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Abstract 

With varied electoral success for anti-immigration parties across Western Europe, Sweden is 

often held as an example where anti-immigration parties have been less successful. This have 

caught the interest of many scientists around the world and have recently developed theories 

on a subnational level when testing Sweden’s municipalities, on why they have failed here but 

not in other countries. But in the election to 2010, Sweden now joins the rest of the Western-

European countries in having an anti-immigrations party in the parliament.  

This paper has tested three theories on a Municipality that has shown evident support for the 

Sweden democrats, both in the local and the national election. This is done with a qualitative 

approach, made up from interviews with the local established parties. Results show that the 

success of the Sweden democrats are not explained by the local presence in the city council, 

where they make no real impressions and rarely, or never, turns in propositions.  There is also 

no real support for the theory that the established parties issue strategy has an effect on the 

success or failure for the anti-immigration party.  
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1. Introduktion 

I denna moderna tid, med öppnare gränser som en effekt av globaliseringen och i en värld där 

människor är i konstant konflikt med varandra kommer det alltid att finnas oskyldiga 

människor som får betala priset när krig drabbar landet. Som en effekt av detta fenomen har 

strömningarna av invandrare och flyktingar ökat massivt. Sverige är ett av de länder som 

öppnat upp sig mest för dessa människor av länder i Västra Europa. Men många tänker inte på 

att Sverige under en längre tid, sedan 1960~ varit ett invandrarland.
1
 Något som bidragit till 

denna glömska är den politiska debatten som förändras i samband med ekonomiska kriser och 

ökad arbetslöshet.
2
 Exempel på detta är krisen på 90-talet då Ny Demokrati kom in i 

riksdagen med ett anti-etablissemangspolitiskt program och anti-immigrationspolitisk retorik, 

men även efter finanskrisen 2008 då Sverigedemokraterna fick inträde i Sveriges Riksdag 

2010. Även om anti-immigrationspartier har fått framgång i Sverige  anser många att Sverige 

är ett exempel på hur man har lyckats motverka anti-immigrationspartierna på ett bra sätt.  

Immigrationsproblemet har varit en stor del av den politiska debatten i länder som Österrike, 

Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge och Schweiz, som anti-

immigrationspartier i dessa länder har använt sig av som en drivkraft för att få stöd av folket i 

valrörelserna. 

Flera teorier med stöd från tidigare forskning, har lämnats som förslag på att försöka få svar 

på varför främlingsfientliga partier får stöd i vissa länder, men misslyckas i andra. Påverkar 

en stark och aktiv lokal partiorganisation deras chanser att få ett stort stöd från väljarna? 

Påverkar efterfrågan på en viss sorts politik av socio-ekonomiska omständigheter samt av den 

demografiska miljön? Hur påverkar de etablerade partiernas inställning till 

immigrationsfrågan framgången för främlingsfientliga partier?  

Den här uppsatsen har fokuserats på att testa ovanstående teorier på en kommun i Blekinge, 

närmare bestämt Ronneby kommun, som har påvisat starkt stöd för Sverigedemokraterna, dels 

på kommunal nivå men har visat mest framgång för det nationella valet. Utifrån de tre 

teorierna jag har valt att testa kan jag påstå att det inte finns en enskild teori som kan förklara 

varför ett parti som Sverigedemokraterna får framgång, men har fått störst stöd för teorin om 

att det existerar en efterfrågan för anti-immigrationspolitik. 

 

                                                           
1
 Svanberg, Tydén, 2005, s. 7 

2
 Boréus, 2006, s. 52 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en teoriprövning på Ronneby kommun och 

undersöka om jag genom dem, kan hitta en förklaring på varför Sverigedemokraterna har 

fått stort stöd, både på den kommunala och den nationella nivån. Teoriprövningen sker 

dels genom att se hur de etablerade partierna i kommunen ser på problemen, om de själva 

uppfattar immigrationen som ett problem i kommunen, samt om de har ”smittats” av 

Sverigedemokraternas politik, d.v.s. om de själva har anammat en anti-

immigrationspolitik. Teorierna kommer att undersökas med hjälp av semistrukturerade 

samtalsintervjuer med de etablerade partiernas gruppledare. Jag kommer även att mäta om 

det finns en fertil mark för just anti-immigrationspolitik i kommunen, d.v.s. om det finns 

en efterfrågan från folket. Detta kommer att kontrolleras med socio-ekonomiska och 

demografiska variabler såsom arbetslöshet och inkomstnivån. Frågor som kommer att 

besvaras i uppsatsen är: 

- Hur har de etablerade partierna ställt sig till Sverigedemokraternas politik? 

- Hur märker de etablerade partierna i Ronneby av Sverigedemokraternas lokala parti? 

- Vilka socio-ekonomiska förutsättningar har man i Ronneby och hur kan det kopplas 

till teorierna? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel avser jag förklara och definiera de olika begrepp jag använder mig av i 

uppsatsen. 

1.2.1 Etablerade partier 

Till etablerade partier räknar jag Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, 

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Anledningen till att jag inte räknar med 

Sverigedemokraterna som ett etablerat parti är att de i debatten oftast ses som ett enfrågeparti. 

Även Miljöpartiet kunde ses som ett enfrågeparti när de kom in i riksdagen, dock har 

Miljöpartiet utökat sin politik och är inte längre bara kopplat till miljöfrågan. 

Sverigedemokraterna kan inte ses som vilket etablerat parti som helst, utan utgörs mest som 

en ”moralisk” fiende mot de ”goda demokraterna”. Genom att markera avstånd kunde de 

traditionella partierna bekräfta sin ”godhet”, på samma sätt försöker Sverigedemokraterna 

profilera sig som ”folkets vänner” och ”goda demokrater” gentemot den politiska eliten, som 

Sverigedemokraterna anser, ha negligerat folkets önskemål under en längre tid. Medan andra 

tidigare högerextrema partier i länder som Italien, Österrike och Danmark har blivit relativt 
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rumsrena, så bibehåller man en skiljelinje mellan de etablerade ”elitpartierna” och 

Sverigedemokraterna i den Svenska politiska debatten..
3
 

1.2.2 Anti-immigration 

Jag kommer att använda begreppet anti-immigration i denna uppsats med att definiera 

uttalanden, aktion eller åsikter vilka är kritiska eller rent ut sagt negativa mot invandrare, 

negativa till att Sverige ska ta emot fler invandrare samt exkludering av invandrare att få 

samma rättigheter som inhemska medborgare.  

Jag särskiljer på anti-immigrationspolitik och anti-immigrationsparti, då även de etablerade 

partierna som inte anspelar på att vara ett främlingsfientligt parti ändå kan ha anammat såväl 

tänket som retoriken vilket kan tolkas som anti-immigrationspolitik. Tidigare forskare har valt 

att döpa anti-immigrationspartier till radikal-högern, vilket är svårt att kategorisera, då 

Sverigedemokraterna, i en höger-vänster skala, då deras enda liknelse med högern är att de 

kampanjar på anti-immigrationsproblem.
45

 

1.1 Avgränsning 

Min motivering när det gäller val av kommun är  först och främst att man kan se ett påtagligt 

stöd för Sverigedemokraterna i kommunen, vilket har vuxit sig starkare och starkare inför de 

senaste tre valen. Min första tanke när jag skulle skriva den här uppsatsen var att jag ville göra 

en jämförande studie, mellan två kommuner, där man såg skillnad i stöd för 

Sverigedemokraterna, en med starkt stöd och en med påtagligt svagt stöd. Problemet jag stötte 

på  var att hitta en kommun som hade bevisligt lågt stöd för Sverigedemokraterna som jag 

hade möjlighet att besöka, samt att jag insåg att en fallstudie på en kommun, med flera teorier 

till mitt befogande, var tillräckligt, om inte intressantare att utföra. 

1.4 Disposition 

I nästa kapitel, teoretisk bakgrund, kommer en fördjupning av tidigare forskning som  gjorts 

inom ämnet tillsammans med de tre teorierna jag kommer att pröva på Ronneby kommun. 

Metoden jag kommer att använda mig av samt argument varför jag valt just de metoderna 

följer i stycket efter.  Avslutningsvis kommer jag att gå igenom min empiri som består av 

samtalsintervjuer med lokala partigruppledare samt kontrollvariabler i form av statistik i 

kvantitativ form. 

                                                           
3
 Hellström, A (2010) 

4
 Fennema, (1997) 

5
 Van der brug & Fennema (2007) 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer de tre valdateorierna att presenteras tillsammans med en bakgrund från 

tidigare studie. 

2.1 De etablerade partiernas problemstrategi 

Hur de etablerade partiernas problemstrategi ser ut och vad de har haft för effekt är något som 

Dahlström & Sundellfokuserat på. Grundtanken här är att de etablerade partierna har en 

möjlighet att förhindra eller underlätta framväxten och framgången av anti-

immigrationspartier beroende på hur de hanterar immigrationsproblemet, men även i vilken 

utsträckning immigrationsproblemet har synliggjorts i landet, både på medial nivå som 

politisk.  

Ovanstående hypoteser har tidigare använts vid jämförelser av olika länder, men har varit 

svårt att få fram ett bra resultat då politiken och det politiska systemet ofta är olika bland de 

undersökta länderna. De anser des vidare att det är mer idealiskt att använda de rivaliserande 

hypoteserna i en nationell undersökning då institutionerna och de kulturella faktorerna är 

konstanta.  

Vissa påstår att immigrationsfrågan blev viktig då de etablerade partierna anpassade sig till 

framgången av Ny Demokrati i valet 1991,
6
 medan andra hävdar att immigrationsfrågan 

förblev oviktig för etablerade partier genom åren 91 till 94.
7
  Det har konstaterats att 

ovanstående period var av stor vikt men att de etablerade partiernas strategi gick ut på att 

avvisa Ny Demokratis politik. De utförde en dismissiv strategi i den offentliga dagordningen 

mot immigrationsfrågan istället för att inordna frågan i deras politiska agenda.  

Perioden mellan 2002 och 2006 var Sveriges ekonomi i bättre skick och efterfrågan för en 

hårdare immigrationspolitik var inte lika utspridd som i början av 90-talet.
8
 Samtidigt  

framförde Folkpartiet ett förslag om att man skulle introducera ett språkprov för att kunna bli 

Svensk medborgare.
9
 Förslaget växte snabbt i frågan om hur viktigt folket ansåg att det var, 

även om det kom sent i valrörelsen. Men det gick inte utan kritik från Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vilket vissa hävdar bidrog med att lyfta fram frågan i den 

offentliga debatten. 
10

 Ovanstående kan man tolka som att Folkpartiet arbetade för att göra 

                                                           
6
 Green-Pedersen and Odmalm, 2008: 373-4; Hammar, 1999: 179 

7
 Dahlström, 2004: 76; Green- Pedersen and Krogstrup, 2008; Rydgren, 2002:39 

8
 Demker, 2009, s. 49 

9
 Boreus, 2006, s. 134 

10
 Boreus, 2006: 133-4; Holmberg and Oscarsson, 2004: 123-4 
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immigrationsfrågan till en viktig fråga, vilket väljarna uppfattade. Folkpartiet använde sig 

dock inte av immigrationsfrågan när man pratade i debatter som fördes på nationell tv, utan 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog själva  upp ämnet för att förkasta Folkpartiets förslag. 

Agerandet var mer en reaktion på lagförslaget från Vänsterns och Miljöpartiets sida än en 

planerad strategi.
11

 

2.1.1 Den förhindrande hypotesen 

Den förhindrande hypotesen menar att om de etablerade partierna intar en hårdare ställning 

till immigrationsfrågorna,  tar de  över ägandeskapen av problemen. Därmed  skulle ett nisch-

parti med anti-immigrationspolitik inte behövas vilket skulle  leda till att anti-

immigrationspartiet inte skulle få lika mycket stöd av väljarna. Det har tidigare diskuterats  att 

anti-immigrationspartiers framväxt kan förklaras genom att de etablerade partiernas 

misslyckat att plocka upp nya frågor och problem, i detta fall immigrationsproblemet.
12

 

2.1.2 Den underlättande hypotesen  

Den underlättande hypotesen menar att det motsatta utfallet är att förväntas om de etablerade 

partierna tar en hårdare ställning i immigrationsproblemen. Teorin menar  att väljarna tolkar 

detta som att immigrationsproblemet är större än vad det kanske egentligen är och upplever då 

att en hårdare ställning är nödvändig för att lösa problemet. Genom att ta en hårdare ställning 

till immigrationsfrågan hjälper de etablerade partierna anti-immigrationspartiet att bli ett 

legitimt alternativ att rösta på.
13

 

Det har påvisats i tidigare forskning att, även om väljarna har en anti-immigrationsattityd, 

kommer de ändå inte att rösta på anti-immigrationspartiet då dessa inte anses som ett legitimt 

alternativ. Mellan 1994 och 2006 var de etablerade partierna och väljarna oense om 

immigrationsproblemet, vilket var mycket större än andra problem. Detta ledde dock inte till 

ökat stöd bland anti-immigrationspartierna, vilket kan tolkas att det inte var ett legitimt 

alternativ bland väljarna att rösta på ett sådant parti.
14

 

Hypotesen menar att legitimiseringen av anti-immigrationspartierna påbörjas då ett etablerat 

parti tar en hårdare ställning mot immigration i sin politiska agenda. Men det räcker inte med 

att enbart ett parti intar en hårdare ställning mot immigration, hela eller i alla fall större delen 

av diskursen bör anamma en hårdare immigrationspolitik för att det ska ge någon effekt. Det 

                                                           
11

 Dahlström and Esaiasson, s. 356 
12

 Ignazie, 1992, 23-24; Kitschelt, 2000, 174 
13

 Arzheimer, 2009, s. 264; Arzheimer and Carter, 2006, s. 424 
14

 C. Dahlström, A. Sundell, 2012, s. 354-355 
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har även påvisats att det har  större effekt om partierna i det vänstra blocket tar en hårdare 

ställning än om de etablerade partierna i högerblocket gör det. Dock har de högra partierna en 

större tendens att anamma en hårdare politik mot immigration.  

Att hela diskursens ställning har en betydelse är att vissa partier kan legitimisera anti-

immigrationspartierna genom att ta en hårdare ställning till immigrationsfrågan, men detta 

kan även åstakommas genom att inte delegitimisera anti-immigrationspartierna. Exempel på 

detta är valnatten 1991, då Ny Demokrati blev invald i riksdagen, där partiledaren för 

Folkpartiet, Bengt Westerberg, gick ut mitt under intervjun med Ny Demokrati. Ett annat 

exempel är när Sverigedemokraterna 2010 för första gången blev invald i riksdagen  och 

Vänsterpartiets partiledare , Lars Ohly, vägrade att gå in i samma TV studio som 

Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson. Lars Ohly kallade även Jimmie Åkesson, 

vid upprepade tillfälle, för SD Rasist.
15

 

2.2 Efterfrågan 

Tidigare teorier om att en ”demand oriented explanation”, ska förklara varför anti-

immigrationspartier växer sig starka i vissa omständigheter, där de etablerade partierna visar 

sig motvilliga eller oförmögna att antingen representera dessa värderingar som eftersöks av 

befolkningen, t ex att man inte ska ta emot lika många invandrare/flyktingar och att de inte 

ska få samma rättigheter som infödda Svenskar. Ett annat exempel är Miljöpartiet som växte 

sig starka då miljöfrågan var som störst och de andra partierna misslyckades med att ta upp 

det här problemet. 

När man tittar på Sverige som ett exempel på ett land vars politik lyckats motverka anti-

immigrationspolitik ska man dock betänka på att befolkningen i stor utsträckning, anser 

immigration som ett problem och eftersökt en strängare immigrationspolitik (när det kommer 

till immigration). De etablerade partierna och väljarna kommer inte överens vad det gäller 

immigrationsproblemet, i så stor utsträckning att det är tre till fyra gånger större än 

miljöproblemet. Immigrationsproblemet ledde till den största oenigheten 1994, 1998 och 2002 

som sedan var det näst största problemet inför valet 2006, vilket kan reflektera den speciella 

naturen när det kommer till immigrationsfrågan.
16

 Om man ska rangordna alla problem som 

väljarna anser är viktigast har immigrationsfrågan varit topp tre, det är inte huvudproblemet, 

men sedan början av 90-talet har det varit viktigare än miljöfrågan. Början av 90-talet var 

                                                           
15

 Ibid 
16

 Dahlström och Esaiasson, s. 350 
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dock en speciell tid, särskilt 92 och 93, då en ovanligt stor mängd invandrare kom från forna 

Jugoslavien och det genomfördes våldsamma aktioner mot invandrare och individuella 

immigranter.
1718

 Samtidigt som detta skedde  drabbades landet även av en finanskris vilket 

ledde till att man gjorde nedskärningar på välfärdssystemet.
19

 Valåret som följde år   1994  

sänktes immigrationsfrågan till en lägre nivå, dock så var det ändå högre än åren före krisen.  

Folk som överlag anser att immigrationsproblem är det viktigaste i dagsläget brukar oftast 

anse att en hårdare inställning gentemot immigration är lösningen. Mellan 60 till 80 procent 

av de som ansåg att immigrationsproblemen var viktigast var positiv till förslaget om att ta in 

färre flyktingar till Sverige.
20

 

Detta är dock bara en fraktion av alla hypoteser som den här teorin tar upp, bland annat 

efterfrågan på anti-immigrationspolitik. Sociala problem som är en produkt av arbetslöshet 

och ökad immigration har påvisats tidigare, lett till att vissa grupper velat anamma nya, anti-

liberala och anti-immigrationsvärderingar och inom politiken. En av dessa är att vissa forskare 

har hittat en positiv korrelation mellan arbetslöshet och framgången för anti-

immigrationspartier, särskilt bland manliga industriarbetare med en låg utbildningsnivå, 

medan andra hittat en negativ sådan, med detta menar jag att det inte visat sig vara ett 

samband mellan arbetslöshet och att man röstar på SD. Andra kontrollvariabler som tas upp är 

antalet immigranter i kommunen, brottsnivån och arbetslöshet samt att nivån av högutbildade 

sägs ha en påverkan på Anti-immigrationspartiers framgång i kommunen.
21

  Det har dock 

påvisats att dessa förklaringar, sett i enskilt perspektiv, faller kort då man redan i mitten av 

1990-talet upplevde en hög arbetslöshet och immigration utan att se ett framgångsrikt anti-

immigrationsparti, särskilt då man hade en mer negativ syn på immigrationen då än man 

gjorde inför valen 2006 och 2010, då SD ökade i valsiffrorna.
22

 

Detta kan man tolka som att partier inte är ”offer” eller en ”produkt” av enbart socio-

ekonomiska omständigheter och den demografiska miljön, utan att de är aktiva skapare av sitt 

eget öde
23

. Jag kommer dock inte att förkasta efterfrågans relevans i den här uppsatsen, utan 

kommer att använda det som ett komplement till andra teorier. Det bör dock noteras att de 

                                                           
17

 Dahlström, 2004, s. 5-50 
18

 Lodenius and Larsson, 1994 
19

 Andersen, 2001; Lindvall, 20004 
20

 Carl Dahlström, Peter Esaiasson, 2011. http://ppq.sagepub.com 
21

 Kestilä, E., 2006. “Is there a demand for radical right populism in the Finnish electorate?” 
22

 Erlingsson, Loxbo & Öhrvall, 2012 
23

 Berman, 1997, s. 102 
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demografiska och socio-ekonomiska är nödvändiga för att stöd ska uppstå, men att enbart den 

förklaringen inte är tillräcklig. 

2.3 Lokal närvaro 

Erlingsson, Loxbo & Öhrvall
24

 (2012, s. 824) argumenterar för att en annan förklaring 

existerar, vilket är existensen av ett lokalt aktivt parti som ställer upp i val, arrangerar 

kampanjer och sprider anti-immigrationspolitiska program som försöker lyfta upp 

immigration som stora problem landet står inför. Detta menar de ska leda till att stödet för 

anti-immigrationspartier ska öka både på kommunal samt nationell nivå.
25

 I tidigare forskning 

har man, på ett kvantitativt sätt, kopplat förekomsten av en valsedel i kommunen med att det 

finns en lokal och aktiv organisation. Ett förväntat utfall om man har en stark lokal närvaro 

från Sverigedemokraternas parti är att man även får starkare stöd till riksdagsvalet. Jag avser, 

med tanke på uppsatsen syfte och karaktär, att titta djupare på vad som krävs för att bli kallad 

en aktiv organisation, dels ur synpunkten från de andra partierna i kommunen, hur villiga de 

lokala politikerna i Sverigedemokraterna är att prata politik med väljarna och dels hur aktiva 

dom är att lämna in motioner.  

Med detta ska man dock inte tolka som att väljarnas preferenser är oviktiga, då man i Sverige 

fann stöd för anti-immigrationspolitik, mellan 1993 och 2008 var det  över 40% Svenskar som 

ansåg att det fanns för många invandrare i Sverige, 2007 var 23,3% av Svenskarna positiva till 

att man skulle lagstifta att begränsa invandrares rättigheter och 30% hade åsikten om att 

etniska Svenska medborgare skulle ha förtur över immigranter när det kom till bidrag, jobb- 

och bostadsmarknaden.
2627

 

2.4 Sammanfattning av teorierna 

Det finns många etablerade teorier för att försöka förklara varför anti-immigrationspartier får 

större stöd i vissa situationer och mindre i andra. En avgränsning var nödvändig för denna 

studie.  

Sammanfattningsvis så utgår teorierna dels från att de etablerade partiernas inställning till 

både Sverigedemokraterna samt deras förda politik har en avgörande roll. Antingen så 

förhindrar de Sverigedemokraternas framgång genom att göra immigrationsfrågan sin egen 

genom att anpassa sin politik till populistiska åsikter, eller så antar man en hårdare attityd i 
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immigrationspolitiken och därigenom legitimerar Sverigedemokraternas existens. En närmare 

titt på hur deras lokala organisation syns och lämnar intryck i den politiska debatten, utifrån 

hur de etablerade partiernas upplever dem.  
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom mitt kvalitativa tillvägagångssätt samt hur jag har 

motiverat valet av metod. 

3.1 Kvalitativ Metod 

Min studie kommer att vara av en kvalitativ form, samt vissa få inslag av kvantitativ data, då 

uppsatsens primärdata i huvudsak kommer att bestå av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer är 

vanligast använt för att försöka beskriva människors uppfattningar och upplevelser, då jag i 

denna uppsats ska utföra teoriprövningar på Ronneby kommun, så är samtalsintervjuerna 

konstruerade på ett sådant sätt att jag försöker se om de utvalda personerna resonerar på det 

sätt som forskningen påstår. 
28

  

I denna studie utgår jag från tidigare forsknings generella resultat när det kommer till 

enkätundersökningar på kommunpolitiker i hela Sverige då jag ska se om politikerna i 

Ronneby kommun stämmer överens med resultatet ifrån tidigare forskning. Vidare kan man 

gå och försöka hitta en faktor som ”stör” ett förväntat samband mellan föreställning, 

värdering och beteende.
29

 Teoriprövning brukar inte vara det viktigaste när man genomför 

samtalsintervjuer, för när man intervjuar människor så kan det uppkomma andra sätt att tänka 

på än vad teorin försöker förklara.  

Jag ansåg att denna metod var lämpligast då jag ville få fram de utvalda personernas 

inställning till immigrationsfrågan, Eftersom de tidigare forskningarna har varit i ett syfte att 

försöka generalisera forskningen om varför anti-immigrationspartier får stöd i vissa 

kommuner och att jag då, genom att göra en fördjupande fallstudie på ett fall där stödet är 

påvisligt stort, kan se vilka teorier som verkar stämma bäst överens.  

Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitav metod är att den kvantitativa metoden utgår 

ifrån jämförbara siffror samt att forskaren kan ha en tendens att styra forskningen utifrån egna 

uppfattningar.  

3.2 Kvalitativa Intervjuer 

När jag försökte konstruera mina intervjufrågor (se bilaga) så var det viktigt för mig att inte 

influera personerna att ta upp immigrationsfrågan som ett problem, utan jag ville se om de 
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själva såg det som ett problem. Intervjuerna var även konstruerade mer som en diskussion 

mellan två personer, där de kunde prata fritt och brett, där då frågorna som jag konstruerade 

inför mest var ledverktyg. Detta ledde till att alla intervjuerna såg olika ut, men att 

huvudfrågan ändå styrde samtalsämnena någorlunda. Detta ledde till att jag kunde ställa 

frågor som inte uppkom i min intervjuguide, om jag fann dem relevanta för forskningen.
30

 

När man konstruerar intervjuer utan en intervjuguide finns det en chans att man lämnar 

intervjun med orelevant material med ingen till liten anknytning till vad man försöker 

undersöka. 
31

 

3.3 Kvantitativ Metod 

Eftersom att jag ska göra en fallstudie på Ronneby kommun så kommer jag även att kolla de 

socio-ekonomiska faktorerna, vilket utgår ifrån jämförbar data som kan sättas i korrelation till 

varandra. Jag kommer dock enbart använda kvantitativ data som redan är använd mätt i ett 

visst syfte, såsom Ronneby kommuns arbetslöshet jämfört med Sveriges Medelvärde.   

3.4 Hermeneutik 

Hermeneutik, det vill säga läran om tolkning. Tolkningar handlar om att man på bästa möjliga 

sätt ska förstå och begripa vad som står i en text i samband till den fråga som faktiskt ställs. 

Man brukar prata om fyra viktiga faktorer som tolkningsläran är beroende av: ”Frågans 

karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och den 

uttolkande forskaren”
32

. Med tanke på uppsatsens karaktär så är frågans karaktär av relevant 

vikt, då det latenska budskapet kan bli intressant.  Exempel på latenska budskap är att 

undersöka en persons syn på något, såsom invandrarfrågan.  

Med avståndet mellan text och den uttolkande forskaren menas att det är lättare för uttolkaren 

om texten har producerats så nära inpå i tiden som möjligt, där det sociala, kulturella och 

tidsmässiga avståndet är i samma epok som uttolkaren själv. Detta argument ingår i 

diskussionen om uttolkarens förförståelse i ämnet som studeras, som är en vanlig kritik när 

betraktarens tidigare erfarenheter har en så pass stor inverkan hur personen i fråga tolkar 

texten att man omöjligt skulle kunna säga att en annan person med en annan erfarenhet hade 

tolkat texten på samma sätt. Detta är dock inget som jag anser som ett problem i uppsatsens 

validitet utan mer som en påminnelse hur man bör formulera texten samt hur man ska tolka 

den sedan.  
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3.5 Urval 

Eftersom jag ska studera hur de olika partierna i Ronneby kommun uppfattar 

immigrationsfrågan rent lokalt, hur de ställer sig i debatten med Sverigedemokraterna samt 

hur de har märkt av dem i det lokala kampanjandet.  Eftersom jag ska försöka belysa ett helt 

lokalt partis uppfattning har jag därför valt partigruppledarna för varje parti, eftersom de är 

valda representanter så utgår jag från att de pratar utifrån partiets vägnar. Deras uppfattning 

kring Sverigedemokraterna är därför av vikt då de har en god uppfattning om det politiska 

klimatet i kommunen, i alla fall inom själva politikens utförande sfär.  

Jag har försökt att få tag på alla partigruppledarna för en intervju, då uppfattningen från alla 

partierna är av vikt i min uppsats. Tyvärr kunde jag inte få tag på Sverigedemokraternas 

Partigruppledare, vilket gjorde mig tvungen att utforma intervjufrågorna på ett visst sätt. 

Att beräkna orsaksförhållande i samhällsfenomen, som jag försöker göra i min uppsats är 

alltid indränkt i osäkerhet. Kontrafaktiska situationer: ”för att ge en perfekt förklaring till ett 

samhällsfenomen behöver vi faktiskt veta vad som hade hänt om inte om hade varit”. ”Att 

med hjälp av systematiska jämförelser komma så nära som möjligt idealet att köra världen i 

repris med den enda skillnaden att vi ändrar värdet på vår utpekade förklaringsvariabel. 

Idealet med en repriskörning av världen är en norm att utvärdera vårt teoriprövande 

forskningsdesign gentemot.”
 33

 

3.6 Begreppsvaliditet 

Med begreppsvalidetet vill jag försäkra läsaren om att jag faktiskt mäter det jag försöker mäta, 

det vill säga att mina teoretiska begrepp överensstämmer med de empiriska mätindikatorerna. 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp de olika mätindikatorerna som jag kommer att 

använda mig av och hur jag har arbetat för att få så stark validitet som möjligt. 

När jag ska mäta om Sverigedemokraterna har en stark lokal organisation så utgår jag först 

från tidigare forskning att en formell valsedel är lika med en aktiv lokal organisation. Detta 

kommer jag dock att utveckla med att kolla först och främst om deras tillgänglighet, om de 

syns och hörs ofta i den lokala politiska debatten, d.v.s. om de är ute och kampanjar ofta. 

Detta har jag försökt mäta genom samtalsintervjuer med både Sverigedemokraterna och de 

andra etablerade partierna. Men eftersom jag inte kunde få tag på Sverigedemokraternas 
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Partigruppledare efter många försök så blev jag tvungen att utgå ifrån de etablerade partiernas 

uppfattning.  

Samtidigt försöker jag mäta hur de etablerade partierna ställer sig till både 

Sverigedemokraternas framgång och hur de ställer sig i immigrationsfrågorna, detta mäter jag 

i samtalsintervjuerna hur de tar upp immigrationsfrågan, om de tar upp det alls låter. Partierna 

kan antingen legitimisera eller delegitimera Sverigedemokraterna och deras politik. Att 

legitimera anti-immigrationspolitiken är att man anammar den till sig själv, men man kan 

även legitimisera om man väljer att ignorera frågan och problemet.  

Jag kommer även att mäta efterfrågan för immigrationspolitik i Ronneby Kommun, och detta 

görs genom kontrollvariabler i form av kvantitativ data från SCB (Statistiska Central Byrån). 

Variabler som kommer att undersökas är: 

- Graden av arbetslöshet i kommunen 

- Inkomstnivån 

- Invandringsnivån 

- Utbildningsnivån 

Dessa Variabler kommer att jämföras med Medelvärdet i Sverige för att få en uppfattning om 

förekomsten är hög eller låg.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet kommer jag att presentera materialet som jag har fått från intervjuerna med 

partigruppledarna i Ronneby kommun. Jag kommer även att presentera Ronneby kommun 

och dess socioekonomiska omständigheter, detta gör jag genom att ta upp mina 

kontrollvariabler som nämnts i tidigare stycken. Jag kommer att använda mig av kommunens 

statistik i jämförelse med Sveriges medeltal, där medeltalet blir mittpunkten för att avgöra om 

det är lågt eller högt. 

4.1 Ronneby Kommun  

Socialdemokraterna har varit majoritetspartiet i kommunen sedan införandet av proportionella 

valmetoden som infördes i samband med den första rösträttsreformen 1907/09.
34

 Detta kan 

starkt kopplas till att Ronneby länge varit en brukskommun med flertal industrier, med stora 

namn som Kockums emalj. Facken hade en stor roll i kommunen och många blev 

kollektivanslutna till Socialdemokraterna automatiskt då de gick med i fackorganisationen. 

Med finanskrisen på 90-talet så avlöstes många ifrån facken då på grund av nedskärningar av 

arbetskraft på industrierna. Detta stärks av Socialdemokraterna: 

F – Hur skulle ni förklara övergången från att ha rött styre i kommunen till att bli blått? 

S – Facken lades ner och Socialdemokraterna förlorade anknytning till arbetarna i kommunen. 

Ronneby har därefter gått från att vara en brukarkommun till en kommun som satsar mer på 

småföretagare. 

Utifrån tabellen 1.1 kan man se att från och med valet 1994 till 2010 förlorade 

Socialdemokraterna runt 20% av rösterna inför kommunfullmäktigevalen medans 

Moderaterna ökade med ca. 10%. Vad man även ser är att Sverigedemokraterna dök upp i 

valet 2002 och fick tillräckligt många röster för att få sitt första mandat i kommunfullmäktige. 

Detta har ökat stadigt med valen då man 2006 fick tre mandat för att sedan 2010 öka till fem. 

Vilken roll Sverigedemokraterna kommer jag att gå igenom längre fram då med utgångspunkt 

från de etablerade partiernas synsätt och upplevda erfarenheter.  

Ronneby är i jämförelse med andra städer i Blekinge är egentligen inget utmärkande exempel, 

det enda man kan se är att det är mer stöd för Sverigedemokraterna på en nationell plan än 

vad det är på det kommunala. Där man har 9,88% till kommunfullmäktigevalet med ~11% på 

riksdagsnivån. Tittar man på Karlskrona, som ligger 3mil ifrån Ronneby och är Blekinge läns 
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största stad där resultatet visar det motsatta, man finner mindre stöd för riksdagsvalen än vad 

man gör på det kommunala.  

Tabell 1

 

Ronneby har, trots övergången från brukskommun till att satsa mer på småföretag och 

företagsklimatet, i många år tagit bottenplaceringen på Svenskt Näringslivs rankning av 

kommuner och dess företagsamhet. som senast som 2012 hade man placeringen 271 och som 

sämst låg kommunen på 290 år 2009, vilket betyder att de var sämst i landet då Sverige enbart 

har 290 kommuner.
35

 Detta kan ha en koppling till den ökade arbetslösheten i kommunen 

2009 och 2010, men notera att det är många andra faktorer som spelar in då man ska förklara 

anledningarna till den höga arbetslösheten. Tabell 2.1 och tabell 2.2,Visar graden av 

arbetslöshet för hela länet. Men efter senaste undersökningen på år 2013 så har man klättrat 

62 placeringar på ett halvår. 
36
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Att det blivit borgerlig majoritet i kommunen ska dock inte ses som enbart en produkt av de 

socioekonomiska omständigheterna i kommunen. 

 

Tabell 2.2 
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Som man ser i tabell 2.1 och 2.2 så har Ronneby en arbetslöshet som är över Sveriges 

medelantal, särskilt inför valet 2010, men som noterat tidigare så är detta en allmän statistik 

över hela länet och återspeglar därför inte specifikt hur arbetslösheten ser ut i kommunen. 

Centern anser att arbetslösheten är det största problemet kommunen står inför: 

C - Största problemet är ju arbetslösheten, vi jobbar kring det, rent kommunalt då, att 

förestagsklimatet ska förbättras just för att företag ska frodas 

Utbildningsnivån på människor som bor i kommunen är nästa socioekonomiska variabel som 

jag nu kommer att ta upp, även här är det i jämförelse med Sverige medelvärde och jag utgår 

från att en eftergymnasial utbildning räknas som högre utbildning, där högskole- och 

forskarutbildning räknas in som andel av den totala befolkningen i kommunen. 

Tabell 3 

 

Även här kan man se att utbildningsnivån är ,under Sveriges medelvärde, med ungefär 5%. 

Ett problem som Ronneby står inför är att högskolan som låg i kommunen kommer att flytta 

därifrån och kommer att vara positionerad i grannkommunerna Karlskrona och Karlshamn.
37

 

Folk utan högre utbildning har oftast svårare att konkurrera på den alltmer globaliserade 

arbetsmarknaden.  
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Man kan se såhär långt att kommunen gått igenom en förändring där en hög arbetslöshet och 

relativt låg utibildningsnivå där industrier har lagts ner och facken har avlösts. Nästa steg vi 

ska kontrollera är graden av låginkomstagare i kommunen, jag kommer även här att utgå från 

kommunens medelinkomst i jämförelse med Sveriges medelvärde i tabell 4. 

Tabell 4 

 

4. Medelinkomsten i diagrammet ovanför är medelvärdet av förvärvsinkomsten under ett år för 

kommunsinvånare mellan 20-64 år. Förvärvsinkomsten redovisas före skatt, siffrorna inkluderar lön men 

också inkomst från näringsverksamhet och beskattningspliktiga transföreringar såsom sjukpension 

och föräldraförsäkring. Inkomst av kapital ingår dock inte i dessa siffror.
38

 

Som visas i tabellen ovan så kan vi se att även denna variabel visar på att kommunen har en 

relativt låg medelinkomst, dock bör noteras att kapitalvinst inte presenteras i tabellen. Detta 

fenomen brukar hänvisas som ”losers of modernity”, där lågutbildade och därmed oftast 

människor med låg inkomst, ibland hänvisade som ”blue collar workers”. Detta räknas in 

som en social grupp som oftast visar stöd för anti-immigrationspartiers politiska åsikter.
39

 

Graden av invandrare i kommunen är en vanlig variabel för att kolla om det finns en 

efterfrågan för anti-immigrationspolitik bland resten av invånarna i kommunen, jag har därför 
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valt att titta på antalet invånare med invandrarbakgrund som lever i Ronneby. Detta har jag 

gjort genom att kolla ökningen av antalet invånare med invandrarbakgrund från 2002 till 

2012, där ökningen i sig är det intressanta. Se tabell 5. 

Tabell 5 

 

Antalet invånare med invandrarbakgrund i kommunen är som mest 3514, år 2010. Utifrån 

hela kommunens invånarantal på 27 788, där åldern 0-65+ är inräknade så är det 13% 

invånare med invandrarbakgrund som mest. Detta behöver dock inte betyda att detta är ett 

högt antal med invandrarbakgrund som bor i kommunen, utan det representerar enbart 

ökningen från 2002, då det var 9% i kommunen med invandrarbakgrund. (folk med 

invandrarbakgrund räknar jag med människor som är födda utomlands, de som har fötts i 

Sverige med två utrikes födda föräldrar och de som har fötts i Sverige med en inrikes född 

förälder och en utrikes född förälder). 

Sammanfattningsvis kan man utifrån statistiken som har presenterats i detta kapitel dra 

slutsatsen att Ronneby, i viss utsträckning, har den socio-ekonomiska förutsättningen som 

teorin ”efterfrågan” utgår som en ”fertile ground” för att anti-immigrationspartier ska växa 

fram. Men det är omöjligt att säga, bara utifrån dessa variabler, att det är lika med en hög 

efterfrågan på invandringsfientlig politik. 
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När jag ställde Partigruppledaren för Moderaterna frågan hur han skulle förklara varför 

Sverigedemokraterna har fått så pass stort stöd i en kommun som Ronneby sa han följande: 

M - Dels är det södra Sverige, där SD generellt är starkare, samt om man kollar i vilka 

distrikt i kommunen de har stöd, så är det typiska socialdemokratiska områden. Det finns 

nog en viss syns på vilka som tar jobben, enligt de gamla industriarbetarna. 

Moderaterna förstärker här att det finns en syn bland folket som bor i Ronneby, särskilt då i 

områden där Socialdemokraterna är typiskt starka, där man då kanske har jobbat inom facket 

på någon industri.   
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4.2 Lokalt parti 

Teorin om att ett anti-immigrationsparti får en större framgång där det finns en aktiv lokal 

organisation som tar debatter, lämnar motioner och är aktiva när de är ute och pratar med 

människor. Enligt tidigare forskning har man utgått från att det existerar en aktiv organisation 

om det finns en valsedel med människor man kan lägga en personröst på, i jämförelse om det 

bara funnits en blank valsedel där man själv varit tvungen att skriva in partiets namn. I syftet 

av de forskningarna var det tillräckligt då de gjorde en jämförande studie på alla 290 

kommuner i Sverige. Eftersom jag gör en fallstudie på en kommun där det är påvisat starkt 

stöd för Sverigedemokraterna så kommer jag att även räkna med hur de etablerade partierna 

märker av dem i det kommunala politiska rummet, såsom i kommunfullmäktige och debatter 

ute i det offentliga. Detta kommer jag att presentera i detta kapitel i from av uttalanden i 

samtalsintervjuer. Frågeställningen som jag kommer att försöka besvara i det här kapitlet är 

följande: 

- Hur märker de etablerade partierna i Ronneby av Sverigedemokraternas lokala parti? 

I frågan om de etablerade partierna märker av Sverigedemokraterna sedan de kom in i 

kommunfullmäktige 2002 hade de flesta av partierna en enad uppfattning partierna om att 

dem knappt märks av. Moderaterna sa följande: 

M - De märks inte av, de lämnar inget som helst avtryck på politiken överhuvudtaget. 

Vi sitter just den här mandatperioden med 25 platser, vilket ger oss majoritet, då en 

miljöpartist valde att hoppa över till oss redan efter två månader efter valet. Detta 

lämnar då de rödgröna med 19 mandat, så även om Sverigedemokraterna väljer att 

stödja dem så har de ändå bara 24. Så de har ingen vågmästarroll.   

Moderaterna menar då att de inte har någon möjlighet att göra ett större intryck i politiken 

även om de skulle försöka, då utifrån hur det ser ut med mandatplatser i kommunfullmäktige. 

Men hur aktiva är Sverigedemokraterna? I vilken utsträckning för de debatt i 

kommunfullmäktige och lämnar dem in några motioner? Centerpartiet sa följande om detta: 

C - Dom deltar ju aldrig i några debatter, så det är väldigt sällan de är uppe i 

fullmäktige, de var aldrig delaktiga i någon debatt inför valrörelsen, även då man var 

noga med att markera att de var inbjudna. Vi har ju aldrig något att möta rent lokalt. 

Man röstar på dem för att man är missnöjd med de andra partiernas politik, en enkel 

väg att gå helt enkelt. 
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Samma fråga ställdes till kristdemokraterna:  

KD – Det kan jag inte svara på riktigt, de var ju ute lite men de var ju inte särskilt 

högljudda tycker jag och de har inte varit högljudda efter det heller, varken i 

kommunfullmäktige eller i nämnderna, det är sällan de är uppe och yttrar sig. Det är ju 

svårt att bilda en opinion mot något som inte existerar.  

 

Utifrån Centerns uttalande kan man se att de knappt märker av dem, att det är svårt att få 

debatt med Sverigedemokraterna. Jag ställde även en följdfråga om det är problem som dem 

brukar ta upp i kommunen, för att möta Sverigedemokraterna: 

C - Politiskt sätt gör man nog det i alla partierna, för alla ser nog en oro med att SD 

växer. Men som sagt det är svårt när man aldrig har någon att möta, finns aldrig någon 

att ta diskussionen med. Det är svårt men jag anser att det är nödvändigt. 

Samma fråga formulerades till samtliga partier som deltog i intervjuerna med samma utfall, 

som vidare exempel tar jag ett uttalande från Vänsterpartiet då jag frågade även dem, om de 

märkte av Sverigedemokraterna i kommunen: (F – är där författaren ställer frågan) 

V - Dom är inte med i arbetsutskottet men dem är med i kommunstyrelsen. Dom kom 

ju in tidigt i Ronneby, 2002. Första mandatperioden så satt det en person men han satt 

alltså i fyra år och sa inte ett enda ord. 

F – Ingen motion, ingen åsikt eller opposition? 

V - Inte en enda motion, inte ens ett inlägg ingenting, men vi försökte ändå få de att 

tala om vad de ville. Sen från 2002 till 2006 så ökade de till tre mandat. 

F - För det verkar konstigt om de fick stöd av folket i Ronneby om de inte varit ute 

och kampanjat och debatterat bland människor? 

- V - Det är mysko det, men det är en sådan grej man blir skogstokig, hur fan fungerar 

det här egentligen? Dom säger ingenting, de har suttit här sen 2002, alltså har de suttit 

i 11 år utan att säga någonting i fullmäktige. 
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När man mäter hur aktiva det lokala partiet är så är antalet motioner som skickas in av 

intresse, särskilt då de inte har någon majoritet så är det en av de få sakerna man kan göra för 

att lämna ett intryck i politiken. 2002 la dåvarande kommunfullmäktige i Sölvesborg, Jimmie 

Åkesson, en motion där man ville riva upp avtalet man hade med integrationsverket, och 

hävdade att invandringen bidrog till en ökad extremism i samhället. I ett utdrag från motionen 

står det: 

 - Det är ingen slump att Sverige 60 år efter andra världskrigets slut har en aktiv och växande 

naziströrelse. Att ungdomars väg till nazismen går via missnöje med den förda 

invandringspolitiken är ingen ovanlighet.
40

 

 

Denna motion har blivit en central fråga som Sverigedemokraterna skickar runt i Sveriges 

kommuner, däribland i Ronneby. Senaste gången man använde sig av extremism argumentet 

var 2011, då i Tierp.  

2003 formulerades en motion om en jourskola, där de skulle placera stökiga elever i väntan på 

en utredning och omplacering till något permanent, detta var då för att se till att de skötsamma 

och lugna studenterna inte skulle bli drabbade samt att de stökiga skulle få den specialhjälp de 

behövde. Även denna lämnades in i Ronneby.  

 

Året 2007 gick Sverigedemokraterna ut med ett pressmeddelande om att kommunala skolor 

hade en skyldighet att hålla skolavslutningarna i kyrkan, då med motivation att bevara den 

Svenska traditionen, då med argumentationen att Sverige varit ett kristet land i årtusenden och 

därmed är djupt sammanflätat med det Svenska samhället. Mellan 2007 – 2009 så 

uppmärksammade sig 13 kommuner på detta, där en utav dem var Ronneby. 

 

Dessa motioner är några exempel på de seriemotioner som skickas runt i landets olika 

kommuner, där motionerna är i stort sätt identiska till ursprungsformatet. Sedan inträdet i 

Kommunfullmäktige i Ronneby år 2002, har man enbart lämnat in 8 motioner från 

Sverigedemokraternas sida, där i stort sätt samtliga är seriemotioner. Detta kan jämföras med 

grannstaden Karlskrona där man kom in 2006, som lämnat in 43 motioner. Totalt i länet har 

man lämnat in 95 motioner där första inträdet i Kommunfullmäktige var i Sölvesborg 1998.
41
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På Sverigedemokraternas lokala hemsida kan man läsa flera inlägg just om ensamkommande 

barn till Ronneby kommun och dom är väldigt kritiska till detta, men detta verkar inte vara 

något som de andra politikerna har upplevt i kommunfullmäktige. Dom skriver bland annat på 

sin hemsida: 

SD - Kan vi kanske stoppa kommunen från att ta emot fler s.k ensamkommande barn? Det 

vi får höra är att inbrotten och skadegörelsen ökat dramatiskt runt omkring Cura Park-

området. Inte nog med detta elände så når oss också samtalet att inte bara en utan flera 

nysvenskar har hotat andra boende och knivskurit dom. Den hemkommun som skulle 

återta ”barnet” efter erhållet PUT vägrar nu ta tillbaks killen. Vad göra? Jo, Ronneby 

kommun får ta tillbaka denna brottsling, precis vad kommunen behöver, ytterligare en 

kostnadskrävande individ som dessutom är brottsling i sitt nya hemland, totalt 

ointresserad av att tacksamt ta emot Sveriges alla förmåner utan redan på 

ansökningsstadiet utmana samhället och dess helt oskyldiga medborgare. Nu måste vi alla 

sätta stopp för detta avskyvärda slöseri av skattekronor!
42

 

Dom är relativt aktiva på sin hemsida och man kan se flertal liknande inlägg med samma 

språkbruk, varför är de så pass aktiva på sin hemsida men inte i kommunfullmäktige?  

 4.3 De etablerade partierna 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom uttalanden som de etablerade partierna gjorde som 

kan reflekteras till om de legitimirerar eller delegitimerar anti-immigrationspolitik. Jag har i 

största möjliga mån försökt föra intervjun på ett så öppet sätt som möjligt för att se om de 

själva anser att invandringsfrågan är aktuell. Följande fråga ska försöka besvaras i det här 

kapitlet:  

- Hur har de etablerade partierna ställt sig till Sverigedemokraternas politik? 

Jag inledde frågeställningen till partigruppledarna vilka eller vilket problem som partiet anser 

viktigast idag, på kommunal nivå. Det var ingen som själv tog upp immigration eller 

integration som ett problem, utan det var främst arbetslösheten, skolan och miljöfrågan som 

de själva ser i kommunen. Utan jag fick ta upp frågan själv, främst genom att ta upp 

Sverigedemokraterna och hur det ser ut i kommunen. Vänsterpartiet sa följande: 

                                                           
42
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V - De satt ju i tre år de där tre visa männen(säger han ironiskt) från 2006 till 2010, det var 

en person som var uppe någon gång och sa tack när de lämnade in någon motion som 

brukade cirkulera i hela landet. Det kunde man ju lätt kolla om det var något de själv 

skrivit eller något som bara skickades runt i landet och det var ju då det sistnämnda. En 

gång la de ett enkelt förslag om nått men det var ju inte så intressant då så han gick ju upp 

själv och avstyrde sitt egna förslag. Med motivationen att han inte höll med förslaget, då 

var han helt enkelt inte Sverigedemokrat längre. 

V - Hade folk vetat hur det ser ut i kommunala församlingar så hade de inte röstat som de 

gör, för när jag var ung så röstade man på Kalle Anka, när man ville protestera, idag röstar 

man på Sverigedemokraterna. Problemet idag är att Sverigedemokraterna faktiskt finns, så 

den protesten blir ju rent missnöje.  

Vänsterpartiet delegitimerar här Sverigedemokraterna, inte utifrån deras politik eller motioner 

som kommer upp, utan genom att de knappt existerar i den kommunala politiken. 

Vänsterpartiet använder en allmänt aggressiv retorik när man pratar om både 

Sverigedemokraterna och alliansen, vilket går hand i hand med att föra en dismissiv politik, 

exempel på detta är: 

F – Retoriken har ju förändrats, det kan man ju se till exempel med Folkpartiets 

förslag om att man ska ha svenskaprov för att kunna få medborgarskap, vad anser ni 

om det? 

V - Jag har jobbat med det här i 15 år och jag säger det här till folkpartiet på ren 

svenska: -Fuck you. Dom vet inte vad de pratar om, det är såhär, om jag får punktering 

mitt på natten på vägen, och det är två araber som stannar till och hjälper mig byta 

däck, då säger jag såhär: Inshallah.  Däremot en arbetsförmedlare som sedan ska sitta 

och prata och förstå dem på arbetsförmedlingen så säger de: ”äh, du måste lära dig 

bättre svenska”. Då skyller dom lågkonjunkturen på att dom inte kan prata svenska, 

det är ju en sak om man behöver prata svenska, men ska dom stå och slipa golv uppe 

på Berg&Berg med hörselskydd på sig så behöver man inte kunna svenska. 
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Vidare så ville jag se hur de själva, Folkpartiet, resonerar inför förslaget om svenskaprov för 

att få medborgarskap: 

F - Märkte ni av kampanjen om språkprov för att få medborgarskap i kommunen? Det 

ansågs ju av många som en väldigt kontroversiell fråga. 

FP - Den är ju inte så kontroversiell, egentligen, vi har ju det här med svenskkunskap ju 

som är till medborgarskap. Den frågan har ju mjukats upp nu på senaste tiden, då det kom 

en utredning någon vecka sen där utredaren föreslåt att barn som föds i Sverige 

automatiskt ska bli medborgare och har man goda svenskkunskaper så kunde man bli 

medborgare snabbare. Jag uppfattade det som att ministern, Eric Ullenhall, ställde sig 

positivt till det här. Det är ju ingen fråga som märks lokalt, utan det har nog spelat större 

roll på nationell nivå. 

Folkpartiet anser inte att frågan inte är särskilt kontroversiell, att det fortfarande är något som 

kan vara aktuellt för framtiden, i en mer reviderad form. Detta har genom tidigare teorier 

ansetts som ett försök till att legitimisera immigrationsfrågan i den politiska debatten, men det 

är inte glasklart att utgå från det, utifrån intervjun enbart.  

F – I samband med valet 2002, så kan man se att ni ökade i antalet röster rätt rejält, 

vad tror du ligger bakom detta? 

FP - Det beror ifrån vilket perspektiv men det berodde ju inte på den frågan, man får 

vara medveten om att det är många faktorer som spelar roll. En av de viktigaste var ju 

att Moderaterna, som hamnade i kläm när det kom till skattefrågan. Sen kom det ett 

reportage inifrån valstugorna där moderaterna uttryckte främlingsfientliga åsikter, då 

borde de ju fått ökat stöd, men de tappade ju istället, särskilt mot slutet. 

Folkpartiet anser här att deras framgång i valet 2002 inte var på grund av att de lämnade ett 

förslag som legitimerade Anti-immigrationsåsikter utan att det var många saker som spelade 

roll. Dom nämner här ett annat exempel där Moderaterna uttryckt sig främlingsfientligt i 

valstugorna någonstans nere i Skåne. Det är dock viktigt att se skillnad på några få 

partimedlemmars individuella åsikter än om Partiet själva lägger fram ett förslag i riksdagen, 

då det sistnämnda legitimerar problemet. Det är viktigt att se i vilket sammanhang problemet 

formuleras och av vilka.  
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I veckorna inför uppsatsskrivandet uppkom ett lagförslag på nationell nivå, då det skulle 

komma en ökning av asylsökande barn, framförallt från Syrien. Då ville man att kommunerna 

själva tog på sig ansvaret att ta emot mer barn till sin kommun.: 

F - Hur Flexibla är kommunen med att ta emot fler ensomkommande barn? 

M - Beror på hela situationen, vi tar emot många asylsökande på grund av att vi har ett 

privatboende i kommunen, som tar emot runt 200. Dessa är då bestående av gamla 

studentbostäder. Vi har redan ett väldigt generöst mottagande när det gäller permanent 

boende, 50-75 personer har vi plats för här men vi landade ändå på runt 90 förra året. 

Om man jämför med Karlskrona som ligger 3 mil härifrån som bara tar emot 100 och 

det är ändå en bra större stad än Ronneby. 

Han undviker på något sätt att svara på min fråga, utan pratar mer löst om hur det ser ut i 

dagsläget och försöker lyfta upp Ronneby genom att ta ett annat, sämre exempel. Detta tolkar 

jag som att han har en lite mer ignorerande inställning invandringsfrågan.  

När jag ställde frågan om det märktes av något motstånd från något parti när man skulle fatta 

beslut när det kom till frågan om att ta emot ensamkommande barn så sa Kristdemokraterna 

följande: 

KD - Nej vi har inte märkt av något motstånd, Sverigedemokraterna har väl haft någon 

synpunkt när vi har fattat de här besluten om var de ska bosätta sig när de kommer hit. 

Dom har yttrat sig i alla fall, så mycket vet jag. 

F - Invandringsfrågan är en svårt att ta upp då den oftast inte anses som rumsren, vad 

anser du om detta? 

KD – Ja det är det ju, men det är ju en människa som kommer hit, då gäller det ju att ta 

tillvara på den här människans kunskaper och erfarenheter och verkligen försöka få in 

dem i samhället. Det är ju sjukt att det kommer hit folk med läkarkompetens och kör 

taxibilar när man står på sjukhusen och skriker efter läkare, det stämmer inte för mig. Jag 

tycker inte vi har skött invandringsfrågan på ett bra sätt, vad skulle hända med Sverige om 

vi skickade ut invandrarna? Vi skulle ju få slå igen Sverige med detsamma, 

Kockumsområdet i Kallinge hade ju aldrig klarat sig utan invandringen till exempel. 
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Kristdemokraterna uttrycker sig positivt när de pratar om invandrare som kommer till Sverige, 

att de är en tillgång till näringslivet. Han fortsätter på samma spår och går så långt att hävda 

att Sverige inte hade klarat sig utan Invandringen i Sverige. Han hävdar dock att integrationen 

är ett problem, att Sverige har misslyckats i detta avseende.  

Man märkte under intervjuernas gång att immigrationsfrågan inte var något som de själva tog 

upp eller hade direkta åsikter om, då i avseende att det inte är något som tas upp för debatt i 

kommunfullmäktige. 
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5 Slutsats 

Den här uppsatsen har, som syfte, försökt att testa och pröva tre teorier som har fått stöd i 

tidigare forskning. Den första var om de etablerade partiernas problemstrategi i Ronneby 

kommun stämmer överens med tidigare forskning, det vill säga att eftersom 

Sverigedemokraterna har påvisat starkt stöd i kommunen så bör det existera en viss syn på 

immigration som ett problem även bland det etablerade partierna. Så det bör först och främst 

existera ett problem bland partierna och de ska även ha tagit en hårdare ställning mot 

problemet och därmed legitimerat problemet för väljarna. Då kan man, utifrån uttalanden från 

de etablerade partierna, se att Sverigedemokraterna varken syns eller hörs i den politiska 

debatten, men även om Sverigedemokraterna existerar i debatten så har de etablerade 

partierna i så fall, utifrån intervjumaterialet, valt att ignorera problemet. Detta framgår främst 

då immigrationsfrågan inte formuleras starkt i den politiska debatten. Detta stärks ytterligare 

av att Sverigedemokraterna enbart har lämnat in 8 motioner sedan inträdet i 

kommunfullmäktige 2002 och att de flesta av dessa är nationella cirkuleringsmotioner som 

inte är formulerade av de kommunala politikerna i fråga.  

Ronneby kommuns väljare har dock visat starkare stöd för Sverigedemokraterna på 

riksdagsnivån än den kommunala nivån, detta kan i viss mån omformuleras att den nationella 

debatten kan vara tillräcklig för att legitimisera immigrationsfrågan och att det, enligt tidigare 

forskning, enbart krävs att partiet finns på valsedlarna, där personliga representanter för deras 

politik existerar. Med tanke på det Svenska politiska systemet där valsedlar med möjliga 

kandidater kräver att personerna i fråga registrerar sig vid valmyndigheten och att det är upp 

till partiets medlemmar att dela ut valsedlarna själva. Detta är i kontrast till om det enbart 

funnits tomma valsedlar där väljarna varit tvungen att skriva in representanterna själva, då en 

valsedel med representanter kan tolkas som en legitimerande faktor för väljarna. Jag har i min 

uppsats försökt kolla djupare i fenomenet om en aktiv lokal organisation, det vill säga: är en 

valsedel lika med en lokal närvaro av Sverigedemokraterna? Med tanke på att jag inte fått tag 

på Sverigedemokraterna i Ronneby kommun efter flera försök, både via mail och via telefon, 

så kan jag inte påstå att de är angelägna att prata om sitt politiska budskap, särskilt då jag utan 

större problem fick tid för intervju med de etablerade partierna.  

Det som påvisas starkast är dock Vänsterpartiets kraftfulla formuleringar mot 

Sverigedemokraterna och andra etablerade partiers politik, då främst som Folkpartiets förslag 

på språkprov för att få medborgarskap. Detta går hand i hand med teorin om att man oftast på 

vänsterkanten för en politik som delegitimerar immigrationsproblemet, där då väljarna oftast 
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är relativt positiva till immigration, genom en dissmissiv retorik i debatten.  Vänsterpartiet var 

också det enda partiet som självmant tog upp Sverigedemokraterna som ett problem och då 

aktivt eftersöker debatter med dem.  

Sist men inte minst ville jag kolla om det fanns en efterfrågan för anti-immigrationspolitik i 

Ronneby kommun, där jag använde mig av olika variabler i jämförelse med Sveriges 

medelvärde. Utifrån materialet jag har samlat ihop kan man se att det överensstämmer med 

vad teorin anser vara en grund för efterfrågan, till exempel att arbetslösheten var som högst 

precis inför valet 2010 då Sverigedemokraterna kom in i Sveriges Riksdag.   

5.1 Diskussion 

Vart bildar folk sina åsikter? Vilken påverkan har de lokala partiernas politiker på sina 

väljare? Sverigedemokraterna är mest aktiva på sin hemsida, där de når ut till mer människor. 

Vem har egentligen koll på vad som händer inne i kommunfullmäktige? Påverkas the lokala 

väljarna vad som pågår inne i det politiska rummet? Kan det vara så att Sverigedemokraterna 

för sin politik på sociala medier, där folk verkar bilda sina åsikter. Vidare studier hade varit 

intressant att kolla, i samband med de teorier jag har utgått från, hur folk i Ronneby bildar 

sina åsikter. Om det är på internettidningar, Sociala medier, nationella debatter eller om det 

lokala politikerna från grannstäderna kan ha en inverkan även i Ronneby.  

Ronneby har sedan tidigare en djupt rotat föreställning av att invandrare kommer och tar deras 

jobb, då särskilt bland medelåldersmän som jobbat inom industrin. Man kan se en klar 

koppling mellan områden i kommunen där man oftast röstar på Socialdemokraterna och 

uppkomsten av ökat stöd för Sverigedemokraterna. Vilket kan bekräftas med Moderaternas 

uttalanden när man ville förklara Sverigedemokraternas framgång i kommunen. 

5.2 Sammanfattning 

Inget av partierna använder sig av en problemstrategi som framhäver immigrationsproblemet, 

vilket inte ger något stöd åt resultatet ifrån tidigare studier med hypotesen om att en 

underlättande problemstrategi för immigrationsfrågan mer legitimt att rösta på 

Sverigedemokraterna. Eftersom det är påvisat stöd för Sverigedemokraterna i Ronneby 

kommun kan man inte heller påstå att den förhindrande hypotesen har fått stöd, då de inte har 

försökt anamma immigrationsproblemet och därmed gjort frågan till sen egen, vilket i så fall 

skulle resultera att Sverigedemokraterna inte skulle se ett så pass stort stöd i Kommunen.  



36 
 

Sverigedemokraternas lokala parti är inte aktivt i kommunfullmäktige med att debattera eller 

lämna motioner, men att de existerar som ett legitimt alternativ i form av valsedlar med 

riktiga personer att rösta på, som ska representera deras politik. 

5.3 Vidare Forskning 

Vidare forskning kan ta form i jämförande studier mellan en kommun med högt 

Sverigedemokratiskt stöd mot en liknande där de har lågt stöd. Det känns relativt klart att det 

förekommer större stöd för Sverigedemokraterna i södra delarna av Sverige än i Norra. Vad är 

förklaringen till detta? Kan man få stöd för någon teori i en jämförande studie?  

Studien fick inget stöd för att en aktiv lokal organisation skulle ha en stor effekt på de lokala 

väljarna, förutom att det existerar en valsedel. Hade varit intressant att kolla närmare på om 

det existerar bloggare eller andra sociala medier med Anti-immigrationsåsikter i kommunen 

och om dessa har blivit uppmärksammade av befolkningen. Även om hur folk bildar åsikter, 

om de som röstar på Sverigedemokraterna är inne på de ökända hemsidorna som Nationell 

och Avpixlat som sprider anti-immigrationsåsikter. 

Eftersom man inte kunde se en uttalad problemstrategi angående immigrationsfrågan ifrån de 

etablerade partiernas sida är det då relevant att ta in ännu en teori om nisch-partier. Kortfattat 

går teorin igenom nya partiers framgång på grund av att de anammar nya problem såsom 

miljön och immigrationsfrågan som de etablerade partierna misslyckas anamma. 

5.4 Metoddiskussion 

Ett problem som jag själv har insett är fenomenet som uppstår när man ska intervjua en 

politiker, då de oftast är bra på att undvika att besvara vissa frågor. Exempel på detta är att 

försöka få dem att prata om immigrations och integrationsfrågor, då det är en väldigt laddad 

fråga i dagens politiska debatt. Då är frågan om mina intervjufrågor leder till ett relevant 

resultat efter problemformuleringarna. Jag känner dock att jag fick material till det jag avsåg 

att mäta då det var partiernas uppfattning om problemet, om de själva tog upp det som ett 

problem och hur de märkte av immigrationsproblemet och Sverigedemokraterna i den 

politiska debatten. Avsaknaden av intervju med Sverigedemokraternas partigruppledare har 

egentligen ingen större effekt på utfallet av uppsatsen, med tanke på problemformuleringarnas 

karaktär så var inte deras åsikter i huvudfokus, då jag känner att deras åsikter är ganska klara, 

genom deras hemsida där de formulerar sig främlingsfientligt. 
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Intervjuguide 

 

Detta var intervjufrågorna jag hade som utgångspunkt, sedan så ville jag försöka leda in dom 

på frågor angående anti-immigrationsfrågor och Sverigedemokraterna. Tanken var att bilda en 

avslappnad miljö där vi förde en allmän diskussion om uppfattningar.  

 

1. Vad är det du gör I kommunen? Vad har du för uppdrag? 

2. Vad är det största problemet kommunen står inför, enligt ert parti och vad är planen 

för att åtgärda det? 

3. Ett problem i kommunen är att invånarantalet minskar, har partiet en plan för detta? 

4. Har Sverigedemokraternas inträde i kommunen påverkat ert arbete i partiet? Hur har 

samarbetet med Sverigedemokraterna fungerat? Hur märker ni av dem? 

5. Har industrinerläggningarna varit en stor faktor i övergången från rött till blått? Hur 

stor påverkan har det haft på arbetslösheten? 

 

Jag utgick även från vissa nyckelord när jag försökte leda in dem på vissa följdfrågor: Lokal 

organisation, graden av arbetslöshet, utbildning, invandring, asylsökande, flyktingbarn, 

boende, samarbete med migrationsverket.  
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