra mottagandet av nyanlända i Sverige” – citat Maria Ferm (MP) Prot. 

2010/11:31 anf.78 

En ständigt återkommande synpunkt från Miljöpartiet är, i likhet med citatet ovan, att 

regeringen bör omprioritera politiken och satsa mer på integration och mottagande och mindre 

på utvisningar och avvisningar. Vidare uttrycker även Bodil Ceballos (MP) missnöjet med 

rådande invandringspolitik där hon menar att det råder fel i mottagningssystemet. Det mest 

konkreta handlingsförslag som Miljöpartiet lägger fram är att migrationsministern måste se 

över de system regeringen har för mottagandet av invandrare där en ny samhällsmodell måste 

skapas, bättre anpassad till den nuvarande verkligheten för att förbättra situationen för 

invandrarna
24

.  

                                                             
22 Prot. 2010/11:4 anf. 47 Tomas Östros (S)  
23 Prot 2011/12:94 anf 48 Fredrick Federley (C) 
24 Prot. 2010/11: 10 anf. 75 Bodil Ceballos (MP) 
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Återigen skiljer sig SD tydlig från de etablerade partierna då de i större utsträckning ger konkreta 

rekommendationer på lösningar om vilka åtgärder som skulle förbättra samhället utefter deras 

verklighetsbeskrivning. SD samtycker med flera etablerade partiet, däribland Socialdemokraterna i 

uppfattningen om att regeringen inte har skött invandringspolitiken tillräckligt bra. Men till skillnad 

mot Socialdemokraterna ger SD ett konkret förslag på vad som skulle kunna förbättra 

invandringspolitiken och få Sverige att bli mer välmående land vilket ges i citatet som följer 

”Jag tycker att det är obehagligt att välbehövliga välfärdssatsningar under så många år har fått stå 

tillbaka för en omotiverad och obegriplig massinvandringspolitik, och de brister denna politik har 

skapat har mötts med vilseledande åtgärder. Vår utmaning att korrigera och rätta till alla de misstag 
regeringen och de tidigare regeringarna har gjort är därmed stor […] Genom en begränsad invandring, 

en riktad utbildningssatsning, en avskaffad pensionärsbeskattning, en välavvägd arbetsmarknadspolitik 

samt en välgrundad satsning på trygghet kan vi ge landet de förutsättningar som krävs för att vända 
den utveckling som under så många år har satt Sverige på efterkälken” – Citat Johnny Skalin (SD) 

Prot. 2010/11:30 Anf. 3  

SD intar en position som kraftigt avviker från alla andra analyserade partier vad gällande hur 

hanteringen av invandringen ska se ut. Den konkreta lösningen på problemet är genomgående 

att kraftigt minska invandringen. I debatten den 8 december 2012 föreslår t.ex. Johnny Skalin 

(SD) ”[…] en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent”
25

. Detta 

ställningstagande – som återkommer i alla analyserade debatter – avviker kraftigt från de 

etablerade partiernas åsikter som aldrig uttryckt en önskan om minskad invandring. I de 

analyserade debatterna lyfter SD ofta fram att Sverige, i jämförelse med andra Västeuropeiska 

länder, har en, vad de kallar, extrem invandringspolitik. SD påstår att den mängd invandrare 

Sverige tar emot, i förhållande till landets totala folkmängd, skjuter i höjden i jämförse med 

övriga Västeuropa. Istället för att fortsätta på den linjen borde Sverige enligt SD följa andra 

Västeuropeiska länder som har omvärderat och kraftigt stramat åt invandringspolitiken. I de 

analyserade debatterna beskriver SD en sådan politik som ansvarsfull
26

. SD menar vidare att 

de etablerade partierna har prioriterat helt fel lösningar för att hjälpa invandrare som kommer 

hit som flyktingar. SD:s egna, ständigt återkommande, förslag är att Sverige borde prioritera 

ekonomiskt bistånd i flyktingarnas närområde istället för att välkomna dem till Sverige. En 

sådan politik skulle enligt SD innebära att kostnaderna skulle minska men fler människor 

skulle få hjälp eftersom hjälpen ges direkt på plats
27

. 

Sammanfattningsvis besvaras studiens andra frågeställning där de etablerade partierna och SD 

inte delar samma uppfattning kring hur invandringen påverkar samhället. Det råder en tydlig 

                                                             
25 Prot. 2010/11:30 anf.3 Johnny Skalin (SD)  
26 Prot. 2010/11:10 anf. 110 William Petzäll (SD), Prot. 2010/11:79 anf. 1 Jimmie Åkesson (SD) 
27 Prot. 2010/11:96anf. 43 Erik Almqvist (SD) Prot. 2010/11:4 anf. 52 Johnny Skalin (SD) Prot. 2010/11:9 anf. 

80 Jimmie Åkesson (SD) 
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skiljelinje mellan de etablerade partierna och SD vad gällande hur verkligheten beskrivs. 

Samtliga etablerade partier ser invandring som en möjlighet men SD däremot, beskriver en 

verklighet där invandring snarare ses som ett problem
28

. Vidare intar SD en helt annan 

ståndpunkt vad gällande dimensionen lösningar där resultatet av analysen visar att SD 

ständigt uppmanar till en minskad invandring medan de etablerade partierna snarare uttrycker 

olika idéer, åsikter och viljor om hur samhället skulle gynnas i större utsträckning om 

integrationsprocessen fungerade bättre än vad den gör idag. 

7.3 Frågeställning III 

Hur ser bemötandet ut av SD från de etablerade partierna i debatten vad gällande 

sakfrågan och dess ägandeskap? 

Det råder alltså en skiljelinje mellan de etablerade partierna och SD vad gällande deras 

ståndpunkter i sakfrågan där SD intar en motsatt ståndpunkt gentemot hur de etablerade 

partierna placerar sig vilket framgår tydligt i citatet nedan 

”Vi har inte samma syn på mänskligheten. Vi har inte samma syn på invandrare. Vi har inte samma 

syn på andra människor. Vad ska vi prata om, om vi inte ser samhället och problemen som finns i 

samhället med samma ögon? Ni har ju helt andra glasögon än vi har. Vad skulle vi ha att prata om när 

vi inte har samma politiska värdering av vad som händer i samhället och därmed heller inte har 
lösningar på de problemen?”- citat Maria Stenberg (S) Prot. 2010/11:33 anf. 32 

Maria Stenbergs (S) anförande som återges i citatet ovan visar på de problem som uppstår när 

de etablerade partierna och SD inte debatterar kring sakfrågan på samma nivå eftersom de ser 

på verkligheten och lösningarna på helt skilda sätt. Under de riksdagsår då SD trädde in i 

riksdagen (2010) bemöter de etablerade partierna SD med att gång på gång göra uttalanden 

som stärker den skiljelinje som råder mellan de etablerade partierna och SD, allt för att inte 

riskera att kopplas samman med SD och deras åsikter. Moderaterna, bland andra, bemöter 

partiet genom att uttala att de inte delar SD inställning till invandring och hävdar att SD:s 

invandringspolitik inte kan ses som seriös med de förslag om åtstramning som partiet lägger 

fram
29

. Företrädare för de etablerade partierna utsätter SD för hård kritik då de nästintill 

förlöjligar den politik som SD lyfter fram, allt för att minska SD:s legitimitet framför väljarna. 

”Sverigedemokraterna har röstat emot de insatser i den nya etableringslagen som ska uppmuntra 
nyinflyttade att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är en inkonsekvens i 

Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning – å ena sidan tar invandrarna arbete från svenskarna, å 

andra sidan arbetar de alldeles för lite. Ni får inte ihop det. Det blir en inkonsekvent beskrivning” – 

citat Ulf Nilsson (FP) Prot. 2011/12:94 anf. 45 

                                                             
28 Prot. 2010/11:33 anf 27 Maria Stenberg (S) 
29 Prot. 2011/12:99 anf. 154 Maria Plass (M), Prot. 2010/11:31 anf. 82 Fredrik Lundh Sammeli (S)  
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Socialdemokraterna deklarerar en tydlig skiljelinje mellan dem och SD genom att uttrycka hur 

främmande det är för Socialdemokraterna att selektera och dela in människor i ”vi” och 

”dem” som SD gör. Dessutom får Socialdemokraterna medhåll av andra partier, exempelvis 

Kristdemokraterna, då företrädare för partierna påstår att det för dem är främmande att avgöra 

om en människa är välkommen till Sverige sett till personens förmåga att eventuellt kunna 

bidra landet med något värde i form av efterfrågad arbetskraft eller liknande
30

. I en majoritet 

av debatterna uttrycker företrädare för Socialdemokraterna att de inte delar SD:s ståndpunkter 

i sakfrågan, vilket syns bl.a. i debatten den 26 januari 2011 då Sven-Erik Österberg (S) lyfter 

fram att den väg som SD vill gå gällande att bekämpa extremismen i Sverige är enligt 

Socialdemokraterna helt fel väg att gå. Österberg fortsätter sitt anförande med att motsätta sig 

de konkreta förslag som lades fram av Jimmie Åkesson (SD) i föregående anförande
31

. Vidare 

syns ett återkommande fördömande från Socialdemokraternas håll då företrädare gång på 

gång försöker få SD:s politik att framstå som orealistisk och felaktig då exempelvis Fredrik 

Lundh Sammeli (S) negligerar SD och menar att deras politik inte är seriös eftersom de 

förenklar kontexten av invandringspolitiken på ett naivt sätt
32

. I debatten den 20 september 

2011 i ett anförande av Per Bolund ges indikationer att även Miljöpartiet upprätthåller en 

barriär och motsätter sig SD:s ståndpunkt vad gällande hur stor mängd invandrare Sverige ska 

ta emot  

”Jag är glad, måste jag säga, att Johnny Skalin [SD] lyfter fram det här som en grundläggande skillnad 

mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Det håller jag verkligen med om. Just 

migrationspolitiken och inställningen till människor som kommer som flyktingar från andra länder är 
någonting som verkligen skiljer oss i grunden” – citat Per Bolund Prot. 2011/12:4 anf. 43 

Citatet ovan visar tydligt hur Miljöpartiet och SD inte ser på verkligheten ur samma 

perspektiv. Miljöpartiet som värnar om en verklighet där invandring gynnar landet i sin helhet 

uttrycker sin oro över hur ett parti likt SD i framtiden kan tänkas påverka de etablerade 

partiernas ställningstagande i sakfrågan enbart genom sin existens i riksdagen. Företrädare för 

Miljöpartiet är oroliga för att den verklighetsbeskrivning som de sju etablerade partierna idag 

delar kan tänkas splittras i en framtida riksdag där SD fortfarande besitter mandat. I citatet 

nedan uttrycker Maria Ferm (MP) viljan att gå i mottsatt riktning mot vad hon menar att 

främlingsfientliga partier som SD vill gå 

                                                             
30 Prot. 2011/12:120 anf. 83Eva-Lena Jansson (S), Prot. 2011/12:15 anf. 104 Göran Hägglund (KD) Prot. 

2011/12 anf . 49 Emma Henriksson (KD)  
31 Prot. 2010/11:48 anf. 4 Sven-Erik Österberg (S)  
32 Prot. 2010/11:31 anf. 80, 82 Fredrik Lundh Sammeli (S)  



32 
 

”Erfarenheten från andra länder visar att förekomsten av främlingsfientliga partier riskerar att vrida 

debatten i en mer främlingsfientlig riktning, vilket öppnar upp för mer intolerans och riskerar att få 

etablerade partier att följa i samma riktning. Vi i Sverige ska inte gå den vägen. Vi ska inte låta ett 
främlingsfientligt parti påverka Sveriges tradition av öppenhet och humanitet. I stället ska vi gå i 

motsatt riktning. Politiken ska bli mer human. Det är så vi slår undan benen för främlingsfientliga 

krafter och garanterar att öppenheten och medmänskligheten stärks i vårt framtida Sverige” – citat 
Maria Ferm (MP) Prot. 2010/11:79 anf. 5 

Vidare tycks representanter för Folkparitet tala för hela Alliansen då statsrådet Erik Ullenhag 

(FP) tydliggör för kammaren att de inte instämmer i den verklighetsbeskrivning som SD ger 

gällande deras åsikt om att mångkulturalismen i Sverige bör bekämpas. Ullenhag uttrycker 

istället att regeringen ”vill ha ett Sverige som står upp för öppenhet […], ett Sverige som 

fortsätter en tradition av tolerans”
 33

 . Ett annat exempel där SD:s och de etablerade partiernas 

ståndpunkter skiljer sig tydligt åt ses i SD:s företrädare Johnny Skalin inlägg i debatten den 13 

april 2012 då han hävdar att Sverige inte kan hantera den mängd invandring som råder. I 

efterföljande replik inleder Mikaela Valtersson (MP) med att hävda motsatsen, att Sverige 

visst kan hantera den invandring som sker. Däremot ger Valtersson inga konkreta bevis för att 

Sverige faktiskt klarar av hanteringen av invandringen utan lyfter istället fram hur 

svenskarnas dåliga attityder mot invandrare gör att integrationen försämras
34

. Även 

företrädare från Allianspartiet Centerpartiet vill tydliggöra hur deras parti helt skiljer sig från 

de åsikter som SD innehar vilket syns från ett citat i debatten den 16 februari 2011  

”I ett Sverige där Sverigedemokraterna får vara med och agera kommer det att innebära att trösklarna 
ska bli ännu högre, att man känner ett ännu större utanförskap och att fler begåvade och kompetenta 

människor som vill vara med och dela en gemensam framtid i Sverige kommer att lämna landet.  Hela 

grunden för extremism är utanförskap. Grunden för att utrota extremism är innanförskap. 
Sverigedemokraterna väljer att lägga grunden för extremism i sin politik, i sin retorik och sitt 

agerande. I Centerpartiet vill vi utrota extremismen. – citat Fredrick Federley (C) Prot. 2010/11:60 

Anf. 7  

I analysen framgår det att de etablerade partierna stundom skapar blockkoalitioner mot SD 

vilket enligt analysmodellen är att sätt att isolera SD. Detta blir tydligt då samtliga partier 

flertalet gånger använder liknande argument som bevis för att invandringen är en möjlighet. 

Företrädare för flera av de etablerade partierna använder faktumet att 600 000 invandrare idag 

har arbeten att gå till som bevis vilket, genom en ökning av skattebetare, har finansierat delar 

av vår välfärd
35

. Dessutom framhäver Miljöparitet gång på gång hur stolta det är över att ha 

nått fram till en ramöverenskommelse med regeringen för att skapa bred majoritet och en 

                                                             
33 Prot. 2010/11:118 anf. 102 Erik Ullenhag (FP) 
34 Prot. 2010/11:87 anf. 105 Mikaela Valtersson (MP) 
35 Prot. 2010/11:37anf. 59 Tomas Tobé (M), Prot. 2010/11:10 anf. 97 Abir Al-Sahlani (C), Prot. 2010/11:10 

anf. 175 Anna Steelekarlström (FP),  
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framtida stabil och human invandringspolitik
36

. Ramöverenskommelsen är ett verkligt bevis 

på att en gränsöverskridande blockkoalition är ett sätt för Alliansen och Miljöpartiet att isolera 

SD. Maria Ferm (MP) uttrycker att motivet till skapandet av ramöverenskommelsen var att 

minska SD:s påverkan på politiken, hon uttrycker att ramöverenskommelsen ”var det bästa 

sättet att minimera de främlingsfientligas påverkan på debatt och politik och för att undvika 

den utveckling som vi har sett i andra europeiska länder” 
37

. 

Under riksdagsåret 2011/12 antas en förändring i retoriken ha skett bland vissa av de 

etablerade partierna. Under riksdagsåret 2010/11 har bland annat Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet uttryckt att det är själva invandringen i sig som gynnar 

landet och att vi i framtiden kommer stå starkare om befolkningsmängden ökar
38

. Den 

förändring som anas i analysen är att de etablerade partierna i allt större utsträckning börjar 

prata om en mer reglerad invandring vilket exempelvis uttrycks i debatten den 30 mars 2011 

där Tobias Billström menar att invandringspolitiken ska vara reglerad för att skapa ordning 

och reda där en förbättring av integrationsprocessen är ett måste för att landet ska klara av den 

mängd invandring som idag äger rum
39

. Vidare uttrycker Moderaterna liknande krav även 

under följande riksdagsår  

”Att upprätthålla den reglerade invandringen är en fråga om respekt för rättsväsendet och en 

ekonomisk nödvändighet. Det var också därför riksdagen för några veckor sedan i denna kammare 

fattade beslut om att implementera återvändandedirektivet” – citat Mikael Cederbratt (M) Prot. 

2011/12:94 anf. 33  

Partierna instämmer i SD:s påstående om att invandringen rent konkret är en kostnad för 

samhället och att en förändring måste till för att minska kostnaderna
40

. Däremot fortsätter de 

etablerade partierna att lyfta fram den skiljelinje som råder mellan SD och de etablerade 

partierna i vilken lösning som ska till för att minska kostnaderna. SD fortsätter på sin hårda 

linje om att invandringen måste minska med 90 % medan de etablerade partierna fortsätter att 

kritisera SD för att vilja stänga Sveriges gränser vilket de etablerade partierna menar skulle få 

landet att till slut stagnera
41

. 

                                                             
36 Prot. 2010/11:4 anf. 20 Mikaela Valtersson (MP), Prot. 2010/11:87 anf. 89 Mikaela Valtersson (MP) 
37 Prot. 2011/12:94 anf. 38 Maria Ferm (MP) 
38 Prot. 2010/11:4 anf. 55 Mikaela Valtersson (MP) Prot. 2010/11:9 anf. 36 Fredrik Reinfeldt (M), Prot. 

2010/11:33 anf. 27 Maria Stenberg (S)  
39 Prot. 2010/11:79 anf  2 Tobias Billström (M) 
40 Prot. 2011/12:36 anf. 91,93 Tobias Billström (M) Prot. 2011/12:85 anf. 57 Tobias Billström (M) Prot. 

2011/12:94 anf. 49 Emma Henriksson (KD)  
41 Prot. 2011/12:120 anf. 124 Maria Ferm (MP) Prot. 2011/12:44 anf. 136,144 Ulf Nilsson (FP) Prot. 2011/12:94 

anf. 43 
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Sammanfattningsvis placeras de etablerade partierna in under alternativet avståndstagande. 

Detta eftersom resultatet av analysen visar att de etablerade partierna i merparten av 

debatterna konsekvent betonar den skiljelinje som råder mellan dem och SD vilket indikerar 

att den barriär som Downs kallar cordon sanitaire upprätthålls gentemot SD i debatterna. 

Barriären tycks bevaras för att garantera att de etablerade partierna inte ska riskera att kopplas 

ihop med SD och deras åsikter inför väljarna. De etablerade partierna bemöter SD stundtals 

med en viss fientlighet bland annat vad gällande hur verkligheten med invandringen beskrivs. 

Dock uttrycker de etablerade partierna sällan att de intar en helt motsatt ståndpunkt i 

sakfrågan sett till hur SD har positionerat sig vilket gör att det inte ges tillräckliga belägg för 

att placera in dem under alternativet fientligt. 

8. Avslutande slutsatser  

 
Enligt studiens teoretiska utgångspunkt är tillämpandet av ett avståndstagande eller fientligt 

bemötande från de etablerade partierna gentemot ett RHP–parti likt SD, gynnande snarare än 

hämmande för RHP–partiet. I studiens inledning lyftes det fram hur en förändring anades i de 

etablerade partiernas retorik vad gällande SD:s sakfråga avseende invandringen i Sverige i 

och med bland annat Reinfeldts uttalande om ”etniska svenskar”. Studien ställde sig därför 

frågan om hur de etablerade partierna bemöter SD i deras sakfråga i riksdagsdebatterna. Det 

undersöktes om SD mötte ett konsekvent motstånd eller om det fanns tendenser till att SD 

stod oemotsagda eller att de etablerade partierna t.o.m. börjat anpassa sig till de frågor SD för 

fram? Resultatet av studiens analys visade att SD, i de etablerade partiernas avståndstagande 

bemötande, levde upp till de tre villkor som, enligt studiens teoretiska utgångspunkt var 

avgörande för partiets framtida framgång. I de etablerade partiernas bemötande av SD 

avseende invandringsfrågan får SD i stor utsträckning stå oemotsagda. Istället för att 

konsekvent debattera kring invandringsfrågan som SD gör, tenderar de etablerade partierna att 

ändra fokus och debattera kring integrationsfrågan istället. SD, genom att inta en position i 

sakfrågan som helt skiljer sig från de etablerade partiernas ståndpunkter, samt att de är 

ensamma om att föreslå vissa lösningar, säkrar sitt ägandeskap över en negativ bild av 

invandringen. Därmed säkrar de att den väljargrupp som är kritiska till invandringen och 

anser att frågan är tillräckligt viktig ger sitt stöd åt partiet. Den barriär som de etablerade 

partiernas partiledare tydligt framförde skulle upprätthållas oavsett SD:s valresultat i 

riksdagsvalet 2010, har under de studerade debatterna bevarats. Sakfrågans utrymme har ökat 

sedan SD:s riksdagsinträde och partiet står fortfarande mer eller mindre oemotsagda då de 
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etablerade partierna sällan kommer med några konkreta handlingsförslag om hur samhället 

ska fungera bättre utifrån deras verklighetsbeskrivning där invandring ses som en möjlighet. 

SD däremot, ger i större utsträckning konkreta förslag på lösningar om hur samhället ska bli 

mer välmående i deras beskrivning av verkligheten där invandringen i stort bidrar till mer 

problem än möjligheter. De etablerade partierna bemöter SD i många av debatterna genom att 

skapa blockkoalitioner, vilket är en indikation på en vilja att isolera SD samt ta avstånd från 

dess sakfråga. Att SD även lyckas leva upp till de villkor som i överensstämmelse med PSO–

teorin ger SD större möjligheter att nå framgång ges det idag belägg för eftersom SD, om det 

skulle vara riksdagsval idag, är det tredje största riksdagspartiet.  
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